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ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ: ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА, 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Досліджено проблематику реалізації конституційної скарги в зарубіжних країнах та її осо-

бливості й подальші перспективи розвитку в Україні. Визначено основні дискусійні питання тео-

ретичного та практичного характеру в цій сфері. Акцентовано, що запровадження в Україні нор-

мативної моделі конституційної скарги викликало тривалу дискусію. У зв’язку з цим на підставі 

зарубіжного досвіду обґрунтовано положення, що впровадження інституту конституційної скарги 

повинно носити помірний характер, бути поетапним, детально опрацьованим та юридично спрог-

нозованим фахівцями. Наведено та проаналізовано різні статистичні дані щодо конституційної 

скарги в Україні та зарубіжних державах. Наголошено, що впровадження інституту конституцій-

ної скарги може стати ефективним засобом уникнення надмірного навантаження на Європейський 

суд із прав людини (станом на 2019 р. кількість скарг проти України становила 12,9 % від всіх 

справ). Акцентовано на необхідності уточнення законодавцем окремих положень Закону України 

«Про Конституційний Суд України». 

Ключові слова: Конституційний Суд України, інститут конституційної скарги, повна 

модель конституційної скарги, нормативна модель конституційної скарги, забезпечувальний на-

каз, суспільний інтерес. 

 

Постановка проблеми. Конституційна модернізація 2016 р. передбачала внесен-

ня змін до Основного закону України щодо правосуддя, а згодом прийняття Закону «Про 

Конституційний Суд України» в новій редакції від 13 липня 2017 р. Окрім зміни струк-

тури Конституційного Суду (далі – Суд) та особливостей його функціонування, що, ва-

жливо відзначити, посилило незалежність цього органу (сюди можна віднести, напри-

клад, передачу функції звільнення судді Конституційного Суду виключно суддями цього 

органу та ін.), абсолютною новизною реформи стало довгоочікуване впровадження ін-

ституту конституційної скарги. 

Інститут конституційної скарги вважається здобутком європейської демократії. 

Дискусія щодо запровадження конституційної скарги точилася в Україні тривалий час, 

                                                           

©Наливайко Л.Р., 2020 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7696-4223 

 larysa-nalyvaiko@ukr.net 

© Чепік-Трегубенко О.С., 2020 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5499-5793 

 olga-tregubenko@ukr.net 

https://mbox2.i.ua/compose/1051001552/?cto=CwATN0EhWiMhBkJHOD8nH16GwKG816KkUb%2Bym7qusb%2BqtH%2FLu6pvnbbFYg%3D%3D


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

8 ISSN 2078-3566 

учасники вивчали зарубіжну практику особливостей її реалізації. Серед негативних сто-

рін наводили низьку статистику ухвалених рішень (1–3 %) з конституційних скарг в ін-

ших країнах, складність у реалізації права на конституційну скаргу тощо. Разом із тим 

беззаперечною перевагою введення конституційної скарги є можливість захистити свої 

права на абсолютно іншому рівні, звернувшись до Конституційного Суду, оскаржуючи 

те чи інше положення закону, відповідно до якого було ухвалене рішення у справі суда-

ми системи судоустрою. Підтвердженням цього стала вже наявна практика та перші ух-

валені рішення щодо конституційних скарг, у тому числі на користь громадян та юриди-

чних осіб приватного права. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Соціаль-

но-економічні, політичні, правові трансформації як національного, так і міжнародного 

рівнів завжди потребують наукового супроводу та розвитку (чи вдосконалення) відпові-

дних теоретичних концепцій. Увагу проблематиці введення в Україні та реалізації в ін-

ших державах інституту конституційної скарги у своїх працях приділяли такі науковці, 

як В. Лемак, О. Петришин, Ю. Барабаш, І. Бодрова, С. Серьогіна [1, 2], В. Городовенко 

[3], М. Гецко, Ю. Бисага, Д. Бєлов [4], П. Євграфов [5], М. Тесленко [6], О. Совгиря [7] 

та ін. Значний внесок у розвиток теорії та практики конституційної скарги в Україні зро-

бив учений, суддя Конституційного Суду України М. Гультай. Серед його основних ро-

біт варто зазначити монографії «Конституційна скарга у механізмі доступу до конститу-

ційного правосуддя» [8] та «Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, 

традиції, пам’ятки права та філософські концепції» [9], захищену у 2014 р. докторську 

дисертацію на тему «Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи 

впровадження в Україні» [10], а також низку наукових статей. До того ж учений у 

2019 р. опублікував курс лекцій «Конституційна скарга у механізмі доступу до консти-

туційного правосуддя» [11]. 

Мета. У зв’язку з великою теоретико-прикладною значимістю цієї проблеми піс-

ля впровадження конституційної скарги та перших ухвалених рішень у справах наукова 

полеміка стає все більш потужною, адже виникають питання щодо: ефективності інсти-

туту конституційної скарги; уведення повної конституційної скарги, а не нормативної, 

яка діє сьогодні в Україні; неналежного виконання рішень Суду у справах за конститу-

ційними скаргами; неможливості перегляду рішення у зв’язку з ухваленням Судом оста-

точного судового рішення, яке вже виконане; видання забезпечувального наказу Судом. 

Ці та низка інших питань потребують належної уваги науковців, практиків, аналітиків, 

громадськості. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на конституційні зміни 2016 р., пов-

ноцінно інститут конституційної скарги запрацював лише після ухвалення Судом «Рег-

ламенту Конституційного Суду України» (далі – Регламент) від 22 лютого 2018 р. та 

формування колегій і сенатів Конституційного Суду, які й розглядають ці скарги. Перше 

рішення за конституційною скаргою ухвалено Другим сенатом Суду у квітні 2019 р. (за 

конституційними скаргами Скрипки А. В. та Бобиря О. Я. щодо відповідності Конститу-

ції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи» [12]), причому на користь скаржників. Загалом станом на квітень 2020 р. ухвалено 

всього 10 рішень за конституційними скаргами: у 2019 р. – 9 рішень, та поки що одне 

рішення у 2020 р. 

Зауважимо, що із 690 конституційних скарг, що надійшли до Суду протягом 

2018 р., лише 38 % (264) за формою відповідали вимогам Закону та були розподілені між 

суддями Суду в порядку, установленому Регламентом, а 62 % (426) було повернуто 

суб’єктам права на конституційну скаргу як такі, що за формою не відповідали вимогам 

Закону (з відповідними роз’ясненнями та зазначенням про можливість повторного звер-

нення з дотриманням вимог Закону). Для порівняння: із 356 конституційних скарг, що 

надійшли до Суду з моменту набрання чинності Законом від 3 серпня до кінця 2017  р., 

лише 23 % (83) за формою відповідали вимогам Закону, а 77 % (273) скарг було повер-

нуто авторам клопотань [13, с. 33]. Отже, можна спостерігати позитивну тенденцію що-

до кількості повернутих скарг, що свідчить про підвищення рівня розуміння вимог до 

цього інституту та його особливостей в Україні. Серед найпоширеніших підстав для ві-

дмови у прийнятті конституційної скарги виділяють: неналежність до повноважень Суду 

питань, порушених у ній; неприйнятність конституційної скарги; те, що скаржники не 

вказують, яке саме конституційне право було порушене; що порушення має бути виклю-
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чно законом, а не іншим нормативно-правовим актом; недотримання термінів подачі 

скарги тощо.  

Окремо варто зауважити: як відомо, станом на 2019 р. за кількістю скарг (12,9 % 

від усіх справ) до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) Україна продовжує 

входити до першої п’ятірки країн, щодо яких подано скаргу. Упровадження інституту 

конституційної скарги та паралельне введення в практику Конституційного Суду докт-

рини дружнього ставлення до міжнародного права всебічно сприятиме захисту прав 

громадян на національному рівні, підвищуючи таким чином довіру громадськості до 

судової влади через можливість отримати справедливе рішення у своїй справі, та в ре-

зультаті може стати ефективним засобом уникнення надмірного навантаження на ЄСПЛ. 

Відповідно, розв’язання внутрішніх правових конфліктів залишиться в межах самої 

держави. Індивідуальна конституційна скарга як національний засіб захисту прав та сво-

бод людини має бути вичерпаною, що виключить необхідність звернення до ЄСПЛ. Як 

свідчить практика, уведення конституційної скарги в інших державах сприяло зменшен-

ню кількості скарг до ЄСПЛ. 

Венеційська комісія щодо впровадження конституційної скарги в Україні висло-

вила чимало застережень та, проаналізувавши визначені на законодавчому рівні повно-

важення Суду видавати забезпечувальний наказ і вказувати на неконституційний спосіб 

застосування закону (його окремих положень) судам, дійшла висновку, що українська 

«нормативна» модель конституційної скарги не може задовольнити вимоги щодо ефек-

тивності засобів правового захисту відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Проте така модель конститу-

ційної скарги може бути ефективною у випадках, коли порушення конституційних прав і 

свобод особи спричинив неконституційний закон [14; 3, с. 119–120]. Так, із цього можна 

вивести два дискусійних напрями: забезпечувальний наказ у практиці Суду та нормати-

вна конституційна скарга, яка нині запроваджена в Україні. 

Забезпечувальний наказ, передбачений ст. 78 Закону «Про Конституційний Суд 

України», став новизною національного правозахисного механізму. Відповідно до ч. 1 

ст. 78 Закону забезпечувальний наказ може видати лише Велика палата Суду, яка, згідно 

із загальним правилом, не розглядає конституційні скарги. Натомість сенати Конститу-

ційного Суду забезпечують розгляд конституційних скарг, однак не наділені правом ви-

давати забезпечувальний наказ. Таким чином, видання забезпечувального наказу має 

ускладнену процедуру. 

При цьому, як вказує Д. Терлецький, Закон у цілому насичений поняттями, які пе-

вною мірою є оцінювальними, зокрема визначає, що «підставою для забезпечення кон-

ституційної скарги є необхідність запобігти незворотним наслідкам, які можуть настати 

у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення» (ч. 2 ст. 78 Закону). Але не зро-

зуміло, які саме «незворотні наслідки» маються на увазі [15]. Цікаво, що це положення і 

стало в майбутньому предметом для обговорення першого та поки що єдиного забезпе-

чувального наказу Суду. 

У квітні 2019 р. під час розгляду конституційної скарги Дерменжи А. В. щодо ві-

дповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 1 і 2 ст. 23 Закону 

України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. № 898IV Велика палата Конституційного 

Суду України вжила заходів щодо забезпечення цієї конституційної скарги шляхом ви-

дання забезпечувального наказу [16]. Видання забезпечувального наказу є абсолютним 

винятком та разом із тим ефективною гарантією забезпечення конституційної скарги, 

відповідно, додаткового, а у деяких випадках і життєво важливого способу захисту прав 

особи. Згідно з інформацією, наданою на сайті Суду, автор клопотання (Дерменжи А. В.) 

стверджував, що в разі виконання остаточного судового рішення, яким звернено стяг-

нення на його квартиру, він та його родина фактично опиняться «на вулиці без житла та 

без коштів», із чим і погодився Суд. Проте не всі правники підтримали таке рішення 

Суду. 

Відкритої інформації у цій справі в доступі поки що не так багато. Оголосив про 

цю справу на своєму сайті й представник скаржника, де, коротко описавши справу, та-

кож зазначив, що Суд видав забезпечувальний наказ із метою запобігання незворотнім 

наслідкам, які можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення, 

яким звернено стягнення на квартиру Дерменжи А. В., унаслідок чого він та його родина 

фактично опиняться «на вулиці без житла та без коштів» [17]. Цілком підтримуємо не-

обхідність в Україні термінового та інтенсивного розвитку механізмів захисту прав осо-
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би, у тому числі на приватну власність, у межах теоретичної науки та на практиці на всіх 

можливих рівнях влади, тому й цікаво було б дізнатися, про які саме незворотні наслідки 

йдеться в цій справі. Оскільки рішення Суду мають прецедентний характер і є джерела-

ми права, до того ж на початковому етапі розвитку інституту конституційної скарги в 

Україні будь-який акт Суду підпадає під розгорнутий аналіз правників, виключність мо-

жливості видавати забезпечувальний наказ викликала низку запитань серед науковців і 

практиків у сфері права. 

Про незворотні наслідки загалом та щодо наведеної вище справи більш детально 

висловився О. Водянніков, національний радник з юридичних питань, керівник відділу 

верховенства права Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. На його думку, у саму кон-

цепцію забезпечувального наказу закладена ідея запобігти незворотнім наслідкам, таких 

наслідків немає, якщо можливе, наприклад, повернення виконання згідно з процесуаль-

ним законодавством. Незворотними наслідками можуть бути: шкода для життя та здо-

ров’я особи; екстрадиція до третьої країни, де особа може зазнати катувань чи смертної 

кари; негативні наслідки для довкілля тощо. Автор публікації поставив логічні запитан-

ня: чи може виконання судового рішення у справі пана Дерменжи позбавити мети про-

вадження за його конституційною скаргою? Банк забере і знищить квартиру? Чи вчи-

нить такі дії, що квартиру не можна буде повернути? Ні. Наслідком може бути 

повернення квартири чи виплата відповідної компенсації, тобто відсутній ключовий 

елемент незворотності наслідків [18].  

Л. Семишоцький наголосив, що від застосування спірних положень закону про 

іпотеку можуть настати «незворотні наслідки» не тільки для скаржника, а й для інших 

громадян, які так само програли судові спори через дію вірогідно неконституційних 

норм. Але ж і закон, і Конституція – одні для всіх, принаймні винятків із цього правила 

не встановлено. І якщо закон може порушувати конституційні гарантії щодо одного гро-

мадянина, чому він має застосовуватися щодо всіх інших? Напевне, з огляду на винятко-

вість випадку судді Конституційного Суду могли б знайти правильну юридичну конс-

трукцію, щоб і за межі закону не вийти, і забезпечити гарантії для інших «вимушених» 

іпотекодавців. Тепер Суд із подачі законодавця фактично підштовхує звернутися з таки-

ми самими конституційними скаргами всіх інших громадян, які розраховуватимуть, що 

Конституційний Суд вчинить аналогічно щодо їхнього житла. Зрештою, конституційний 

захист не може мати персональний характер, а конституційні гарантії повинні поширю-

ватися на всіх громадян як норми прямої дії. Інакше верховенство права обійде сторо-

ною тих, хто не встиг або не мав можливості поскаржитися до Суду. А подібна вибірко-

вість може дискредитувати новий інститут конституційної скарги як ефективний 

інструмент захисту [19]. Можливість громадян реалізувати своє право на приватну влас-

ність, безперечно, є одним із фундаментальних прав людини. Проте відсутність чітких 

критеріїв щодо видання забезпечувального наказу Судом може підірвати довіру до цього 

надзвичайно важливого інструменту конституційного захисту. 

До зазначеного вище стосовно моделі нормативної конституційної скарги слід до-

дати, що в Керівництві з належної практики щодо національних засобів правового захи-

сту, яке було ухвалено Комітетом міністрів Ради Європи 18 вересня 2013 р., серед кри-

теріїв оцінки ефективності наголошено: конституційна скарга може бути неефективною 

як засіб правового захисту за ст. 35 Конвенції, якщо вона стосується тільки законодав-

чих положень, а не рішень судів загальної юрисдикції у випадку, коли скарга подається 

на судове рішення; у розумінні ст. 13 Конвенції має бути забезпечений ефективний за-

хист прав у разі їх порушення, тому Конституційний Суд може отримати низку повно-

важень, наприклад, скасовувати оскаржене рішення, міру, акт, зобов’язати державний 

орган вжити необхідних заходів, ухвалити рішення про виплату компенсації або про 

реституцію; принаймні, у заявника має існувати можливість відновити провадження або 

іншим чином переглянути його справу в суді нижчої інстанції відповідно до принципів, 

викладених у рішенні Конституційного Суду [20, с. 49–53]. Сьогодні модель повної ска-

рги (кожна особа може звертатися до Конституційного Суду стосовно визначення кон-

ституційності ухваленого щодо неї будь-якого правового акта, а також якщо вона вичер-

пала інші можливості захисту своїх конституційних прав) існує в Німеччині, Австрії, 

Бельгії, Грузії, Чехії, Хорватії, на Мальті тощо. Модель неповної скарги (має обмежений 

об’єкт оскарження) представлена в Польщі, Латвії, Вірменії, Російській Федерації, а те-

пер і в Україні та інших державах. Безперечно, запровадження повної конституційної 

скарги в Україні сприятиме підвищенню рівня відповідальності як суб’єктів правотво-
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рення, так і суб’єктів правозастосування. 

Із метою об’єктивного розгляду будь-яких суспільних явищ, у тому числі нового 

для України інституту конституційної скарги, виявлення та попередження неефективних 

складових у цій сфері варто навести деякі дані щодо зарубіжної практики реалізації кон-

ституційної скарги, зокрема Польщі та Литви, і реалістично поглянути на сучасні мож-

ливості української правової системи. 

Так, польський учений Я. Залєсни наголошує, що в 1997–2016 рр. із загального 

числа поданих до Конституційного Трибуналу (Польща) конституційних скарг стали 

предметом перевірки 18 % із них. В інших випадках, після попередньої перевірки, Три-

бунал вирішив відмовитися від їх розгляду. Менше 2 % поданих скарг мали наслідком 

ухвалення рішення про неконституційність оскаржуваного правоположення. Лише час-

тина з них дала змогу визнати положення правових актів нікчемними. У деяких рішен-

нях Трибунал, відклавши на майбутнє втрату чинності положення, яке було визнано не-

сумісним із Конституцією, чітко зазначив, що воно не може бути підставою для 

скасування остаточного рішення, ухваленого в окремій справі. Це важкодоступний і не-

ефективний засіб, який складається насамперед із трьох елементів: 1) вузько визначений 

взірець (модель) нормативного контролю у процедурі розгляду скарг [21, с. 269]; 

2) індивідуальний характер скарги та заборона подання колективних скарг (actio 

popularis); 3) обмежені юридичні наслідки рішення Трибуналу за цією процедурою. Ви-

знання ним обґрунтованості скарги не вирішує індивідуальної справи заявника, у проце-

сі якої виникла проблема порушення його конституційних прав і свобод, а тільки дає 

змогу заявнику поновити провадження у своїй справі, але не завжди [22, с. 34–35]. 

Протилежну думку щодо наведеного має суддя Трибуналу Польщі М. Гранат: 

широку модель скарги відхилили, оскільки розробники Конституції побоювалися, що 

Трибунал у такому випадку зможе втручатися у здійснення правосуддя судами. Вузьку 

модель скарги критикували в юридичних колах, але все-таки домінувало переконання, 

що конституційна скарга не може стосуватися судових рішень. Для уникнення масового 

напливу звернень до Конституційного Трибуналу скарга може спрямовуватися лише 

проти нормативного акта, що став підставою для прийняття конкретного індивідуально-

го рішення. Незважаючи на те, що в Польщі в 1997 р. запроваджено вузьку модель скар-

ги, вона виявилася успішною. Скарга має вагоме значення для захисту прав і свобод. 

Можливо, у майбутньому з’явиться можливість і необхідність трансформувати консти-

туційну скаргу в широку модель [23, с. 140, 146]. Таким чином, нормативна модель фун-

кціонує в Польщі вже понад 20 років, проте ця країна поки що не готова до впроваджен-

ня повної моделі скарги. 

Неповна модель конституційної скарги діє і в Литві. А. Лавіньш наголошує: оби-

раючи таку модель конституційної скарги, законодавець ґрунтувався на концепції, що 

Конституційний Суд повинен бути «судом права», а не ще однією інстанцією оскаржен-

ня «над» уже наявними загальними судами. Тут автори закону взяли до уваги негатив-

ний досвід деяких країн нової демократії (постсоціалістичних), у яких за наявності ши-

рокої моделі конституційної скарги складаються напружені відносини між 

Конституційним Судом і судами загальної юрисдикції, що може несприятливо вплинути 

на правову систему в цілому. До того ж законодавець намагався уникнути переванта-

ження Суду й усіх пов’язаних із цим проблем [24, с. 132–133]. 

Тож в обох випадках з-поміж іншого можемо виокремити перевантаженість Кон-

ституційного Суду як наслідок упровадження конституційної скарги. 

Висновки. Підбиваючи підсумки щодо практики реалізації інституту конститу-

ційної скарги в Україні, наявних здобутків та перспектив у цій сфері, зазначимо таке: 

1. Сьогодні Конституційний Суд України на початку шляху до повноцінного вті-
лення в практику інституту конституційної скарги і сприйняття суспільством конститу-

ційної скарги як безмежного потенціалу для захисту прав людини та юридичних осіб 

приватного права. Після впровадження конституційної скарги та перших ухвалених рі-

шень у справах дискусія з участю науковців та практиків набуває більш чітко виражених 

контурів, адже стає зрозумілим, над чим слід працювати. До найбільш актуальних пи-

тань належать: уведення повної конституційної скарги, а не нормативної, яка діє сьогод-

ні в Україні; неможливість перегляду рішення у зв’язку з ухваленням Судом остаточного 

судового рішення, яке вже виконане; неналежне виконання рішень Конституційного 

Суду України у справах за конституційними скаргами; видання забезпечувального нака-

зу Судом тощо. 
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2. Розглядаючи конституційну скаргу, Конституційний Суд України функціонує 
як «суд права», тобто він не розглядає індивідуальні рішення у сфері правозастосування, 

а перевіряє на відповідність Конституції України ті положення закону, що стали підста-

вою для ухвалення рішення. Запровадження в Україні нормативної моделі конституцій-

ної скарги викликало низку дискусій щодо повноцінної реалізації прав особи. Для вве-

дення повної моделі слід першочергово об’єктивно оцінити ситуацію в державі. Так, у 

зв’язку зі складним політичним та економічним становищем, низьким рівнем правової 

освіченості та правової культури громадян, якості надання юридичних послуг будь-які 

реформи, а особливо впровадження інституту конституційної скарги, повинні носити 

помірний характер, бути поетапними, детально опрацьованими та юридично спрогнозо-

ваними фахівцями.  

3. Аналіз досвіду зарубіжних країн (зокрема Польщі та Литви), у яких також за-
проваджена нормативна модель конституційної скарги, свідчить про абсолютно прави-

льний вибір українського законодавця, щонайменше, на першому етапі. Із початку фун-

кціонування конституційної скарги в Україні Конституційний Суд ухвалив 10 рішень 

(станом на квітень 2020 р., перше рішення ухвалено у квітні 2019 р.). Якщо до цього до-

дати й інші нормативно-правові акти, окрім законів, а також акти правозастосування, то 

Конституційний Суд України працюватиме в «надскладному» режимі, що недопустимо. 

А лише у випадку якісної аргументації рішень Суду конституційна судова практика за 

конституційними скаргами може стати потужним інструментом формування права в 

Україні. Уведення повної моделі конституційної скарги – важливий напрям конститу-

ційної модернізації в Україні, яка має відбуватися паралельно з політичною, соціальною, 

економічною реформами, удосконаленням діяльності адміністративних органів та судо-

вої влади. 

4. У наукових колах та серед практиків постають проблемні питання, до яких, 
безперечно, належить уточнення законодавцем положення ст. 78 Закону «Про Консти-

туційний Суд України» щодо підстав видання забезпечувального наказу, до яких відне-

сено «незворотні наслідки, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судо-

вого рішення». Проте поки що залишається відкритим питання, що саме слід відносити 

до поняття «незворотні наслідки». 

5. Відповідно до ч. 2 ст. 77 Закону конституційна скарга може бути прийнята по-
за межами встановлених вимог, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспі-

льного інтересу. У зв’язку з цим належної уваги надалі потребує питання щодо змістов-

ного наповнення поняття «суспільний інтерес» та критеріїв його визначення. 
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SUMMARY 

Larysa R. Nalyvaiko, Olha S. Chepik-Trehubenko. Institute of constitutional complaint: 

foreign practice, domestic experience and prospects. The article deals with the problem of realization 

of the constitutional complaint in foreign countries and its peculiarities and further prospects in Ukraine. 

It is emphasised that the introduction of the constitutional complaint and the parallel implementation of 

the doctrine of amicable treatment of international law in the Constitutional Court will comprehensively 
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promote the protection of citizens’ rights at national level and, as a result, can be an effective means of 

avoiding undue burden on the European Court of Human Rights. 

The most relevant directions for the constitutional complaint in Ukraine are identified: the intro-

duction of a full constitutional complaint, but not a regulatory one which is in force today; inability to 

review the decision of the Court of Justice for a final judgement already enforced, etc. It is pointed out 

that the introduction of a normative model of constitutional complaint in Ukraine provoked a number of 

discussions regarding the full realization of the rights of the individual, but the situation in the state 

should be evaluated first and foremost. Various statistics on the constitutional complaint in Ukraine and 

in foreign countries are presented and analyzed. It is highlighted that given the complex political and 

economic situation in the country and other factors, the implementation of the constitutional complaint 

institute should be moderate in nature and be gradual, elaborated and legally predicted by specialists. It is 

emphasised that the introduction of a complete model of constitutional complaint is an important direc-

tion of development of constitutional modernization in Ukraine which should move in parallel with polit-

ical, social, economic reforms. 

With a view to the effective and transparent implementation of the constitutional complaint insti-

tute in Ukraine, the need for clarification of the provision of Article 78 on the grounds for issuing the 

interlocutory order, since the question remains as to what exactly should be referred to as the term “irre-

versible consequences”; attention to the issue of meaningful filling of the concept of “public interest” 

(Part 2 of Article 77 of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”). 

Keywords: Constitutional Court of Ukraine, institute of constitutional complaint, full model of 

constitutional complaint, normative model of constitutional complaint, injunction, public interest. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ  

В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

 
Досліджено конституційну практику нормативного регулювання права на свободу світо-

гляду і віросповідання, закріпленого в ст. 35 Конституції України та в аналогічних нормах консти-

туцій держав континентальної Європи. Обґрунтована необхідність викладення зазначеної норми в 

новій редакції.   

Ключові слова: конституція, свобода світогляду, свобода віросповідання, право на свобо-

ду світогляду і віросповідання, релігія. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільно-політичних від-

носин набувають актуальності питання, що стосуються релігії, яка істотно впливає на 

розвиток прав і свобод людини, держави і правових систем, на формування політичної, 

правової та релігійної культури населення. Релігійність набула масового характеру в 

житті українського суспільства й оцінюється громадськістю як основоположний і зага-

льноприйнятий чинник духовної культури.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Науково-
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теоретичним підґрунтям дослідження зазначеної теми стали національне конституційне 

законодавство та конституційне законодавство держав континентальної Європи, а також 

наукові праці вчених з обраної проблематики. 

Слід наголосити, що сьогодні в Україні не проведено серйозних наукових дослі-

джень щодо порівняльно-правого аналізу положень норм Конституції України з відпові-

дними положеннями норм конституцій держав континентальної Європи, в яких закріп-

лено право на свободу світогляду і віросповідання. 

Викладене свідчить про актуальність досліджуваної проблематики та потребує 

подальших наукових досліджень. 

Метою статті є проведення порівняльного аналізу положень норм конституцій 

України та держав континентальної Європи, в яких закріплено право на свободу світо-

гляду і віросповідання, а також формулювання конкретних пропозицій щодо вдоскона-

лення положень ст. 35 Конституції України.  

Виклад основного матеріалу. Право на свободу світогляду і віросповідання, яке 

закріплено в ст. 35 Конституції України, відноситься до громадянських прав людини та 

складається з трьох основних елементів: свободи думки, свободи совісті і свободи релі-

гії. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти релігійні культи і ритуальні обряди, а також вести релігійну 

діяльність.   

Порівняльно-правовий аналіз положень норм конституцій держав континенталь-

ної Європи засвідчив деякі розбіжності щодо правового регулювання права на свободу 

світогляду і віросповідання. Так, у конституціях Андорри, Болгарії, Боснії і Герцегови-

ни, Вірменії, Грузії, Естонії, Литви, Македонії, Румунії, Сан-Марино, Сербії, Чехії і Чор-

ногорії аналізоване право закріплено поряд з іншими правами людини. Наприклад, згід-

но з ч. 1 ст. 6 Конституції Сан-Марино гарантується “свобода особистості, право на 

житло, свобода вибору місця проживання і переміщення, свобода зборів і асоціацій, ви-

раження поглядів, свобода совісті і віросповідання” [1, с. 101]. В інших конституціях 

європейських держав досліджуване право сформульовано в окремій статті.  

Також в конституціях європейських держав використовуються неоднакові верба-

льні позначення цього права. Зокрема, вживаються такі термінологічні вирази, як: “сво-

бода совісті і віросповідання”, “свобода культів”, “свобода совісті, віросповідання та 

інших переконань”, “свобода совісті і релігії”, “свобода совісті”, “свобода релігії і куль-

ту”, “свобода релігії”, “свобода вибору віросповідання”, “свобода совісті, релігії і куль-

ту”, “свобода віри і совісті”, “свобода релігійних вірувань”, які відрізняються між собою, 

але мають багато спільного. Наприклад, у п. I ст. 48 Конституції Азербайджану зазначе-

но, що “кожен володіє свободою совісті” [2, с. 37]. У той же час, проголошення в бага-

тьох конституціях “свободи совісті” за змістом не розкривається. І лише Конституція 

України для позначення досліджуваного явища вперше застосувала словосполучення 

“свобода світогляду і віросповідання”. Як зауважує О. А. Альонкін, це словосполучення 

“створює певний симбіоз наукових термінів” і “таким чином здійснюється синтез зага-

льновизнаних юридичних категорій “свобода думки”, “свобода совісті” і “свобода релі-

гії” [3, с. 10]. До речі, у чинному законодавстві України, за винятком Конституції Украї-

ни, термін “свобода світогляду” не використовується [4, с. 164]. Також зазначений 

термін відсутній у міжнародно-правових актах з прав людини та конституціях європей-

ських держав, крім Німеччини і Швейцарії, в яких є згадка про світогляд. Наприклад, у 

п. 1 ст. 4 основного Закону Німеччини закріплено, що “свобода віросповідання, совісті 

та свобода релігійних переконань і світогляду непорушувані” [5, с. 182]. 

У ч. 1 ст. 35 Конституції України до права на свободу світогляду приєднано також 

і свободу віросповідання, які не є тотожними і співвідносяться як загальне і часткове. 

При цьому, поняття “свобода віросповідання” входить до структури категорії “свобода 

совісті” як важливий її компонент [6, с. 72]. Зазначені свободи, на думку 

Є. С. Данильченка, мають значні відмінності, і тому поєднувати їх в одній конструкції є 

недопустимим [4, с. 168]. 

Отже, враховуючи викладене, пропонуємо термін “свобода світогляду” вилучити 

з ч. 1 ст. 35 Конституції України та замість нього закріпити термін “свобода совісті”, що 

за своїм змістом, по-перше, охоплює широку сферу духовного, світоглядного буття лю-

дини, а по-друге, виступає як свобода вибору і самоствердження індивіда в системі релі-

гійних координат. Більше того, у конституціях європейських держав термін “свобода 

совісті” використовується для характеристики становища релігії, церкви, стану забезпе-
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чення свободи віросповідання, а також тлумачиться як право на атеїстичне переконання. 

Виходячи зі специфіки законодавчої техніки конституційної норми та з огляду на 

те, що кожна друга держава континентальної Європи внесла у свої конституцій пояс-

нення, що включає в себе право на свободу совісті і віросповідання, ми вважаємо, що не 

можна погодитись з думкою окремих науковців щодо розширення змісту досліджувано-

го права шляхом закріплення таких елементів віросповідання людини, як право сповіду-

вати релігійні переконання, вести атеїстичну діяльність, право приймати і змінювати 

релігійні або інші переконання за своїм вибором, право на релігійну освіту тощо, оскіль-

ки будь-яке роз’яснення того чи іншого явища належить до компетенції галузевого зако-

нодавства [7, с. 126; 3, с. 11; 8, с. 49]. 

Крім того, в аналізованому положенні закріплено словосполучення “релігійні ку-

льти”, яке, за висловлюванням А. С. Ловінюкова, є недостатньо коректним і яке вчений 

пропонує замінити на термін “релігійні обряди”. При цьому, науковець виходить із того, 

що релігійні обряди мають суттєве значення в практиці будь-якої релігії і тому їх відсут-

ність фактично позбавляє розглядуване право називатися релігійним. Право сповідувати 

будь-яку релігію нерозривно пов’язано з правом здійснювати ті чи інші релігійні обряди 

[9, с. 28]. У зв’язку з цим ми пропонуємо зі словосполучення “релігійні культи і ритуа-

льні обряди”, яке закріплено в другому реченні ч. 1 ст. 35 Конституції України, вилучи-

ти слово “культи”, що буде більше відповідати вимогам міжнародно-правових актів. 

Варто наголосити, що кожна держава, виходячи із загальнолюдських цінностей лю-

дини, повинна чітко окреслити межі свого втручання в сповідування будь-якої віри, у дія-

льність релігійних організацій. Зважаючи на це, вітчизняний законодавець у ч. 2 ст. 35 

Конституції України закріпив вичерпний перелік обмеження права на свободу світогляду і 

віросповідання, який може бути застосований лише в інтересах охорони громадського по-

рядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Подібні 

правові обмеження цього права встановлені й у конституціях Азербайджану, Андорри, 

Болгарії, Вірменії, Литви, Польщі, Сербії, Словаччини, Чорногорії. Водночас переважна 

більшість положень конституцій європейських держав жодних підстав обмеження дослі-

джуваного права не містять, а їх перелік надається у відповідному законі.  

Важливим аспектом реалізації права на свободу світогляду і віросповідання є 

юридичне визначення засад взаємовідносин між державою і церквою. Виходячи зі зміс-

ту ч. 3 ст. 35 Конституції України, можна стверджувати, що принцип, який закріплено в 

цій частині, полягає в невтручанні держави в діяльність церкви і релігійних організацій і 

забезпечує їх юридичну рівність у суспільстві і державі. З одного боку, держава в питан-

нях віри є нейтральною, вона не втручається у внутрішні справи церкви та релігійних 

організацій, не фінансує їх діяльність, у той же час церква і релігійні організації не ви-

конують державних функцій та не втручаються в діяльність державних органів і не бе-

руть участь у політичному житті. А з іншого боку, таке відокремлення не виключає вза-

ємозв’язків між державою і релігійними організаціями, адже, як інститути 

громадянського суспільства, представники цих організацій мають право здійснювати 

громадський контроль щодо дотримання права на свободу світогляду і віросповідання, 

а також разом з органами державної влади організовувати та проводити спільні заходи в 

соціальній і гуманітарній сферах. Тому, беручи до уваги, що ні церква (релігійні органі-

зації), ні держава не “відокремлені” в буквальному розумінні цього слова одні від одних, 

Л. В. Ярмол пропонує закріпити на конституційному рівні принцип, що Україна є світ-

ською державою, що на думку вченої, означає, що держава є нейтральною, безсторон-

ньою щодо будь-яких різновидів віри [10, с. 49]. Про світський характер держави йдеть-

ся лише в конституціях Сербії і Франції.  

Принцип невтручання держави в діяльність церкви і релігійних організацій закріп-

лено й у конституціях Азербайджану, Албанії, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Італії, 

Латвії, Македонії, Молдови, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, 

Угорщини, Хорватії, Чорногорії. При цьому варто наголосити, що тільки Україна на кон-

ституційному рівні закріпила положення про те, що школа відокремлена від церкви. Поді-

бного припису немає у жодній конституції європейських держав і лише в ч. III ст. 18 Кон-

ституції Азербайджану він записаний у такий спосіб: “Державна система освіти має 

світський характер” [2, с. 28]. Отже, враховуючи, що в міжнародно-правових актах відсут-

ня вимога щодо обов’язкового відокремлення церкви від держави, але, беручи до уваги, 

що в них зафіксовано принцип рівності громадян незалежно від їх ставлення до релігії, а 

також історію та менталітет українського народу, ми пропонуємо перше речення ч. 3 ст. 35 
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Конституції України викласти в такий спосіб: “Церкви і релігійні організації в Україні ві-

докремлені від держави, а державна система освіти – від церкви” [11, с. 190].  

Слід зауважити, що в ч. 3 ст. 35 Конституції України поряд із вказаним принци-

пом або окремо проголошується й інший принцип “жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов’язкова” [12], який передбачає неприпустимість встановлення будь-

яких переваг або обмежень однієї релігії над іншими. Як наголошують П. М. Рабінович і 

Л. В. Ярмол, існування в сучасних умовах інституту державної релігії породжує низку 

правових проблем, розв’язати які досить непросто. І далі вчені зауважують, що встанов-

лення державної релігії є порушенням, недопустимим обмеженням свободи віроспові-

дання людини, оскільки однією з можливостей такої свободи є колективне сповідування 

будь-якої релігії, а обмеження прав релігійних громад, які не сповідують державну релі-

гію, тягне за собою відповідно й обмеження прав її членів, пов’язаних зі свободою віро-

сповідання [13, с. 17–18]. З огляду на це, вказані науковці пропонують у Конституції 

України досліджуване положення викласти в такому формулюванні: “Жодна релігія не 

може бути визнана державною чи обов’язковою” [14, с. 7]. Але з такою пропозицією 

важко погодитись, оскільки будь-яка державна релігійна ідеологія вже є обов’язковою, а 

також всі питання щодо взаємовідносин держави і церкви повинні регулюватись виклю-

чно релігійним законодавством. 

Також слід наголосити, що в Конституції України не відображений важливий 

принцип щодо визнання всіх релігій, віросповідань і релігійних організацій рівними пе-

ред законом, так, як це передбачили законодавці Білорусі і Хорватії. При цьому необхід-

но звернути увагу на те, що в конституціях деяких європейських держав хоча й закріп-

люється принцип рівності релігій, але водночас надається перевага, привілеї одному 

віровченню чи декільком. Наприклад, у ст. 9 Конституції Грузії відображено, що “дер-

жава визнає виняткову роль грузинської православної церкви в історії Грузії і разом з 

тим проголошує повну свободу релігійних переконань і віросповідання” [2, с. 166]. От-

же, враховуючи важливість цього питання, ми вважаємо, що аналізований принцип слід 

закріпити в ч. 3 ст. 35 Конституції України в такий спосіб: “Церкви і релігійні організації 

є рівними перед законом” [11, с. 192].    

Частина 4 ст. 35 Конституції України встановила правило, відповідно до якого 

“ніхто не може бути звільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитись від 

виконання законів за мотивами релігійних переконань” [12]. При цьому слід підкресли-

ти, що подібна заборона не знайшла свого конституційного закріплення в європейських 

державах. Однак, незважаючи на відсутність такої заборони в міжнародно-правових ак-

тах з прав людини та більшості конституцій європейських держав, ми вважаємо, що це 

положення повинно існувати в Конституції України в оновленому варіанті (ст. 23-1), про 

що вже йшлося на початку цього підрозділу.  

Крім того, у ч. 4 ст. 35 Конституції України передбачена можливість заміни вико-

нання військового обов’язку, що суперечить релігійним переконанням громадянина, на 

альтернативну (невійськову) службу. На нашу думку, це положення необхідно перенести 

до ст. 65 Конституції України. 

Варто наголосити, що вітчизняний законодавець не звернув увагу на такий важ-

ливий аспект забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання, як заборона 

примушувати особу сповідувати іншу релігію, брати участь у релігійних культах і обря-

дах, вести релігійну діяльність, що відображено в міжнародно-правових актах, а також у 

конституціях Азербайджану, Албанії, Іспанії, Литви, Монако, Польщі, Словенії, Фінлян-

дії, Чорногорії і Швейцарії. На нашу думку, проголошення цієї заборони на конститу-

ційному рівні лише сприятиме гарантуванню в сучасній Україні, де співіснують різні 

релігійні вчення та течії, безпеки людині від будь-якого примусу щодо її свободи світо-

гляду і віросповідання.  

Висновки. Отже, враховуючи європейський досвід конституційно-правового ре-

гулювання права на свободу світогляду і віросповідання, пропонуємо ст. 35 Конституції 

України викласти в такій редакції: 

“Кожен має право на свободу совісті і віросповідання. Це право включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти од-

ноособово чи колективно релігійні і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. 

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони 

громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод ін-

ших людей.  
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Церкви і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а державна сис-

тема освіти – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. 

Церкви і релігійні організації є рівними перед законом. 

Забороняється примушувати особу обирати та сповідувати будь-яку релігію чи ві-

ру, брати участь у релігійних і ритуальних обрядах чи в діяльності релігійної організації 

та здобувати релігійну освіту”. 
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SUMMARY 

Yuriy V. Kyrychenko, Hanna V. Davletova. Theoretical-legal aspects of constitutional regu-
lation of the right to freedom of opinion and religion in Ukraine and the countries of continental 
Europe. The article explores the constitutional practice of normative regulation of the right to freedom of 
thought and religion, enshrined in Art. 35 of the Constitution of Ukraine and in similar norms of the con-
stitutions of the states of continental Europe. The necessity to state the stated norm in the new version is 
substantiated. 

It is determined that the right to freedom of worldview and religion, which is enshrined in Art. 35 
of the Constitution of Ukraine, relates to civil rights of man and citizen and consists of three basic ele-
ments: freedom of thought, freedom of conscience and freedom of religion. This right includes the free-
dom to profess any religion or not to practice any religion, to freely send religious cults and rituals, as 
well as to conduct religious activities. 

It is noted that in the states of continental Europe the constitutional and legal regulation of the 
right to freedom of opinion and religion is implemented differently. Thus, in the constitutions of Andorra, 
Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Armenia, Georgia, Estonia, Lithuania, Macedonia, Romania, San 
Marino, Serbia, Czech Republic and Montenegro, the analyzed law is enshrined along with other human 
rights. In other constitutions of European states, the law under study is formulated in a separate article. 

It is stated that the constitutions of European states use unequal verbal designations of this right. 
In particular, such terminological expressions as "freedom of conscience and religion", "freedom of 
cults", "freedom of conscience, religion and other beliefs", "freedom of conscience and religion", "free-
dom of conscience", "freedom of religion and worship", " freedom of religion ”,“ freedom of choice of 
religion ”,“ freedom of conscience, religion and worship ”,“ freedom of religion and conscience ”,“ free-
dom of religious beliefs ”, which differ but have much in common. 

The expediency of deleting the term “freedom of world outlook” from Part 1 of Art. 35 of the 
Constitution of Ukraine and the consolidation of the term "freedom of conscience", which in its content, 
first, covers a broad sphere of spiritual, world-view of human being, and second, acts as the freedom of 
choice and assertion of the individual in the system of religious coordinates. 

It is proposed taking into account the European experience of constitutional and legal regulation 
of the right to freedom of opinion and religion of the provision of Art. 35 of the Constitution of Ukraine 
shall be read as follows:  

“Everyone has the right to freedom of conscience and religion. This right includes the freedom to 
profess any religion or not to practice any religion, to freely send religious or ritual rites alone or collec-
tively, to conduct religious activities. 

The exercise of this right may be restricted by law only in the interests of public order, the health 
and morals of the population, or the protection of the rights and freedoms of others. 

Churches and religious organizations in Ukraine are separated from the state and the state educa-
tion system from the church. No religion can be recognized as binding by the state. Churches and reli-
gious organizations are equal before the law. 

It is forbidden to compel a person to choose and profess any religion or belief, to participate in re-
ligious and ritual ceremonies or activities of a religious organization and to receive religious education.” 

Keywords: constitution, freedom of world view, freedom of religion, right to freedom of world 
view and religion, religion. 
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ТОТАЛІТАРНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ 20-30 рр. ХХ ст.: 

ВІД ВІД ПЕРЕДУМОВ ДО НАСЛІДКІВ 

 

 

 
 

На основі узагальнення соціокультурних факторів суспільного розвитку в період із 1918 

року до середини 30-х років ХХ століття та сформованих у цей час освітніх моделей, цінностей, 

ідеалів та світоглядних орієнтирів розкрито сутнісні ознаки й основні тенденції розгортання вітчи-

зняного простору освіти в епоху тоталітаризму.  

Проаналізовано змістові та структурні особливості освітнього простору в 20–30-х роках 

ХХ століття, обґрунтовано загальнофілософські та соціокультурні детермінанти системних транс-

формацій в усіх його вимірах. Зокрема, показано наслідки невиправданого, з погляду освітніх пот-

реб і наявного освітнього потенціалу, розширення територіально-предметного виміру, коли збіль-

шення кількості навчальних закладів із новими назвами не дало фактичного їх приросту і 

змістового урізноманітнення.  

Ключові слова: освіта, простір освіти, тоталітарна освітня практика, особистість, 

трансформація, ідеологія. 

 

Постановка проблеми. Звернення до освітніх практик 20–30-х рр. ХХ століття не 

є випадковим. У ці роки відбувалося активне конституювання освітнього простору в 

контекстах культури індустріального суспільства, де зароджувалися й набували розвит-

ку тоталітарні виховні практики. Якісні характеристики простору освіти в означених 

хронологічних межах є своєрідними індикаторами докорінних змін у тогочасному суспі-

льстві. Актуальність звернення саме до цього періоду зумовлено й тим, що Україна пе-

реживає сьогодні складний період духовного оновлення, а отже, відповідно мають змі-

нитися ціннісні орієнтири, форми й способи організації освітньої діяльності. Водночас 

вкорінені за тривалий час смисли все ще даються взнаки, особливо, коли йдеться про 

реформування освіти.  

Мета статті: виявити структурні та змістові особливості конституювання просто-

ру освіти в тоталітарному суспільстві, узагальнити провідні тенденції і закономірності в 

трансформаціях освітнього простору в 20–30-х роках ХХ століття, з’ясувати наслідки 

запровадження тоталітарних освітніх практик для сучасної системи освіти.   

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Основні те-

нденції розгортання простору освіти раннього радянського періоду простежуються в пра-

цях А. Гастєва, Н. Крупської, В. Леніна, М. Лосського, А. Луначарського, А. Макаренка, 

А. Пінкевича, С. Шацького та ін. Для виявлення специфіки освітнього простору, консти-

туйованого на тоталітарних засадах, важливими є праці Х. Арендт, О.-Ф. Больнова, 

М. Горкгаймера, Г. Жиру, К.-П. Лісмана, М. Ліпмана, О. Ребуля, П. Фрейре, К. Ясперса. 

Узагальнюючи результати дослідницьких пошуків в означеному напрямі, відзна-

чимо такі позитивні тенденції у філософському осмисленні вітчизняного простору осві-

ти: активне використання міждисциплінарної методології для визначення предметності 

філософських досліджень проблем освіти; усвідомлення цілісності та системності змін в 

освітніх структурах різного рівня та різної територіальної приналежності, що в умовах 

глобалізованого суспільства утворюють єдиний відкритий культурно-освітній простір; 

утвердження простору освіти як цілісного просторово-часового континууму, в основі 

функціонування якого – процеси самоорганізації і самовідтворення.  
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Виклад основного матеріалу. У період з 1918 року до середини 30-х років в усіх 

вимірах вітчизняного освітнього простору відбулися системні трансформації.  

Зокрема, демократичні перетворення, що мали місце у перші два десятиліття ХХ 

століття, поступово згасають під тиском партійної диктатури і терору, які вже у 1930-х 

роках остаточно видозмінюються у тоталітаризм більшовицької влади. Домінуючим 

чинником розвитку особистості остаточно визнається її соціальність. Людина вже осми-

слюється як частина суспільного, соціального організму, вона завжди повинна діяти як 

член того чи іншого колективу, того чи іншого класу, і не має значення усвідомлює вона 

це чи ні. Ставлення до людини через призму її цінності для суспільства, класу, промис-

ловості демонструє зневагу до її природних, індивідуальних сил, інтересів і потреб. Крім 

того, і ставлення людини до самої себе як цінності було виправданим за умови усвідом-

лення нею своєї цінності для суспільства. Ідеологічним підґрунтям для такого сприйнят-

тя людини став діалектичний матеріалізм.  

Основним мотивом у виборі апологетами більшовизму цієї філософії, на думку 

М. Лосського, є те, що матеріалізм більш тісно і безпосередньо пов’язаний з атеїзмом, 

ніж будь-яка інша теорія; він найбільше підходить для викорінення усіх християнських 

релігійних почуттів, а тому особливо приваблює більшовиків, які смертельно ненавидять 

християнство. Християнство проповідує повагу і любов до інших людей, навіть тоді, 

коли бореться із ними; воно орієнтоване на повагу до традицій, старшого покоління, 

авторитет, здоровий консерватизм, який не заважає прогресу, але уникає насильницько-

го руйнування минулого. Для більшовизму характерні риси, повністю протилежні хрис-

тиянській культурі. Він сповідує ненависть до минулого суспільства – не до його неза-

довільних установ, а до живих представників – буржуа, дворян, духовенства, філософів 

ідеалістичного напряму... У революціонерів вона заснована на особистих образах, що 

залишили глибокий слід у підсвідомості; сюди ж слід віднести несправедливості та об-

рази суспільного і сімейного порядку, зневажене самолюбство, пиху, марнославство, 

любов до влади. Ці внутрішні поривання знайшли своє вираження у діяльності більшо-

виків; вони без усяких докорів сумління, за допомогою найбільш жорстких засобів та із 

зневагою до людської особистості руйнують старе... Матеріалізм та атеїзм якраз і є тією 

філософією, яка дає їм потрібні для цього санкції [1, с. 437–438]. 

З огляду на це, філософія як особливе наукове знання фактично ліквідується, що 

стало приводом для переслідувань провідних вітчизняних філософів-немарксистів. Зага-

лом роки революції та громадянської війни позначені численними втратами в рядах ін-

телігенції, висилкою за межі СРСР провідних учених немарксистської орієнтації, що не 

могло не вплинути на стан освіти, науки, культури в країні. Залишившись без високоп-

рофесійних кадрів, особливо в галузі суспільствознавства, партія та радянський уряд 

вдаються до спішних заходів з метою підготовки вчених, беззастережно відданих новій 

владі, які мали стати проповідниками її політичних та ідеологічних доктрин. В основі 

цих заходів – концепція пролетарської культури та загальна орієнтація на марксизм в 

ленінській інтерпретації.  

Такі процеси негативно позначилися на розвитку філософсько-педагогічної думки 

в Україні, яка у формальному статусі УРСР отримала лише видимість своєї незалежності 

й самостійності. Уже з перших днів утвердження радянської влади в Україні культура, 

освіта, наука перетворюються на поле ідеологічної боротьби, де авторитету немарксист-

ських поглядів, що мали переважно морально-етичне та релігійне забарвлення, проти-

ставляється марксистсько-ленінський підхід як єдино допустимий у галузі суспільно-

гуманітарних наук і філософії зокрема.  

У результаті системних трансформацій ідеологічного характеру змінюється інсти-

туціональна структура освітнього простору та його змістове наповнення:  відкриваються 

нові навчальні заклади із чітко визначеним спрямуванням, зокрема Комуністична акаде-

мія, Інститути червоної професури, робітничі факультети; кардинально реформується 

уся система освіти та науково-теоретичних досліджень, характер і зміст суспільно-

політичної преси. 

Слід зазначити, що Україна дістала в спадщину від царської Росії невелику кіль-

кість вищих шкіл: три університети та три жіночі медичні інститути – в Києві, Харкові, 

Одесі – та Історично-філологічний інститут у Ніжині; Політехнічний інститут – у Києві; 

Ветеринарний, Технологічний та Сільськогосподарський інститути – у Харкові; Гірни-

чий інститут – у Катеринославі; комерційні інститути – у Києві та Харкові; чотири Ви-

щих жіночих курси – в Києві, Харкові та Одесі, серед яких один навчальний заклад при-
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ватного типу; дві консерваторії та дев’ять учительських інститутів, які згідно із Законом 

від 14 липня 1917 року було віднесено до категорії вищих шкіл; двоє однорічних Педа-

гогічних курсів для підготовки учителів середньої школи – в Києві та Одесі, і нарешті, 

Фребелівські педагогічні інститути – в Києві та Харкові. Українська влада впродовж 

двох років встигла відкрити два  університети − в Києві та Кам’янці-Подільському, 

Український історично-філологічний факультет у Полтаві, Українську Академію Мис-

тецтв – у Києві та Український учительський інститут – у Житомирі. 

Із встановленням більшовицької влади було розпочато «пролетаризацію» вищої 

освіти й з цією метою проголошено принцип «відкритих дверей», тобто кожен без виня-

тку отримував вільний доступ до вищої школи. Ця політика призвела до повного зни-

щення вищої школи як науково-навчальної установи, хоча й дала можливість здобути 

вищу освіту приблизно 57 000 осіб, серед яких було чимало випускників п’яти гімназій-

них класів (внаслідок проведеної владою реформи, три старші класи середньої школи 

були скасовані).  

Освітня реформа 1920 року ліквідувала університети за невідповідністю тим мо-

ністичним засадам, які мали визначати сутність і структуру вищої освіти в Країні Рад. 

Більшовицька влада на місце дуалізму, що виявлявся у формі загальноосвітніх і спеціа-

льних вищих шкіл, оголосила всю вищу освіту моністичною на базі професійної освіти. 

Теоретична складова вищої школи мала зберегтися у науковій вертикалі, що передбача-

ло створення Академії та Інститутів теоретичних знань. Однак подальші нововведення 

влади у галузі освіти усунули наукову вертикаль як «хирлявого спадкоємця» університе-

ту, цього виразника «ідеалістичної схоластики» [2, с. 93].  

Зміни, що відбулися в освітньому просторі у 1921–1922 роках, за висловом Я. Ря-

ппа, довели моністичну освіту до логічного кінця, бо інститути і технікуми, як єдині 

школи вищої освіти, мали своїм завданням об’єднати в одне ціле загальну і спеціальну 

освіту, дати синтез чистої і прикладної науки. Саме так Народний комісар освіти розумів 

ліквідацію того дуалізму, який властивий усім капіталістичним країнам світу. Необхід-

ність закладення моністичних основ української освіти пов’язувалася ідеологами педа-

гогіки з вимогами інтенсивного розвитку індустрії і швидкої механізації сільського гос-

подарства України.  

Особливість тогочасної системи освіти полягала не лише у ліквідації університе-

тів, а й у встановленні двох типів вищої освіти – інститутів і технікумів, які перебували в 

одній площині, а тому «технікум ні в якому разі не можна вважати за нижчий ступінь 

для інституту» [2, с. 23]. Обидва ці навчальні заклади перестають бути місцем наукових 

досліджень й підготовки людей науки, це стає завданням спеціальних організацій – нау-

ково-дослідних інститутів і кафедр, де професори працюють із молодшими науковими 

співробітниками та аспірантами.  

На відміну від технікуму, де здійснювалася підготовка інженера вузької спеціалі-

зації, інститут готував інженера-організатора. У цих закладах було встановлено і різний 

обсяг теоретичних і практичних знань: «У той час, як інститут повинен давати солідний 

теоретичний фундамент, не тільки з техніки, але й з економіки й організації цілого виро-

бництва й не вводити у вузьку спеціялізацію, завдання технікуму – обмежити широкий 

теоретичний курс і вже з першого курсу починати поглиблену роботу у справі спеціалі-

зації» [2, с. 16]. 

В узагальненому вигляді структурні трансформації освітнього простору у тій його 

складовій, яка стосувалася вищої освіти, виглядають так: старші класи деяких середніх 

шкіл взято як базу для технікумів, частину колишніх професійних училищ також перет-

ворено на технікуми. Учительські семінарії реорганізовано у трирічні педагогічні курси, 

які з 1924 року отримують статус педагогічних технікумів. Учительські інститути пок-

ладено в основу інститутів народної освіти, до складу яких віднесено і філологічні та 

фізико-математичні факультети колишніх університетів. У Київському університеті та-

кож закриваються юридичний та історико-філологічний факультети. В подальшому сам 

університет реорганізується у Вищий інститут народної освіти (ВІНО), а з 1926 року − у 

Київський інститут народної освіти імені М. Драгоманова (КІНО).  

Комерційні інститути увійшли до складу новоутворених інститутів народного го-

сподарства, а старші класи комерційних шкіл здебільшого дали початок соціально-

економічним школам, частину яких було реорганізовано у технікуми. Юридичні факуль-

тети університетів опинилися у складі інститутів народного господарства, медичні фа-

культети перетворилися на медичні інститути. Вищі жіночі курси розподіляються по 
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інститутах народного господарства, інститутах народної освіти та медичних інститутах. 

Фельдшерські курси лягли в основу медичних технікумів, так само, як і старші класи 

сільськогосподарських і залізничних середніх шкіл стали відповідними технікумами. 

Щодо консерваторій, то їх було реорганізовано у музичні інститути, а музичні школи – у 

професійні навчальні заклади і технікуми. 

Переформатування освітніх закладів, їх ділення на складові частини штучно збі-

льшило кількість шкіл із новими назвами, але не стало ознакою їх фактичного приросту і 

змістового урізноманітнення. Зокрема, в 1932 році, внаслідок перетворень у мережі на-

вчальних закладів, «кількість ВИШів збільшилася з 42 при наявності у них 71 000 студе-

нтів до 165 з 90 000 студентів, а технікуми з 100 при 27 000 студентів до 691 з 160 000 

студентів» [3, с. 44]. При ненастанному збільшенні кількості навчальних закладів, їх ма-

теріально-технічна база мала вкрай незадовільний вигляд, що підтверджують викладені 

в «Комуністичній освіті» за цей період факти: «... у приміщенні одного із колишніх реа-

льних училищ розмістилося аж чотири?! багатолюдних ВИШі. На кожні дві групи при-

падає по одній лише аудиторії. Жодних лябораторій, кабінетів немає. Навіть такі факу-

льтети, як-от товарознавчий, заготівельний, по суті факультети прикладної фізики та 

хімії – абсолютно вільні від будь-яких лябораторій» [4, с. 75]. 

Відтак увага керманичів освіти зосереджується, насамперед, на «пролетариза-

ції» вищих шкіл, що виявляється у своєрідному порядку прийому до навчального за-

кладу. Проголошений спочатку принцип «відкритих дверей» скасовується, натомість 

утверджується пріоритетність у доступі до навчання для окремих категорій населення 

– робітників і селян. За висловлюванням Я. Ряппо, «право вчитися в початковій і на-

віть середній школі ми надаємо усім громадянам, а право бути підготовленим на ко-

мандира радянської держави даємо тільки робітникам та селянам та ще тій частині 

трудової інтелігенції, що будуватиме і зміцнюватиме диктатуру пролєтаріяту, що бу-

дуватиме соціалізм» [5, с. 11]. Отже, до вищих шкіл приймали насамперед тих, хто 

закінчив робітничі факультети – вони вступали без іспиту. Ймовірність вступу інших 

категорій населення регламентувалася певними нормами прийому селян, службовців 

тощо.  

Відповідно зростає кількість робітничих факультетів, до вузів призначаються ко-

місари, проводиться чистка студентів і викладачів. Адже, як свідчить М. Скрипник, «ба-

гато організацій дає рекомендації і оцінку деяким вступникам до ВИШу, ... що такий-то 

є робітник, з таким-то стажем, що він бідняк чи середняк, і його приймають…, а потім 

виявляється, що цей зарекомендований робітничими і К.Н.С.івськими організаціями і 

сільрадами є чуждий нам елемент – куркуль, непман, контрреволюціонер. Наша лінія 

полягає у тому, щоб усіх тих, хто при вступові до ВИШу притаїли своє соціяльне похо-

дження чи положення, без жалю звільняти з ВИШу» [6, с. 247–248]. 

Виконання таких настанов подекуди набувало гіпертрофованої форми, і з вищої 

школи відраховували студентів останнього курсу, незважаючи на високі досягнення у 

навчанні. Ректорів та викладачів заохочували до «чистки» студентських кадрів від 

«ворожого елементу». Водночас з метою підготовки фахівців марксистсько-ленінської 

орієнтації, які б змогли гідно вести таку боротьбу, відкривалися навчальні і науково -

дослідні установи: Харківський Комуністичний університет ім. Артема з кафедрами 

марксизму та марксознавства (1922), на основі якого у 1924 році створюється Україн-

ський інститут марксизму (з 1927 року − Український інститут марксизму-ленінізму − 

УІМЛ); у 1931 році започатковує свою діяльність Всеукраїнська асоціація марксистсь-

ко-ленінських вузів. 

Щодо методики викладання у вищій школі, то спостерігається обмеження лекцій-

ної системи викладання із активним залученням студентів до виробничої практики, на-

бувають поширення групові методи навчання. Плануючи соціалістичне будівництво, 

більшовицька влада розробляє і план науково-дослідної роботи, визначаючи ті пріорите-

тні проблеми, які має вирішити наука впродовж наступної п’ятирічки. Вироблення нау-

ковими установами плану роботи цілком підпорядковане директивам комуністичної 

партії. І це не вважається обмеженням свободи наукової діяльності. Адже, «співвідноси-

ни між окремою науковою дисципліною й державним плянуванням життя не є окремим 

зовнішнім втручанням в науку, а навпаки, є співідносинами між наукою і окремою галу-

ззю науки, наукою плянування, себто керування життя. ... І з цього погляду виходячи, не 

можна сказати, щоб була якась прірва між наукою і пролетарською державою, що її тре-

ба було б заповнювати словесними різними заявами тощо. Між наукою і державою є 
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дійсно тісний зв’язок практичної роботи» [6, с. 63]. 

Кожен науковий працівник, який припустився у своїх працях будь-якого відхи-

лення від марксистсько-ленінського методу, повинен був шляхом самокритики, «безс-

трашного викриття своїх власних помилок» позбутися впливу «буржуазних теорій» та 

стати свідомим, активним будівником безкласового суспільства. До наукової праці при-

кладають ті самі способи організації, які використовуються у сільськогосподарських і 

промислових підприємствах (колективізм, складання плану п’ятирічки, соціалістичне 

змагання тощо). 

Провідну роль у формуванні марксистсько-ленінського світогляду молоді відіг-

рають періодичні видання, зокрема часописи «Под знаменем марксизма», «Вестник 

Коммунистической академии», рупор партії більшовиків − газети «Правда» та «Извес-

тия». Багатотисячними накладами видаються праці К. Маркса та Ф. Енгельса, які були 

до цього часу маловідомими в Росії. Показово, що видання цих праць розпочалося не з 

тих, у яких відбивався аутентичний марксизм, а з позитивістсько-орієнтованої «Діалек-

тики природи» Ф. Енгельса, що збіглося з другим виданням книги В. Леніна «Матеріа-

лізм та емпіріокритицизм». Широке обговорення у пресі цих праць, а також сумнозвіс-

ного ленінського філософського заповіту «Про значення войовничого матеріалізму» 

стало визначальним для філософського курсу в СРСР. У ході філософської дискусії між 

групою Деборіна (діалектики) та групою Тимірязєва (механісти) було визнано, що єдино 

правильною системою світогляду, розуміння та пояснення світу, сенсу та призначення 

людського буття є марксизм-ленінізм та його філософія − діалектичний та історичний 

матеріалізм. 

Все, що йшло від імені цієї філософії, вважалося видатним досягненням, хоча та-

кими здобутками ставали незрілі соціальні побудови, їх утопічні обґрунтування, сумнів-

ні з теоретичного погляду узагальнення. У зв’язку з цим починається боротьба за утвер-

дження «марксистсько-ленінського природознавства», яка, розпочавшись з дискусій 

1930-х років, завершилася не тільки встановленням повного контролю політично-

ідеологічної системи над природознавством, але й розгромом цілої низки наукових на-

прямів, фізичним знищенням їх представників, «одностайно засуджених радянським 

народом».  

Відбувся перехід від філософії до політики, а в подальшому від псевдофілософії 

до антифілософії, вершиною якої став «Короткий курс ВКП(б)». Саме цей своєрідний 

катехізис ортодоксального марксизму-ленінізму-сталінізму став трактуватись як верши-

на розвитку радянської суспільно-політичної та філософської думки. Критерій практики 

тут замінювався посиланням на вихоплені із загального контексту цитати з праць К. Ма-

ркса, Ф. Енгельса, В. Леніна та Й. Сталіна. Отже, філософія була зведена до коментуван-

ня рішень партійних з’їздів та пленумів як «видатних досягнень марксистської теорії» та 

її подальшого розвитку в нових умовах. 

Підпорядкування філософських ідей марксизму революційній перебудові суспі-

льства зумовило пріоритетність завдань організаційного плану, що мали на меті єд-

нання, братерство, вироблення спільної траєкторії руху до єдиної мети. Як наслідок, 

суб’єктами життя і діяльності стали об’єднані у союзи маси, що «поглинали» людину 

та її особистісне начало. Через наявність єдино правильної, чітко визначеної мети та 

шляхів її досягнення незатребуваними ставали ініціатива, творчий пошук, вольові по-

ривання окремої особистості, зайвими були і сумніви у процесі вибору, адже кожен 

вже був поставлений на «відповідну поличку» (В. Ленін). Єдине, що вимагалося від 

людини, − здатність підкорятися дисципліні, встановленим моральним нормам та іде-

ологічним канонам, тій організаційній структурі, до якої на цей момент вона була при-

кріплена. Визнання маси суб’єктом діяльності призвело до актуалізації колективної 

самодіяльності, колективної творчості, тимчасом як право на індивідуальну творчість 

було повністю зневажене.  

Внаслідок утвердження таких світоглядних орієнтирів значною мірою посилюєть-

ся інтерес суспільно-педагогічної і публіцистичної думки до змісту понять «колектив» і 

«колективне». Ще на початку століття мислителями було визначено ті ключові ознаки 

колективу, які в подальшому знайшли своє остаточне обґрунтування у досвіді А. Мака-

ренка, М. Пістрака, С. Шацького, а саме: наявність спільної діяльності, значущої для 

кожного члена колективу, рівнозначне співвідношення прав і обов’язків. Крім того, це 

потреба розділяти радість і горе з колективом, усвідомлювати себе невід’ємною і важли-

вою його складовою, усталена звичка не відділяти власних інтересів від колективних, 
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уміння працювати і відпочивати колективно, організовано, підкоряючи свою волю зага-

льним інтересам, проводити свою ініціативу через колектив, завойовувати авторитет 

важливими для колективу справами. Важливою ознакою таких об’єднань є добровіль-

ність, що забезпечує збереження особистістю власної незалежності, несхожості на ін-

ших, особливо, коли мова йде про творчу діяльність. Як бачимо, розуміння колективу 

передбачало такі природні зв’язки між його членами, які виникають у процесі спільної, 

переважно творчої діяльності. Їх результативність залежить від духовного багатства ко-

жної індивідуальності та здатності її до самореалізації. 

Проте вже у 20-х роках ХХ століття набуває обґрунтування так званий природний 

колективізм пролетаріату, що зумовлений специфікою фабрично-заводської праці – ви-

мушеним співробітництвом незалежно від інтересів і уподобань. Колектив при цьому 

характеризувався як провідна цінність і засіб забезпечення життєдіяльності людини, 

тимчасом як будь-які прояви індивідуалізму розцінювалися як «розпуста». 

У ці роки значною мірою трансформується принцип зв’язку навчання і вихован-

ня із життям, запозичений радянськими ідеологами із класичної гуманістичної педаго-

гіки. Він трактувався відповідно до «установок», наданих у виступі В. Леніна на ІІІ 

з’їзді молодіжних Рад у 1920 році: навчання і виховання підростаючого покоління має 

відбуватися як безпосередня участь у виробничій, суспільно-політичній діяльності 

разом із дорослими. Лишень у такому випадку дитина мала можливість набути необ-

хідний досвід для будівництва нового світу, для боротьби за нього, а також сформува-

ти комуністичні переконання, захопитися ідеями марксизму-ленінізму і розвинути у 

собі потребу жертвувати заради цієї боротьби усім індивідуальним, у тому числі й 

власним життям.  

Власне кажучи, сама діяльність стала найважливішим чинником суспільного ви-

ховання. Хоча педагоги й обґрунтовували умови та засоби для ефективної організації 

такої діяльності, визначаючи певні межі допустимої участі підлітків у житті і боротьбі 

дорослих, однак ці умови не бралися у розрахунок, коли партія вимагала повної включе-

ності школи, піонерської організації у процеси колективізації та індустріалізації, зни-

щення ідеологічного противника тощо. Як наслідок, суспільно значуща діяльність шко-

лярів із педагогічного засобу перетворилася на політичний, що завдавало шкоди 

навчанню і вихованню. 

З 1926 року партія посилює свою увагу до суспільно-політичного виховання, що 

пояснюється актуалізацією політичних питань соціалістичного будівництва. Про це сві-

дчать численні документи ВКП (б), РНК УРСР та органів освіти. Кожна людина опини-

лася перед необхідністю не просто визначитися із власними політичними симпатіями та 

антипатіями, а беззастережно прийняти ідеї, цінності, цілі комуністичної партії як одно-

осібно правлячої.  

Політичне виховання розглядалося як необхідна умова соціалістичного будівниц-

тва, а тому звичними ставали вимоги «різноманітні запити дітей... спрямовувати у русло 

комуністичного виховання» («Стан і найближчі задачі піонерського руху». Із резолюції 

V Всесоюзної конференції ВЛКСМ. 31 березня 1927 року [7, с. 273], або «вербувати ді-

тей у піонерську організацію», про що йде мова у Постанові VІІІ з’їзду ВЛКСМ (1928 р.) 

[8, с. 273–275]. Зокрема, до проблем взаємовідносин дітей із світом дорослих додається 

проблема взаємовідносин дітей із політикою, ідеологією. 

«Боротьба на ідеологічному та культурному фронтах», що посилилася після ХV 

з’їзду ВКП(б) у 1927 році, виливається у розгромний наступ на зарубіжну філософію і 

педагогіку, вплив яких оцінюється як негативний і шкідливий через їх «буржуазний» 

характер. Зокрема, проявами буржуазності вважалося твердження про необхідність роз-

витку індивідуальних сил особистості, про рівноцінність індивідуального і соціального 

особистісних начал та значущість інтересів як особистості, так і суспільства. Загострю-

ється проблема взаємовідносин філософії і політики, педагогіки і філософії. Як наслідок, 

остаточне підпорядкування філософії політиці та ідеології. 

Висновки. Узагальнюючи змістові та структурні особливості розвитку освітнього 

простору у 20–30-х роках ХХ століття, можемо констатувати наявність системних тран-

сформацій в усіх його вимірах. 

Тож внаслідок проведених владою реформ, значно збільшилася кількість навча-

льних закладів, зокрема вищих, а також змінився статус багатьох освітніх структур. 

Штучне збільшення кількості шкіл із новими назвами не дало фактичного їх приросту і 

змістового урізноманітнення. Відбулася руйнація усталеної інституціональної структури 
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освіти, натомість територіально-предметна складова освітнього простору розширилася і 

набула гіпертрофованого вигляду. 

Трансформації у знаково-символічному вимірі простору освіти пов’язані, на-

самперед, з утвердженням нового філософського дискурсу – діалектичного та історич-

ного матеріалізму, що став методологічною основою марксизму-ленінізму. У великій 

кількості продукувалися тексти, в яких було представлено незрілі соціальні побудови 

та їх утопічні обґрунтування, сумнівні з теоретичного погляду узагальнення. Провідну 

роль у формуванні світогляду молоді відігравали періодичні видання із вираженим 

ідеологічним спрямуванням, багатотисячними накладами видавалися праці К. Маркса 

та Ф. Енгельса. 

У суспільній свідомості, а отже, й у текстовому просторі відбувалося нівелю-

вання усталених категорій (особистість, індивідуальність, суспільство та ін.), нато-

мість набували ваги такі поняття, як «клас», «колектив», «ідея». Утверджувався ко-

лективізм, солідарність інтересів і пріоритет колективного над індивідуальним, 

дисципліни і підпорядкування над свободою волі. Різко змінюється ставлення до 

прав і свобод суб’єктів освіти. Якщо на початку досліджуваного періоду в основу 

постанов і циркулярів керівних органів освіти покладено демократичні принципи, то 

вже по його завершенні нормативна база має виражений волюнтаристський, автори-

тарний характер.  

Визнання зовнішньої детермінованості усіх вчинків людини призвело  до «стис-

кання» освітнього простору у його суб’єктному вимірі до розмірів середовища, яке 

вважалося у педагогіці провідним чинником виховання. Відбулися і суттєві зрушення 

у розумінні  особистості. Ідея щодо невіддільності виняткової, неповторної за своєю 

сутністю особистості від суспільства поступово трансформується у беззаперечне твер-

дження про «злиття» людини із суспільством за рахунок відмови від власної індивіду-

альності. Відбулося зміщення активності, творчості, ініціативності і самовизначення у 

знаменник соціального, яке з важливої атрибутивної характеристики особистості пере-

творилося на головну мету, детермінанту і регулятор її життєдіяльності.  
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SUMMARY 

Olena V. Marchenko. Totalitarian educational practices of the 20-30s of the XX century: 

from prerequisites to consequences. Based on the generalization of socio-cultural factors of social 

development in the period from 1918 to the mid-30s of the twentieth century and formed at that time 

educational models, values, ideals and worldviews revealed the essential features and main trends of 

the national educational space in totalitarianism. The semantic and structural features of the education-

al space in the 20-30s of the XX century have been analyzed, the general philosophical and sociocul-

tural determinants of system transformations in all its dimensions have been substantiated. In particu-

lar, the consequences of unjustified, from the point of view of educational needs and available 

educational potential, expansion of territorial-subject dimension have been shown, when the increase 

in the number of educational institutions with new names did not give their actual growth and semantic 

diversification. 

Based on the analysis of party and government documents related to the problems of education, as 

well as philosophical and pedagogical works of this period revealed the specifics of the deployment of 

sign-symbolic dimension of educational space, which was to level the natural process of metatext, instead 

- artificial planting of texts with strong ideological direction. In the public consciousness, and hence in the 

textual space, there was a devaluation of established categories (personality, individuality, society, etc.), 

at the same time such concepts as "class", "team", "idea" gained weight. Collectivism, solidarity of inter-

ests and the priority of the collective over the individual, discipline and subordination over free will have 

been asserted. 

Significant changes have been established in the subjective dimension of the educational space: 

the idea of the inseparability of an exceptional, unique personality from society is gradually tran s-

formed into an indisputable statement about the "merger" of man with society by abandoning his /her 

own individuality. As a result, there was a shift of the individual to the denominator of the social, 

which from an important attributive characteristic of the individual has become the main goal, dete r-

minant and regulator of his/her life. And the recognition of the external determinism of all human ac-

tions has led to the "compression" of the educational space in its subjective dimension to the size of the 

environment. 

Keywords: education, educational space, totalitarian educational practice, personality, 

transformation, ideology. 
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ДІОКЛЕТІАН І ТРЕТЯ РЕСПУБЛІКА 
 
 
 

У 212 році імператор Каракалла видав едикт, який надав римське громадянство всьому ві-

льному населенню Римської імперії. Некорінним римлянам едикт відкрив шлях до армії, що до-

зволило збільшити чисельність легіонів, проте зробило їх менш лояльними. Все це сприяло ревізії 

моделі Августа і формуванню нової політичної реальності, що отримала в істориків назву «домі-

ната», першим варіантом якого була тетрархія Діоклетіана. Для ефективної роботи системи тетра-

рхії необхідно було занадто багато умов, а римляни вже не були готові до такої великої відповіда-

льності. До того ж, модель Діоклетіана, вирішуючи одні проблеми, створила інші, викликавши 

плутанину і запустивши процес поступового розділу імперії на Східну та Західну частини. Якщо 
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систему принципату можна назвати «Другою республікою», то наступну за нею систему, при якій 

вільними громадянами стали керувати «пани», було б логічно назвати «Третьою республікою». 

Ключові слова: Діоклетіан, доминат, тетрархия, імператор, республіка, римська цивілізація. 
 

Постановка проблеми. Ідентичність грає в цивілізаційному становленні критич-

но важливу роль, а її зміна або розмивання ніколи не проходять безслідно. Головні бої 

історії проходять не на полях битв, а під черепними коробками обивателів, але для зов-

нішнього спостерігача ці грандіозні баталії залишаються невидимими. Судити ж про них 

він може лише за відлунням, наприклад, на політичній сцені. І якщо репліки акторів 

здаються комусь дивними і неузгодженими, то часто це свідчить лише про те, що вони 

грали іншу п’єсу, вірніше, грали свою роль за сценарієм, написаним для іншої кінцівки. 

Великі історичні катастрофи стають результатом таких нереалізованих або реалізованих 

лише частково сценаріїв. Те ж саме можна сказати і про великі історичні досягнення, 

причому часом межа між катастрофами і досягненнями досить умовна. 

Ідеї громадянства людство зобов’язане древнім грекам і римлянам, але якщо для 

греків громадянство було знаком полісної приналежності, то римляни, які в силу істори-

чних обставин перетворили свою державу з поліса в наддержаву давнини, внесли в по-

няття громадянства значний елемент імперської статусності і винятковості. Тому перші 

принцепси дуже неохоче надавали римське громадянство, і робилося це у виняткових 

випадках. Однак розміри імперії збільшувалися, що мало одним зі своїх наслідків скоро-

чення відсотка корінних римлян серед її населення. До того ж, спадкоємці Ромула не 

дуже бажали розмножуватися, і всі зусилля імператорів, спрямовані на вирішення демо-

графічної проблеми, не давали очікуваного ефекту. Якби римляни обмежили свою дія-

льність Італією і декількома сусідніми областями, ця проблема була б не такою гострою, 

але це б означало відмову від виданої Юпітером «ліцензії» [6]. 

Зберегти духовну єдність найпростіше в закритому суспільстві (наприклад, Япо-

нія періоду Едо); успішна і масована експансія своїм зворотним боком має підвищення 

ризиків втрати ідентичності. Які проблеми для Римської держави створили її військові 

успіхи і як ці проблеми намагалися вирішувати її лідери? У статті мова піде про переду-

мови і суть реформи Діоклетіана, а також про причини її провалу.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано втрішення цієї проблеми. Політичні 

та військові аспекти діяльності Римської держави обговорювали Едуард Гіббон, Брайан 

Кемпбелл, Едріан Голдсворті, Лоуренс Кеппі, Крістофер Маккей, Пет Саутерн та ін. Ці-

кава біографія Діоклетіана міститься в дослідженні Стівена Вільямса [12]. Однак інтерп-

ретації доміната як «Третьої республіки» мені зустрічати не доводилося. Цією обстави-

ною і викликана необхідність проведення даного дослідження. 

Метою статті є філософсько-історична реконструкція світоглядних підстав полі-

тичної моделі доміната в Стародавньому Римі. 

Виклад основного матеріалу. Після завершення Пунічних воєн Рим став активно 

інкорпорувати в свою структуру інші народи і інші культури, що, звісно, не проходило 

для нього безслідно. І хоча є думка, що вся римська історія є історією грандіозного за-

критого світу [2, с. 11], я радше погоджуся із Роджером Осборном, який пише: «Для 

Риму як політичного утворення була властиво одночасно відкритість і закритість. Дос-

туп до вищих владних позицій суворо охоронявся, але чужинців (не-римлян і не-

патриціїв), які відзначилися, іноді запрошували увійти до сенату, звали на консульське 

або навіть імператорське місце;  римський закон був єдиний і непохитний, але його при-

йняття відкрито обговорювалося, і він проводився в життя місцевою владою; римське 

військо було одночасно охоронцем і втіленням чужої і далекої держави, але солдати в 

нього набиралися з усіх куточків імперії» (Осборн, 2008, p. 168). Особливо чітко означе-

ні Осборном тенденції до відкритості стали проявлятися з III століття християнської ери. 

Римська політична система трималася на авторитеті традиції й на повазі до прин-

ципів, які лежали в основі римського проекту. Наприклад, лише дуже вагомі причини 

могли спонукати справжнього римлянина до участі у поваленні законного імператора. За 

два століття, що минули з епохи Августа до приходу до влади династії Северів, таких 

випадків було відносно небагато. З династії Юліїв-Клавдіїв були повалені і вбиті Калігу-

ла і Нерон, з Флавіїв – Доміціан, з Антонинів – Коммод; зловживання владою цих пра-

вителів почасти виправдовує заколотників, і, поклавши руку на серце, кожен з них (якщо 

правдою є хоча б третина з того, що їм приписували сучасники) цілком заслуговував на 

смерть. Були ще два коротких періоду «міжцарів’я» (перший – Гальба, Отон, Вітеллій, 

другий – Пертинакс і Дідій Юліан). Не маючи за собою ні особистого авторитету, ні ав-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

30 ISSN 2078-3566 

торитету традиції, ці імператори також були скинуті та вбиті. Отже, за два століття були 

повалені 4 «династичних» імператора і 5 «перехідних». Ці останні цілком могли сприй-

матися оточуючими як огрішні принцепси (по аналогії з огрішними магістратами респу-

бліканської епохи) в силу того, що їх прихід до влади був позбавлений навіть видимості 

легітимності. 

Хоча деякі принцепси часом відривалися від реальності, дозволяючи собі дикі ви-

тівки, після смерті (як правило, насильницької) таких експериментаторів, все повертало-

ся на круги своя. Відтак, навіть володіючи необмеженою владою, правитель не має, про-

те, влада абсолютну, тобто, не може надати неприродний характер історичному 

розвитку. Він може скористатися тенденцією або спробувати переламати її, але не може 

створити такий тренд, який би суперечив об’єктивним потребам суспільства. Наприклад, 

не може одна людина розвалити імперію, а якщо все ж це відбулося, то цей факт означає 

лише те, його діяльність допомогла деяким тенденціям здійснитися, реалізувавши один з 

можливих сценаріїв. Будь-яка соціальна система має «захист від дурня», а якщо вона не 

спрацювала, то справа не в дурні. 

Засновник нової династії Септимій Север правив 18 років (193-211 рр.) і помер 

своєю смертю, передавши владу синам – Каракаллі і Геті. Не пройшло й року по смерті 

батька, як Каракалла (211-217 рр.), який відрізнявся лютим характером, вбив свого брата 

і співправителя, але в історію він увійшов не тільки цим. У 212 році імператор видав 

едикт (Constitutio Antoniniana), який надав римське громадянство всьому вільному насе-

ленню імперії. Крім суто фіскальних цілей, едикт Каракалли мав своїм завданням, як 

мені здається, штучне підвищення концентрації «римськості» за рахунок збільшення 

кількості «римлян». Чи збільшилася лояльність завойованих народів? Можливо. Чи роз-

ширилася база для комплектації легіонів? Без сумніву. Чи став від цього Рим сильніше? 

Ось тут однозначно відповісти важко. 

Некорінним римлянам едикт відкрив шлях до армії (легіонером міг бути лише 

громадянин), що дозволило збільшити чисельність легіонів і зняти з порядку денного 

питання про джерела їх поповнення. А через два десятиліття починається епоха «солдат-

ських імператорів», основною рисою якої стають чехарда військових переворотів і сепа-

ратизм окремих територій. До речі, Каракалла (як і наступні представники династії Се-

верів) був убитий внаслідок змови. Після смерті Александра Севера (235 рік) і до 

приходу до влади іллірійців (268 рік) змінилося 17 імператорів (не рахуючи самозван-

ців), причому всі вони, крім одного, померли насильницькою смертю
1
. Калейдоскопічна 

зміна правителів не могла не відбитися як на авторитеті верховної влади, так і на стабі-

льності всього суспільства. Крім традиційної загрози з боку варварів, римлянам довелося 

зіткнутися з двома сепаратистськими утвореннями – Галльською імперією (260-274 рр.) і 

Пальмірським царством (260-273 рр.). 

Початок виходу з кризи III століття не без підстав пов’язують з імператорами-

іллірійцями, першим з яких був Клавдій II Готський (268—270 рр.), який надав імперії 

потужний імпульс до відродження. Його справу продовжив Авреліан (270-275 рр.) – та-

лановитий воєначальник, якому вдалося впоратися зі внутрішніми заворушеннями, вести 

успішні кампанії проти варварів, а також ліквідувати обидві сепаратистські держави. 

Саме за правління Авреліана в складі римської армії з’явилися допоміжні підрозділи з 

полонених варварів, які використовували свою власну символіку та обмундирування. 

Але цей екс-легіонер розумів, що проблему, яка викликала кризу, тільки силовими 

методами не вирішити. Необхідно було, по-перше, істотно підняти дискредитований авто-

ритет імператорської влади, по-друге, переформатувати римську ідею таким чином, щоб 

вона стала об’єднуючою для різних в етнічному та культурному планах «нових римлян». 

Боги римської громади могли викликати священний трепет і благоговіння у ста-

рих родів, яких ставало дедалі менше як у відносному вираженні, так і в абсолютному. А 

християнство, яке поширювалося по імперії, ще більш підривало віру батьків, а значить 

– і стабільність держави. Тому цілком логічним здається бажання Авреліана встановити 

якийсь універсальний культ, прийняття якого дозволило б примирити різні традиції. 

Для «нових римлян» Юпітер залишався італійським божеством, нав’язаним їм пе-

реможцями; відповідно, вони не могли серйозно сприймати і Iovem imperium, який був 

найважливішою частиною державної ідеології. Та й сам Авреліан, швидше за все, не був 

«стовідсотковим римлянином»; цілком ймовірно, що його сім’я отримала громадянство 

                                                           
1 Гостіліана, який правив кілька місяців в 251 році, вбити не встигли — він помер від чуми. 
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завдяки Каракаллі. Об’єктивна необхідність рестарта ідеології поєдналася з особистим 

світосприйняттям правителя-провінціала, якому складно було осмислити тонкощі дав-

ньоримської теології. Як би там не було, але за рік до смерті Авреліан провів релігійну 

реформу, запровадивши культ Непереможного Сонця. При ньому карбувалися монети, 

на яких був напис «SOL DOMINVS IMPERI ROMANI» (Сонце пан Імперії римлян), а 

себе імператор зображував у вигляді жерця. 

Солярні культи були поширеним явищем в стародавньому світі взагалі, в Римсь-

кій імперії – зокрема. Два останніх Севери – Геліогабал (Елагабал) і Александр – були 

жерцями фінікійського бога Сонця (перший з них і увійшов в історію під ім’ям цього 

бога). Римляни і греки, сирійці та єгиптяни, фінікійці і іллірійці з Сонцем могли ототож-

нити своїх головних національних богів, не відчуваючи себе при цьому зрадниками віри 

батьків, тим більше, що Авреліан не вводив сонячний монотеїзм і не намагався скасову-

вати старих богів. 

Задумка з релігійною реформою була непогана, але міркування політичної доці-

льності - занадто ненадійний фундамент для такої інтимної сфери. Коротше кажучи, ве-

ликого успіху авреліанова спроба нав’язати римлянам поклоніння Сонцю не мала. А ось 

для подальшої еволюції римської ідеї Авреліан зробив чимало, підготувавши ґрунт для 

ревізії моделі Августа і формуванню нової політичної реальності, що отримала в істори-

ків назву «домінат». 

Слово dominus (пан, государ) раби використовували при зверненні до свого хазяї-

на. І Август, і Тиберій цуралися такого звернення від вільних громадян, вважаючи його 

ганебним і недостойним [11, р. 71, 112-113], проте їх наступники були вже не настільки 

делікатними. Придворні підлабузники використовували dominus при зверненні до Домі-

ціана (81-96 рр.), Траяна (98-117 рр.), Септимія Севера (193-211 рр.), Геліогабала (218-

222 рр.) і, можливо, до деяких інших правителів. Втім, це слово навряд чи використову-

валося за межами палацу. А ось починаючи з Діоклетіана (284-305 рр.) dominus стає офі-

ційним титулом носія верховної влади, що, зокрема, зафіксовано на монетах, де перед 

ім’ям правителя з’являється абревіатура DN (dominus noster – наш пан). Це була зміна 

концепції: правитель паче не був простим громадянином, він височів над законом, над 

сенатом і над суспільством. Проте, в монархію Рим не перетворився. 

Один зі стовпів монархічної ідеології – це уявлення про особливу королівську 

кров, яка має сакральне (тою чи іншою формою та мірою) походження і піднімає динас-

тію правителів над іншими смертними. Обидва претенденти на те, що з їх правління по-

чалася історія оновленої римської монархії, були зовсім незнатного походження. Авре-

ліан народився в родині дрібного хлібороба-орендаря (колона), а свою військову кар’єру 

розпочав простим легіонером. Батько Діоклетіана (дане при народженні ім’я – Діокл) 

взагалі був вільновідпущеним. Можна сказати, що вони обидва походили з самих низів 

римського суспільства, обидва опинилися у його вершини, обидва отримали майже нео-

бмежену владу, обидва проявили неабиякі здібності, зміцнили порядок в державі, роз-

ширили її територію і провели важливі реформи. 

Не виключено, що Авреліан, будучи людиною амбітною і марнославною, міг мрі-

яти про царську владу, однак відкрито про неї не говорив і не намагався потурбуватися 

про династію або хоча б про наступника. Реформи ж Діоклетіана дійсно дають підставу 

до того, щоб підозрювати його в монархізмі. Але тут все неоднозначно. 

Октавіан Август створив модель, яка передбачала приблизну рівновагу між циві-

льною та військовою владою. На відміну від більшості інших древніх суспільств, релі-

гійна влада не виділялася в особливу сферу, будучи логічним продовженням (і додатком 

до) влади цивільної. Правитель об’єднував у своїй особі найвищі цивільні, військові та 

релігійні функції (намісники провінцій транслювали цю модель в менших масштабах). 

Система домінату, з її, здавалося б, суперечливими тенденціями – посиленням імпера-

торської влади і поділом цієї влади між кількома носіями – стала відповіддю на виклики, 

що постали раніше. 

Уособленням чисто цивільної влади вважався сенат. Уже при Августі і Тиберії він 

втратив значну частину своїх повноважень, але ці правителі всіляко підкреслювали (не-

хай навіть переважно на словах) своє шанобливе ставлення до нього і значимість цього 

древнього органу для процвітання республіки. В подальшому відносини принцепсів і 

сенату вибудовувалися по-різному. Мабуть, найкращими вони були в правління «п’яти 

хороших імператорів» з династії Антонінів – Нерви, Траяна, Адріана, Антоніна Пія і 

Марка Аврелія. При Северах і «солдатських імператорах» сенат і далі втрачав колишнє 
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значення; ця тенденція продовжилася при «іллірійцях», за винятком Тацита (275-276 

рр.) і Проба (276-282 рр.), правління яких давало надію на повернення стародавніх рес-

публіканських порядків; втім, надіям цим не судилося збутися. 

Діоклетіан же остаточно усунув сенат від прийняття політичних рішень. Едуард 

Гіббон писав: «Коли римські монархи (англійський історик, і це було характерно для 

його часу, вважав римських імператорів монархами. – О.Х.) випустили з уваги і сенат, і 

свою древню столицю, вони легко забули походження і властивість влади, якою вони 

були наділені. Громадянські обов’язки консула, проконсула, цензора і трибуна, з взаєм-

ним поєднанням яких склалася ця влада, нагадували народу про її республіканське по-

ходження. Ці скромні титули були відкладені в сторону, і якщо монархи позначали своє 

високе положення назвою імператора (Imperator), то це слово приймалося в новому і 

більш високому значенні: воно означало вже не генерала римських армій, а владику 

Римської імперії. До назви “імператор”, яка спочатку мала суто військовий характер, 

приєднали іншу назву, в якій більш яскраво виражалася рабська залежність. Епітет 

Dominus, або пан, в своєму первинному значенні висловлював не владу государя над 

його підданими і не владу начальника над його солдатами, а деспотичну владу пана над 

його домашніми рабами. У цьому огидному сенсі розуміли його перші Цезарі і тому з 

обуренням відкидали його». Що ж стосується номінально вищого органу влади, то «... 

втративши будь-який зв’язок і з імператорським двором, і з новими установами, римсь-

кий сенат залишався на Капітолійському пагорбі поважним, але марним пам’ятником 

старовини» [1, с. 62]. Отже, громадянська влада в особі сенату і республіканських магіс-

тратів ставала все більш ілюзорною, а реальні повноваження переміщались в сторону 

військової влади. 

В історії Риму армія завжди відігравала важливу роль [4; 5, 7–10], однак поступо-

во ця роль стає головною, що і продемонструвала криза III століття. Тут найбільш пока-

зовим було свавілля, з яким вища влада як вручалася, так і відбиралася. Легіонери, які 

були покликані захищати та зміцнювати могутність Риму, своїми авантюрними (і корис-

ливими) діями поставили під загрозу саме його існування. 

Діоклетіан отримав країну, яка була лише частково заспокоєна попередниками – 

імператорами-іллірійцями. Необхідно було щось радикально змінювати. Істотно рефор-

мувати легіони, які показали себе найбоєздатнішою силою древнього світу, було не мо-

жна. Звести до мінімуму їх вплив на політику теж було досить проблематично з огляду 

на важливість завдань, які вони вирішували: розміри імперії і сила її ворогів вимагали 

постійного ведення військових кампаній. Що ж залишалося робити? 

З огляду на те, що влада над Римом стала означати владу над його армією, імпе-

ратору потрібно було постійно підтримувати свій статус військового вождя. Крім того, 

безпосереднє керівництво легіонами знижувало шанси на те, що вони піднімуть проти 

нього бунт. Однак оскільки було потрібно діяти одночасно на різних напрямках, імпера-

тор фізично не міг особисто очолювати всі війська; довіривши ж хоча б частину армії 

якомусь командиру, він тим самим створював свого можливого конкурента. 

Харизматичний правитель (наприклад, Клавдій II або Авреліан) міг силою свого 

авторитету підпорядкувати собі армію, залякати амбітних сенаторів і позбутися конку-

рентів, але тоді вся державна система ставала зав’язаною на особисті якості імператора, 

а після його смерті знову була в небезпеці дестабілізації. Саме з метою мінімізації поді-

бних ризиків Діоклетіан визнав розумним розділити владу для зведення до мінімуму 

шансів розв’язання громадянської війни і для збереження єдності імперії. 

Людина, якого деякі історики вважають засновником монархії, заснував не єдино-

владдя, а тетрархію (четверовладдя). Модель передбачала, що державою керують два 

повноправних імператора, які мають титул «август», і два офіційних наступника, які 

мають обмежені повноваження і титул «цезар». Августи самі призначають цезарів, а 

через 20 років правління повинні відректися від влади на їх користь. Ті, коли стають ав-

густами, призначають нових цезарів
1
. 

Ідея полягала в наступному. Обидва августа очолюють війська на основних театрах 

                                                           
1 Діоклетіан призначив другим августом свого армійського товариша Максиміана Геркулія, 

а цезарями стали Констанцій Хлор і Галерій Максиміан. Після 20 років правління Діоклетіан дійс-

но пішов у відставку, залишок свого життя провівши як приватна особа. Максиміліан Геркулій 

також змушений був скласти повноваження августа, але потім намагався узурпувати владу, втім, 

безуспішно. 
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військових дій, двом цезарям доручається рішення допоміжних завдань. Августам немає 

сенсу воювати один з одним, бо вони і так повноцінні правителі. Цезарям також немає сенсу 

влаштовувати переворот, бо врешті-решт вони автоматично отримають верховну владу; об-

меженість влади августів мотивувала цезарів чекати, зберігаючи лояльність. 

Для ефективної роботи системи тетрархії необхідно було кілька умов. По-перше, 

самі августи повинні бути людьми такого морально-психологічного складу, щоб скласти 

свої повноваження після 20 років фактично необмеженої влади. По-друге, римські гро-

мадяни (в тому числі – сенатори і легіонери) повинні бути досить принциповими, щоб 

«нагадати» августу, термін каденції якого вже закінчився, про необхідність відставки, а 

також бути готовими протидіяти августу-узурпатору, який затримався при владі. По-

третє, призначаючи цезарів, августи повинні думати про інтереси держави, наділяючи 

владою найдостойніших, а не найближчих або найвідданіших. По-четверте, августи по-

винні проводити єдину (для всієї імперії) політику, при цьому не конкуруючи один з 

одним. Коротше кажучи, для забезпечення стабільності такої складної державної систе-

ми було потрібно занадто багато умов, а римляни (як еліта, так і суспільство) вже не бу-

ли готові до такої великої відповідальності. 

Не провина Діоклетіана, що його начебто непогана задумка, вирішуючи одні про-

блеми, створила інші, за фактом викликавши плутанину і запустивши процес поступово-

го розділу імперії на Східну і Західну частини. Результатом боротьби за владу стали 

тривалі громадянські війни, в яких, після природної смерті або загибелі інших августів, 

переможцем виявився Костянтин I, прозваний «Великим». Він зосередив у своїх руках 

довічну владу над усією імперією, тим самим відмовившись від моделі тетрархії, але 

використовував деякі її елементи для того, щоб розділити владу в імперії між своїми 

дітьми. Тетрархія зникла як політична концепція, але зберіглася як форма, яку іноді ви-

користовували наступні правителі Риму. Однак титул «домінус» вони собі залишили з 

усіма світоглядними наслідками, що випливали з цього. І якщо систему принципату мо-

жна назвати «Другою республікою», то наступну за нею систему, при якій вільними 

громадянами стали керувати «пани», було б логічно назвати «Третьою республікою». 

Висновки. Отже, за винятком початкової частини своєї історії, Рим був і залишався 

республікою, при цьому серед римлян утвердилось переконання, що носієм божественної 

імперії був римський народ, від імені якого виступала рада його старійшин – сенат. Народ 

Риму делегував свою сакральну функцію обираємим магістратам, які мали право розпоря-

джатися імперієм протягом обмеженого часу і в рамках відповідних повноважень. Встано-

влена Октавіаном Августом система принципату, формально зберігши цю ідею, фактично 

істотно обмежила дію республіканських інститутів. Модель доміната, що прийшла їй на 

зміну, стала подальшим кроком в цьому напрямку; однак, імператори, яких називали «до-

мінус», не скасували духовний зміст республіканських цінностей. 

Імператор – один з титулів республіканського правителя Риму, поряд з титулами 

«август», «цезар», «принцепс сенату», «великий понтифік» і т.д. Юридичне та фактичне 

значення кожного з цих титулів зазнавало еволюцію, але самі римляни ніколи б не пого-

дилися з тим, що в їх імперії встановлена монархія; свою державу вони цілком щиро 

вважали республікою. Керувала цією республікою людина, яка мала цілий набір тимча-

сових і довічних титулів, у тому числі і титул імператора, який доповнював інші вищі 

магістратури. При цьому відбувався перехід від уявлень про владу як цивільної (а вна-

слідок цього – військової і релігійної) до влади як військової (а вже потім – цивільної та 

релігійної) функції. Якщо принцепси могли самі і не бути воєначальниками, то для до-

мінусів це стало необхідністю, логічним вираженням чого став інститут тетрархії. 
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SUMMARY 
Oleksiy V. Khalapsis. Diocletian and the Third Republic.  In 212 AD, Emperor Caracalla is-

sued an edict granting Roman citizenship to the entire free population of the Roman Empire. The non-

indigenous the Romans edict opened the way to the army, which allowed an increase in number of le-

gions, but made them less loyal. All this contributed to revision of Augustus’ model and formation of a 

new political reality, which was called by historians the name “dominate”, the first version of which was 

Diocletian’s tetrarchy. For the tetrarchy system to work effectively, too many conditions were necessary, 

and the Romans were no longer ready for such a great responsibility. In addition, Diocletian’s model, 

solving some problems, created others, causing confusion and starting the process of the gradual division 

of the empire into the Eastern and the Western parts. If the principate system can be called as “The Se-

cond Republic”, then the system following it, under which “masters” began to govern free citizens, it 

would be logical to call “The Third Republic”. 

The Emperor is one of the titles of the republican ruler of Rome, along with the titles “Augustus”, 

“Caesar”, “princeps senatus”, “pontifex maximus”, etc. The legal and factual significance of each of these 

titles has undergone evolution, but the Romans themselves would never have agreed that a monarchy had 

been established in their empire; they quite sincerely considered their state to be a republic. This republic 

was led by a person who has a whole set of temporary and lifelong titles, including the title of emperor, 

which complemented other the highest ranking magistrates. At the same time, there was a transition from 

representations of power as a civil (and, as a result, military and religious) to power as a military (and only 

then – civil and religious) function. If the princeps themselves could not have been military leaders, then for 

the dominus it became a necessity, the logical expression of which was the institution of tetrarchy. 

Keywords: Diocletian, dominate, tetrarchy, emperor, republic, Roman civilization. 
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Гульназа Рзаєва. Захист прав людини, порушених внаслідок кіберзлочинів у 

глобальному інформаційному суспільстві. Глобальне інформаційне суспільство сформувалося в 

результаті глобалізації економічних, політичних, глобальних та інших відносин, що відбуваються 

по всьому світу, особливо після створення єдиної мережі Інтернет. Отже, зміни в суспільстві 

вплинули на методи порушення прав людини. Злочинці вже здійснюють свою незаконну 

діяльність у більш легкі і зручні способи. Це підтверджує актуальність проблеми 

«кіберзлочинність». 

У статті аналізуються поняття «кіберзлочинність», «віртуальний простір» тощо, 

уточнюється відмінність між ними. Аналізуючи різні правові та теоретичні підходи, автор 

доходить висновку, що як «кіберзлочинність», так і «віртуальний простір» є як абстрактними, так і 

синонімічними термінами. Концепція віртуального простору застосовується, коли йде про технічні 

та управлінські аспекти, а кіберпростір використовується з соціально-гуманітарної позиції. 

У статті свобода висловлювань особливо підкреслена серед прав, які є предметом 

кіберзлочинів. Якщо, з одного боку, свобода висльовлювань обмежена через відсутність 

доступності чи іншої цензури, з іншого боку, зловживання свободою висловлювань порушує права 

і свободи іншої особи. Злочини, вчинені шляхом реалізації свободи висльовлювань, умовно 

поділяються на дві групи, в обидва їх типи були проаналізовані автором і відзначені різні 

особливості. 

У статті заходи щодо попередження кіберзлочинності традиційно поділяються на загальні і 

конкретні. Спеціальні заходи включають культуру глобальної кібербезпеки, а загальні заходи 

визначені в контексті інформаційної політики держави. У статті ретельно проаналізовано ці 

заходи та були висунуті відповіднірекомендації. 
 

Problem statement. Rapid development of global information society led to a worldwide 

discussion of mechanisms for the protection of human rights, as well as struggle against 

violations. Global information society is a new type of society, where information circulation 

does not recognize time, space and political boundaries and fundamental decisions can be made 

to improve society in all aspects as a result of knowledge processing. Today Internet become an 

integral part of our lives, since main requirement of this society is to ensure everyone's 

participation in exchange of information. Committing illegal actions is also inevitable, along with 

the purposeful use of ICT capabilities. Even new ways of committing crimes existent in the 

traditional society were formed in cyberspace, that raised the issue of “cybercrimes”. In the early 

stages of information society, cybercrimes focused only on information rights, but crimes 

committed today using ICT violate various human rights. This makes it necessary to strengthen 

struggle against cybercrimes at both international and national levels. 

The article’s objective is to analyze the notions “cyberspace” and “virtual space”, to 

determine violations of personal privacy, intellectual property rights and other freedoms, to put 

forward suggestions about protection of human rights violated by cybercrimes. 

Basic content. Cyberspace, or virtual space? The globalization of information society 

led to the emergence of the term “cyberspace”. The concept of “cyberspace” was first used in 

William Gibson’s work “Burning Chrome” [7] in 1982 and later in “Neuromancer” [8] work in 

1984. 

According to the US Supreme Court concept, “Cyberspace is a unique tool that does not 

have a specific area, but open and accessible to anyone in any point of the world through 
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Internet”. Commenting on “international space theory”, Darrel Ment writes that there are three 

such places: Antarctic, outer space and the open sea. The author notes that the fourth such 

space is cyberspace and emphasizes that state sovereignty does not apply to this space [3, p. 

70]. It is interesting that, a researcher exploring jurisdiction issues in cyberspace explains only 

the sides of copyright and slander [3, p. 97-101]. Such a question arises: If cyberspace does not 

include sovereignty of any state, how legitimate would it be if a state’s law prohibits the 

posting of any information on Internet? Or can the state limit its citizens’ access to any 

information? – The principles which cyberspace is based to answer all such questions, must 

have regulatory support. It is no coincidence that, states noted political, regulatory and 

networking support as a necessary measure for the further development of ICT in Okinawa 

Charter on the Global Information Society, adopted by “Great Eight” states on July 22, 2000. 

Speeches on independence of cyberspace are sounded in modern times. For example, 

John Perry Barlow, the founder of the Electronic Frontier Foundation announced his famous 

Declaration on “Independence of Cyberspace” at Davos forum in 1996. The declaration 

addresses all states in this way: “Cyberspace does not concern your borders. Don't think you 

created it. Cyberspace is a public project. You have no place among us. You do not have 

superior authority in cyberspace. You have neither moral rights, nor coercion to dominate over  

us. We will create more fair and humanistic society than yours in cyberspace...[21]” Despite 

these speeches, cyberspace issues are still resolved within each state's jurisdiction. International 

law norms and principles are taken into account in this case. 

In order to analyze the notion of “cyberspace”, it is expedient to clarify the content of 

such terms like “information space”, “Internet”  and to distinguish between them. Internet is a 

worldwide system of computer networks designed to store and transmit information. That is 

why Internet is often referred to “global network”, “worldwide network”. This network cannot 

be identified with cyberspace. Darrel Ment writes that, we know where the Internet starts, but 

we can not define the boundaries of cyberspace and the point of its start. Therefore, the concept 

of cyberspace cannot be identified with concept Internet [3, p. 69-70]. The researcher's position 

can be considered acceptable, i.e. cyberspace – should be regarded as metaphorical abstract, 

virtual reality unlike Internet, which is a single computer network system. In short, cyberspace 

is an invisible “world” within global computer network.  

Therefore, the concept “virtual space” is often used to characterize this world. The 

point is that, international law refers the concept “cyberspace” as a legal term. However, the 

term “virtual” can be found in many regulatory acts in national law. Based on the content of 

these statutory acts, we can say that, “virtual” in domestic law is understood as the relations 

established through Internet. Web sites like Virtual Azerbaijan [18], Virtual Karabakh [20] and 

others were created and operate. Moreover, the measures on expansion of promotion and 

spread of Azerbaijani realities in virtual world in State Program for 2016-2020 on 

“Implementation of the National Strategy for the Development of Information Society in the 

Republic of Azerbaijan” was mentioned among the measures for the development of national 

content. At the same time the “virtual society” is identified with “Internet society” in 

Azerbaijani-language sources and is interpreted as a new type of society created and operated 

in an electronic space.  

The approaches of both terms in the literature show that both cyber space and virtual 

space are invisible world, also built using the computer network in terms of meaning. The 

concept of cyberspace is more common in English-speaking literature. However, concepts like 

“virtual environment” [19], “virtual world” [11] are also used and we can conclude that all of 

them have the same content with cyberspace. However, interpretations differ there. Some 

researchers note that, both cyberspace and virtual reality are connected with Internet and mass 

media: “Hypermedia can perform two functions: window function in objective world and 

subjective mirroring function. The first function covers virtual reality and the second-

cyberspace. That is, if virtual reality reflects a well-perceived world, cyberspace defines 

precise conceptual basis of that world” [13]. “Virtual space” is regarded as a translation of 

either “cyberspace” category [16, p. 742], or it is claimed to be synonymous in Russian-

language literature [15, p. 6]. In our opinion, both concepts “cyberspace” and “virtual space” 

are abstract and synonymous. Simply, depending on theoretical approach, some authors use the 

first term, while some authors use the second term. The concept of “cyberspace” is applied 

when it comes to the technical and management aspects, and the concept “virtual space” is 

used from social-humanitarian position. Considering that today there is no alternative network 

in the world, besides Internet, the concepts of virtual space and cyberspace should be 
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interpreted mainly on Internet. 

Protection of human rights violated by cybercrimes. Today the violation of personal 

privacy and the use of personal information for illegal or unlawful purposes in cyberspace, 

which has become a major means of disseminating and transmitting information in the society 

are most often encountered. Therefore, the solution of this problem is one of the most 

important issues, world community facing. 

The problem of protecting personal privacy in cyberspace was introduced in the United 

States in late 19th century. Thus, the article “The Right to Privacy” published in Harvard Law 

Review in 1890 by Samuel Warren (1852-1910) and Louis Brandeis  (1856-1941) contains a 

lot of important points about personal life. The inviolability of private life and property were in 

fact recognized in common law since ancient times. Previously, the law provided resources 

more for preventing physical interference, and  “vi et armis” (by force of arms) principle. 

However, gradual social, political and economic changes led human mind to be in the forefront 

and, consequently, the enlargement of rights, such as the inviolability of personal life and 

property. The right of personal inviolability already embraced a number of privileges and 

inviolability dominated not only material, but also intangible property...” [12, p. 193-220] 

So the issue of inviolability of personal life did not arise from any body injury as in the 

past and intellect and information itself were regarded as a key element in the inviolability of 

privacy. Moreover, the determination of personal privacy, regardless of the physical, made the 

family relationships a part of the concept of privacy. Main goal of S.Warren and L.Brandeis in 

writing their article is analyzing legal regulation of issues of inviolability of privacy, offence, 

slander and other in such a new environment and its practical aspects. An interesting aspect of 

the article is that, the authors refer to many Roman law principles (postulates). For example, 

researchers who adhere to the principle of “damnum absque injuria” emphasize that even any 

act seeming formally legitimate and legal can be a threat to a person's private life. Authors 

showing as example the trial cases of Prince Albert v.Strange and Wilson, specifically point 

out Lord Cottenham’s claim that “doctors who had been with George III during his illness were 

wrong in printing their diary notes” [4]. 

In their article, S.Warren and L.Brandeis also address the aspects of the right to privacy 

provided in the French legislation: the right to personal privacy does not prohibit the 

publication of any matter of state or public interest; the right to personal immunity does not 

prohibit communication (connection) in various forms; the right to personal immunity 

considered to have terminated since the permisson of legal fact’s publication or since the time 

of its publication. 

The problem of inviolability of private life was further analyzed in the article of 

William Lloyd Prosser (1898-1972) published in 1960. Thus, the author distinguishes four 

types of delicts, associated with the violation of inviolability of privacy: Irrational interference 

with person’s life and location; Disclosure of personal information; Misrepresentation of 

identity information, i.e., dissemination of false information; Illegal acquisition or use of a 

person's name, surname and portrait for the purpose of earning income [14, p. 389]. 

Presently, the Republic of Azerbaijan has achieved a great success both in legal and 

practical terms in the field of personal data protection. Sufficient information was provided 

during the analysis of personal data on the legal framework. As far as practice is concerned, 

fast implementation of electronization processes across the country, the use of e-signatures, and 

other various cryptographic techniques reduced the number of interventions rather much with 

the right to privacy. 

There exist many contradictions in the protection of intellectual property rights in the 

virtual space unlike right to privacy. The Chairman of the Copyright Agency of the Republic of 

Azerbaijan, K.S.Imanov, comments on the problem of intellectual property rights in 

cyberspace in two ways: The essence of the first argument is that the rights holders are not able 

to get overall benefit from the creation and distribution of the intellectual product. Because 

copying data, i.e., digital content in the digital period is cheaper and can make an exchange of 

large amounts of data over long distances. In this case, there is an unprecedented opportunity to 

replicate copies with perfect accuracy and to distribute them at instantaneous speed and at zero 

cost. The second conflict is that rights holders are often unable to bring charges against users of 

actual infringers because of their anonymity and widespread use of illegal content exchanges, 

and hence they charge the providers [1, p. 386]. 

Main problem with the protection of intellectual property rights in cyberspace is that the 

openness of Internet, i.e. easy access to information, increases the number of violation cases of 
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intellectual property rights. Even the authors call this kind of conflict the “Internet – 

Copyright” conflict [6, p. 197-213]. 

There are two approaches to the protection of intellectual property rights on Internet. 

According to the first approach, there is no need for intellectual property rights protection on 

Internet, which can hinder the development of the Internet. The recognition of a person”s non-

property rights is sufficient in the best case. The second approach, on the contrary, considers 

the need for intellectual property rights protection on Internet, thus offering “collective rights 

management” way. This method is applied when individual protection of copyright and related 

rights is difficult. The objects of intellectual property are used in this case and legal owners are 

made payment in the prescribed manner [5, p. 238-252]. 

The activities of UNESCO on the protection of intellectual property rights in cyberspace 

should be emphasized. The organization launched a research project “Law and Society in 

Digital Age” in January 2006. Main objective of the project was to achieve a compromise 

between intellectual property owners and users. Primary activity started with a digital survey of 

intellectual property rights. According to the survey, a number of interesting facts were 

revealed. For example, 51% of surveyed legal owners believe that, main reason for the increase 

in piracy is not only legal gaps, but also low consumer awareness from legal aspect. Another 

example: 46% of the users and 44% of the proprietors spoke for the distribution of pirated 

products for non-commercial purposes and exposition to penalty by no means. On the contrary, 

they considered it necessary to impose more severe penalty on pirate production for 

commercial purposes [17, p. 9-12]. 

As cyberspace is space of information circulation, abuses of freedom of expression 

target human rights and freedoms. Thus, crimes committed through the realization of freedom 

of expression can be conditionally divided into two groups: 

1. Criminals used cyberspace as a means of committing a crime, targeting various 

objects – public relations. For example, for crimes against peace and humanity include open 

calls for launching aggressive warfare (Article. 101 of the Criminal Code), crimes against 

constitutional basis and security of the state include incitement of national, racial, social or 

religious hate and hostility (Article. 283 of the Criminal Code). However, if mass media is  

used in both crimes a more severe penalty is imposed. The use of cybespace means the conduct 

of these crimes is an illegal realization of freedom of expression. 

2. Crimes committed using cyberbspace in every case with conspiracy of honor and 

dignity. These crimes can be conducted in both verbal and written realization of freedom of 

thought and expression. For example, crimes including humiliation (Article. 148 of the 

Criminal Code of the Republic of Azerbaijan), slander (Article. 147 of the Criminal Code of 

the Republic of Azerbaijan) and defamation or humiliation of the honor and dignity of the head 

of the state - the President of the Republic of Azerbaijan (Article. 323 of the Criminal Code of 

the Republic of Azerbaijan). 

The cases of violation of freedom of thought within cyberspace raised the issue of hate 

speech in recent years [10]. A number of international and local events were organized to 

implement freedom of thought and expression under normal conditions in recent years. Thus, 

the Council of Europe, which unites 47 countries launched “No Hate Speech Movement” 

campaign as a priority initiative in the Youth Sector for 2012-2017. This campaign defends and 

supports equality, dignity, human rights and diversity. The campaign aims at struggling against 

online expression of racist and discriminatory content speech by providing youth and youth 

organizations with the necessary skills to identify and resist against such human rights abuses. 

Measures for the prevention of cybercrimes. The measures on the prevention of 

cybercrimes can be divided conditionally into general and specific measures. Specific 

measures may include the level of activity of people’s self-defense from these threats. In this 

sense, the existence of a culture of information security is of particular importance. Technical 

knowledge and skills on information security, knowledge and skills about information threats 

for moral and psychological health of the person and ways to protect from and following legal 

and ethical norms upon the use of information resources make the basis of a person’s 

information security culture. 

Main source for building an information security culture is “Creating a Global Cyber 

Security Culture” approved by UN General Assembly Resolution. 57/239 dated December 20, 

2002 and its appendix, “Elements for Building a Global Cyber Security Culture”. Global cyber 

security culture requires to observe the following complement nine elements by all participants 

– government agencies, enterprises and other organizations, individual users that create, own, 
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manage, maintain and use information systems and networks:  
 

 
 

According to the “Elements for Building a Global Cyber Security Culture”, participants 

should be aware of the need for security of information systems and networks, and what they 

can do to enhance security, as well as their responsibility for the security of information 

systems and networks. Participants should take timely and joint measures to prevent, detect and 

respond to security incidents. They should make an exchange of information on the threats and 

void factors and apply procedures that ensure rapid and effective cooperation in preventing, 

detecting and responding such incidents. It might imply transboundary information sharing and 

cooperation. Security should be ensured in a democratic society to conform to accepted values, 

providing freedom of exchange of ideas and ideas, free flow of information, the confidentiality 

of information and communication, proper protection of personal information, lucidity and 

transparency [2]. 

“Elements for the Creation of Global Cyber Security Culture” defines a number of tasks 

not only for users, but also for specific states. It once again confirms that the culture of 

information security is a problem of the state interest. Mainly for this reason, increase of level 

of nationwide information security training and enlightement are reflected among strategic 

goals in the “Strategic Roadmap for the Development of Telecommunications and Information 

Technology in the Republic of Azerbaijan”, approved by the Decree of the President of the 

Republic of Azerbaijan dated December 6, 2016. The enhancement of  information security 

culture in national strategies is implied to be one of the expected outcomes of such education. 

General measures on the prevention of cybercrimes are carried out by the state. First of 

all, determination of liability for various violations and the imposition of sanctions should be 

noted. Traditionally, there distinguished four types of liability: criminal, administrative, civil, 

and disciplinary, respective of the nature of the legal breaches. However, today such concepts 

as international legal responsibility, constitutional and legal responsibility are also encountered.  

Another common action plan should include information security as one of the areas of 

national information policy. The Information for All Programme (IFAP)  identifies five 

priorities in the National Information Society Policy (MICS): Information for development; 

Information culture; Maintaining information; Information Ethics; Accessibility of information 

[9, p. 9-10]. 

Apparently, national information policy includes a system of measures and rules aimed 

at ensuring access to information for society as a whole. Information policy is divided into two 

parts depending on the nature of the issues solved: information strategy and information 

tactics. Information strategy is a model of planned action aimed at solving large-scale 

information problems, which is directed to the successful completion of information processes 

and the unrestricted provision of information rights and freedoms. Information tactics are 

formed on the basis of information strategy and includes specific measures to achieve the goals 

and objectives. It means that, information strategy answers the  questions “what” and “why”,  

while information tactic answers the question “how”. Information tactics are characterized by 
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agility unlike strategy. For example, a number of state programs – “State Program on 

Development of Communication and Information Technology for 2005-2008 In the Republic 

of Azerbaijan (Electronic Azerbaijan) ”, etc. were accepted with the purpose of implementation 

of “National Strategy on Information and Communication Technologies for the Development 

of the Republic of Azerbaijan (2003-2012)”, approved by the Decree No. 1146 of the President 

of the Republic of Azerbaijan dated February 17, 2003 and these programs reflect the state’s 

information tactics. 

Implementation of the national information policy is impossible without considering 

other aspects of the state. Thus, it would not be logical to talk about the processes of 

informatization and electronicization and the availability of information in an economically 

ineffective environment. On the other hand, an information policy that does not take into 

account national interests cannot be successfully fulfilled. Also, an information policy that does 

not comply with international standards and has no legal basis will ultimately lead to a conflict 

of interests. On the other hand, it is impossible to achieve normal implementation of 

information policy under conditions which national security is not protected. It is no 

coincidence that law of the Republic of Azerbaijan “On National Security” dated June 29, 

2004, provides national security in the field of information as a separate field (Article 15.1). 

Therefore, the state's information policy is implemented in a mutually interrelated manner with 

economic and legal measures, taking into account international and national interests and 

providing national security. 
 

 
 

The scheme clearly shows that, national information policy refers to a complex system 

of measures implemented by state authorities. The question arises: can concentration of 

national information policy only on state authorities mean human rights and freedoms 

restriction? – No. In fact, state always existed as a governing body for the commitments such 

as provision of rights and freedoms, prevention of violations, etc. It is impossible to achieve the 

goals without the role of the state at a time when the idea of a legal state is so widespread. 

Supervision over the activities of state bodies is definitely an important factor. Mainly for this 

reason, “mutual responsibility – the responsibility of the person before the state and the state 

before the person” is guided as one of the basic principles of the legal state. At the same time, 

proposing the ideas of open government, public control, civil society and other ideas have an 

important impact on the implementation of the national information policy of the state. 

Conclusions. The globalization of all sectors of society and the formation of cyberspace 

open opportunities for offenders along with law-abiding citizens to conduct breaches in easy 

ways. Struggle against cybercrimes, one of the most topical problems of the present time, is 

being implemented on a global scale. Since the search for a criminal in an unknown location is 

extremely difficult, cybercrimes should be treated with “sensitivity” both at national and inter-

national levels. 

We can even say that cybercrime can have more serious consequences than trad i-
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tional crime. The principle of cooperation to prevent cyberbullying should be guided in 

this regard. If it is implemented in two directions, more efficient results can be achieved: 

cooperation of states at international level and cooperation between citizens and state bod-

ies at national level. 
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SUMMARY 

Changing and developing world outlook in modern society also has an impact on illegal behavior. 

As traditional methods do not meet the requirements of the time, ICTs are increasingly being used as a 

new method and tool for violating human rights and committing different offences. This also requires 

strengthening the fight against cybercrimes. In the article were put forward suggestions and recommenda-

tions for the development of human rights protection mechanisms that have been violated by cybercrimes 

in the global information society. 

Keywords: global information society, cyberspace, cybercrime, freedom of expression, right to 

personal privacy, intellectual property rights, information policy. 
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КРИЗА ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
Не людина існує для держави; 

 навпаки – держава існує для людини. 

Жан Марітен «Людина і держава» 

 
Наведено теоретичні узагальнення відносно інтерпретації кризових явищ і процесів в дер-

жаві. Сформульовано поняття кризи держави як деструктивного стану державного механізму, вна-

слідок неналежного функціонування якого загострюються антагоністичні протиріччя в суспільст-

ві, утворюються конфлікти, подолати або вирішити які держава без позитивної трансформації 

неспроможна, що у свою чергу, загрожує державному суверенітету та територіальній цілісності, а 

у кінцевому результаті може привести до її руїни. Наведено ознаки кризи держави. Подано класи-

фікацію державних криз відповідно до різних критеріїв. Особливу увагу зосереджено на класифі-

кації кризи держави відповідно до соціально-економічної формації а також форми держави. 

Ключові слова: держава, державність, занепад,  криза, суспільство. 

 

Постановка проблеми. Держава як політико-територіальна організація суспільс-

тва являє собою складну систему різних елементів, які функціонують у взаємозв’язку й 

взаємозалежності та повинні забезпечувати інтереси громадянського суспільства. Безу-

мовно, якщо така держава ідеально з ним, суспільством, співвідноситься – функціонує 

заради забезпечення його потреб. Збій однієї частини складного багаторівневого держа-

вного механізму неминуче призведе до негативних, а інколи й необоротних наслідків 

для інших елементів, що само собою вже буде показником наявності певних кризових 

явищ. Що таке криза держави та якою є її класифікація – саме ці питання, на наш погляд, 

вкрай актуальні для теорії держави та є предметом нашого розгляду. 

Аналіз публікацій у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Теоретична 

основа статті – положення, вироблені загальною теорією держави і права, конституційним 

правом та політологією. Сформульовані теоретичні узагальнення спиралися на наукові 

досягнення вітчизняних та зарубіжних авторів. Окремо вважаємо  за необхідне відмітити 

деякі з них. Зокрема, питанню виникнення розвитку та подолання організаційних криз у 

системі державного управління присвячена праця Н. М. Мельтюхової «Організаційні кри-

зи в системі державного управління: виникнення, розвиток, подолання» [1]. Ознаки вини-

кнення та шляхи подолання криз у системі державного управління досліджують в одной-

менній статті Л. С. Ситнік, Т. М. Бервенова [2; с. 114–117]. Схожою тематикою цікавиться 

Г. В.  Слізкова – «Кризові явища в системі державного управління України: причини ви-

никнення, розвиток, шляхи подолання» [3; с. 137–142], В. Т. Шавтун – «Кризи у системі 

державного управління» [4; с. 20–24]. Антикризовим технологіям, як механізму реалізації 

цілей державного управління, присвячене дисертаційне дослідження В. І. Шарія [5].  Фак-

тори кризи держави розкриває стаття Є. А. Оспанова [6; с. 15–17].  Ретроспективним та 

сучасним аспектам кризи держав приділяє увагу Л. Є. Грінін [7; с. 26–30]. На теоретичні 

засади типологізації криз звертає увагу В. В. Шпачук [8]. Водночас питання визначення 

поняття «криза держави», визначення критеріїв класифікації кризових явищ у державі та 

відповідно різновидів криз залишаються дискусійними.  

Зважаючи на неабияку актуальність та важливість зазначеної проблематики, а також 

нагальну потребу в поглибленні знань щодо вказаної теми, метою цієї статті є спроба визна-

чення поняття «криза держави», її ознак  та класифікації відповідно до різних критеріїв.  

Виклад основного матеріалу. Термін «криза» походить від грец. κρίσις – рішен-

                                                           

© Талдикін О. В., 2020 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8681-5523 

alextall14@gmail.com 

https://mbox2.i.ua/compose/1075491145/?cto=cpuzxXyxspeJbG6hnsPVjJeVmoJzfYHLrsaZgq7CuYc%3D


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 43 

ня, поворотний пункт та розуміється як – розклад, занепад, загострення 

(політичних, економічних, соціальних) протиріч. Слід звернути увагу на існування та 

необхідність розмежування понять: «держава» і «державність», де остання має як зовні-

шню визначеність, яка знаходить свій вираз у кількісних параметрах, так і внутрішню 

визначеність, яка є її (держави) якісною характеристикою [9; с. 38]. Якщо державність є, 

як ознака політичної організації суспільства, а не як синонім держави в цілому, кризові 

явища охоплюють безпосередньо державу, але загрожують саме державності, яку часто 

застосовують для характеристики державного механізму та ступеня розвитку державно-

го апарату [10; с. 162]. На думку Е. А. Оспанова, кризу щодо держави можна розглядати, 

тільки як виникнення проблеми адекватності традиційних функцій держави сучасним 

вимогам управління, прояв невпевненості в правильності політичного вибору та нездат-

ності нести відповідальність за прийняті рішення, їх наслідки під час здійснення внутрі-

шньої і зовнішньої політики держави [5; с. 15]. На наш погляд, треба розрізняти кризу 

держави та кризу державного управління, остання являє собою лише складову першої, 

хоча одну із найважливіших.   

З огляду на вище наведене: криза держави – це деструктивний стан державного 

механізму, внаслідок неналежного функціонування якого загострюються антагоністичні 

протиріччя в суспільстві, утворюються  конфлікти, подолати або вирішити які держава 

без позитивної трансформації неспроможна, що зі свого боку загрожує державному су-

веренітету та територіальній цілісності, а у кінцевому підсумку може призвести до її 

руїни. 

Основними ознаками кризи держави є: 

– руйнівні наслідки для самої держави і суспільства в цілому; 

– загострення численних конфліктних ситуацій у різних сферах життя суспільства; 

– неспроможність якісного державного управління; 

– протиріччя між державою і суспільством, між правлячою елітою і народом, між 

різними верствами населення; 

– реальна загроза державному суверенітету та територіальній цілісності; 

– переродження, трансформація або руйнація державності. 

Визначаючи різновиди кризи держави відповідно до різних критеріїв, варто за-

значити види з урахуванням терміну перебігу самих кризових явищ. Тож за темпораль-

ним критерієм можна поділити кризу держав на: короткочасну (гостру), 

пролонговану (довготривалу), постійну (хронічну). 

За масштабом охоплення тих або інших державних інституцій та сфер державного 

регулювання необхідно визначити: мікрокризу (криза окремої державної організації), 

мезокризу (криза апарату управління середньої ланки), макрокризу (криза вищих та 

центральних органів), мегакризу (загальносистемна криза, що охопила всі ланки держав-

ної організації суспільства). 

Зі свого боку криза держави за суб’єктами охоплення – це: криза державного меха-

нізму, криза державного апарату, криза окремих державних організацій,  криза ресурсів 

державної влади (фінансових, економічних, природних, демографічних, соціальних, інфо-

рмаційних, ідеологічних, та силових), криза окремих гілок влади. На думку Н. М. Мельтю-

хової «доцільно розрізняти кризи всієї політичної системи і системи державного управлін-

ня, в яку входять три гілки влади – законодавча, виконавча, судова [1]. Відповідно до гілок 

влади: криза законодавчої влади, криза виконавчої влади, криза судової влади. 

З політичного боку охоплення криза держави поділяється на: кризу правлячих 

еліт, що, по-перше, асоціюється із загальною кризою елітаризму, яка означає втрату 

загальної довіри до правлячих класів більшості країн світу, а по-друге, пов’язана з тра-

диціями й структурою існування правлячої еліти в різних державах [11], а  також кризу 

опозиційних сил, яка, зі свого боку, може поділятись на: кризу радикальної опозиції (тієї, 

що ставить на меті зміну державного ладу, форм власності на засоби виробництва, пев-

них складових форми держави); кризу  не радикальної, поміркованої опозиції (яка прагне 

до зміни форм, методів, реалізації державної політики та її переорієнтації відповідно до 

власних інтересів); кризу легальної опозиції та кризу нелегальної опозиції. 

Кризові явища можуть бути пов’язані із трансформацією домінування того чи ін-

шого типу легітимності державної влади: ідеологічного, харизматичного, традиційного 

або раціонального, що у свою чергу, дає підстави говорити про: кризу легітимної дер-

жави та кризу нелегітимної держави. 

Питання юридичного обґрунтування державної влади, її відповідність правовим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
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нормам, що є ознакою її легальності, утворює необхідність визначати:  

кризу легальної держави та кризу нелегальної держави – кризу квазідержавного 

утворення. 

Вагомим показником визначення кризових явищ у державі є ступінь їх передба-

чуваності. Відповідно до такого критерію можна визначити: непередбачувану кризу 

держави, передбачувану кризу держави, контрольовану кризу держави. 

Відповідно до очікуваних наслідків перебігу кризових явищ у державі, слід акце-

нтувати на кризі, що мала наслідком руйнівні, негативні явища для подальшого розвитку 

держави – деструктивна криза. Своєю чергою, наявність позитивних, стимуляційних 

наслідків визначає перспективну кризу. Якщо ж у ході перебігу кризових явищ і проце-

сів з’являються та знаходять свій подальший розвиток суттєві зміни в державі та суспі-

льстві, можна говорити про трансформаційну кризу. 

Особливої уваги заслуговує дослідження класифікації кризи держави відповідно 

до соціально-економічної формації, а також форми держави. 

Зокрема, можна визначити кризу держав відповідно до суспільно-економічної фо-

рмації, що пов’язана із невідповідністю стану розвитку державного механізму та більш 

прогресивних способів виробництва в суспільстві, а також зумовлена необхідністю нор-

мативного закріплення принципово нових форм експлуатації підкореного населення 

правлячими станами.  За наступним критерієм можна виділити такі.  

 Криза рабовласницької держави: була пов’язана із закінченням завойовницьких 

війн, неспроможністю рабовласницьких імперій ефективно управляти захопленими те-

риторіями, стагнацією господарства, заснованого на класичному рабстві, неефективніс-

тю примусових методів підвищення продуктивності праці рабів та їх поступовому пере-

веденню до напівзалежних категорій із застосуванням методів матеріальної 

зацікавленості (колонат, пекулій).  

Криза феодальної держави, що мала підґрунтям постійно зростаючу неефектив-

ність форм феодальної експлуатації, заснованих на натуральному господарстві, внаслі-

док розвитку міст, торгівлі та грошових відносин і полягала в ліквідації сеньйоральних 

відносин, посиленні державної влади монарха, в об’єднанні держави феодальної роздро-

бленості в централізовану монархію, відокремленні суверенітету від права на землево-

лодіння та переході від васалітету до інституту підданства.  

Криза капіталістичної держави, яка пов’язана з тим, що сучасна держава з рин-

ковою економікою існує для забезпечення панування одного класу над іншим. Вона так і 

не спромоглася вирішити антагоністичні протиріччя майнової та ієрархічної стратифіка-

ції суспільства. З розвитком транснаціонального капіталу,  в умовах глобалізації,  капі-

талістична держава перетворюється на поліцейсько-фіскальний придаток транснскор-

донних корпорацій із симулякрами справедливості та народовладдя (наддержавна та 

державна влади): «… капіталістична система виникає як міжнародна, знищуючи кордо-

ни між племенами і народами і викорінюючи всі традиції…» [12; c. 160]. 

 Криза соціалістичної держави традиційно розглядається в площині неефектив-

ності економічної конкуренції планового господарства з ринковою економікою та в ная-

вності суперечностей між ліберальними правами індивіда та принципами реалізації пра-

вової держави у всіх різновидів соціалізму та колективізму [13].  

Треба відмітити, що сучасна політична антропологія розглядає розвиток держави 

за схемою: рання держава, розвинута держава та зріла держава, де причини криз та ко-

лапсів сильно різняться [6; с. 27]. 

Протиріччя в суспільстві й утворення конфліктів у державі можуть бути пов’язані 

з назрілою необхідністю зміни форми державного правління: криза монархій та криза 

республік. 

Кризу монархічних держав традиційно пов’язують зі зміною старих монархічних 

форм на нові, в процесі трансформації їх державного апарату відповідно до динаміки 

розвитку суспільних відносин, а також із буржуазними революціями – криза абсолютних 

монархій в Європі. Водночас потрібно брати до уваги, що домінуючий варіант легітимі-

зації верховної влади монарха, який ґрунтується на концепції «влади від Бога», в сучас-

них умовах виглядає, м’яко кажучи, архаїчним, про що свідчить тенденція до скорочен-

ня монархічних держав на користь республік  останнім часом [14; с. 3]. 

Кризу республік можна розглядати, по-перше, як кризу первісних античних рабо-

власницьких республіканських форм, що була пов’язана з кризою полісної системи (ди-

віться далі) та недосконалістю органів республіканського ладу,  а також недостатню роз-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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виненість цієї форми правління в період середніх віків. По-друге, як кризу держав з рес-

публіканською формою правління в тих країнах, де монархічні традиції не втратили сво-

го домінування, наприклад: реставрація монархії Стюартів в Англії в 1660 році. По-

третє, як кризу, що пов’язана зі зміною одних сучасних республіканських форм на інші, 

відповідно до конкретних політичних умов, наприклад: криза Четвертої республіки у 

Франції в 1958 році. 

Залежно від форми державного (територіального) устрою можна виділити кризу 

простих (унітарних) держав та кризу складних, передусім імперій. 

Криза простих (унітарних) держав мала місце практично в усі конкретно-

історичні періоди. Зокрема, кризи східної номової держави та античного полісу, були 

пов’язані з наслідками процесів вторинної урбанізації та полісної колонізації, а також з 

розширенням територій внаслідок насильницьких експансій та завоювань.  

У середні віки феодалізм, як спосіб організації владних відносин, взагалі передба-

чав децентралізацію – необхідну умову взаємовідносин монарха і сюзерена.  

У сучасних умовах демократична унітарна держава також може зазнати деструк-

тивних проявів, коли її  устрій та характер владних відносин не забезпечують належних 

умов розвитку полієтнічному, поліконфесійному та полілінгвістичному громадянському 

суспільству.  Існує думка, що в епоху постмодернізації взагалі відбувається ерозія уні-

тарних держав, що зумовлює виникнення перехідних форм між унітаризмом та федера-

лізмом [15; с. 99].  

Розкриваючи кризу складних за формою територіального устрою держав, переду-

сім, варто зупинитись на кризі імперій. Давні імперії, що виникали в ході територіальних 

завоювань, зазнавали кризових явищ після припинення їх територіальної експансії  з 

активізацією відцентрових сил у завойованих регіонах та в ході агресії ззовні.  

Крах колоніальних імперій у ХХ столітті (деколонізація) відбувся завдяки проце-

сам гуманізації і демократизації суспільства, в результаті національно-визвольної боро-

тьби колонізованих народів мирним або революційним шляхом. 

Криза федеративних держав, коли однією із домінуючих причин утворення де-

структивних соціально-політичних явищ у державі була й невідповідність форми тери-

торіального устрою – явище в історії досить рідкісне, але, як правило, пов’язане з пода-

льшою децентралізацією суб’єктів федерації (відцентровий фактор). На думку спадає, 

передусім, Пакистан, який в ході поділу Індії в 1947 році отримав східну частину Бенга-

лу (провінція Східний Бенгал (Східний Пакистан)), що  своєю чергою, призвело до війни 

бенгальців за незалежність та утворення унітарної суверенної держави Бангладеш у 1971 

році [16]. У Східній Європі, де завдяки жорстким міжетнічним та релігійним конфлік-

там, політиці націоналізму, яку проводили місцеві еліти республік, а також з втручанням 

зовнішніх сил, відбулись гостра політична криза, низка озброєних конфліктів протягом 

1991–2001років, що призвело до розпаду федеративної держави в Югославії. 

 Критерій відповідно до просторових меж дає підстави поділити кризу держави 

на: загальнодержавну (незалежно від форми державного (територіального) устрою; кри-

зу суб’єкта федерації (у федеративній державі); кризу автономної одиниці (якщо наявна 

остання); кризу регіональну – в межах певної адміністративно-територіальної одиниці. 

Застосування деяких прийомів, способів та методів реалізації державної влади та-

кож може бути причиною виникнення кризових процесів. Типологія державних криз, де 

критерієм є та чи інша форма державного політичного режиму, видається цілком обґру-

нтованою. Крім того, криза антидемократичних держав, мабуть, є яскравим прикладом 

для державної кризи взагалі, бо ніщо так не турбує суспільство, як наступ на власні пра-

ва і свободи, ніщо так, крім економічної розрухи, не слугує каталізатором до радикаль-

них та революційних перетворень. Водночас загальноприйнятий поділ недемократично-

го режиму лише на авторитарні та тоталітарні різновиди видається не повним, щоб не 

сказати, примітивним підходом до розуміння сукупності прийомів, способів та методів  

здійснення державної влади. Сьогодні прихований характер недемократичної влади, на-

явність формальних демократичних рис є невід’ємною характеристикою сучасних не-

ототалітарних форм державного (політичного) режиму, а зважаючи на те, що елітарний 

характер держави не передбачає дійсного істинного народовладдя апріорі, говорити про 

кризу демократичних держав варто лише з огляду їх формальних ознак [17; с. 49]. Безу-

мовно, можна розглядати кризу демократичного політичного режиму в контексті певної 

політичної ідеології: ліберальної, радикальної, консервативної, соціальної, з якою пози-

ціонують себе правлячі партії, адже сьогодні наявність у їхній назві тієї чи іншої ідеоло-
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гії аж ніяк не гарантує рух у подібному напрямку. 

За сферами домінуючого охоплення (прояву) кризових явищ – це передусім еко-

номічна криза держави. Л. С. Ситнік, Т. М. Бервенова вважають, що кризами прийнято 

називати, перш за все, ситуації у сфері економіки, водночас особливе місце відіграє со-

ціальна криза, яка може стати стимулом соціального розвитку [2; с. 215]. Політична кри-

за, на думку О. О. Лященко – це крайня форма прояву політичного конфлікту, що вияв-

ляється в глибокій дестабілізації політичної системи, коли до основних кризових 

моделей розвитку конфліктів відносять війну та революцію [18]. Релігійна криза держа-

ви в своїх проявах є багатогранною та  залежить від існування того чи іншого типу дер-

жави щодо релігії. Це може бути: релігійна криза теократичної держави, релігійна кри-

за клерикальної держави, релігійна криза атеїстичної держави, релігійна криза 

світської держави. Остання, безсумнівно, є вкрай актуальною для нашого суспільства, 

адже гасло: «Одна віра…», яке державні мужі в реалізації власних політичних амбіцій та 

уподобань починають волати, попри наявність статті 35 Конституції України, викликає 

багато нарікань.  

Інформаційна криза держави являє собою такий системний процес, що лежить у 

площині загроз інформаційній складовій державного суверенітету, яку завдає нетокра-

тія. Проявами такої будуть: мовна криза держави; криза свободи слова в державі; криза 

засобів масової інформації в державі (передусім традиційних), криза монополії на інфо-

рмацію. Одночасно в сучасних умовах набуває особливої актуальності класифікація кри-

зових явищ в державах, що пов’язана з різними процесами глобалізації. Мова йде, пере-

дусім, про кризу національної держави в умовах глобалізації, про яку автор згадував 

раніше [19]. Збільшення обсягів наддержавної (наднаціональної) влади, скорочення со-

ціальної відповідальності держави при втраті певних складових державного суверенітету 

дозволяє говорити й про кризу соціальної та правової держави в умовах глобалізації.  

Висновки.  Криза держави – це деструктивний стан державного механізму, вна-

слідок неналежного функціонування якого загострюються антагоністичні протиріччя в 

суспільстві, утворюються  конфлікти, подолати або вирішити які держава без позитивної 

трансформації неспроможна, що, своєю чергою, загрожує державному суверенітету та 

територіальній цілісності, а у підсумку може призвести до її руїни. 

Основними ознаками кризи держави є: 

– руйнівні наслідки для самої держави і суспільства в цілому; 

– загострення численних конфліктних ситуацій у різних сферах життя суспільства; 

– неспроможність якісного державного управління; 

– протиріччя між державою і суспільством, між правлячою елітою і народом, між 

різними верствами населення; 

– реальна загроза державному суверенітету та територіальній цілісності; 

– переродження, трансформація або руйнація державності. 

Подана автором нижче типологія не претендує на універсальність, але дає змогу ро-

зглянути кризу держави під різними кутами зору, зважаючи на ті або інші критерії розпо-

ділу. Відповідно до різних критеріїв варто визначити  такі  різновиди кризи держави. 

За темпоральним критерієм можна поділити кризу держав на: короткочасну (гост-

ру), пролонговану (довготривалу), постійну (хронічну). 

За масштабом охоплення тих або інших державних інституцій та сфер державного 

регулювання необхідно визначити: мікрокризу, мезокризу, макрокризу, мегакризу. 

За суб’єктами охоплення – це: криза державного механізму, криза державного 

апарату, криза окремих державних організацій, криза ресурсів державної влади, криза 

окремих гілок влади. 

З політичного боку охоплення криза держави поділяється на: кризу правлячих 

еліт, кризу опозиційних сил, яка, своєю чергою, може поділятись на: кризу радикальної 

опозиції; кризу, поміркованої опозиції; кризу легальної опозиції та кризу нелегальної 

опозиції. 

Така риса, як легітимність державної влади дозволяє говорити про: кризу легіти-

мної держави та кризу нелегітимної держави. 

Питання юридичного обґрунтування державної влади, її відповідність правовим 

нормам, що є ознакою її легальності, утворює необхідність визначати:  

кризу легальної держави та кризу нелегальної держави. 

Вагомим показником визначення кризових явищ у державі є ступінь їх передба-

чуваності. Відповідно до такого критерію можна визначити: непередбачувану кризу 
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держави, передбачувану кризу держави, контрольовану кризу держави. 

Відповідно до очікуваних наслідків перебігу кризових явищ у державі, слід акце-

нтувати на деструктивній кризі, перспективній кризі та  трансформаційній кризі. 

Особливої уваги заслуговує дослідження класифікації кризи держави відповідно 

до соціально-економічної формації: криза рабовласницької держави, криза феодальної 

держави, криза капіталістичної держави, криза соціалістичної держави. 

Протиріччя в суспільстві й утворення конфліктів в державі можуть бути пов’язані 

з назрілою необхідністю зміни форми державного правління: криза монархій та криза 

республік. 

Залежно від форми державного (територіального) устрою можна виділити кризу 

простих (унітарних) держав та кризу складних держав, передусім імперій. 

Класифікація державних криз, де критерієм є та чи інша форма державного полі-

тичного режиму, видається цілком обґрунтованою: криза антидемократичних держав, 

криза демократичних держав. 

За сферами домінуючого охоплення (прояву) кризових явищ: економічна криза, 

соціальна криза, політична криза, релігійна криза держави, інформаційна криза держави.  

У сучасних умовах набуває особливої актуальності класифікація кризових явищ у 

державах, що пов’язана з різними процесами глобалізації. Мова йде, передусім, про кри-

зу національної держави та про кризу соціальної і правової держави.  
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SUMMARY 

Oleksandr V. Taldykin. State crisis: concepts and classification. The article deals with the 
concept and signs of state crisis. The classification of state crises according to different criteria is 
presented. 

The state, as a political and territorial organization of society, is a complex system of various 
elements that function in interrelationship and interdependence and must serve the interests of civil 
society. Of course, if such a state is ideally related to it, society, it functions to meet its needs. The failure 
of one part of a complex multilevel State mechanism will inevitably have negative and sometimes 
irreversible consequences for other elements, which in itself will already be an indicator of certain crisis 
phenomena. What is a crisis of the State and what is its classification, in our view, these very issues are 
extremely relevant to the theory of the State and are the subject of our consideration. 

The crisis of the state is a destructive state of the state mechanism, due to the improper 
functioning of which antagonistic contradictions in the society aggravate, conflicts are formed, which the 
state can overcome or solve without a positive transformation, which in turn can threaten the state 
sovereignty and territorial integrity, and eventually can lead to its destruction. 

The main signs of the state crisis are: 
– destructive effects on the State itself and society as a whole; 
– the exacerbation of numerous conflict situations in various areas of society; 
– the failure of quality public administration; 
– contradiction between the state and society, between the ruling elite and the people, between 

different segments of the population; 
– a real threat to State sovereignty and territorial integrity; 
– the rebirth, transformation or destruction of statehood. 
By temporal criterion, a state crisis can be divided into: short-term (acute), prolonged (long-term), 

permanent (chronic). 
By the scale of coverage of certain state institutions and spheres of state regulation it is necessary 

to determine: microcrisis, mesocrisis, macrocrisis, mega-crisis. 
By subjects of coverage, these are a crisis of the state mechanism, a crisis of the state apparatus, a 

crisis of individual state organisations, a crisis of state resources, a crisis of individual branches of power. 
According to the political aspects of coverage, the crisis of the state is divided into: crisis of 

ruling elites, crisis of opposition forces, which in its turn can be divided into: crisis of radical opposition; 
crisis of moderate opposition; crisis of legal opposition and crisis of illegal opposition. 

Such a feature as legitimacy of the state power gives grounds to speak about: crisis of a legitimate 
state and crisis of an illegitimate state. 

The question of legal justification of the state power, its compliance with legal norms, which is a 
sign of its legitimacy, gives the necessity to determine: crisis of the legal state and crisis of the illegal 
state. 

A significant indicator of the definition of crisis phenomena in a State is the degree to which they 
are predictable. According to such criterion it is possible to define: not an assumed crisis of the State, an 
assumed crisis of the State, a controlled crisis of the State. 

According to the expected consequences of a crisis phenomenon in the State, emphasis should be 
placed on a destructive crisis, a potential crisis and a transformational crisis. 

Special attention should be paid to the study of classification of the crisis of the state according to 
the social and economic formation: crisis of the slave state, crisis of the feudal state, crisis of the capitalist 
state, crisis of the socialist state. 

Conflicts in society and the formation of conflicts in the state may be connected with the pressing 
need to change the form of state governance: crisis of monarchies and crisis of republics. 

Depending on the form of the state (territorial) system, the crisis of simple (unitary) states and the 
crisis of complex states, primarily empires, can be distinguished. 

Classification of state crises where the criterion is this or that form of state political regime seems 
quite justified: the crisis of anti-democratic states, the crisis of democratic states. 

In the areas of dominant coverage (manifestation) of crisis phenomena: economic crisis, social 
crisis, political crisis, religious crisis of the state, information crisis of the state. 

Keywords: power, domination, west, crisis, suspension. 
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МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: НАСЛІДКИ, 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ, ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ 

 
Провідні фахівці у різних галузях суспільного життя замислюються сьогодні над питан-

ням,: яку роль відіграє чинник міграції у майбутньому відродженні «світу після вірусу»? Аби уни-

кнути міграційної кризи, держави зобов’язані враховувати «міграційне питання» у своїх націона-

льних антипандемічних стратегіях. І важливо, щоб мігрантів сприймали не лише як потерпілих, 

але й як осіб, здатних протистояти новим загрозам. 

І незалежно від того, хто в підсумку стане переможцем у цій довготривалій боротьбі за ви-

живання, соціально-економічна криза, викликана пандемією, призведе до ще більш потужного 

сплеску націоналізму, ксенофобії, дискримінації на етнічному та національному ґрунті. Мігранти в 

таких умовах є найбільш очевидним об’єктом для звинувачень у проблемах, що зростають.  

Відповідно дослідження сучасних тенденцій у трудовій міграції населення, з урахуванням 

загроз, пов’язаних із світовою економічною кризою, пандемією COVID-19, іншими загрозами, є 

актуальним як для науковців, так і для широких верств населення. 

Ключові слова: міграція, глобалізація, міграційна політика, пандемія, дискримінація. 

 

Постановка проблеми. Бажання людини змінювати місце проживання, зумовле-

не природним прагненням до покращення умов життя, є однією з визначальних її харак-

теристик. Понад сімдесят років тому із прийняттям Загальної декларації прав людини 

право на свободу пересування отримало міжнародне визнання. Стаття 13 цієї Декларації 

проголошує, що «кожна людина має право вільно пересуватися і обирати для себе місце 

проживання в межах кожної держави» і «кожна людина має право залишити будь-яку 

країну, включно зі своєю, і повертатися назад до своєї країни».  

З 1990-х років для урядів багатьох країн очевидною стає проблема, що полягала у 

зростанні потоків мігрантів і відсутності належних інституціональних і правових механі-

змів врегулювання цих потоків. Як наслідок, переоцінка і «перезавантаження» міграцій-

ного інструментарію на міжнародному рівні. Окремі фундаментальні документи були 

визнані такими, що не відповідали наявному стану справ у галузі міграційного права. 

Зокрема, ревізії було піддано порядок надання притулку, визначений Конвенцією про 

статус біженців 1951 року і відповідний Протокол до неї 1967 року. Зусилля Міжнарод-

ної організації праці (МОП) щодо ратифікації міжнародних конвенцій про трудових міг-

рантів були не оцінені і не підтримані у більшості країн. Проблема на сьогодні полягає у 

незадовільному забезпеченні державними органами прав людини стосовно мігрантів, і 

все це на тлі повідомлень про зростання проявів расизму, ксенофобії та інших форм дис-

кримінації щодо цієї категорії населення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Протягом 

останнього десятиліття інтерес дослідників до проблеми міграції у сучасному глобалізо-

ваному суспільстві постійно зростає. Велика увага приділяється ролі міграції у процесах 
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соціальної мобільності, її впливу на зміну соціального статусу індивіда і групи (Fiddian-

Qasmiyeh, E (2014); Redclift, V & Rajina, F (2017); Wielgoszewska, B.(2018).  

Особливості  міграційної політики держав та міждержавних об’єднань на тлі гло-

бальних суспільних трансформацій ґрунтовно досліджували зокрема Saunders J. (2016) і 

Kunz S. M. (2018). Чималий інтерес для нашого дослідження становили праці White A. 

(2016). Він досліджує специфіку циркулярної міграції із Польщі до країн Західної Євро-

пи, зокрема Великобританії й виявляє чинники, які спонукають різні верстви населення 

до трудової міграції за кордон. 

Мета статті – дослідити сучасні тенденції в трудовій міграції населення з ураху-

ванням загроз, пов’язаних із світовою економічною кризою, пандемією COVID-19, де-

мографічними змінами в більшості країн світу. 

Виклад основного матеріалу. Наявний у міграційній сфері стан справ відобра-

жає і посилення антиіммігрантських настроїв, і схильність суспільств країн перебування 

надавати мігрантам більш низький правовий і соціальний статус. Проте частково це по-

яснюється і тим, що порушення прав людини, як правило, відбуваються стосовно мігра-

нтів із невизначеним і неформалізованим статусом. Відсутність належно оформлених 

документів у мігрантів державними органами країн, які приймають, цілком закономірно 

сприймається як підрив права держави на забезпечення законності і порядку. Це питання 

набуває особливого значення тоді, коли припинення нелегальної міграції є пріоритетним 

у програмах діяльності урядів. 

Організація Об’єднаних Націй (даді – ООН)  опікується різними аспектами між-

народної міграції. Наприклад, Секретаріат ООН займається збором, аналізом і поширен-

ням інформації про масштаби, тенденції і національну політику у сфері міжнародної 

міграції. Інші органи системи ООН приділяють велику увагу таким питаннями, як права 

людини і особи, переміщенння всередині країни, возз’єднання сімей, нелегальні мігран-

ти, незаконне перевезення мігрантів через кордони і соціально-економічна інтеграція 

мігрантів. Крім того, спеціалізовані установи працюють для впорядкування потоків ро-

бочої сили, біженців, а також грошових переказів мігрантів. 

Генеральна Асамблея ООН неодноразово розглядала питання, що стосуються мі-

жнародної міграції та удосконалення міграційної політики в окремих регіонах. У своїй 

резолюції від 21.12.2001р. №56/203 вона вкотре наголосила на необхідності вирішення 

наявної проблеми в системному і виваженому порядку. Надалі можемо спостерігати зро-

стання динаміки у зусиллях державних та міждержавних структур щодо подолання сві-

тової міграційної кризи. Стрімке зміщення «центрів» зростання народонаселення у бік 

Азії і Африки, старіння європейського населення, реструктуризація економік – усе це 

стає вирішальними чинниками для усвідомлення на найвищих рівнях, що мігранти відіг-

рають ключову роль у задоволенні попиту на робочу силу в конкретних секторах і ме-

режах, необхідних для підтримки балансу в глобальній економіці.    

Ситуація із пандемією COVID-19 у світі з очевидністю засвідчила вагому роль 

трудових мігрантів для розвитку економік навіть країн «першого ешелону», не кажучи 

вже про країни, що активно розвиваються в останнє десятиліття. 

«Три чверті всіх біженців і мігрантів знайшли притулок в країнах, що розвива-

ються, де системи охорони здоров’я і так ледве справляються з навантаженням», – 

йдеться у спільній заяві ВООЗ, Управління ООН з прав людини, Міжнародної організа-

ції з міграції та Управління у справах біженців. 

Вкрай небезпечним є становище біженців і мігрантів, які перебувають як в офі-

ційних, так і неформальних центрах затримання. Наголошуючи, що СOVID-19 може 

мати смертельні наслідки, в ООН вимагають негайно звільнити затриманих мігрантів. 

В умовах пандемії багато країн закривають кордони або обмежують їх перетин, 

відзначають автори заяви, але стверджують, що дотримуватися подібних обмежень пот-

рібно, одночасно дотримуючись міжнародних норм щодо прав людини і захисту біжен-

ців, наприклад, проводити медичні огляди і створювати належні умови для ізоляції і лі-

кування потерпілих від хвороби мігрантів. 

Як наголошується в заяві, взяти під контроль коронавірусну інфекцію можна 

тільки тоді, якщо буде забезпечено захист кожної людини. А мігранти та біженці можуть 

у цій складній ситуації «залишитися за бортом», стати об’єктом стигми та дискримінації. 

Тому так важливо, аби уряди враховували ці групи населення під час планування заходів 

щодо боротьби з пандемією. 

Вже не виникає сумніву, що Covid-19 стане причиною глобальної рецесії, яка 
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призведе до падіння рівня економіки в більшості країн світу. І настільки ж очевидно, що 

наслідки цієї кризи негативно вплинуть на зайнятість, об’єм доходів і дотримання прав 

працівників-мігрантів. 

Мігранти займають на сьогодні найбільш важкі і небезпечні робочі місця, зокрема 

на передовій лінії боротьби з Covid-19. За даними опублікованого в березні дослідження 

Інституту міграційної політики, 17 % з 156 мільйонів цивільних службовців, що борють-

ся з коронавірусом, «народилися за кордоном». У США 29 % лікарів, 38 % домашніх 

доглядальниць, 23 % працівників аптек, 22 % науковців і 34 % осіб, які надають життєво 

важливі транспортні послуги, народилися в іншій країні. Національна служба охорони 

здоров’я Великобританії зазнає стрімкого краху, якщо залишиться без лікарів, медсестер 

та інших медичних працівників – вихідців з інших країн. 

На значущу роль мігрантів в економіці Великобританії вказують Halls 

C.; Dustmann C.; Frattini T.; (2009), наголошуючи, що вони мають більш високі виробни-

чі показники; більше платять опосередкованих податків за менше використані засоби і 

суспільні послуги, ніж британці.  

Водночас спільноти трудових мігрантів є найбільш уразливими перед економіч-

ними наслідками пандемії. Іспанія, Італія і Великобританія заблокували центри тимча-

сового утримання мігрантів, проігнорувавши медичні проблеми людей, які там утриму-

ються. Інший приклад ганебного порушення прав людини продемонстрували члени Ради 

співробітництва арабських держав Перської затоки (де працюють понад 25 мільйонів 

приїжджих працівників), «закривши» деякі населені пункти, до яких раніше працівники-

мігранти мали вільний доступ. Збільшуючи кількість мігрантів в переповнених центрах 

тимчасового утримання, влада тим самим створює нові гарячі точки пандемії Covid-19. 

Аби уникнути міграційної кризи, держави зобов’язані враховувати «міграційне 

питання» у своїх національних антипандемічних стратегіях. І важливо, щоб мігрантів 

сприймали не лише як потерпілих, але й як осіб, здатних боротися з поширенням коро-

навірусу. 

Прикладом такого ставлення може слугувати Бангладеш. Зараз у цій країні пере-

буває 1,1 млн рохінджа, які були насильно виселені з М’янми. Під керівництвом 

прем’єр-міністра Шейх Хасіни бангладеський уряд і гуманітарне співтовариство розро-

били «Спільний щорічний план дій» для захисту рохінджа в Кокс-Базарі (Бангладеш). 

Цей план спирається на принцип «єдиного суспільства», яке включає і рохінджа, і 

місцевих жителів із сусідніх сіл. Поблизу табору були відкриті медичні центри; крім 

того уряд Бангладеш тимчасово скасував мита на імпорт обладнання та матеріалів, не-

обхідних для боротьби з Covid-19. 

Пандемія – це безпрецедентна надзвичайна ситуація, яка вимагає настільки ж ви-

няткових заходів реагування. Крім обґрунтованих тривог суспільства, уряди зобов’язані 

враховувати вразливість біженців і мігрантів і знаходити баланс між національними ін-

тересами й гуманітарними обов’язками. Для будь-якого уряду це важке завдання, а осо-

бливо в той момент, коли економіка переживає спад; для її виконання потрібні іннова-

ційні форми міжнародного співробітництва. 

У 2015 році ООН затвердила нову програму сталого розвитку, що ґрунтується на 

принципі «ніхто не повинен залишатися буз уваги». Схвалена тоді дорожня карта до 

2030 року передбачає неухильне дотримання прав людини для всіх категорій мігрантів. 

Вона декларує також включення біженців в число «всіх націй, всіх народів і всіх сегмен-

тів суспільства». Такий же принцип, що не припускає жодних проявів дискримінації, 

повинен застосовуватися і в нинішній, критичний для нашої цивілізації період. 

Стратегія перемоги на Covid-19 повинна спиратися на інклюзивність, сміливість і 

співробітництво на усіх рівнях міжнародної комунікації. Держави повинні об’єднатися, 

аби не допустити глобальної міграційної кризи і водночас долати ті соціальні, економіч-

ні і правові «бар’єри», з якими стикнулася сьогодні уся світова спільнота. 

Паралельно із глобальною битвою проти пандемії розгортається боротьба між 

двома конкурентними концепціями щодо стратегії формування нового світопорядку. 

Перша концепція здається найбільш очевидною і доцільною: пандемічна криза актуалі-

зувала необхідність системи багатосторонніх відносин і спільних дій, продемонструвала 

всю помилковість одностороннього націоналізму й ізоляціонізму. Друга концепція про-

понує діаметрально протилежний підхід: глобалізація і відкриті кордони зробили людст-

во вразливим перед вірусами та іншими загрозами, а нинішня боротьба за контроль над 

поставками товарів, в зокрема медичного обладнання та матеріалів, вимагає, щоб кожна 
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країна спочатку подбала про себе. 

Прихильники першої концепції вважають пандемію доказом того, що країни по-

винні об’єднати зусилля для перемоги над спільною загрозою, тоді як представники ін-

шого табору вбачають у ній доказ ефективності іншого підходу. Країни будуть перебу-

вати в більшій безпеці, якщо дистанціюються одна від одної. 

Розгортання ситуації із Covid-19 свідчить про необхідність більш скоординовано-

го міжнародного підходу. Коронавірус не зупиняють національні кордони, тому логічно, 

що вони не повинні обмежувати і боротьбу з ним. З погляду охорони здоров’я, це є, без-

перечно, розумним кроком. Чим активніше буде здійснюватися обмін науковими знан-

нями, медичними засобами і людськими ресурсами (фаховими спеціалістами), тим шви-

дше пандемію буде подолано. Чим вище буде рівень координації між урядами з таких 

питань, як обмеження пересування людей і соціальне дистанціювання, тим м’якше буде 

вихід з кризи. 

Пандемія також спонукає до активізації колективних зусиль щодо врегулювання 

збройних конфліктів, і не тільки тому, що це допоможе найбільш незахищеним верствам 

населення. Крім очевидних людських втрат, збройні конфлікти, які тривають, призво-

дять до появи і розширення територій, на яких Covid-19 зможе безконтрольно поширю-

ватися; до збільшення міграційних потоків через кордони, які стануть менш контрольо-

ваними; до появи нових можливостей у збройних недержавних угруповань скористатися 

хаосом для свого зміцнення і розширення. 

Оптимальним є підхід, який спирається на розуміння внеску мігрантів у розвиток 

сучасних економік. Ще у 2005 році Всесвітня організація охорони здоров’я затвердила 

«Міжнародні медико-санітарні правила». У цих правилах акцентується на необхідності 

контролювати поширення хвороби і одночасно мінімізувати негативні наслідки обме-

ження торговельних потоків і пересування людей. 

Кризи, а особливо важкі кризи, як правило, підсилюють і прискорюють тенденції, 

що вже існували раніше. Пандемія Covid-19 збіглася з періодом підйому націоналістич-

ного опору глобалізму і післявоєнному міжнародному порядку, зумовленому зростанням 

нерівності всередині і між країнами. 

Критики глобальної економічної системи небезпідставно звинувачують міжнаро-

дні організації у бездіяльності або недостатній дієвості, коли мова йде про вирішення 

значущих для світової спільноти питань.  

Наприклад, ООН ними сприймається вже як релікт, що у своїх рішеннях переваж-

но стає на бік «центрів сили» у світі, не надає права голосу країнам глобального Півдня 

(багато з них ще навіть не здобули незалежності, відтоді як у 1945 році була заснована 

ООН). Після світової фінансової кризи 2008 року зростаюче соціально-економічне нев-

доволення призвело до розквіту різних форм популізму, націоналізму і авторитаризму в 

таких різних країнах, як Росія, Туреччина, Угорщина, Бразилія, Ізраїль і США. 

Ця динаміка цілком може посилитися через кризу, пов’язану із Covid-19. Один зі 

сценаріїв майбутнього виглядає так: через гострі внутрішні потреби, насамперед, еконо-

мічного характеру, міжнародна солідарність перетвориться на недозволену розкіш. Із 

падінням економіки в різних країнах їх ресурси будуть скорочуватися, і уряди постануть 

перед необхідністю забезпечувати працевлаштування власному населенню. Політичним 

лідерам буде вкрай важко виправдовувати виділення коштів на підтримку зарубіжних 

країн, міжнародних організацій охорони здоров’я і надання допомоги біженцям, а також 

на дипломатичні ініціативи. Зростаюче невдоволення буде призводити до посилення 

негативного ставлення до глобальної міжнародної системи і розчарування в ній. Щодо 

трудових мігрантів, то їх становище навряд чи зазнає змін на краще, і слід очікувати но-

вих некерованих міграційних потоків, зокрема до азіатських країн, що активно розвива-

ються останнім часом.  

І незалежно від того, хто (якщо взагалі хто-небудь) у підсумку стане переможцем 

у цій довготривалій боротьбі за виживання, соціально-економічна криза, викликана пан-

демією, призведе до ще більш потужного сплеску націоналізму, ксенофобії, дискриміна-

ції на етнічному та національному ґрунті. Мігранти в таких умовах є найбільш очевид-

ним об’єктом для звинувачень у тих негараздах, які спіткали країну. 

Висновки. Економісти, правники і політологи, при усіх сучасних можливостях 

прогнозувати подальший розвиток різних сфер суспільного життя, мають на сьогодні сер-

йозні труднощі із відповіддю на питання, яку роль відіграє чинник міграції у майбутньому 

відродженні «світу після вірусу»? З одного боку, запит на дешеву працю посилиться, оскі-
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льки у тому майбутньому світі надлишку коштів не буде ні в кого; з іншого – негативне 

сприйняття місцевим населенням іноземців, які претендують на соціальні блага (яких стає 

все менше), при усій їх високій продуктивності праці, врешті-решт призведе до зростання 

конфліктності суспільств. Додасть гостроти ситуації і погіршення економічної ситуації у 

країнах-донорах. ООН виявлено, що понад 800 млн людей у світі вже голодують, а до кін-

ця року, за прогнозами фахівців організації, цей показник зросте майже вдвічі. За таких 

умов саме явище міграції може зникнути або суттєво видозмінитися. 

Чи може в якийсь момент з’явитися більш якісний і ефективний міжнародний по-

рядок? Цілком імовірно. Ще до перемоги в Другій світовій війні союзні держави почали 

працювати над новим післявоєнним порядком, який мав на меті не допустити повторен-

ня світової пожежі. У цього порядку були серйозні недоліки. Він створював ілюзію гло-

бального управління, але міг бути лише настільки ефективним, наскільки це дозволяли 

так звані світові «центи сили».  А поки що нам, мабуть, доведеться прокладати курс у 

новому світі, в якому звичний порядок може змінитися хаосом. І навіть якщо цей хаос 

виявиться тимчасовим, він може стати початком руйнівного і небезпечного фіналу піс-

лявоєнної епохи. 
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SUMMARY 

Svitlana O. Tishchenkova, Iryna O. Tyshchenkova. Migration of population in present 

world: consequences, influence factors, legal context. Leading experts in various areas of public life 

are thinking today about the question: what role does the factor of migration play in the future revival of 

the "world after the virus"? To avoid a migration crisis, states must take the "migration issue" into 

account in their national anti-pandemic strategies. And it is important that migrants are perceived not only 

as victims, but also as people who are able to withstand new threats. 

The strategy for winning Covid-19 must be based on inclusiveness, courage and cooperation at all 

levels of international communication. Nations must unite in order to prevent a global migration crisis 

and at the same time overcome the social, economic and legal "barriers" that the entire world community 

has faced today. 

In parallel with the global battle against the pandemic, a struggle is unfolding between two com-

peting concepts regarding the strategy of forming a new world order. The first concept seems the most 

obvious and appropriate: the pandemic crisis has highlighted the need for a system of multilateral rela-

tions and joint action, demonstrated all the fallacies of unilateral nationalism and isolationism. The se-

cond concept offers a diametrically opposed approach: globalization and open borders have made human-

ity vulnerable to viruses and other threats, and the current struggle to control the supply of goods, 

including medical equipment and materials, requires that each country take care of itself first. 

And regardless of who eventually wins this long struggle for survival, the socio-economic crisis 

caused by the pandemic will lead to an even more powerful surge of nationalism, xenophobia, and dis-

crimination on ethnic and national grounds. In such circumstances, migrants are the most obvious target 

for growing problems. 

Accordingly, the study of current trends in labor migration, taking into account the threats associ-

ated with the global economic crisis, the COVID-19 pandemic, and other threats, is relevant for both 

scholars and the general population. 

Keywords: migration, globalization, migration policy, pandemic, discrimination. 
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

Досліджено роль Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у захисті права на соціальне 
забезпечення. Міститься аналіз судової практики ЄСПЛ щодо порушення права на соціальне за-
безпечення, а саме права на отримання пенсії, яке віднесено ЄСПЛ до категорії права власності. 
Окреслено шляхи удосконалення практики діяльності ЄСПЛ у цій сфері в сучасних національних 
та світових соціально-економічних умовах. 

З’ясовано, що, хоча Конвенція по захист прав людини та основоположних свобод і не міс-
тить конкретного переліку більшості категорій прав, у т.ч. соціальних, ЄСПЛ у своїй діяльності 
також спирається на зміст Європейської соціальної хартії, в якій конкретизовано аналізовану кате-
горію прав. Зокрема, право на соціальний захист, до якого належить право на пенсійне забезпе-
чення, здебільшого трактується ЄСПЛ як право на захист власності, одним із різновидів якої вва-
жаються соціальні виплати. 

Визначено головний принцип реалізації та судового захисту соціальних прав – недискри-
мінація за ознаками статі, віку, раси, національного і соціального походження індивіда, а також 
наголошено на ролі допоміжних установ Ради Европи в узагальненні та вдосконаленні діяльності 
ЄСПЛ.  

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, соціальні права, право на соціальне забезпечення, пенсійне за-
безпечення, майно. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення належного механізму захисту прав людини 

і громадянина, в т.ч. соціальних, є пріоритетним для кожної держави, яка вважає себе 

соціальною. За наявними підрахунками, близько 50 відсотків населення світу має доступ 

до певної форми соціального забезпечення, тоді як лише 20 відсотків користуються на-

лежним соціальним забезпеченням [15]. Проте, як показує судова практика, кількість 

звернень осіб щодо порушення або не визнання їх прав кожного року зростає. Вагому 

роль у захисті прав людини в умовах сьогодення відіграє міжнародний судовий орган – 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ). Так, в оприлюдненій щорічній доповіді 

про діяльність ЄСПЛ за 2019 рік було зазначено, що на розгляді Суду перебуває 59 800 

справ. Значна кількість справ стосувалася саме порушень соціальних прав.  

Більше того, Україна тримає своєрідний антирейтинг, посідаючи станом на 

2020 р. третє місце за кількістю поданих звернень її громадян до ЄСПЛ [18]. Таким чи-

ном, доречно переосмислити саме роль ЄСПЛ у забезпеченні реалізації механізму захис-

ту таких прав, а саме права на соціальне забезпечення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання соці-

альних прав людини та їх забезпечення вже отримало належну увагу в юридичні науці. На 

дисертаційному рівні це виконані в різні роки праці з різних галузей права та порівняльно-
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правового напрямку, таких авторів, як О.В. Бермічевої, О.С. Боєвої, А.В. Гончарова, Т.З. Га-

расиміва, Л.А. Князьки, О.І. Кульчицької, О.З. Панкевича, С.М. Прилипка, В.М. Руденка, 

Н.М. Стаховської, О.Г. Чутчевої, І.В. Яковюка, І.С. Ярошенко та ін. 

Окремі аспекти діяльності як міжнародно-правових інституцій взагалі, так і Євро-

пейського суду з прав людини, зокрема, в т.ч. стосовно забезпечення соціальних прав, 

досліджували такі науковці, як М.М. Антонович, Т.О. Анцупова, О.А. Банчук, М.В. Бу-

роменський, В.Г. Буткевич, С.П. Головатий, І.П. Голосніченко, Л.М. Липачова, С.В. Ше-

вчук, Ю.С. Шемшученко, М.М. Шумило, С. Є. Федик, С.Т. Мішуровька, В.П. Кононен-

ко, Н.І. Севостьянова, Л.В. Пастухова, В.А. Капустинський, О.С. Савич тощо.  

Більш ґрунтовно право соціального забезпечення в діяльності ЄСПЛ досліджено в 

дисертаціях В.А. Рудик (2007) та А.А. Яковлєва (2009). Втім, заважаючи та не що ці ро-

боти відділяє нас від сучасності більш як 10-річний термін, а окремі розвідки з даного 

питання здійснюються нині поки що на рівні періодичних публікацій [25-28], уваги варті 

насамперед сучасний стан па перспективи діяльності ЄСПЛ щодо забезпечення реаліза-

ції соціальних прав людини, зокрема її права на пенсію. 

Мета статті полягає у дослідженні ролі Європейського суду з прав людини у за-

безпеченні механізму захисту права на соціальне забезпечення та окреслення перспектив 

удосконалення цієї діяльності.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку правової держави за-

хист прав людини є основою існування демократичного суспільства кожної держави. Це 

питання стає актуальнішим, коли йдеться про захист соціальних прав людини – як з 

огляду на складність їх дослідження (елементи соціальних прав входять у конституцій-

не, адміністративне, податкове, фінансове, цивільне, трудове, право соціального забез-

печення та інші галузі права) так і беручи до уваги соціально-економічне становище тієї 

чи іншої країни [1, с. 16].  

Перш за все слід наголосити на тому, що інститут соціальних прав людини у пра-

вовій літературі як України, так і інших держав як правило, не є глибоко вивченою те-

мою і розглядається в рамках всього комплексу прав людини [1, с. 16]. До соціальних 

прав віднесено право на освіту, право на соціальне забезпечення, право на охорону здо-

ров’я та медичну допомогу, право на житло, особливі права дитини та права інвалідів. 

Соціальні права мають певні особливості, зокрема, слід відзначити, що в деяких консти-

туційних актах зарубіжних держав соціальні права закріплені не в розділі про права (як 

це стосується прав громадянських чи політичних), що автоматично передбачає їх судо-

вий захист, а в розділі «обов’язки держави» [2, с. 40]. Право на соціальне забезпечення є 

одним із соціальних прав, яке закріплене у статті 22 Загальної декларації прав людини. 

Зміст права на соціальне забезпечення полягає в тому, що держава гарантує надання до-

статніх коштів громадянам, які через об’єктивні обставини повністю або частково втра-

тили можливість працювати і отримувати винагороду за працю, а також допомоги 

сім’ям у зв’язку із народженням та вихованням дитини [3]. 

Взагалі, проблема природи соціальних (за усталеною вітчизняною термінологією - 

соціально-економічних) прав людини та механізмів їх реалізації і захисту є однією з най-

складніших і найдискусійніших у сучасній правовій теорії та практиці. Не є винятком 

щодо цього і Україна. [11, с. 58]. Якщо держава проголошує себе в установчих актах 

соціальною, то вона зобов'язана забезпечити своєму народові певний мінімум добробуту 

і стабільності в умовах ринкових відносин та економічної конкуренції, що передбачає, 

зокрема, запровадження системи пенсійного забезпечення, допомог для безробітних, 

доступних для всіх охорони здоров'я, освіти, відповідних житлових умов тощо. Причо-

му, як наголошують українські вчені-юристи, навряд чи можна категорично стверджу-

вати, що соціальні права – це «винахід» прихильників виключно соціалістичних ідей. 

Про це свідчить, зокрема, той факт, що вони включалися в програмні документи бага-

тьох політичних партій ще початку XX ст., у тому числі й тих, які не належачи до прибі-

чників соціалізму [11, с. 60], а скоріше були передумовою сучасної соціал-демократії. 

Саме в той час відбувалося дедалі ширше включення до конституцій багатьох держав 

соціально-економічних прав і свобод, які гарантували б інтереси насамперед тих, хто 

працює за наймом, – права на працю і пов'язаних з ним гарантій, включаючи соціальне 

забезпечення трудящих, а також прав і свобод соціально-культурного характеру, в кон-

ституційному гарантуванні яких зацікавлені переважно ті ж наймані працівники, – права 

на освіту, на доступ до досягнень науки і культури тощо. Той факт, що соціально-

економічні права мають те ж значення, що й громадянські та політичні, було підтвер-
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джено, зокрема, на Всесвітній конференції ООН з прав людини у Відні в 1993 р. Отже, 

держава повинна гарантувати права, які вона визнає, та нести відповідальність перед 

своїми громадянами незалежно від того, про які права йдеться [11, с. 61]. 

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (ст. 9) прямо 

встановлено право на соціальне забезпечення, у тому числі – соціальне страхування. 

Крім того, це право закріплює стаття 7, в якій проголошується право на задовільне існу-

вання. Стаття 10 цього ж пакту закріплює право сім’ї та матері на допомогу по соціаль-

ному забезпеченню [3]. 

Захист прав людини є головною ознакою будь якої правової держави. Будучи уча-

сником низки міжнародних договорів, Україна акцептувала і визнала за своїми громадя-

нами, а також іноземними громадянами та апатридами, що на законних підставах пере-

бувають на її території, комплекс основних соціальних прав. Гарантування нашою 

державою цих прав, які для міжнародного співтовариства є загальновизнаними, одноча-

сно породжує зобов’язання України як перед кожним індивідуумом, так і перед міжна-

родною спільнотою [4, с. 10]. 

За визначенням Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав, 

право на соціальне забезпечення – це право на доступ та збереження пільг як у грошовій, 

так і в натуральній формі, без дискримінації з метою забезпечення захисту, зокрема, від: 

(a) відсутності доходу на роботі, спричиненого хворобою, втратою працездатності, ма-

теринством, виробничим травматизмом, безробіттям, старістю або смертю члена сім'ї; 

(b) відсутності доступу до медичної допомоги; (c) недостатнім забезпеченням у родині, 

особливо щодо дітей та дорослих утриманців [12]. 

Основними елементами права на соціальне забезпечення, згідно з рекомендаціями 

ООН, є: 

- наявність: право на соціальне забезпечення вимагає свого втілення, аби система, скла-

дена з єдиної схеми чи різноманітних схем, була доступною та створеною для забезпечення 

надання пільг за відповідними соціальними ризиками та непередбачуваними ситуаціями; 

- адекватність: пільги, як у грошовій, так і в натуральній формі, повинні бути 

адекватними за обсягом та тривалістю, щоб кожен міг реалізувати свої права на захист 

та допомогу сім’ї, адекватний рівень життя та адекватний доступ до медичної допомоги; 

- співрозмірність: якщо схема соціального страхування вимагає внеску, ці внески 

мають бути визначені заздалегідь. Прямі та непрямі витрати і збори, пов’язані із внес-

ком, повинні бути доступними для всіх і не повинні ставити під загрозу реалізацію ін-

ших прав Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. 

- доступність: всі особи повинні охоплюватися системою соціального захисту, 

особливо ті, що належать до найбільш неблагополучних та маргіналізованих груп, без 

дискримінації за будь-якою із заборонених підстав. Послуги соціального захисту повин-

ні бути фізично доступними [12]. 

На сьогодні основним міжнародним правозахисним органом на нашому континенті, 

який забезпечує захист прав і свобод людини і громадянина, є Європейський суд з прав 

людини, який було засновано в 1959 р. на підставі Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Конвенція визначила умови 

функціонування Суду та містить перелік прав і гарантій їх забезпечення, яких держави-

учасниці Конвенції зобов’язалися дотримуватися та забезпечувати на своїй території [5, с. 

16-17]. Україна, ставши 9 листопада 1995 р. членом Ради Європи, взяла на себе зо-

бов’язання дотримуватися положень Конвенції, яка набула чинності для України 11 верес-

ня 1997 р. Відповідно до п. 1 ч. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 

4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 зазначено, що «Україна повністю визнає на своїй 

території …щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію 

Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосу-

вання Конвенції (ЄКПЛ)» [6]. Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [7]. 

Юрисдикція ЄСПЛ поширюється на всі питання тлумачення і застосування Кон-

венції та протоколів до неї, подані йому на розгляд відповідно до статей 33, 34; 46 і 47 

(ст. 32 Конвенції). Крім цього, попри свою унікальність, вона має субсидіарний характер 

та обмежується тлумаченням і застосуванням саме Конвенції, а не внутрішнього законо-

давства Високих Договірних Сторін. Принцип субсидіарності означає, що діяльність 
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ЄСПЛ створює лише додаткові гарантії прав і свобод людини, тому що захист цих прав 

є, передусім, обов’язком і завданням самих держав-учасниць, що випливає зі змісту 

статті 1 Конвенції [8, с. 145]. Таким чином, діяльність ЄСПЛ спрямована на здійснення 

контролю за державами-учасницями положень Конвенції щодо забезпечення останніми 

на основі власних правових інститутів належної міри захисту прав людини. 

Загальновідомо, що Конвенція не містить багатьох соціально-економічних прав як 

таких (кілька винятків - захист власності та право на освіту). Таким чином, у 2008 р.  

тодішній Голова ЄСПЛ Ж.-П. Коста спеціально вказав на інший важливий європейський 

договір про права людини – Європейську соціальну хартію 1961 р. [16], якою, як части-

ною Конвенції, прямо передбачено право на соціальне забезпечення [17]. 

Між тим, відповідно до звітних документів про діяльність ЄСПЛ право соціально-

го забезпечення не зазначається серед переліку тих, щодо яких подано скарги та винесе-

но рішення. В основному це процесуальні права, а також такі фундаментальні права лю-

дини, як громадянські та політичні. Натомість серед порушених прав у переліку 

зазначено право власності [21], яке вітчизняними та зарубіжними науковцями крізь при-

зму рішень ЄСПЛ трактується як соціальне. 

Так, за кількістю скарг, поданих до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 

скарги про порушення права власності займають третє місце. Одна з перших справ про-

ти України, розглянутих ЄСПЛ, також була пов’язана саме з порушенням права власно-

сті. Згодом таких справ щодо України розглянуто більше тридцяти [22, c. 1]. Звідси дос-

лідники наполягають на неподільності прав людини в контексті автономного 

тлумачення поняття «майно» як підставу для звернення до ЄСПЛ з метою захисту соціа-

льних та економічних прав людини [22, c. 5]. Підтвердженням цього є посилання на рі-

шення у справі Ейрі проти Ірландії від 09.10.1979 р., де ЄСПЛ зазначив, що між сферою 

соціальних, економічних прав та сферою, яку охоплює Конвенція, не існує якоїсь абсо-

лютної межі. Таке тлумачення дозволяє зробити кілька принципових висновків, серед 

яких найважливішим є можливість суттєвого розширення змісту поняття «власність», 

яке не обмежується володінням лише матеріальними об’єктами (майном), а включає і 

деякі інші права або інтереси (наприклад, право на отримання відшкодування на підставі 

судового рішення, право користування ліцензіями чи дозволами, тощо), а також відне-

сення до власності деяких видів соціальних виплат (вид. – авт.) [22, c. 11]. 

Інші вітчизняні автори констатують, що в окремих рішеннях ЄСПЛ у справах про 

захист соціальних прав сформульовано основні правила, що створюють підстави для 

забезпечення права людини на соціальний захист на міжнародному рівні. По-перше, не-

виконання рішень національного суду щодо призначення конкретного виду соціального 

захисту позбавляє людину ефективного судового захисту свого права. По-друге, невико-

нання рішень суду щодо виплати присуджених сум тягне за собою порушення права 

власності (вид. – авт.) людини [23, c. 15] 

Тому останнім часом все більшого поширення набувають спори у сфері соціаль-

ного захисту населення. Як показує практика, на особливу увагу заслуговує питання що-

до захисту ЄСПЛ права на соціальне забезпечення, а саме права на пенсію [19]. Відпові-

дно до статті 1 Протоколу першого до Конвенції право на пенсію включається в поняття 

«майно». Концепція «майна» в розумінні даної статті має автономне значення, тобто не 

обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у 

внутрішньому праві: певні інші права та інтереси, що становлять активи, також можуть 

вважатися «правом власності», а відтак і «майном» [9]. Аналізуючи практику розгляду 

ЄСПЛ справ щодо порушення права володіння майном, можемо зробити висновок, що 

поняття «майно», як і «власність», має досить широке тлумачення й охоплює цілу низку 

економічних інтересів (активів) – як матеріальних, так і нематеріальних та включає в 

себе право на пенсію та соціальні виплати.  

Отже, варто розглянути наступну судову справу ЄСПЛ – справу «Пічкур проти 

України» від 07.11.2013. Зміст скарги полягав у дискримінації з приводу позбавлення 

пенсії за віком на підставі зміни місця проживання, тобто порушення ст. 14 Конвенції у 

поєднанні зі ст. 1 Першого протоколу. За результатами розгляду ЄСПЛ було прийнято 

рішення щодо порушення зазначено права та виплати заявнику п’ять тисяч євро відшко-

дування матеріальної та моральної шкоди [10]. При прийняті рішення Суд керувався 

тим, що, якщо у договірній державі є чинне законодавство, яким передбачено право на 

соціальні виплати, зумовлені або не обумовлені попередньою сплатою внесків, це зако-

нодавство має вважатися таким, що породжує майновий інтерес, який підпадає під дію 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b642
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-127810
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-127810


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 59 

ст. 1 Протоколу першого, для осіб, що відповідають вимогам такого законодавства [9]. 

Таким чином, право на пенсію підпадає під дію ст. 1 Протоколу першого Конвенції ли-

ше за умови, коли особа в рамках національної системи соціального забезпечення має 

обґрунтоване право на отримання відповідних виплат. Аналогічним можна вважати інше 

рішення ЄСПЛ стосовно також України, об’єднане в одне провадження за двома скарга-

ми її громадян з приводу перерахунку пенсій [20] 

Інший приклад, коли у загальних семи рішеннях за колективними скаргами, пода-

них проти Греції, цією державою було вжито кілька заходів фіскальної консолідації в 

рамках електронної програми корекції (наприклад, розірвання трудових договорів без 

попереднього повідомлення та виплати пенсій, обмеження прав молодих працівників, 

пов'язані з працевлаштуванням, та значне зниження соціального захисту пенсіонерів) 

ЄСПЛ виявлено як порушення Соціальної хартії 1961 р. [24, c. 114]. 

У розрізі більшості держав-членів Ради Європи кількість скарг щодо порушення 

права власності порівняно з таким громадянським правом, як право на свободу та безпе-

ку, за період 1959-2019 рр. виглядає таким чином: 
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Австрія 13 0,14 4 0,04 Нідерланди 30 0,17 1 0,005 

Азербайджан 61 0,6 34 0,34 Німеччина 32 0,04 4 0,004 

Албанія 3 0,1 31 1,08 Норвегія 1 0,00002 1 0,00002 

Бельгія 51 0,44 1 0,009 Польща 305 0,8 55 0,14 

Болгарія 270 3,86 118 1,68 Португалія 7 0,07 47 0,46 

Боснія-

Герцеговина 

10 0,28 51 1,46 Російська 

Федерація 

1121 0,77 655 0,45 

Велика Британія 70 0,1 3 0,004 Румунія 122 0,62 482 2,47 

Вірменія 37 1,23 31 1,03 Сербія 9 0,13 77 1,1 

Греція 85 0,8 79 0,75 Словаччина 55 0,17 20 0,37 

Грузія 23 0,62 7 0,18 Словенія 6 0,3 7 0,35 

Данія 2 0,03 1 0,02 Туреччина 771 0,93 674 0,81 

Естонія  10 0,77 1 0,08 Угорщина 48 0,49 50 0,51 

Ірландія 2 0,04 0 0 Україна 379 0,91 358 0,86 

Ісландія 1 0,29 1 0,29 Фінляндія 2 0,03 2 0,03 

Іспанія 5 0,01 2 0,004 Франція 70 0,1 30 0,04 

Італія 43 0,07 372 0,62 Хорватія 29 0,72 37 0,92 

Кіпр 16 1,45 4 0,36 Чехія 32 0,3 13 0,12 

Латвія 59 3,1 2 0,1 Чорногорія 5 0,83 6 1 

Литва 25 0,92 31 1,15 Швеція 2 0,02 6 0,06 

Молдова 103 3,81 128 4,74 Швейцарія 20 0,23 0 0 
 

Джерело: violations par article et par État 1959-2019. URL : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_FRA.pdf. 
 

Втім цифри таблиці пропонуємо вважати надто умовними та відносиними. Тобто 

як трактувати високі дані (>1) щодо скарг (Албанія, Болгарія, Боснія-Герцеговина, Вір-

менія, Литва, Молдова, Румунія, Сербія): як про значні порушення прав  чи як дієвість 

механізму їх оскарження? Більше того, такі країни з цього переліку, як Болгарія, Литва 

та Румунія є членами ЄС, що актуалізує ще одне питання – дієвість наднаціональних 

засобів захисту прав людини. Коли, приміром, такі відносно нейтральні країни, як Нор-

вегія та Швейцарія демонструють цілковиті або майже нульові показники. 

Аналізуючи роль держави, яку визначає ЄСПЛ у забезпеченні соціальних прав лю-

дини, вітчизняні дослідники констатують, що оцінка державного втручання до соціальних 

прав Судом здійснювалася через методику, яка використовувалася ним для оцінки інших 

груп прав (аналіз мети, критерію «встановленого законом» ступеня пропорційності засо-

бів, які застосовані для її досягнення), однак із низкою особливостей. Головна із таких 

особливостей полягала в акцентуванні на змісті правового обов’язку для реального забез-

печення відповідного соціального права та визнанні широкої дискретності національної 

публічної влади з відповідних питань. Окрім того, державне втручання до соціальних прав 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_FRA.pdf
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людини оцінювалося з урахуванням не лише фінансового становища держави, а й змісту її 

економічної політики [28, c. 151-152]. На наш погляд, визначення міжнародними судовими 

та правозахисними інституціями змісту економічної політики конкретної держави – досить 

складне завдання, що не зводиться лише до її законодавчого унормування. Вона включає в 

себе поміж цього різного роду концепції, ідеї, доктрини, цілі, а також діяльність органів 

влади та управління щодо реалізації такої політики, яка має такі напрямки і види, як гро-

шово-кредитна, бюджетно-фіскальна, інвестиційна, цінова, конкурентна і в т.ч. соціальна. 

Втім і вона не обходить увагою в актах органів та установ Ради Європи. 

З цього приводу вартим буде нашої уваги поки що поверховий огляд практики такої 

допоміжної, позасудової інституції, як Керівного комітету із соціальних прав Ради Європи 

(далі – Комітет). Так, в узагальненнях практики та пропозицій з реалізації соціальних прав 

за 2019 р. Комітетом констатовано, що подальші зобов'язання у галузі міжнародних соціа-

льних прав і, зокрема, відповідно до договірної системи Хартії, важливо не забувати при-

чин, що сприяють прийняттю таких зобов'язань. Взагалі, захист прав людини сприяє соці-

альній згуртованості. Останнім часом економічна криза, яка спричинила зростання 

безробіття та незахищеності від втрати роботи, а також скорочення систем соціального 

забезпечення та пільг у низці країн, то держави-члени можуть визнати важливість ефекти-

вного захисту соціальних прав для запобігання зростанню кількості соціально незахище-

них осіб [24, c. 49]. Належним чином відзначаючи певний прогрес у практиці забезпечення 

соціальних прав у державах, зокрема Східної Європи та пострадянського простору (Поль-

ща, Греція, Кіпр, Литва, Вірменія) на підставі аналізу їхніх же звітів щодо виконання ра-

тифікованих ними положень Соціальної хартії, Комітет водночас підкреслив, що постійно 

спостерігається зниження рівня підтримки роботи над соціальними правами та соціальною 

згуртованістю серед держав-членів, тим самим послаблюючи роль Ради Європи як центру 

політичної дискусії стосовно соціальних прав. У цьому сенсі державам-членам рекоменду-

ється надавати підтримку Європейській платформі соціальної згуртованості у її ролі щодо 

розробки однойменної стратегії, її діяльності щодо просування соціальної згуртованості в 

Європі та сприяння співпраці в цій галузі, а фінансування таких заходів також може здійс-

нюватися із позабюджетних джерел [24, c. 108-109]. 

І от згадане нами питання звітності стосується зазначеного раніше питання еконо-

мічної політики. Так, Комітетом визначено три етапи процедури звітування. На першому 

етапі Комітет вивчає доповіді держав та оцінює їх у своїх щорічних висновках, тобто чи 

відповідають з юридичної точки зору національні ситуації, які вони описують, перегляну-

тій Хартії. На другому етапі інший орган – Урядовий комітет Європейської соціальної хар-

тії та Європейського кодексу соціального забезпечення готує звіт ддля Комітету міністрів, 

в якому приймає рішення щодо ситуацій, які, на її думку, повинні бути предметом рекоме-

ндацій державам з огляду на відповідні висновки Комітету та держав-учасниць, зокрема з 

урахуванням саме національних особливостей і соціальної та економічної політики дер-

жав. На третьому етапі Комітет міністрів на підставі доповіді Урядового комітету приймає 

резолюцію, яка завершує кожен цикл нагляду і може містити окремі рекомендації, адресо-

вані проблемним, у сенсі нашої статті, державам, спрямовуючи їх на виправлення ситуацій 

невідповідності. Проте досі такі рекомендації є маловиконуваними [24, c. 59]. 

Висновки. Права людини є загальнолюдською цінністю, а їх захист – завданням 

кожної держави. Європейський суд з прав людини відіграє важливу роль у захисті прав 

людини в сучасних умовах. Функціонування такого міжнародного судового інституту 

може не лише вирішити певну проблему щодо захисту порушених прав, а й вплинути на 

розвиток правової системи кожної держави.  

У діяльності аналізованої нами міжнародної судової установи захист соціальних 

прав, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [6] та 

конкретизованих у Європейській соціальній хартії [17], посідає чільне місце. Поряд із за-

хистом таких традиційних вже категорій соціальних прав, як трудові права (в широкому 

сенсі не лише право на працю, а й право на справедливу винагороду за працю, справедли-

ві, безпечні та здорові умови праці, право працюючих дітей на захист, право працюючих 

жінок на охорону материнства, право на професійну підготовку), право на охорону здо-

ров’я та право на житло, проблеми права на соціальне забезпечення не втрачають своєї 

актуальності, охоплюючи такі сфери, як соціальна допомога, користування послугами со-

ціальних служб, захист прав осіб з інвалідністю та осіб похилого віку тощо. Головним 

принципом здійснення цих прав визнано заборону будь-якої дискримінації за ознаками 

насамперед статі, віку, раси, національного та соціального походження. 
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У теперішніх світових умовах загострення економічних проблем, спричинених, 

зокрема, пандемією коронавірусу, навантаження на міжнародно-правові інституції, без-

умовно, зростатиме в частині саме соціальних прав, зважаючи на скорочення соціальних 

програм у багатьох державах і неможливість виконання ними взятих на себе міжнарод-

них зобов’язань, що потягне за собою перегляд національного соціального законодавст-

ва (трудового, пенсійного, житлового, медичного, освітнього і т. ін.), а звідси – коригу-

вання економічної політики, зокрема її бюджетно-фіскального напрямку. 
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SUMMARY 
Luisia V. Mozhechuk, Andriy V. Samotuha. Role of the European Court of Human Rights in 

realization of social security right. The article deals with the role of the European Court of Human Rights 
(ECtHR) in protecting the right to social security. There is the analysis of the case law of the ECtHR on the 
violation of the right to social security, namely the right to receive a pension, which the ECtHR classifies as 
property rights. The authors have outlined the ways to improve the practice of the ECtHR in this area in 
modern national and world socio-economic conditions. 

According to available estimates, around 50 per cent of the global population has access to some 
form of social security, while only 20 per cent enjoy adequate social security coverage. Ensuring an ap-
propriate mechanism for the protection of human and civil rights is a priority for every country. However, 
according to case law, the number of complaints of violations or non-recognition of their rights is grow-
ing every year. An important role in the protection of human rights in today's conditions is played by an 
international judicial body - the European Court of Human Rights. In Ukraine, where socio-economic 
rights are recognized at the constitutional level, their guarantee content in the current laws is still not 
clearly defined, and therefore, as evidenced by the practice of the Constitutional Court of Ukraine, legal 
mechanisms their protection, in particular the means of judicial control remain ineffective. 

The right to social security is the right to access and retention of benefits, both in cash and in 
kind, without discrimination in order to protect, in particular, against (a) lack of income from work caused 
by illness, disability, maternity, occupational injuries , unemployment, old age or death of a family mem-
ber; (b) inaccessible access to medical care; (c) insufficient family support, especially for children and 
adult dependents. It is well known that the European Convention does not contain many socio-economic 
rights as such (with a few exceptions - protection of property and the right to education). Thus , the for-
mer president of the ECtHR Jean-Paul Costa specifically pointed to another important European human 
rights treaty – the European Social Charter. 

Human rights are a universal value, and their protection is the task of every state. The European 
Court of Human Rights plays an important role in protecting human rights in modern conditions. The 
functioning of such an international judicial institution can not only solve a problem of protection of vio-
lated rights, but also affect the development of the judicial system of each state. 

The main principle of realization and judicial protection of social rights is non-discrimination on 
the grounds of sex, age, race, national and social origin of the individual, and the role of auxiliary institu-
tions of the Council of Europe in generalizing and improving the ECtHR’s activity has been emphasized. 

Keywords: European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, social rights, right to social security, pension provision, property. 
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Постановка проблеми. Одним із головних показників соціальної політики дер-

жави взагалі та соціальної спрямованості системи державного управління, зокрема, є 

комплекс заходів, інструментів та механізмів, спрямованих на підтримання категорії 

осіб, які зазнали певних ризиків, а також створення для них належних умов та додатко-

вих можливостей, з метою забезпечення їм гідного рівня життя. Загалом, саме це і нази-

вається соціальним захистом, належний і достойний рівень якого є більш ніж актуаль-

ним у випадку з такою особливою категорією осіб, як ветерани війн та учасники 

бойових дій, оскільки вони мають особливі заслуги перед державою, виконавши у вищій 

мірі власний конституційний обов’язок та маючи право вимагати дотримання таких 

обов’язків перед ними і з боку державного апарату. Безумовно, зіштовхнувшись у 2014 

році з актом збройної агресії та бойовими діями на Сході, Україна не є в цьому унікаль-

ною, а тому проблема формування належної системи соціального захисту постала не 

перед нею першою.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Зважаючи 

на зазначене, на нашу думку, абсолютно доцільним є намагання дослідити досвід впро-

вадження таких систем у практиці інших акторів світового політичного процесу, які мо-

жуть слугувати дороговказом для нашої держави та допомогти врахувати вже зроблені 

помилки. На жаль, відсутність належної уваги до проблеми в середовищі вітчизняних 

науковців прослідковується у ступені дослідженості проблеми, яка фактично є чистим 

аркушем. При цьому показовою є наявність численної кількості публіцистичних статей 

та інформаційних повідомлень, які сповнені емоційності авторів, здебільшого представ-

ників кіл журналістів, волонтерів або самих ветеранів, які фактично лише створюють 

інформаційний хаос з підходів, пропозицій, порад та візій. 

Мета. В даній статті робиться спроба аналізу напрацювань та здобутків у сфері 

соціального захисту ветеранів у державах, які є флагманами романо-германської право-

вої родини – Франції та Німеччини. Такий вибір додатково пояснюється і тим, що зазна-

чені держави, в силу особливостей імперського минулого, мають багату військову істо-

рію, а отже, і давню проблему ресоціалізації та надання допомоги ветеранам. Якщо 

історичні корені проблеми ми вже намагалися розглядати, то тепер дійшла справа до 

більш сучасного стану систем соціального захисту ветеранів у цих країнах, який невід-

ривно пов'язаний з історичними традиціями та воєнною історією ХХ сторіччя. 

Виклад основного матеріалу. Франція завдячує духом «священного обов’язку» 

вшанування та підтримки ветеранів ще добі Наполеона, коли, власне, було сформовано 

фактично культ мілітарного обов’язку громадянина перед державою та, відповідно, на-

впаки, створюючи дієві правовідносини. В результаті завершення Першої світової війни 

додому повернулися понад 8 млн військовослужбовців та представників підрозділів за-

безпечення, серед яких було багато поранених, осіб з різним ступенем і видами фізичних 

каліцтв. Безліч родин втратили годувальників, фактично залишившись без засобів до 

існування. Повернулися і колишні військовополонені [1]. 

За таких умов потрібна була ініціатива щодо активізації державної політики та 

перезавантаження і розвиток системи соціального захисту колишніх військовослужбов-

ців, інвалідів та членів їх родин. Ця ініціатива йшла знизу. В умовах зруйнованої еконо-

міки, фактичної зупинки промисловості, високого безробіття і післявоєнної нестабільно-

сті, комбатанти та члени їхніх родин вимагали компенсацій за виконання військового 

обов'язку у вигляді гідної пенсії, медичної допомоги і вирішення побутових проблем [2]. 

Окремою проблемою було створення сприятливого середовища та відповідної культури 

для осіб, які стали інвалідами внаслідок війни (у першу чергу – для довічних).  

І перші кроки у цьому напрямку почали реалізовувати ще під час Першої світової 

війни. Так, у 1916 році було створено Національне відділення ветеранів, до завдань яко-

го було віднесено все вищеперераховане, а також, що було головним, воно стало держа-

вним органом, який визначав і координував політику держави у сфері формування та 

функціонування системи соціального захисту ветеранів. У 1920 році, зрозумівши, що 

функцій відділення для цього замало, воно було реорганізовано до рівня Міністерства. 

До 1938 року воно мало назву Міністерства пенсій, потім назву було доповнено – «вете-

ранів та пенсій». А з 1946 по 1974 рік воно називалося Міністерством у справах колиш-

ніх військовослужбовців і жертв війни. Завдяки цьому орган, відповідальний за ветера-

нів, отримав повноту повноважень органу виконавчої влади. Навіть з підпорядкуванням 

його французькому міністерству оборони, своєї влади воно не втратило, а його очільник 

має посаду Державного секретаря ветеранів [3]. У його складі три управління — істори-
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чної інформації, церемоній (організація національних свят) і загальних справ. В штатній 

структурі нині працює 90 осіб, а в річний бюджет ветеранського відомства було закла-

дено 26 млрд. франків. Також йому підпорядковуються його ж представники, які пра-

цюють у кожному із 96 департаментів Франції.  
Такий підхід щодо формування відповідальності держави за власних ветеранів 

майже одразу почав закріплюватися у формуванні ідеї реабілітації та фінансової допо-

моги ветеранам бойових дій, яка, у свою чергу, формувала і нову суспільну мораль. Так, 

вона передбачала ставлення до інвалідів, як до хворих людей, які потребують реабіліта-

ції, а отже, вони, принаймні, мають такі ж  права, як і інші громадяни. Розпочалося фор-

мування відповідного особливого правового поля. У 1915 р. було прийнято закон про 

систему професійної перепідготовки, який фактично став основою для реадаптації та 

ресоціалізації ветеранів війни та інвалідів, надавши їм можливість отримати нову про-

фесію та нові можливості для самореалізації. Відповідно до закону 1916 року інваліди 

війни мали пріоритетне право при працевлаштуванні у державних органах, а отже, і дос-

туп до стабільної роботи та доходу. У 1918 р. було прийнято закон, який забезпечував 

фіксований розмір пенсії, виходячи зі ступеня набутої інвалідності, а закон 1924 р. зобо-

в'язував підприємства приватного сектора приймати на роботу певний відсоток інвалідів 

війни від чисельності персоналу підприємства [4]. Вже після Другої світової війни, у 

1945 р., для сліпих інвалідів було створено систему навчання і перепідготовки, яка чоти-

рма роками пізніше стала охоплювати всіх осіб із серйозними формами інвалідності.  

Незаперечною перевагою у справі розробки та реалізації державної політики у 

сфері соціального захисту ветеранів війн та членів їхніх родин є координація та коопе-

рація з громадським сектором, у якому досить широко представлене коло ветеранських 

громадських організацій, асоціацій та фондів (надалі – ГО). Перший з таких фондів було 

створено одразу після Першої світової війни – Фонд лінії Мажино. Після Другої світової 

почали свою діяльність різні фонди сліпих, асоціації та фонди борців Спротиву, фонди 

висланих з Франції. Як приклад можна навести фонд, присвячений маршалу Де Латру, 

який був здійснив висадку десанту у Провансі. Цей фонд займається національною 

пам’яттю, а також підтримкою ветеранів операції, веде роботу з навчальними та культу-

рними закладами. Багато ГО опікуються тими, хто перебуває у будинках для людей по-

хилого віку або потребують догляду. Наявні громадські організації надають не лише 

правову та соціальну допомогу, але й надають фінансову підтримку нужденним ветера-

нам. Так, Асоціація взаємодопомоги військовим сплачує протягом шести місяців оренд-

ну плату для багатодітних сімей військових. Існують форми мікрокредитування, з мож-

ливістю отримати кількасот євро. Загалом, у Франції налічується понад 400 

ветеранських організацій. Всі вони входять у Союз асоціацій ветеранів Франції, який 

захищає інтереси не лише ветеранів Другої світової війни, але й тих, хто воював у В'єт-

намі, Алжирі та був задіяний у колоніальних конфліктах. Також є окрема державна 

структура, яка займається допомогою вдовам та родинам загиблих – Національний офіс 

ветеранів війни. Ця ж організація контролює місцеві будинки ветеранів війни [5].  

 Сучасна Франція практикує широкий спектр форм і методів захисту інтересів ве-

теранів бойових дій, що включає в себе пенсійне забезпечення, стаціонарне лікування, 

різні види допомоги, психологічну реабілітацію, професійну адаптацію, навчання та, 

навіть, набуття громадянства, а також безліч всього іншого. Ветеранам надається фінан-

сова підтримка на здобуття освіти та допомога при працевлаштуванні, надаються ті чи 

інші гарантії при придбанні житла, автомобілів, виплачуються грошові допомоги безро-

бітним ветеранам бойових дій і т. ін.  

Ветерани у Франції мають пільгу при встановленні пенсії — вони отримують її не 

в 65 років, як всі інші, а починаючи з 60-и. При цьому розмір пенсії є достатнім, станов-

лячи приблизно 500 євро на місяць. Пенсії ветеранів постійно індексуються і збільшу-

ються на незначну символічну суму. Також є окремі пенсії по інвалідності, які покликані 

компенсувати пов’язані з нею втрати. Вони становлять значну частину бюджету. У гро-

шовому еквіваленті на пенсії ветеранів війни витрачається 3.3 млрд. євро, тоді як сума 

по інвалідності становить 2 млрд.  

Всіх осіб, які мають право на соціальний захист від держави саме за військові за-

слуги, чітко обліковано і інформація про них міститься у державних архівах, які є підві-

домчими і ветеранському державному органу. Кожен ветеран, або член родин, отримує 

власне посвідчення, яке і надає йому доступ до відповідних сервісів та пенсії в цілому і 

за яким у той же час можна прослідкувати всю історію ветерана, оскільки робота зі 
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створення бази даних пророблена така, що навіть полкові газети у них відображені. 

На теперішній момент приблизна кількість ветеранів у Франції становить 1,5 млн. 

осіб. Це тих, що за посвідченням. Стосовно тих, хто отримує пенсію по інвалідності, 

порахувати число важко. Загалом, пенсійним забезпеченням користуються від 2 до 3 

млн. інвалідів та членів родин загиблих.  

Завжди однією з вагомих проблем для ветеранів є проблема житла. Франція у 

цьому напрямку має теж власні здобутки і рішення. Цей напрямок курує та забезпечує 

функціонально Вища військова рада у справах військової служби та Головне управління 

у справах військової служби та соціального забезпечення, які входять до складу Мініс-

терства оборони. Відповідальність за забезпечення нормальних житлових умов покладе-

но на Головне адміністративно-господарське управління того ж самого відомства. Його 

основним завданням є розробка концепцій та програм, які спрямовані на створення піль-

гових та доступних умов для оренди та подальшого можливого викупу житла. Є два 

ключових напрямки роботи – 1) участь Міністерства оборони в будівництві житла та 2) 

надання грошової компенсації військовослужбовцям за оплату коммунальных послуг.  

Безпосереднє будівництво житла ведеться за системи дольової участі, відповідно 

до якої Міністерство оборони укладає контракт із будівельними фірмами, які, згідно з 

ним, передають частину збудованого житлового фонду у довгострокову оренду певній 

військовій структурі, при цьому, суто формально, продовжуючи залишатися власниками 

цього фонду, до моменту погашення його вартості. Надалі таке житло надається в орен-

ду вже безпосередньо військовослужбовцям, через спеціальне житлове бюро гарнізону. 

Зважаючи на досить часті зміни військовими місця проживання (у Франції теж така осо-

бливість військової кар’єри), вони можуть бути і не заінтересовані у придбанні цього 

житла у власність. Сформована таким чином база житла та його оренди дозволяє не ли-

ше забезпечувати військовослужбовців житловою площею, а ще й вчасно виключати із 

фонду застаріле та непридатне житло.  

На особливому контролі з боку держави перебуває і соціальне забезпечення родин 

військовослужбовців. Пріоритетом у цьому напрямку обрано працевлаштування членів 

родин і забезпечення, таким чином, самореалізації та утримання. В країні є розуміння 

того, що служба у збройних силах вимагає від особи такого обсягу самовіддачі, що скла-

днощі служби обов’язково матимуть вплив на подружнє життя та відносини в родині. 

Зважаючи на це, спеціальні комітети займаються питаннями комплексного вирішення 

проблем соціального захисту членів родин військовослужбовців. У державі діє низка 

урядових програм, які дозволяють підготуватися до переїзду, знайти роботу, отримати 

психологічну підтримку та комунікацію. Існують пільгові курси для підвищення або 

зміни кваліфікації, якими також можуть користуватися і члени родин військовослужбо-

вців та ветеранів.  

Окремим напрямком державної політики у сфері соціального захисту ветеранів та 

відповідної роботи уповноважених державних органів є поховання та увічнення пам’яті 

загиблих за свободу Франції. Так, показовим є те, що 17 березня 2008 року Франція офі-

ційно завершила участь своїх військових у Першій світовій війні. Саме в цей день було 

поховано останнього віднайденого бійця. Чим примітний цей факт? Він яскраво демон-

струє те, на якому рівні налагоджено облік та реєстри, щодо військових та ветеранів. Ну 

і окремо, цей день демонструє, щó є пріоритетом для держави, а також скільки зусиль 

вона готова витратити у виконанні свого обов’язку перед військовими. Тепер така діяль-

ність продовжується стосовно загиблих у Другій світовій війні.        

Інший приклад мав місце навесні 2005 р., коли у Франції, у віці 105 років, помер 

один із останніх ветеранів Першої світової війни Леон-Альфред Навар. Національне 

управління у справах ветеранів Міністерства оборони Франції 8 травня, коли у Франції 

святкують День Перемоги у Другій світовій війні, в пам'ять про ветерана провело урочи-

сту церемонію в містечку Гайак на південно-заході країни, де проживав Навар. Він на-

родився 2 серпня 1899 р. і зустрів початок Першої світової війни зовсім ще юнаком – 

вихованцем військового училища. У 1918 році він потрапив на фронт, а незадовго до 

закінчення війни за бойові заслуги був підвищений до звання лейтенанта артилерії. Він 

ледь не загинув в останній день війни, а його військові документи були втрачені. У вере-

сні 1939 року, коли почалася Друга світова війна, його знову призвали на дійсну війсь-

кову службу, а в 1940-у, демобілізувавшись, він повернувся до своєї цивільної професії 

викладача економіки.  

Лише за декілька років до смерті його документи про участь у Першій світовій 
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війні було знайдено при оцифруванні одного з архівів і в липні 2004 р. ветеран був на-

решті був нагороджений орденом Почесного легіону, чим було підкреслено повагу дер-

жави та визнання її власної провини. Після його смерті у Франції залишилося всього 

десять колишніх "пуалю" — "волосатиків", як називали зазвичай французьких солдатів-

окопників часів Першої світової війни [6-7]. 

Всього у Франції налічується 263 національних військових некрополя. Також є 

сім кладовищ за кордоном, на яких поховано 8 тисяч бійців, і земля під якими вважаєть-

ся французькою закордонною територією. За такими кладовищами, як і за некрополями 

та кладовищами всередині Франції, організовано постійний догляд та контроль. Є спеці-

альні працівники, які прибирають на кладовищах та тримають у належному вигляді мо-

гили [5]. На все це закладається окремий бюджет. Окремо ведеться робота з міжнарод-

ними партнерами Франції, наприклад Великобританією та Сполученими Штатами 

Америки. Спеціальне представництво мається у Німеччині. До речі, саме цей напрямок 

початково був одним із головних у створюваному після Першої світової війни міністерс-

тві, адже на той час кількість тих, хто потребував пошуку, документування, ідентифіка-

ції, поховання, була просто колосальною, адже Франція втратила загиблими у війні 

1 800 000 осіб (це удвічі більше, ніж англійців, і у 12 разів більше, ніж американців), 2 

800 000 поранених, 600 000 калік. Частка Франції у населенні Європи скоротилася таким 

чином з 9,7 до 8,1 відсотка станом на 1930 рік [8]. 

Уряд Франції робить багато, щоб зберегти пам'ять про ветеранів: в країні ведеться 

активна робота з публікації творів, мемуарів ветеранів війни; в школах проводять занят-

тя, присвячені аналізу військових подій, щоб французькі діти пам'ятали і шанували под-

виги людей, які боролися за свою країну і забезпечили свободу Франції.  

Незважаючи на те що матеріальне забезпечення військових у Франції на сьогодні 

майже однакове зі службовцями державного сектору, наявність широкого спектру соціа-

льного забезпечення, гарантій та їх захисту робить військову службу привабливою для 

громадян, а збереження більшості пільг і після звільнення із служби та нарахування до-

даткових виплат робить військову справу привабливою та почесною в очах громадян. 

Франція – одна з небагатьох країн, в якій справедливе ставлення до ветеранів формува-

лося багато сторіч і ці традиції не лише збереглися дотепер, а навіть були примножені.  

Німеччина у питанні соціального захисту ветеранів та військовослужбовців, за-

ймає особливе положення. Це було обумовлено об’єктивними і трагічними моментами 

історії, пов'язаними з активною мілітаристською політикою та участю у статусі агресора 

в обох світових війнах, що двічі призводило до поразок та фактичної ліквідації поперед-

ніх форм державного устрою, а після Другої світової і держави загалом. Це не могло не 

позначитись на державній політиці соціального захисту ветеранів і на ставленні суспіль-

ства до збройних сил. 

Початок сучасній системі соціального захисту було покладено ще наприкінці XIX 

ст. Ще до початку Першої світової війни Німеччина володіла однією з найбільш прогре-

сивних систем соціального страхування ветеранів війни, механізми якої у подальшому 

були перейняті багатьма країнами. Уряд ставив собі за мету повернення в суспільство і 

до роботи навіть найбільш непрацездатних осіб та, бажано, ще і до своїх колишніх родів 

занять. Німеччина була однією з небагатьох країн, яка розглядала соціальну реабілітацію 

військових як одне зі своїх головних завдань.  

На 1914 р. щонайменше половина існуючих на той момент в державі інвалідів 

війни отримала консультацію або брала участь у програмах перепідготовки. Багато ро-

ботодавців були зобов'язані виділяти місця для інвалідів бойових дій і приймати їх на 

роботу у обов’язковому порядку. Пенсійне законодавство, яке було прийняте у 1920 р., 

надавало інвалідам бойових дій право на професійну перепідготовку та медичну допо-

могу. Ветеранам бойових дій стали призначати пенсії у зв'язку з втратою працездатності 

та наявністю факту інвалідності. Розмір пенсії для осіб, які мали важку форму інвалідно-

сті, наблизився до рівня заробітної плати кваліфікованого робітника. Державна підтрим-

ка охоплювала також вдів і дітей-сиріт ветеранів бойових дій. 

Поступово, внаслідок тяжких економічних наслідків Першої світової війни для 

Німеччини, відбувалося фактичне зменшення державної підтримки, що спонукало до 

реваншистських настроїв, які й забезпечили підтримку для ветерана Адольфа Гітлера, 

який формував свої загони СА (штурмовиків) саме з колишніх ветеранів, які були осо-

бисто йому відданими. Зі створенням Третього рейху фінансування було поновлено, а 

головне, було знову створено мілітарний культ військового, який був націлений на від-
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новлення справедливості внаслідок нової війни.  

Друга світова війна докорінно змінила ставлення до ветеранів бойових дій і війсь-

кової служби в цілому з боку німецького суспільства. В Конституції сучасної Німеччини 

закріплено положення про заборону на підготовку до наступальної війни: «Дії, які можуть 

порушити мирне існування народів і вживаються з цим наміром, і особливо підготовка до 

ведення наступальної війни, суперечать Конституції, вони караються законом» [9-10]. 

На відміну від країн-переможців у сучасній Німеччині поняття «ветеран війни» іс-

нує скоріше на лінгвістичному рівні, не маючи під собою правового і політичного напов-

нення. Згідно з офіційними документами (Закон «Про забезпечення жертв війни» було 

прийнято у 1950 р.), воно замінюється такими термінами, як інваліди і «жертви війни». 

Остання группа включає в себе колишніх військовослужбовців вермахту, військовополо-

нених і їхні родини, та інші категорії, що випробували на собі тягар війни. Цікавим є й те, 

в цій же категорії перебувають колишні нацисти, яких не було засуджено за військові зло-

чини, та навіть колишні радянські військовополонені, які свого часу відмовилися від репа-

тріації до Радянського союзу, або радянської зони відповідальності у Німеччині, яка з ча-

сом стала Німецькою демократичною республікою. У зв'язку з цим необхідно підкреслити, 

що зі зрозумілих причин звання солдата Третього рейху не приносить політичні дивіденди 

і привілеї, хоча колишні офіцери рейху подекуди досягали висот вже у новій армії Федера-

тивної республіки Німеччини – Бундесвері. Тим не менше, Німеччина як під тиском гро-

мадськості, так і в силу стійкості наявних традицій і після війни продовжувала надавати 

широку соціальну підтримку учасникам бойових дій [11]. 

У 1949 р. у ФРН було створено федеральне міністерство у справах переміщених 

осіб, біженців та жертв війни, до основних завдань якого входило створення нормативно-

правової бази регулювання правовідносин з колом означених у його ж назві суб’єктів. Іс-

нувало воно до 1969 р., зумівши розробити та впровадити ключові законодавчі акти.  

У 1950 році вступив у силу Закон, покликаний вирішити гостру післявоєнну жит-

лову кризу, яка існувала у результаті бойових дій, руйнування, знищення та пошкоджен-

ня житлового фонду. Він називався Закон «Про будівництво соціального житла». 

У 1953 р. було прийнято ще один закон з соціального пакету – «Про зайнятість інва-

лідів», основною ідеєю якого було надання грошової компенсації і створення належних умов 

для повернення інвалідів до трудового життя, а отже, і до суспільства в цілому. Впрова-

дження закону мало позитивні наслідки і призвело до суттєвого зменшення кількості безро-

бітних інвалідів війни, це при тому, що у післявоєнній Німеччині їхня кількість обчислюва-

лася сотнями тисяч. За три роки їхня кількість скоротилася приблизно вдвічі. Цьому багато в 

чому сприяла поява спеціально обладнаних робочих місць, себто використовувався принцип 

розумного пристосування, який нині є одним з обов’язкових у дотриманні антидискриміна-

ційних норм. Не залишилися осторонь і проблеми ветеранів, які втратили зір. Частину з них 

перекваліфікували в масажистів і телефонних операторів [11-12]. 

Для забезпечення мобільності та участі у суспільному житті інвалідам війни було 

надано безоплатний проїзд у громадському транспорті, а також пільги у сфері культур-

ного дозвілля – на придбання квитків у музеї та театри. У відповідності з Федеральним 

законом пенсійного забезпечення незрячі інваліди війни почали забезпечуватися соба-

ками-поводирями. 

Починаючи з 1950 р. кожному солдату, який повернувся з радянського полону, 

виплатили 300 марок одноразової допомоги, чому сприяли численні вуличні демонстра-

ції, влаштовані учасниками війни, чим і привернули увагу громадськості та влади до 

свого соціального становища. У 1955 р., коли із СРСР повернувся останній військовопо-

лонений, усі колишні військовослужбовці Третього рейху додатково отримали від феде-

ральної влади по 5000 марок в якості остаточної компенсації.  

У 1953 р. було прийнято федеральний закон про відшкодування жертвам нацистсь-

кого режиму, але прийом заяв від постраждалих було припинено у 1969 р. [13]. На тепері-

шній час питання державної системи соціальних гарантій та соціального захисту колишніх 

солдатів здійснюється відповідно до норм Закону «Про допомогу жертвам війни» [14]. 

На сьогодні ветерани у Німеччині отримують виплати залежно від свого звання. 

Мінімальна пенсія становить приблизно 1400 євро, а максимальна – 7500 євро. Вдови 

військовослужбовців додатково отримують близько 400 євро надбавки до пенсії загиб-

лого. Ветерани Червоної армії, які емігрували або живуть на території Німеччини, отри-

мують пенсію від німецького уряду у сумі близько 450 євро. Це є частково унікальним 

кейсом, який характеризує сучасну політику пам’яті та примирення у Німеччині, яка 
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знайшла вихід навіть у формах соціального захисту. Так, у 2015 році у ФРН було прийн-

ято закон, згідно з яким колишні військовополонені червоноармійці мають право отри-

мати від уряду по 2500 євро разової компенсації. Німецькі ж ветерани Другої світової 

війни мають право за рахунок держави відвідувати місця власного бойового шляху.  

Слід зазначити, що на цю підтримку мають повне право і колишні військові вер-

махту та члени СС і нацистської партії, але лише за умови, що вони не були засуджені за 

військові злочини.  

Також ветерани мають двічі на рік право на безкоштовне лікування в лікарнях рі-

зного профілю, а колишні військовополонені – не обмежуються у кількості взагалі. Це 

при тому, що система медичного страхування є розвиненою і пільговою для ветеранів.    

Німеччина зуміла зберегти напрацьований нею досвід соціально-економічного за-

хисту осіб, які брали участь у бойових діях, окремі види якого є унікальними. У цілому 

німецький досвід соціально-економічного захисту осіб, які брали участь у бойових діях, не 

має принципових відмінностей від методів соціально-економічного захисту ветеранів бо-

йових дій, які застосовуються у інших країнах ЕС. Всі вони базуються на прагненні дер-

жав задовольнити потреби кожного конкретного учасника бойових подій, виходячи з своїх 

традицій і можливостей. Підводячи підсумок, відзначимо, що кожній країні властива своя 

конкретна модель державної ветеранської політики. Її формування відбувалося залежно 

від безлічі детермінант соціального, культурного, економічного та іншого характеру. 

Висновки. Відзначаючи специфіку захисту ветеранів в зазначених країнах, можна 

виділити загальні принципи, які покладено в її основу. Насамперед це ліберальні ціннос-

ті західного суспільства. Високий рівень захисту ветеранів обумовлений тим, що в цих 

політичних системах на практиці діє механізм «стримувань і противаг» (зокрема, циві-

льний контроль, незалежність гілок влади, дієва судова система тощо), посилений еко-

номічним потенціалом. Крім того, як у Франції, так і в Німеччині існують давні традиції, 

які зародилися задовго до ХХ сторіччя і які фактично стали частиною громадянської 

культури. Унікальним досвідом тієї ж таки Франції, який може бути імпліментований в 

нашій державі, є структура архівного управління, а також реєстрів, завдяки яким можна 

встановити факт та міру участі особи у бойових діях, а також приналежності до статусу 

ветерана. Особливо актуально це у зв’язку з достатньо суперечливим, застарілим та не-

прозорим механізмом надання статусу учасника бойових дій в Україні, а також відпові-

дного пакету пільг. У Німеччині ж неабияку цікавість викликає саме дія закону про до-

помогу жертвам війни, оскільки вимушені переселенці в Україні фактично винесені за 

проблему встановлення причинно-наслідкового зв’язку між їхнім статусом та бойовими 

діями на сході. І відсутність таких рішень однозначно не може бути виправдана лише 

фінансово-економічною складовою проблеми, оскільки, як вже зазначалося нами, йдеть-

ся взаємозалежність конституційних обов’язків – Держави та Громадянина.     
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SUMMARY 

Kyrylo M. Nedrya. Social security of war and military conflicts veterans in in the states of 
the Romano-Germanic legal family (on the example of France and Germany). In this article, we 
analyze the history of the formation and development of the system of providing social and legal guaran-
tees to participants of hostilities in the example of France and Germany, from 1914 to the present time. 
These countries were selected as key representatives of the Romano-German legal system. In addition, 
the experience of these countries is quite interesting in terms of the traditions of protection of war veter-
ans, as well as the success of the state and society in this direction, which is an indication of the absence 
of any conflicts around this and social tension in particular. This situation is not a coincidence, since both 
France and Germany have a great military history, as former colonial empires, as well as states that can 
be considered the founders of modern armies of the world, and therefore the social protection of the mili-
tary. The intensity of military campaigns and wars has contributed to a steadily high level of disability in 
families and families who have lost a breadwinner, which also required a solution, as well as a system of 
government and state support. The history of these countries in the twentieth century was also an excep-
tion, defining for them the status of opponents and key participants in the two world wars, as well as par-
ticipation in the further formation of the world order (including military methods). They are still active, 
continuing to participate in NATO and UN peacekeeping operations, making their experience and evolu-
tion of the state support system for veterans constantly relevant. 

Keywords: protection of motherland, veterans, social and legal guarantee, a system of social 
guarantees, law, war. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

  
 

Держава не може вважатись демократичною, соціальною і правовою за відсутності норма-

тивно-правових гарантій, які забезпечують безперешкодну реалізацію прав, свобод і інтересів лю-

дини й громадянина, зокрема й внутрішньо переміщених осіб, а у разі їх порушення – охорону, 

захист та відновлення. Зіткнувшись у 2014 р. з військовою агресією, окупацією частини території 

України, влада стикнулась не тільки з проблемою внутрішньої вимушеної міграції, а й з потребою 

створення дієвих гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, зокрема нормативно-

правових. Акцентовано, що в контексті забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

одним із дискусійних питань є співвідношення міжнародного та національного права, що потребує 

доктринального вивчення. Проаналізувавши співвідношення міжнародного і національного права, 

зазначено, що в Україні перевага надається моністичній теорії, для якої характерним є збереження 

верховенства Основного закону держави, з визнанням водночас пріоритету міжнародного права 

над національним. Наголошено, що норми міжнародних та національних нормативно-правових 

актів щодо захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам дозволяють забезпечити дієву 

роботу органів державної влади та місцевого самоврядування щодо захисту й підтримки такої 

категорії осіб, як ВПО. Зауважено, що нормативно-правове регулювання у сфері захисту прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб характеризується недосконалістю та розбалансованістю у 

різних аспектах суспільного життя. На основі комплексного аналізу міжнародних та національних 

нормативно-правових актів у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб по-

дано їх авторську класифікацію. Зазначено переваги класифікації нормативно-правових актів у 

контексті забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, гарантії, загальносоціальні гарантії, юри-

дичні гарантії, нормативно-правові гарантії, організаційно-правові (інституційні) гарантії, реа-

лізація прав і свобод, забезпечення прав і свобод, захист і охорона прав і свобод. 

 

Постановка проблеми. Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України та су-

часний етап розвитку державно-правової дійсності, нагального значення набуває норма-

тивно-правова складова гарантування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Адже 

основою реалізації, захисту, охорони та відновлення прав і свобод внутрішньо перемі-

щених осіб є нормативно-правові гарантії, завдяки яким визначається їх зміст, а також 

форми реалізації та процесуальні процедури захисту і охорони. З огляду на глобаліза-

ційні виклики їхньою особливістю є те, що вони забезпечуються правотворчою і право-

застосовною діяльністю нашої держави. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

нормативно-правових гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні не 

було предметом комплексних наукових досліджень. Окремим питанням, що стосуються 

правового статусу внутрішньо переміщених осіб, присвятили свої праці науковці, як-от: 

Є. Герасименко, Р. Голдмен, Ф. Денг, І. Козинець, К. Крахмальова, М. Кобець, 

М. Малиха, В. Микитенко, Є. Микитенко, Л. Наливайко, Б. Піроцький, М. Сірант, 

Н. Тищенко, Г. Христова, Л. Шестак, та ін. 

Метою статті є здійснення ґрунтовного теоретико-правового аналізу нормативно-

правових гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб у контексті сучасного 

розвитку нашої держави. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі акцентується, що норматив-

но-правові гарантії є специфічним правовим засобом забезпечення, реалізації, охорони й 
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захисту прав і свобод, першочергового значення вони набувають при практичній реалі-

зації суб’єктивних прав громадян, тобто нормативно-правові гарантії – це передбачені 

законом спеціальні засоби практичного забезпечення прав і свобод 1, с. 40; 2, с. 156; 3, 

с. 203. Нормативно-правові гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є суку-

пністю правових норм, які містяться у Конституції, законах України та інших норматив-

но-правових актах, за допомогою яких забезпечується реалізація, захист, охорона й від-

новлення у разі порушення їхніх прав і свобод. Наведену систему можна комплексно 

вивчити, проаналізувавши її складові елементи.  

Нормативно-правові гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб у кон-

тексті проблем правотворення в сучасних євроінтеграційних умовах постійно вдоскона-

люються, що супроводжується внесенням змін до положень чинного законодавства. Се-

ред елементів системи нормативно-правових гарантій прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб провідне місце належить Конституції України, адже вона є не лише 

гарантією стабільності прав і свобод досліджуваної категорії осіб, а й взагалі необхід-

ною умовою їх існування.  

Взаємопов’язані конституційні норми, що гарантують права і свободи внутрішньо 

переміщених осіб, містяться у розділ II «Права, свободи та обов’язки людини і громадя-

нина» [4].  

Доцільно звернути увагу на те, що з об’єктивних причин, ще до прийняття профі-

льного закону були прийняті підзаконні нормативно-правові акти, положення яких регу-

лювали адміністративні питання стосовно поселення, соціального забезпечення та ре-

єстрації переселенців [5, c. 159]. 

Активна нормотворча діяльність органів державної влади, спрямована на пошук 

дієвих шляхів задоволення мінімальних потреб нової категорії осіб, розпочалася у бере-

зні 2014 р. з появою процесів внутрішньої вимушеної міграції. Проте прийняття профі-

льного закону зайняло у парламентаріїв 7 місяців. Прийняттю Закону України «Про за-

безпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передував складний процес 

законотворення, який включав реєстрацію у Верховній Раді України сьомого скликання 

4 законопроєкти.  

Проте, бувши недосконалим, прийнятий закон потребував суттєвих доопрацю-

вань, що зумовили прийняття законопроєкту № 2166 – Закон України від 24.12.2015 р. 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [6]. Законом було внесено такі зміни: ви-

значення поняття «внутрішньо переміщені особи» поширило свою дію на іноземців та 

осіб без громадянства; довідка стала безстроковою; розширено перелік органів надання 

відповідної довідки; її форма затверджується не Кабінетом Міністрів України, а Мініс-

терством соціальної політики; для осіб, у яких на відповідних територіях є відмітка про 

реєстрацію місця проживання, скорочено строки видачі довідки; надано можливість по-

дання заяви як особисто, так і через законного представника; передбачена спрощена 

процедура звільнення на неконтрольованих територіях; визначено конвенційне право, 

що передбачає возз’єднання сім’ї; деталізовано повноваження Міністерства соціальної 

політики; про необхідність повідомлення щодо зміни місця проживання; процедура ска-

сування довідки. 

Іншими Законами України, що гарантують права і свободи внутрішньо переміще-

них осіб, є:  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» від 15.04.2014 р.; «Про створення вільної економічної 

зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-

ваній території України» від 12.08.2014 р.; «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» від 02.09.2014 р.; «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. тощо. 

Крім того, положення зазначених законів з метою полегшення доступу ВПО до 

пенсій, соціальних виплат, медичного обслуговування, роботи та освіти деталізуються та 

конкретизуються системою підзаконних нормативно-правових актів. Їх прийняття різ-

ними суб’єктами нормотворчості спрямоване на ефективне забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб з урахуванням євроінтеграційних процесів. Залежно від 

суб’єкта видання підзаконні нормативно-правові акти у досліджуваній сфері можна кла-

сифікувати на ті, що приймає парламент, глава держави, уряд та центральні органи ви-

конавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підп-
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риємства, установи, організації тощо.  

Серед нормативно-правових гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

більш детально розглянемо норми, що закріплюють відповідальність за порушення За-

кону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». У ст. 19 

наведеного Закону міститься бланкетна норма, відповідно до якої особи, винні в пору-

шенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом [7]. 

Незважаючи на те, що більшість міграційних деліктів містяться у ст.ст. 197–207 

глави 15 Особливої частини КУпАП та в розділі 18 Митного кодексу, а також  у 3 розді-

лі  Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», слід звер-

нути увагу на пп. 1 п. 4 ст. 20 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутріш-

ньо переміщених осіб», відповідно до якого Кабінет Міністрів України зобов’язаний був 

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати та внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Кодексу України про адмініс-

тративні правопорушення (далі – КУпАП) в частині відповідальності посадових чи слу-

жбових осіб за порушення прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених 

осіб під час їх реєстрації, надання соціальних послуг та інформації щодо наявних місць 

тимчасового поселення та можливостей працевлаштування [7]. Проте навіть на цей час 

зазначені норми є відсутніми в КУпАП. Положення, що стосуються адміністративної 

відповідальності, не відображені ні на законодавчому, ні на теоретичному рівнях.  

Як приклад розглянемо протиправне діяння, яке може бути вчинено внутрішньо 

переміщеними особами і за яке передбачена відповідальність у ст. 197 КУпАП «Прожи-

вання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання» [8]. Нас 

цікавить об’єктивна сторона, яка виражається у формі бездіяльності (проживання без 

реєстрації місця проживання). Відповідно до ст. 5 Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період 

наявності підстав, зазначених у ст. 1 цього Закону. Адресою фактичного місця прожи-

вання внутрішньо переміщеної особи може бути адреса відповідного місця компактного 

поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожит-

ку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо) [7]. 

Внутрішньо переміщені особи повинні мати або довідку про взяття на облік, або реєст-

рацію за новим місцем проживання. Відповідне роз’яснення є відсутнім у КУпАП. Доці-

льно доповнити гіпотезу ст. 197 КУпАП «… або без довідки про взяття на облік», адже 

внутрішньо переміщеною особою може бути не тільки громадянин України, а й інозе-

мець чи особа без громадянства. З огляду на зазначене, внесення змін потребує також і 

ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебу-

вання в Україні і транзитного проїзду через територію України». Проте положення зако-

нодавства не зобов’язують їх стати на облік як ВПО, а з огляду на це, необхідно зазначи-

ти, що у такий спосіб реалізується право вибору, яке може проявлятися під час переїзду: 

по-перше, у звичайній реєстрації; по-друге, в отриманні довідки ВПО. 

Для внутрішньо переміщених осіб, які проживають не за місцем поставлення їх на 

облік, передбаченою є відповідальність у формі припинення виплат соціальної грошової 

допомоги з потенційною можливістю притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 

190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України) [9]. У п. 12 Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміще-

ним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» від 01.10.2014 р. № 505 зазначено, що виплата грошової допомоги 

припиняється з наступного місяця у разі: надання інформації державної служби зайнято-

сті про те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися 

за сприянням державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з 

роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській облас-

тях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених 

пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють; зняття з обліку 

внутрішньо переміщеної особи; виявлення уповноваженим органом факту подання не-

достовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на приз-

начення грошової допомоги [10]. Необхідно закріпити в КУпАП проступок, що передба-

чатиме відповідальність за несвоєчасне повідомлення про зміну обставин, які зумовили 

призначення щомісячної адресної допомоги. Внесення відповідних змін зумовить вини-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5
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кнення позитивної відповідальності. Проступок та кримінальний злочин можуть розме-

жовуватися на основі наявності умислу та розміру завданих збитків. 

Ще 26.08.2015 р. за ініціативи народного депутата І. Алексєєва у Верховній Раді 

України було зареєстровано Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності посадових осіб 

за порушення прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб)» № 

2528а, яким пропонувалося доповнити КУпАП новими статтями, що передбачатимуть 

відповідальність за порушення прав, свобод та законних інтересів внутрішньо перемі-

щених осіб під час їх реєстрації (ст. 2011) та ненадання інформації внутрішньо перемі-

щеним особам (ст. 2012) [11]. 

З огляду на те, що законодавством не вимагається реєстрація місця проживання 

ВПО, нагальним є питання щодо доцільності ст. 2011. Адже особа не буде вже ВПО, а 

неправомірні дії цього правопорушення можуть стосуватися будь-якої особи, а не лише 

ВПО. Щодо ст. 2012, то можемо звернути увагу, що її положення дублюють пп. 3 та 5 ч. 

1 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 

а також ст. 212-3КУпАП «Порушення права на інформацію та права на звернення». Зва-

жаючи на це, 29.08.2019 р. Проєкт Закону було відкликано. 

Зважаючи на відсутність норм зі спеціальними складами адміністративних право-

порушень у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, неправомі-

рні дії посадових/службових осіб можуть бути кваліфікованими за загальними нормами, 

серед яких: ст. 172-5 «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання по-

дарунків»; ст. 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів», ст. 172-8 «Незаконне використання інформації, що стала відома особі у 

зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень», ст. 188-

39 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних», ст. 212-3 «Пору-

шення права на інформацію та права на звернення» [8]. Спеціальні суб’єкти можуть та-

кож нести дисциплінарну, цивільну та кримінальну відповідальність. 

Розробка та прийняття національного законодавства у сфері забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб відбувається під впливом міжнародних стандартів, 

що розробляються такими провідними міжнародними організаціями, як: ООН, РЄ, ЄС, 

ОБСЄ та інші. Тож, поділяючи цінності міжнародного співтовариства, наша держава 

приєдналась до переважної більшості міжнародних нормативно-правових актів, що сто-

суються гарантування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Міжнародні нормативно-правові акти у сфері забезпечення прав і свобод внутрі-

шньо переміщених осіб можна поділити на загальні та спеціальні. До загальних нале-

жать: Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.; Конвенція про захист цивіль-

ного населення під час війни від 12.08.1949 р. та два додаткових протоколи до неї 

1977 р.; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р.; Міжна-

родний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р.; Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

від 18.12.1979 р.; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або при-

нижуючих гідність видів поводження та покарання від 10.12.1984 р.; Конвенція про пра-

ва дитини від 20.11.1989 р.; Римський статут міжнародного кримінального суду 

17.07.1998 р.; Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) 

від 13.12.2006 р. тощо.  

Аналізуючи спеціальне міжнародне законодавство у сфері забезпечення прав і 

свобод ВПО, можемо зазначити, що серед європейських міжнародних організацій прові-

дна роль стосовно їх розроблення та прийняття належить Раді Європи, у межах діяльно-

сті якої прийняті: Конвенція про захист прав і основоположних свобод від 04.11.1950 р., 

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992 р., Рамкова конве-

нція про захист національних меншин 1995 р., Європейська соціальна хартія 1996 р., 

Рекомендації ПАРЄ: № 1631 (2003), «Внутрішнє переміщення в Європі», 25.11.2003 р., 

№ 1652 (2004), «Освіта для біженців і внутрішньо переміщених осіб», 02.03.2004 р., № 

1877 (2009), «Забуті люди Європи: захист прав людини осіб, переміщених на тривалий 

час», 24.06.2009 р., № 1459 (2005), «Усунення обмежень на право голосу», 24.06.2005 р., 

№ 1708 (2010), «Вирішення майнових питань біженців та внутрішньо переміщених 

осіб», 28.01.2010 р., № 1897 (2012), «Забезпечення більшої демократичності виборів», 

03.10.2012 р., 2026 (2014) «Альтернативи неналежним за умовами центрам тимчасового 

розташування для ВПО та біженців», 18.11.2014 р., № 2028 (2015), «Гуманітарна ситуа-

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_g71
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ція щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні», 27.01.2015 р., № 2067 

(2015) «Особи, що зникли безвісти, під час конфлікту в Україні», 25.06.2015 р., 2133 

(2016) «Засоби правового захисту від порушень прав людини на українських територіях, 

що знаходяться поза контролем української влади», 12.10.2016 р., 2132 (2016) «Політич-

ні наслідки російської агресії в Україні», 13.10.2016 р., 2214 (2018) «Гуманітарні потреби 

та права внутрішньо переміщених осіб в Європі», 26.04.2018 р., 2198 (2018) «Гуманітар-

ні наслідки війни в Україні», 23.01.2018 р. та інших резолюціях у цій сфері.  

Слід наголосити, що саме міжнародна присутність може стримувати наростання 

конфліктів та запобігати порушенню прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та їх 

наслідків.  

Висновки. Формування нормативно-правових гарантій прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб в Україні не є комплексним та структурним процесом. В умовах су-

часних глобалізаційних викликів гармонізація національного законодавства, у якому 

закріплені права і свободи внутрішньо переміщених осіб з європейськими стандартами є 

передумовою їх ефективної реалізації. На основі комплексного аналізу національних та 

міжнародних нормативно-правових актів у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб можемо здійснити його класифікацію за такими критеріями, а саме: за 

предметом регулювання (встановлюють засади регулювання статусу внутрішньо пере-

міщених осіб, наприклад Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», та упорядковують відносини у цій сфері опосередковано, наприклад 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»); за колом 

осіб (загальні – поширюють свою дію на все населення країни та спеціальні, які поши-

рюються на окреме коло осіб, зокрема осіб зі спеціальним статусом); за юридичною си-

лою, а також територією, на яку поширюється дія вищезазначених актів (Конституція 

України (встановлює основоположні засади прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб), міжнародні акти (загальні та спеціальні міжнародні документи, прийняті РЄ, ООН, 

ЄС, ОБСЄ та ін.), закони та підзаконні нормативно-правові акти парламенту, глави дер-

жави, уряду та центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністра-

цій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо.  
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SUMMARY 

Аlina F. Orieshkova. Regulatory guarantees of the internally displaced person’s rights and 

freedom. The state cannot be considered democratic, social and legal in the absence of normative legal 

guarantees that ensure the unimpeded realization of the rights, freedoms and interests of a person and a 

citizen, including internally displaced persons, and in case of their violation, protection and restoration. 

Encountered in 2014 with military aggression, the occupation of part of Ukraine, the authorities faced not 

only the problem of internal forced migration, but also the need to create effective safeguards for the 

rights and freedoms of internally displaced persons, in particular, regulatory and legal ones. It is high-

lighted that in the context of ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons, one of the 

issues of discussion is the correlation of international and national law, which requires doctrinal study. 

After analyzing the correlation between international and national law, it is noted that in Ukraine superi-

ority is given to the monistic theory, which is characterized by preservation of the supremacy of the basic 

law of the state, with the recognition of the priority of international law over the national one. It is 

stressed that the norms of international and national legal acts on protection and assistance to internally 

displaced persons provide an opportunity to ensure the effective functioning of public authorities and 

local self-government bodies for the protection and support of such a category of persons as IDP. It is 

noted that normative-legal regulation in the field of protection of rights and freedoms of internally dis-

placed persons is characterized by imperfection and imbalance in various aspects of public life. On the 

basis of a comprehensive analysis of international and national normative legal acts in the field of ensur-

ing the rights and freedoms of internally displaced persons, author’s classification is given. The ad-

vantages of classification of normative legal acts in the context of ensuring the rights and freedoms of 

internally displaced persons are noted. 

Keywords: internally displaced persons, guarantees, social guarantees, legal guarantees, regula-

tory guarantees, organizational and legal (institutional) guarantees, realization of human rights and 

freedoms, ensuring the rights and freedoms, defence and protection of human rights. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ОЗНАК  

СКЛАДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Розглядаються проблеми визначення суб’єктивних ознак адміністративного правопору-

шення в сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано суб’єкт адміністративного правопору-

шення в сфері інтелектуальної власності. Розглянуто існуючі об’єктивні умови адміністративної 

відповідальності юридичної особи за адміністративні правопорушення в сфері інтелектуальної 

власності. Наведено характеристику суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення в 

сфері інтелектуальної власності. Доведено, що адміністративні правопорушення в сфері інтелекту-

альної власності вчинюються виключно з корисливих мотивів. Запропоновані шляхи удоскона-

лення адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері інтелектуальної власності. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, 

склад адміністративного правопорушення, суб’єкт адміністративного правопорушення, 

суб’єктивні ознаки адміністративного правопорушення, сфера інтелектуальної власності 

 

Постановка проблеми. Для правильної кваліфікації адміністративних правопору-

шень у сфері інтелектуальної власності важливе значення має характеристика 

суб’єктивних ознак їх складів. І хоча сам термін «склад адміністративного правопорушен-

ня» є лише науковою дефініцією, яка не має нормативного характеру, саме він складає 

серцевину науки адміністративного права, і, якщо «адміністративне правопорушення» - це 

поняття явища, що розкривається, насамперед, з позицій соціально-політичних і адмініст-

ративно-правових, то «склад адміністративного правопорушення» є вченням про це явище 

виключно з адміністративно-правових позицій. Кодекс України про адміністративні пра-

вопорушення (далі - КУпАП) визначає адміністративне правопорушення як протиправну, 

винну (умисну або необережну) дію  чи  бездіяльність, яка  посягає  на  громадський  по-

рядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок  управління і за яку 

законом передбачено адміністративну відповідальність [1]. Протиправне ж діяння в теорії 

адміністративного права визнається адміністративним правопорушенням, якщо в сукупно-

сті містить ознаки, до яких відносять суспільну шкідливість (небезпечність), протиправ-
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ність, винність та адміністративну караність, а дія чи бездіяльність суб'єкта адміністратив-

ного правопорушення заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди об'єктам адмініст-

ративно-правової охорони. У випадку правопорушення в сфері інтелектуальної власності 

ним буде посягання на об'єкт інтелектуальної власності. При цьому всім складам адмініст-

ративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у 

частині яка стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-

9, 164-13) притаманні такі елементи, як об’єктивні ознаки і суб’єктивні ознаки (сукупність 

відповідних суб’єктів та суб’єктивної сторони), які у своїй єдності утворюють склади ад-

міністративних правопорушень цієї групи. Тому наявність чітко виражених суб’єктивних 

ознак має велике значення для здійснення правильної кваліфікації адміністративного пра-

вопорушення у сфері інтелектуальної власності.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Загальні 

питання адміністративного правопорушення та підстав адміністративної відповідальнос-

ті досліджувалися у працях В.Б. Авер’янова, Н.О. Армаш, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 

В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, С.М. Братуся, І.А. Галагана, В.В. Галунько, І.П. Голосніче-

нка, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

Д.М. Лук’янця, В.П. Пєткова, Д. В. Приймаченка, С. Г. Стеценка, Ю.С. Шемшученка, 

О.М. Якуби та багатьох інших учених. Безпосередньо ж проблемні аспекти кваліфікації 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності, пов’язані з визна-

ченням їх суб’єктивних ознак розглядалися в роботах Ю. Л. Бошицького, Ю.Ф. Іванова, 

В.В. Колесніченка, А.Г. Майданевича, О.О. Михальського, М.В. Паладія, Г.С. Римарчук, 

О.П. Світличного, Д.В. Смерницького, О.В. Тандир тощо. Але наявність достатньо вели-

кої кількості досліджень з цієї проблематики не зменшує ступінь актуальності дослі-

дження суб’єктивних ознак адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності, оскільки дослідження суб’єктивної сторони складу даного правопорушення 

зосереджувалося головним чином на діяннях фізичної особи, в той час, коли суб’єктивна 

сторона цього правопорушення є значно ширшою. Така «вибірковість» стала причиною 

появи наукової прогалини в цій галузі дослідження, а також неоднозначного трактуван-

ня диспозиції відповідних статей КУпАП. 

Метою даної статті є виявлення суб’єктивних ознак адміністративного правопо-

рушення у сфері інтелектуальної власності з урахуванням сучасних досягнень науки 

адміністративного права.   

Виклад основного матеріалу. Суб’єктивні ознаки складів адміністративних пра-

вопорушень у сфері інтелектуальної власності (ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що 

стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-

13 КУпАП) являють собою єдність суб’єкту і суб’єктивної сторони, а їх специфіка зумо-

влюється особливостями предмету цих правопорушень, елементами якого виступають 

різні об’єкти інтелектуальної власності, що активно використовуються у господарській 

діяльності підприємствами та організаціями.  

Чинне адміністративне законодавство не надає узагальненого визначення суб’єкта 

адміністративного правопорушення і такого терміна не вживає. Аналіз же відповідних 

статей КУпАП, у тому числі протиправних діянь у сфері інтелектуальної власності, до-

зволяє зробити висновок, що ним є осудна особа, що досягла певного віку та виконала 

описаний у законі склад адміністративного правопорушення. Таким чином, суб’єктом 

даного правопорушення є безпосередньо та особа, яка вчинила правопорушення. Зазна-

чимо, що чинний КУпАП визнає суб’єктом проступку винятково фізичну особу. Про це, 

зокрема, свідчать нормативно закріплені ознаки. Так, ст. 12 КУпАП встановлює вік, піс-

ля досягнення якого настає адміністративна відповідальність (16 років); ст. 20 КУпАП 

передбачає як обов’язкову ознаку суб’єкта його осудність; ст. 33 КУпАП вимагає при 

накладенні стягнення враховувати особу правопорушника; ст. 256 КУпАП вимагає, щоб 

у протоколі про адміністративне правопорушення в обов’язковому порядку були відо-

мості про особу правопорушника, а також вказується на обов’язок правопорушника під-

писати протокол; ст. 268 КУпАП закріплює за тим, хто скоїв проступок, право виступати 

рідною мовою тощо. Важко уявити, що перелічені норми розраховані на юридичних 

осіб. Більше того, ст. 27 КУпАП визначає, що штраф є грошовим стягненням, яке накла-

дається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення. Аналізуючи 

особливості адміністративної відповідальності фізичних осіб, можна погодитись із виді-

ленням таких видів суб’єктів складу адміністративного правопорушення: загальний, 

спеціальний і особливий [2, с. 47]. 
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Тому поряд із визначеними КУпАП в якості суб’єктів таких адміністративних 

правопорушень фізичних осіб є підстави для встановлення адміністративної відповіда-

льності за порушення права інтелектуальної власності для юридичних осіб. На сьогод-

нішній день проблема визнання юридичної особи суб'єктом адміністративного  правопо-

рушення залишається невирішеною остаточно, хоча вона і активно розробляється 

фахівцями у галузі адміністративного права [3, с. 234; 4, с. 35-36 та ін.].  

Питання дійсно складне, оскільки при визначенні вини юридичної особи в якості 

суб’єкта адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності необхід-

но враховувати безліч обставин, до яких, наприклад, належать наявність у діях посадо-

вих осіб та інших співробітників юридичної особи ознак складу адміністративного пра-

вопорушення, спосіб формування «волі» юридичної особи, спрямованої на його 

вчинення, виявлення безпосереднього носія регулятивного публічно-правового 

обов’язку, в результаті невиконання якого було вчинене правопорушення [5, с. 123], дії 

представника юридичної особи в інтересах юридичної особи або на шкоду їм тощо. При 

цьому сформулювати універсальне визначення вини фізичних і юридичних осіб досить 

важко, оскільки природа вини цих суб’єктів різна, що обумовлено абсолютно різними 

способами формування, виразу і прояву їх інтелектуально-вольових характеристик. Крім 

того, визначення вини організації залежно від вини її посадовців або представників мо-

же викликати труднощі під час доведення на практиці. Для цього необхідно встановити 

працівників, діяння яких утворюють склад адміністративного правопорушення організа-

ції у цілому, а також з’ясувати, чи діяли вони у межах власних повноважень, довести їх 

винність. А у випадку, якщо представником організації постає інша юридична особа, 

процедура доведення ще більше ускладнюється. Юридична особа є цілком реальним 

утворенням, що не обмежується ні своїми учасниками, ні, тим більше, працівниками, які 

у цій якості не мають необхідних прав на її майно, і ні за яких обставин не відповідають 

за її боргами. До того ж, у зв’язку із розподілом праці усередині організації кожного 

окремого її члена може навіть не виникати усвідомлення неправомірності своїх дій, 

оскільки вона сама собою не утворює певного складу правопорушення. Отже, для притя-

гнення юридичної особи до відповідальності за адміністративне правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності необхідні визначені законом про адміністративну відповіда-

льність умови.  

Юридична особа може підлягати відповідальності за порушення права інтелекту-

альної власності, якщо вона винна у невиконанні або неналежному виконанні вимог 

спеціальних законів, що встановлюють обов’язок або заборону на провадження певної 

діяльності з об’єктами інтелектуальної власності, винна у провадженні діяльності, забо-

роненої зазначеними законами, здійсненні незаконних операцій, невиконанні умов ав-

торських договорів [6, с. 214] або інших зобов’язань тощо, якщо адміністративне право-

порушення вчинено умисно та існує причинний зв'язок між діянням і шкідливими 

наслідками, що настали. Тлумачення юридичної особи в адміністративному праві зі зро-

зумілих причин не вироблено [7, с. 185], тому з метою з’ясування цього терміну слід 

звернутися до цивільного законодавства (ст. 80 Цивільного кодексу України), яким ви-

значено, що юридична особа, у першу чергу, - це організація, створена та зареєстрована 

у встановленому законом порядку. При цьому не кожна організація вважається юридич-

ною особою. Для набуття статусу юридичної особи організації необхідно мати відокре-

млене майно, нести самостійну відповідальність за своїми зобов’язаннями власним май-

ном, виступати у цивільному обігу та суді від власного імені, а також мати самостійний 

баланс і кошторис. Відповідно ж до Господарського кодексу України, юридична особа 

вважається створеною (дієздатною) з моменту її державної реєстрації (ст. 58). Остання 

ознака має важливе значення для визначення юридичної особи як суб’єкта адміністрати-

вної відповідальності, оскільки до державної реєстрації організація не є юридичною 

особою і, природно, не може розглядатися як суб’єкт юридичної відповідальності. 

Отже, адміністративна відповідальність юридичної особи за адміністративні пра-

вопорушення у сфері інтелектуальної власності насамперед обумовлена об’єктивними 

умовами: відсутністю можливості обрати інші шляхи (засоби) впливу на фізичних осіб з 

метою перешкоджання вчинення ними відповідних правопорушень у сфері діяльності 

юридичної особи. Між іншим, притягнення юридичних осіб до адміністративної відпо-

відальності у деяких випадках може негативно вплинути на матеріальні інтереси колек-

тиву відповідної організації і це є одним з негативних наслідків притягнення до адмініс-

тративної відповідальності юридичних осіб. У науковій літературі з адміністративного 
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права, а також серед практичних працівників існує думка про можливість (припусти-

мість) притягнення юридичної особи до юридичної відповідальності навіть у разі наяв-

ності лише факту адміністративної протиправності [8, с. 329]. Вважаємо, що така думка 

є помилковою і не відповідає принципам юридичної відповідальності (у тому числі ад-

міністративної) її завданням та меті. Подібний підхід може призвести до свавілля в галу-

зі адміністративної відповідальності та грубого порушення прав і законних інтересів 

юридичних осіб.  

Крім того, для притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальнос-

ті за порушення прав інтелектуальної власності необхідні визначені законом умови. 

Юридична особа може підлягати адміністративній відповідальності за протиправне вин-

не порушення прав інтелектуальної власності, якщо вона: винна в невиконанні або нена-

лежному виконанні вимог спеціальних законів, що встановлюють обов'язок або заборо-

ну на провадження певної діяльності з об’єктами права інтелектуальної власності; винна 

в провадженні діяльності, забороненої зазначеними законами, здійсненні незаконних 

операцій, невиконанні умов авторських договорів або інших зобов’язань тощо; правопо-

рушення вчинене нею умисно та існує причинний зв’язок між діянням і шкідливими на-

слідками, що настали [9, с. 417]. 

У зв’язку із зазначеним в окремій статті Загальної частини КУпАП необхідно бу-

ло би передбачити, що юридичні особи несуть адміністративну відповідальність за пра-

вопорушення, вчинені їх працівниками в процесі трудової (службової) діяльності. Пра-

цівник юридичної особи, який вчинив адміністративне правопорушення, зобов’язаний 

відшкодувати збитки, які ним було завдано юридичній особі. Хоча в наукових колах 

пропонується й інший варіант. Фізична особа юридичної особи, яка вчинила правопо-

рушення в процесі трудової (службової) діяльності, несе адміністративну відповідаль-

ність за конкретною статтею Особливої частини, а юридична особа відшкодовує завдану 

вчиненим правопорушенням матеріальну шкоду [10, с. 346]. Скоріш за все, гранична 

стриманість при законодавчому регулюванні інституту вини юридичних осіб поясню-

ється, з одного боку, недостатньою розробленістю його в доктрині адміністративного 

права, а з іншого - бажанням не приймати поспішних рішень з надзвичайно непростого 

питання. 

Другою суб’єктивною ознакою складів адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності є їх суб’єктивна сторона, яка наукою адміністративного права 

визначається як внутрішня сторона адміністративних правопорушень, що охоплює пси-

хічне ставлення особи до суспільно шкідливого діяння, котре нею вчиняється, і до його 

наслідків [11, с. 105]. Суб’єктивна сторона, у свою чергу, має обов’язкові та факультати-

вні ознаки. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони адміністративних правопору-

шень є вина. Практичне значення її з’ясування в адміністративних правопорушеннях у 

сфері інтелектуальної власності полягає у необхідності доказування умисного заподіян-

ня шкоди праву інтелектуальної власності, а аналіз диспозицій вказаних статей дозволяє 

дійти висновку про наявність безумовного умисного порушення права інтелектуальної 

власності, що завдало матеріальної шкоди у визначеному законодавством розмірі. Уми-

сел може бути прямим (коли особа усвідомлювала суспільно шкідливий характер свого 

діяння, передбачала його суспільно шкідливі наслідки і бажала їх настання), або непря-

мим (якщо особа усвідомлювала суспільно шкідливий характер свого діяння, передбача-

ла його суспільно шкідливі наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настан-

ня). Отже, винна особа під час порушення права інтелектуальної власності 

усвідомлювала, що незаконно використовує об’єкти права інтелектуальної власності, 

привласнює авторство на них або у інший спосіб порушує право інтелектуальної власно-

сті, передбачала можливість завдання матеріальної шкоди і бажала або допускала такі 

наслідки [12, с. 165]. Вольовий зміст умислу з’ясовується через ставлення суб’єкта до 

суспільно шкідливого діяння, вчинюваного ним, а його інтелектуальний момент перед-

бачає усвідомлення суб'єктом фактичного змісту вчинюваних ним дій, тобто усвідом-

лення суспільної шкідливості. Передбачення настання суспільно шкідливих наслідків 

означає уявлення винної особи, хоча б у загальних рисах, про шкоду, яку буде завдано її 

діяннями. Наприклад, при виготовленні контрафактної друкованої продукції винна осо-

ба може точно не знати, кому і в якому конкретно розмірі завдає шкоди. При цьому, іс-

нує необхідність умислу лише стосовно діяння, а до наслідків цього правопорушення 

суб’єкт може ставитися і необережно.   

Факультативними ознаками суб’єктивної сторони складів адміністративних пра-
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вопорушень у сфері інтелектуальної власності є мотив і мета дій винної особи. Слід за-

уважити, що мотив і мету при порушенні права інтелектуальної власності у диспозиціях 

ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів інтелектуальної власності), 

164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП законодавцем не передбачено, а отже 

вони не є обов’язковими ознаками цих адміністративних правопорушень і не впливають 

на їх кваліфікацію. Ми підтримуємо думку частини дослідників про те, що порушення 

права інтелектуальної власності може вчиниться з різних, але обов’язково корисливих 

мотивів: отримання прибутку, призначення на посаду, заради слави тощо. Наприклад, 

плагіат може бути здійсненим з метою вступу до творчої спілки, захисту дисертації то-

що. На корисливості мотивів адміністративних правопорушень цієї групи наголошує 

більшість дослідників [13; 14; 15 та ін.]. Про їх корисливість свідчать і матеріали про-

аналізованих нами справ про адміністративні правопорушення, з яких не важко переко-

натися у корисливій спрямованості правопорушень у сфері інтелектуальної власності. 

Безоплатний обмін неліцензійними комп’ютерними програмами не можна вважати без-

корисним, оскільки придбану послугу (використання можливостей комп’ютерної про-

грами), яка в нормальних економічних відносинах є платною, винна особа використовує, 

не вносячи жодної плати, частина якої повинна належати правовласникові. Саме тому 

корисливість полягає вже в тому, що особа шляхом використання об’єкта права інтелек-

туальної власності звільняє себе від будь-яких витрат.  

Тобто, винна особа при порушенні прав інтелектуальної власності усвідомлювала, 

що незаконно використовує об’єкти права інтелектуальної власності, привласнює автор-

ство на такі об’єкти або по-іншому умисно порушує права на об’єкти інтелектуальної 

власності, передбачала можливість завдавання матеріальної шкоди і бажала або допус-

кала ці наслідки. Передбачення настання суспільно шкідливих наслідків означає уявлен-

ня винної особи, хоча б у загальних рисах, про ту шкоду, якої буде завдано його діяння-

ми [16, с. 283]. Наприклад, при виготовленні контрафактної друкованої продукції винна 

особа може точно не знати, кому і в якому конкретно розмірі завдає шкоди. Якщо необ-

хідність лише умислу стосовно діяння беззаперечна, то до наслідків цього правопору-

шення суб’єкт може ставитися необережно. За аналогією з кримінальним правом можна 

стверджувати, що, зважаючи на передбачення в диспозиції ст. 51-2 КУпАП умисної фо-

рми вини щодо діяння (порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності) та 

його наслідків (завдання матеріальної шкоди), загалом розглядуване правопорушення 

слід вважати таким, що вчиняється умисно. 

Отже, доходимо висновку про те, що в абсолютній більшості випадків порушення 

права інтелектуальної власності вчиняються з корисливих мотивів. Мета цих адміністра-

тивних правопорушень у більшості випадків збігається з його мотивами, хоча іноді на-

буває самостійного значення. Мета правопорушення як остаточний результат, до якого 

прагне правопорушник, вчиняючи діяння передбачене вказаними статтями КУпАП - це 

нажива, незаконне збагачення, суспільне визнання тощо. Ми вважаємо, що, не впливаю-

чи на кваліфікацію у випадку порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, 

мета повинна враховуватися під час призначення покарання. 

Тобто, обов’язковими ознаками адміністративних правопорушень у сфері інтеле-

ктуальної власності є їх суспільна шкідливість (вона виявляється у заподіянні шкоди 

суспільним відносинам у сфері інтелектуальної власності або створенні загрози її запо-

діяння), адміністративна протиправність (протизаконність протиправних діянь у сфері 

інтелектуальної власності, закріплена законом про адміністративну відповідальність), 

караність (загроза застосування адміністративного впливу, визначеного законом про 

адміністративну відповідальність за скоєння такого адміністративного правопорушення) 

та суб’єктність (вчинення протиправного діяння суб'єктом адміністративного правопо-

рушення у сфері інтелектуальної власності).  

Таким чином, розгляд вини юридичної особи з об’єктивного боку дозволяє дійти 

висновку про те, що вина юридичної особи пов’язана ні з чим іншим, як із виходом її за 

межі відведеної дієздатності або неналежним розпорядженням нею. В адміністративно-

му праві неналежне розпорядження юридичною особою своєю дієздатністю може розу-

мітися як вина лише за умови оцінки цієї обставини з боку державного органу, що на-

кладає адміністративне стягнення. В цьому випадку вина юридичної особи аналогічна до 

звичайної протиправності. Концепція вини в суб’єктивному сенсі, коли винність органі-

зації визначається на основі винності її уповноважених представників (посадовців, пра-

цівників), має більшість прихильників [17; 18; 19]. Розгляд вини юридичної особи як 
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елементу суб’єктивної сторони складу правопорушення за допомогою суб’єктивного 

підходу дозволяє визначити вину юридичної особи через вину її колективу, вірніше, тієї 

його частини, яка, будучи носієм домінуючої волі, призвела до вчинення адміністратив-

ного правопорушення. Носії домінуючої в колективі волі - посадовці, винність яких є 

підґрунтям для визнання організації винною і притягнення до адміністративної відпові-

дальності. На нашу думку, вибір підходу до вини (у суб’єктивному або об’єктивному 

сенсі) на сьогодні здебільшого залежить від специфіки взаємовідносин, оскільки специ-

фіка деяких публічно-правових правовідносин в ряді випадків може обумовити немож-

ливість притягнення до відповідальності при розумінні вини в суб’єктивному аспекті. 

Висновки. Таким чином, суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності представлені їх суб'єктом і суб’єктивною стороною. При 

цьому суб’єктами адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності 

можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Встановлення адміністративної від-

повідальності юридичних осіб можливе під час проведення адміністративно-правової 

реформи і стане однією з основних новел нового КУпАП. До речі, положення КУАП про 

відповідальність уповноважених осіб, або керівників при вчиненні адміністративного 

проступку юридичними особами, ще раз свідчить про адміністративно-правовий поря-

док регулювання таких відносин. Щодо особливостей суб’єктивної сторони адміністра-

тивного правопорушенням стосовно об’єктів права інтелектуальної власності - в більшо-

сті випадків притаманний корисливий мотив, характеризується лише прямим умислом, 

що прямо визначено в її диспозиції, а до наслідків у вигляді завдавання суб’єкту права 

інтелектуальної власності матеріальної шкоди може характеризуватися як умислом, так і 

необережністю. 
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SUMMARY 

Petro V. Makushev, Andriy V. Khridochkin. Problems of identifying subjective features of 
administrative offenses in the field of intellectual property. The article deals with the problems of 
identifying subjective signs of an administrative offense in the field of intellectual property. It is deter-
mined that all structures of administrative offenses in the field of intellectual property are characterized 
by common subjective features (set of relevant entities (directly and the person who committed the of-
fense) and subjective side (internal side of administrative offenses that covers the mental attitude of a 
person to the public the harmful act which it commits and its consequences).  

The subject of the administrative offense in the field of intellectual property is analyzed. The ex-
isting objective conditions of administrative liability of a legal entity for administrative offenses in the 
field of intellectual property are considered. The characteristic of the subjective side of the administrative 
offense in the field of intellectual property is given. It is emphasized that the subjective party to the ad-
ministrative offenses in the field of intellectual property has mandatory and optional features. A mandato-
ry feature of the subjective side of administrative offenses is wine.  

Optional features of the subjective side of administrative offenses in the field of intellectual prop-
erty are the motive and purpose of the perpetrator. It has been established that in most cases the purpose 
of administrative offenses in the field of intellectual property coincides with its motives, although it 
sometimes takes on an independent meaning. It is proved that the administrative offenses in the field of 
intellectual property are committed solely for selfish reasons, and the purpose of the offense as the final 
result to which the offender seeks to commit this act is gain, illicit enrichment, public recognition, etc. 
Proposed ways to improve administrative responsibility for intellectual property offenses. The necessity 
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of systematization of the national legislation on administrative responsibility for offenses in the field of 
intellectual property is emphasized.  

The necessity of adaptation of domestic legal acts in the field of intellectual property to the corre-
sponding acts of the European Union, regulatory regulation of the problem of utilization of intellectual 
property objects, creation of a regulatory framework for the protection of intellectual property in the mili-
tary and technical sphere are argued. 

Keywords: administrative responsibility, administrative offense, composition of an administrative 
offense, the subject of an administrative offense, subjective signs of an administrative offense, the sphere 
of intellectual property. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ  

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 
 

Здійснено аналіз правового забезпечення соціального захисту людини і громадянина в 

Україні на основі аналізу, формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення 

законодавства України у сфері соціального захисту людини і громадянина. Досліджено теоретико-

правові гарантії, що визначають гуманістичний вимір розвитку Української держави і громадянсь-

кого суспільства, їхні потенціальні та реальні перспективи щодо подальшого розвитку на шляху до 

утвердження демократії. 

На основі досліджених матеріалів сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдос-

коналення правового регулювання у сфері соціального захисту людини і громадянина в Україні, 

які спрямовані на захист та відновлення порушених прав і свобод.  

Ключові слова: права і свободи, правовий статус людини та громадянина, адміністрати-

вно-правові гарантії, забезпечення, адміністративно-правові способи захисту прав і свобод.   

 

Постановка проблеми. Захист прав і свобод людини і громадянина – пріоритет 

кожної демократичної держави. Дана тема є актуальною і в сучасній юридичній науці. 

Сьогодні багато наукових праць присвячено розкриттю проблеми реалізації прав і 

свобод людини і громадянина саме з позиції адміністративно-правової. 

Насамперед безперешкодна реалізація людиною та громадянином своїх прав за-

хищається основним документом нашої держави – Конституцією України. 

У свою чергу перед органами державної (публічної) влади постає обов’язок за-

безпечити кожному громадянину можливість вільно користуватися своїми правами та 

свободами, а також захищати ці права у разі незаконного порушення чи посягання. 

Нині актуальним є питання ефективності роботи механізму адміністративно-

правового забезпечення прав і свобод кожної людини та громадянина, а саме спромож-

ності державних органів влади гарантувати це право та сприяти його захисту. 

Зауважимо, що ефективне функціонування такого механізму покращить отриман-

ня державних управлінських послуг, зробить дану процедуру більш доступною для гро-

мадян і убезпечить від порушення їхніх прав. 
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Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблеми 

адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина дослі-

джували такі вчені, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, 

І. Л. Бородін, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, С. В. Додін, Р. А. Калюжний, 

Я. М. Квітка, С. В. Ківалов, В. К. Колпаков, О. В. Негодченко, В. П. Столбовий та інші. 

Однак питання забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності правоо-

хоронних органів України є недостатньо дослідженим. 

Незважаючи на ґрунтовну та комплексну науково-теоретичну базу, багато питань 

у сфері забезпечення соціального захисту залишаються дискусійними або потребують 

теоретичного оновлення, законодавчих змін задля ефективнішого практичного застосу-

вання норм. Таким чином, необхідність детальної розробки теоретичних питань і прак-

тичних рекомендацій обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Метою наукового дослідження є вивчення стану правового забезпечення соціаль-

ного захисту та надання пропозицій щодо їх уніфікації та адаптації до вимог ЄС з ураху-

ванням національного законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Україна, будучи членом ООН, Ради Європи та ін-

ших міжнародних організацій, чітко виконує зобов’язання з міжнародних договорів, зо-

крема тих, що безпосередньо стосуються прав і свобод людини та громадянина. У дер-

жаві триває процес удосконалення чинного законодавства, узгодження його з 

міжнародними стандартами, завдяки чому формується належна система права демокра-

тичного суспільства. Правові зміни, що відбулися в Україні, сформували нове ставлення 

до проблематики адміністративно-правового забезпечення соціального захисту прав і 

свобод людини відповідно до міжнародних принципів і стандартів. 

Об’єктом адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та гро-

мадянина є адміністративно-правові відносини, що виникають між суб’єктами з приводу 

реалізації, захисту та відновлення їхніх порушених прав і свобод. 

Суб’єктами адміністративно-правових відносин із забезпечення прав і свобод лю-

дини та громадянина, з одного боку, є органи публічного управління, тобто органи ви-

конавчої влади, Президент України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, 

правоохоронні органи, а з іншого – фізична особа, навчальні заклади, підприємства, інші 

державні органи, установи й організації, діяльність яких пов’язана із забезпеченням прав 

і свобод людини та громадянина щодо їх реалізації, охорони, поновлення тощо.  

 Важливе значення для демократичної країни є забезпечення гарантій захисту 

прав людини. Ступінь реалізації прав і свобод людини і громадянина є показником рівня 

розвитку не тільки особи як суб’єкта права, а й самої держави. Яскравим прикладом за-

кріплення таких прав і зародження їх на конституційному рівні є Конституція Пилипа 

Орлика (Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Ми-

лості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між 

генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з 

обох сторін) від 5 квітня 1710 р. [4]. 

Також у розділі VII Конституції 1710 р. наголошено: «Якщо б хтось із генераль-

них осіб, полковників, генеральних радників, значного товариства чи інших військових 

урядників, особливо з черні, образив гетьманську честь чи в чомусь іншому провинився, 

то Ясновельможний гетьман не має права сам покарати їх, а повинен буде подати до ге-

нерального військового суду кримінальну чи некримінальну справу. І яким би лицемір-

ним чи облудним не здавався вирок, кожен, хто винен, повинен прийняти його» [4]. Тоб-

то можна трактувати це як право кожного на судовий розгляд справи, як кримінальної, 

так і не кримінальної та жорстку заборону на те, щоб гетьман особисто визначав і приз-

начав покарання винному.  

Отже, варто зазначити, що Конституція Пилипа Орлика була першою демократичною 

конституцією України, в якій було закріплено основоположні права людини на захист.  

Права й обов’язки громадян закріплені в Конституції України, яка є основним за-

коном держави України. Людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, безпека визнаються 

найвищою соціальною цінністю [6]. 

Громадяни України наділені широким колом прав, які регламентовані нормами ад-

міністративного права. Але недоліки механізму реалізації цих прав, а також не досить чіт-

ка визначеність самих норм заважають громадянам повною мірою використовувати надані 

їм права та свободи. Запроваджувати утвердження пріоритету прав і свобод людини і гро-

мадянина, ефективної реалізації обумовлених цими правами та свободами правомірних 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

86 ISSN 2078-3566 

інтересів громадян – найважливіше завдання адміністративно-правового регулювання. 

Необхідність удосконалення діяльності держави щодо утвердження більш дієвих 

механізмів захисту прав і свобод людини і громадянина, вирішення системних проблем, 

що виникають при їх забезпеченні, зумовило винекнення  Національної стратегії у сфері 

прав людини 25 серпня 2015 р., яка і досі є чинною.  

Метою реалізації Стратегії є забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як 

визначального чинника під час визначення державної політики, прийняття рішень орга-

нами державної влади та органами місцевого самоврядування. Результатом виконання 

Стратегії має стати запровадження системного підходу до виконання завдань і забезпе-

чення узгодженості дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

сфері прав і свобод людини, створення в Україні ефективного (доступного, зрозумілого, 

передбачуваного) механізму реалізації та захисту прав і свобод людини [7]. 

Призначення адміністративного права, як зазначав у своїх працях професор 

В. Б. Авер’янов, полягає в урегулюванні численних відносин, що складаються в ході 

різноманітної діяльності публічно владних суб’єктів щодо забезпечення ефективної реа-

лізації належних приватним особам прав і захищених законом інтересів (так само, до 

речі, як і для виконання покладених на них обов’язків), а у випадку порушення цих прав 

і інтересів – також їх захисту як у позасудовому (адміністративному), так і судовому 

(через адміністративну юстицію) порядку [1]. 

Отже, розвиток адміністративного права має забезпечити ефективну реалізацію та 

захист основоположних прав і свобод людини та громадянина.  

Щодо гарантій прав і свобод людини і громадянина в юридичній науці на сьогод-

ні не існує єдиної думки. Так, гарантії забезпечення реалізації прав і свобод людини і 

громадянина прийнято поділяти на загальні та спеціальні. Під загальними гарантіями 

розуміють усю сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, спрямованих на практи-

чне здійснення прав і свобод громадян, усунення можливих причин і перешкод для їх 

неповного або неналежного здійснення, захист прав і свобод від можливих порушень. У 

свою чергу, спеціальні (юридичні) гарантії визначають як правові – засоби і способи, за 

допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються права і свободи громадян, 

усуваються їх порушення та поновлюються порушені права [5, c. 132]. 

Отже, однією із юридичних гарантій є забезпечення прозорості реалізації прав і 

свобод громадян через унормування адміністративних процедур, зокрема, і при розгляді 

та вирішенні адміністративно-правових спорів в позасудовому порядку.  

А саме Закон України «Про звернення громадян» [2] має низку недоліків та пот-

ребує оновлення. Основні проблемні аспекти: 

1. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Але через те, що скарги (звернення з вимогою про поновлення прав і захист за-

конних інтересів громадян) та заяви (звернення громадян із проханням про сприяння 

реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів 

або повідомлення про порушення чинного законодавства) [2] доцільніше було би віднес-

ти до предмету регулювання проєкту Адміністративно-процедурного кодексу України 

(тому що ці форми більш підходять до судового позову), а предмет Закону звузити до 

внесення громадянами пропозицій (де буде висловлюватися певна порада та рекоменда-

ція) – потрібно буде змінити і назву Закону «Про пропозиції громадян». 

2. Закон не регулює певні питання, в яких органи управління і посадові особи за 

власною ініціативою приймають індивідуальні акти, які відповідним чином обтяжують 

громадянина. 

3. Потрібно скоротити строки розгляду звернень. 

4. Забезпечити ефективнішу допомогу і консультацію громадянина в органі влади. 

А також серед науковців через поглиблення захисту прав людини обговорюється 

проблематика адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, яка за-

кріплена в Кодексі України про адміністративні правопорушення [3]. Саме через те, що 

мета адміністративної відповідальності не досягається, а виконується лише фіскальна 

функція, що яскраво простежується у вигляді надходження від стягнення штрафів до 

державного бюджету, – рекомендується спостерігати за міжнародною спільнотою і при-

брати такий анахронізм. Тому що свою мету по захисту прав людини він не виконує. 

Важливою формою захисту своїх прав і свобод є можливість після вичерпання на-

ціональних засобів правового захисту звернутися до Європейського суду з прав людини. 
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При зверненні до суду з дотриманням усіх вимог особа зможе відновити справед-

ливість і порушене право й отримати справедливу сатисфакцію. 

Висновки. На підставі вищевикладеного зрозуміло, що національний законода-

вець прагне внесення змін, які можуть покращити ситуацію у сфері захисту прав люди-

ни, спираючись на міжнародний досвід, але поки що не всі норми виконуються на прак-

тиці. Адже, якби все було добре, то Україна не була би в трійці перших по зверненням 

до Європейського суду з прав людини. Вирішення певних колізій можливе за допомо-

гою внесення змін до законодавства. Отож, прослідкуємо деякі із них: 

- по-перше, існує необхідність у комплексному підході, який би запобіг дискримі-

нації, захистив тих осіб, які зіштовхнулися із даною проблемою та стали жертвами сус-

пільного осуду; 

- по-друге, запровадити поглиблене вивчення предмету про права людини у всіх 

галузях освіти, практикувати проведення тренінгів, освітніх заходів, лекцій. Це допомо-

же впровадити певну обізнаність та значно підвищить правову культуру; 

- по-третє, редагувати певні норми про адміністративну відповідальність (через 

те, що мета все одно не досягається, а самі норми є застарілими, через що вони є малое-

фективними, а в деяких випадках – абсолютно недієвими); 

- по-четверте, підвищити рівень поінформованості громадян України щодо меха-

нізму захисту у випадках домашнього насильства, гендерного насильства. Також навес-

ти конкретний порядок звернення у разі порушення права; 

- по-п’яте, своєчасно та у конкретно встановлені терміни розглядати звернення 

громадян щодо порушення їхніх прав; 

- по-шосте, привести національне законодавство у відповідність до вимог і євро-

пейських стандартів; 

- по-сьоме, ураховувати праці науковців і їхні рекомендації для поліпшення зако-

нодавства щодо урегулювання питання захисту прав і свобод громадян. 

Насамкінець варто зауважити, що які б закони не приймалися, їхня цінність буде 

мінімальною, якщо вони не будуть виконуватися усіма. Усі ці гарантії повинні створити 

дієвий механізм забезпечення прав і свобод людини. 
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and the proposals aimed at improvement of the legislation of Ukraine in the field of social protection of 
the person and the citizen. 

 This paper examines the theoretical and legal guarantees that determine the humanistic dimen-
sion of the development of the Ukrainian state and civil society, their potential and real prospects for 
further development on the path to the consolidation of democracy. 

 The main tendencies in the administrative and legal realization of human and citizen's rights and 
freedoms are analyzed. Administrative and legal support, which is manifested in relations with executive 
bodies. 

It is urgent to define the concept and content of the mechanism of administrative and legal sup-
port of human and citizen's rights and freedoms. Thanks to its effective functioning, it is possible to ob-
tain state administrative services, ensure and protect the violated right. 

 Also, the necessity of creating a mechanism for organizational support of administrative reform, 
which would cover the main components of administrative transformation, was analyzed. The existence 
of such a mechanism is important precisely because all civilized countries have passed through the stage 
of economic, social and legal reforms. 

 The urgency of the study of the problem of administrative and legal ways of protecting human 
and citizen's rights and freedoms is also conditioned by the need to increase the level of legal culture of 
the population, change of legal consciousness, legal thinking of employees of law enforcement and law 
enforcement bodies in Ukraine, forming in them positions of priority of ensuring human and citizen's 
rights and freedoms. administrative law. 

 On the basis of the researched materials, proposals and recommendations on improvement of le-
gal regulation in the field of social protection of human and citizen in Ukraine were formulated, aimed at 
protection and restoration of violated rights and freedoms. 

Keywords: legal guarantees, administrative ensuring, normative and institutional measures for 
providing realization of citizens’ rights and freedoms. 
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ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ  

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

 
Досліджено наукові підходи щодо дефініції визначення децентралізації. Проаналізовано, 

що собою являє децентралізація, яка її мета. Визначено основні можливості. Наголошено, що  
перевагами децентралізації є реалізація диференційованої політики, ефективна мобілізація на міс-
цевому рівні, а саме: підвищення інтересу, створення партнерських відносин та соціальної єдності, 
набуття досвіду і створення технічних груп на місцевому рівні; більша гнучкість у прийнятті рі-
шень та управлінні; можливість прямого фізичного контролю на місцевому рівні на додаток до 
документального контролю. 

Обґрунтована необхідність та ефективність децентралізації, шляхом здійснення реформ 
направлених на підвищення ефективності діяльності як центральних, так і місцевих органів влади, 
а також створення сприятливих умов для економічного розвитку. 

Визначено, що децентралізація обов’язково повинна підтримувати функціонування демок-
ратії, належний технічний потенціал місцевого самоврядування і розвиток громадянського суспі-
льства та громадських організацій. 

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, органи державної влади, 
центральні органи влади, громадське суспільство, територіальні громади. 

 

Постановка проблеми. Децентралізована держава свій історичний  розвиток 

пов’язує із суперечностями, пошуком оптимальної організаційної моделі державної вла-

ди.   Сформований погляд стосовно процесу децентралізації на сьогоднішній час потре-

бує новітнього переосмислення  щодо утворення самостійних одиниць, які за своєю 

                                                           

© Золотоноша О.В., 2020 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7223-5069 

seregashev@ukr.net 

https://mbox2.i.ua/compose/1004389467/?cto=BzNKQQo5TRVCFVQUGR8HUofEmLCXtLnPlJjVjMKczGuHro17


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 89 

природою представляють органи місцевої влади.    

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

процесу децентралізації влади досліджувалися  великою частиною науковців, а саме: 

О. Амосов, К. Арановський, В. Борденюк, З. Варналія, Ж. Ведель, І. Грицяк, Р. Колишко, 

М. Корнієнко, К. Линьов, В. Малиновський, А. Матвієнко, Н. Пігуль, Л. Сус, Ю. Тихо-

миров та ін. 

Метою дослідження є  визначення основних дефініцій щодо визначення децент-

ралізації.  

Виклад основного матеріалу. Процес децентралізації є поняттям не простим  та 

розкривається через розуміння та вплив територіально-адміністративного устрою дер-

жав, адміністрацій органів публічної влади, розмежувань повноважень між ними.  Про-

блемні питання децентралізації, як процесу здійснення засобів спрямованих на підви-

щення функціональності публічної влади досліджується досить тривалий час 

теоретиками та практиками.  Такий підхід спостерігається в країнах Європи.  

Н. Пігуль та О. Люта, стосовно децентралізації зазначають, що зміни, які відбу-

ваються в українському суспільстві, переплітаються з нагальною потребою реформуван-

ня системи публічної влади та переосмисленні інституту громадського суспільства.  

Процес децентралізації полягає у підвищенні життєвого  рівня населення, якісного об-

слуговування, шляхом оптимізації влади на територіальному рівні та формуванні авто-

номних, самодостатніх громад [1]. 

Отже, ще в XIX – на початку XX ст. процес децентралізації  був започаткован  у євро-

пейських країнах світу, та складався відповідно до  економічної теорії, яка включала в себе:  

-  Ресурсне забезпечення громадськості, що  вирішується на місцевому та регіона-

льному рівні, з урахуванням переваг територіальності. 

-  Бюджетні витрати підлягають підзвітності державним органам влади.  

- Заохочення щодо розвитку економіки на регіональному та місцевому рівні.   

- Надана автономія щодо розпорядження коштами бюджету, що в свою чергу ви-

ступає стимулюючим фактором у процесі невідповідних витрат.   

Ж. Веделем, розглядав питання децентралізації, як передачу повноважень владно-

го характеру  органам, які не перебувають у підвладному підпорядкуванню, не являють-

ся органами центральної влади. 

  Енциклопедія державного управління (Київ, 2011) визначає децентралізацію де-

ржаної влади як «самостійність у підходах до управління з урахуванням багатоманітнос-

ті місцевих особливостей при збереженні єдності в основному, суттєвому; виявляється у 

делегуванні повноважень від органів державного управління до місцевого самовряду-

вання. На практиці виявляється як передавання частини функцій державного управління 

центральних органів виконавчої влади місцевим органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування, розширення повноважень нижчих органів за рахунок вищих 

за рівнем [2, с. 167]. 

Процес децентралізації  складається з політичного та адміністративного напряму. 

Децентралізація здійснюється у територіальному напрямі та функціональному. Децент-

ралізація є процесом новітнім у державному керуванні, полягає у предметному розпоря-

дженні та конкурентності між місцевою та урядовою владою.   

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови, який 

значною мірою базується на матеріалах одинадцятитомного тлумачного «Словника 

української мови» (1970–1980) – це система управління, за якої частина функцій цен-

тральної влади переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або послаб-

лення централізації [3].  

А.С.Матвієнко під децентралізацією розуміє  не одноразову передачу повнова-

жень владного характеру  від державних  органів влади до органів місцевої влади, а від-

повідний комплекс дій, який відповідає питанням спроможності державної гілки влади 

одо передачі повноважень, а органа місцевої влади їх прийняти [4, с. 3]. 

А. Коваленко, у своїй публікації «Місцеве самоврядування: природа, ознаки, ме-

жі» вважає, що сутність децентралізації полягає у тому, що політико-правові елементи 

взаємовідносин громади і держави утворюють особливий правовий режим, що надає 

місцевим органам самостійність і ієрархічну незалежність від органів як державного 

управління, так і самоврядування [5, с. 3-4]. 

У політології термін «децентралізація» (від лат. de... – префікс, що означає запе-

речення, і centralis – серединний) – управлінська політична система, покликана здійсню-
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вати владно значущі практичні рішення, що географічно чи організаційно перебувають 

поза межами безпосереднього впливу центральної влади; політичний процес, що перед-

бачає делегування центральним урядом певних повноважень на місцевий рівень з метою 

оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціонального значення, а також 

утілення в життя специфічних реґіонально-локальних програм [6]. 

За І. Грицяком, децентралізація державного управління – це діяльність 

незалежного місцевого самоврядування унаслідок передачі їм повноважень дер-

жави, це процес розширення та зміцнення прав та повноважень адміністративно-

територіальних одиниць або нижчих органів та організацій за одночасного звуження 

прав і повноважень відповідного центру [7]. 

В цьому випадку повноваження є не процесом делегування, а перевтіленням пов-

новажень державного типу   на самоуправлінські.  

В той же час І. Грицяк зазначає: «Якщо процеси деконцентрації поширюються 

лише на державну виконавчу владу на місцях, то децентралізаційна діяльність своїм 

об’єктом має сферу місцевого самоврядування» [7]. І. Грицяк  наголошує , що «останні-

ми десятиліттями у країнах світу значно посилилися процеси деконцентрації ідеконцен-

трації державної влади. Справжня децентралізація передбачає, насамперед, передачу 

повноважень центральної влади непредставницьким органам місцевої влади (наприклад, 

генеральним і муніципальним радам у Франції), а представникам центральної виконав-

чої влади на місцях (префектам)» [7]. Відповідно, децентралізація призначена для ство-

рення політичного середовища, де влада для доступу політичних, економічних і соціаль-

них ресурсів розподіляється між центральним урядом і більш низьких рівнях влади. 

На думку Слухай С.В. децентралізація це передача прав, відповідальності за на-

дання, коштів на виконання суспільних функцій від центрального управління до підпо-

рядкованих або автономних органів влади або організацій, а також до приватного секто-

ра [8, с. 245]. 

Лелеченко А. в свою чергу під децентралізацією розуміє делегування повнова-

жень, ресурсів і відповідальності від центральних до місцевих, напівавтономних держа-

вних органів влади, а також до приватних підприємницьких утворень [9, с. 106]. 

Таким чином, органи місцевої влади наділенні можливістю автономно та виріша-

льно здійснювати повноваження щодо прийняття рішень, у відповідності компетенцій.   

Як вже було зазначено, теоретичний підхід щодо децентралізації  різноманітний 

та охоплює велику сферу наукових   результатів дослідження. 

На наш погляд, децентралізація влади являє собою в певній мірі передачу повно-

важень та відповідальність, яка передбачена одо суб’єктів управлінського впливу.   

Децентралізація носить  неоднозначний характер, в першу чергу  це стосується 

зацікавлених осіб, які мають вплив  стосовно демократичного характеру. По-друге, ке-

рування у процесі децентралізації, являється засобом необхідним та вагомим, у практич-

ному застосуванні.  

У відповідності,  проаналізувавши погляди більшості сучасних науковців, які на-

магалися обґрунтувати ефективність в контексті децентралізації для розвитку країни, 

слід погодитися з їх висновком, що децентралізація позитивно впливає на макроеконо-

мічну стабільність держави. 

Перевагами є також можливість реалізації диференційованої політики, ефекти 

мобілізації на місцевому рівні: підвищення інтересу, створення партнерських відносин 

та соціальної єдності, набуття досвіду і створення технічних груп на місцевому рівні; 

більша гнучкість у прийнятті рішень та управлінні; можливість прямого фізичного конт-

ролю на місцевому рівні на додаток до документального контролю. 

Висновок. Отже, процес децентралізації є необхідним, у відповідності до зовніш-

нього курсу політичної спрямованості. Трансформація є необхідною  у сфері зовнішньо-

політичного напряму, являється процедурою створення нових суспільно-політичних те-

чій стосовно організаційної політики щодо здійснення функціональності організації 

влади. Процес децентралізації є перспективним  щодо спроможності органів місцевої 

влади, підвищення рівня громади та соціально-економічного та культурного розвитку 

суспільства.  
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SUMMARY 
Oleh V. Zolotonosha. Main definitions of decentralization definition. The article explores the 

scientific approaches to defining decentralization. It is analyzed what decentralization is, what is its pur-
pose. The main possibilities are identified. It is emphasized that the benefits of decentralization are the 
implementation of differentiated policies, effective mobilization at the local level, namely: increasing 
interest, building partnerships and social cohesion, gaining experience and creating technical groups at the 
local level; greater flexibility in decision-making and management; possibility of direct physical control 
at the local level in addition to documentary control. 

The necessity and efficiency of decentralization are substantiated, through the implementation of 
reforms aimed at increasing the efficiency of activities of both central and local authorities, as well as 
creating favorable conditions for economic development. 

It has been determined that decentralization must necessarily support the functioning of democra-
cy, the proper technical capacity of local self-government and the development of civil society and public 
organizations. 

Keywords: decentralization, local self-government, public authorities, central authorities, civil 
society, territorial communities. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

В УКРАЇНІ 
 

На основі аналізу нормативного законодавства і результатів сучасних адміністративно-
правових досліджень  розкрито сутність й ознаки адміністративної діяльності Національної поліції 
в галузі захисту прав і свобод людини в Україні. Проаналізовано загальнотеоретичні положення й 
основні дефініції в аспекті порушеної проблеми. Становлення системи надання адміністративних 
послуг розглянуто як пріоритет розвитку соціальної і соціально-правової політики України.  

Адміністративну діяльність органів поліції України визначено як державно-владну, підза-
конну, організаційно-розпорядчу діяльність, врегульовану нормами адміністративного права, 
спрямовану на надання поліцейських послуг у галузі захисту інтересів суспільства й держави, 
забезпечення публічної безпеки й порядку, охорони прав і свобод людини, протидії правопору-
шенням, надання послуг з допомоги особам, які її потребують. Узагальнено ознаки адміністратив-
ної діяльності органів поліції України, а саме: її детермінованість нормами адміністративного пра-
ва, людиноцентризм, організаційно-розпорядчу й комунікативну природу, соціальну 
спрямованість, орієнтованість на вимоги чинного законодавства тощо. 

Обґрунтовано, що основними шляхами вдосконалення системи поліцейських послуг, як органі-
заційної основи та інструмента адміністративної діяльності Національної поліції, є покращення право-
вої взаємодії людини й держави, захист прав і свобод людини, функціонування правової держави, по-
пуляризація роботи служби Національної поліції серед населення. Автор наголошує, що людині, яка 
уособлює правоохоронну діяльність Національної поліції, надаються більші владні повноваження, ніж 
іншим громадянам, здійснюючи які така особа представляє державу, що вимагає від поліцейських осо-
бливо відповідального ставлення до виконання професійних обов’язків. 

Ключові слова: Національна поліція, адміністративна діяльність, адміністративні послу-
ги, права, свободи людини, демократичне суспільство. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна, обираючи орієнтиром міжнародний курс 

щодо захисту прав і свобод усіх категорій населення на засадах визнання людини найви-

щою цінністю, взяла на себе зобов’язання щодо встановлення на своїй території демокра-

тичного і сенситивного до потреб людини правопорядку, що підтримується в державі че-

рез функціонування системи спеціальних державних органів – правоохоронних.  

Помітне значення в питаннях забезпечення й захисту прав і свобод людини та 

громадянина в умовах розбудови людиноцентричної, демократичної, правової держави 

мають органи Національної поліції України. Служіння суспільству шляхом забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку на засадах відкритості та прозорості, партнерської взаємодії з населенням – є 

основним орієнтиром діяльності Національної поліції України, визначеним у Законі 

України «Про Національну поліцію» (2015). Крім того, особисту безпеку громадян, за-

хист їхніх прав і свобод, представництво законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 

підтримання публічного порядку і безпеки та протидію правопорушенням забезпечує 

безпосередньо урегульована нормами адміністративного права виконавчо-владна діяль-

ність підрозділів та посадових осіб Національної поліції, що має назву адміністративна 

діяльність Національної поліції. 

Зазначимо, що для виконання покладених на неї завдань поліція вживає заходів 

реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні пра-

вопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в по-

рядку, визначених Законом «Про Національну поліцію». 

Процедури і порядок адміністративної діяльності Національної поліції визнача-
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ються такими державними нормативами, як Кодекс України про адміністративні право-

порушення, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» та інші нормативно-

правові документи. Правовий статус Національної поліції визначають нормативно-

правові акти: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877 щодо за-

твердження Положення «Про Національну поліцію», Наказ МВС України від 06.11.2015 

р. № 1376 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції»  тощо. 

Становлення в Україні системи надання адміністративних послуг, що є сьогодні 

пріоритетом соціальної і соціально-правової політики України, поширилося на діяль-

ність Національної поліції, забезпечуючи покращення правової взаємодії людини й дер-

жави, захист прав і свобод людини, пріоритет функціонування правової держави та її 

інституцій. Розробка теоретичної основи для популяризації діяльності служби Націона-

льної поліції серед населення, зокрема в аспекті надання адміністративних послуг, є сьо-

годні інноваційною за своєю суттю, оскільки віддзеркалює новий підхід до діяльності 

поліції як сервісної, а не тільки як правоохоронної служби.  

Сучасна адміністративна діяльність Національної поліції є перспективною для 

вдосконалення соціально-правової взаємодії цієї державної інституції та громадян, але 

водночас передбачає подолання проблем та викликів щодо впровадження інноваційної в 

Україні публічно-сервісної діяльності поліції, серед яких найгострішою є необхідність 

вдосконалення адміністративної діяльності Національної поліції у царині захисту прав і 

свобод людини в Україні. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Сьогодні 

вчені-правознавці (М. Андріанов, Ю. Ведєрников, В. Гойман, М. Ковальов, М. Кришта-

нович, В. Лазарєв, М. Мельник, О. Негодченко, О. Тюріна, М. Хавронюк, Д. Швець, І. 

Яковець та ін.) активно досліджують функції та роль правоохоронних органів у контекс-

ті розвитку різних видів суспільної і державної діяльності з населенням. 

Питання визначення правового й адміністративно-правового статусу правоохо-

ронних органів порушували у своїх працях вітчизняні дослідники, як-от В. Авер’янов, 

С. Алексєєв, М. Алексейчук, Д. Бахрах, О. Безпалова, В. Білоус, О. Джужа, С. Дубенко, 

П. Журавльов, Р. Калюжний, С. Карташов, В. Коваленко, В. Колпаков, О. Копан, 

О. Кузьменко, Н. Матюхіна, В. Олефір, В. Осадчий, А. Савченко, А. Селіванов, 

В. Сущенко, В. Шакун й інші. 

Науковцями предметно вивчається діяльність органів внутрішніх справ, зокрема в 

аспекті надання службою поліції адміністративно-правових послуг (А. Банчук, Ю. Біла-

Тюріна, А. Бурбій, Д. Денисюк, І. Зозуля, Д. Йосифович, І. Клименко, О. Кузьменко, Д. 

Ластович, В. Нечаєв, А. Овчаров, О. Проневич, В. Сороко, О. Циганов, С. Шалгунова, В. 

Якушкін та ін.). Розвідки щодо визначення адміністративно-правових методів роботи 

державних органів, зокрема й національної поліції, здійснювали О. Бандурка, О. Безпа-

лько, Ю. Битяк, І. Голосніченко, В. Зуй, Т. Коломоєць, А. Комзюк та інші.  

Водночас за результатами виконаного аналізу наукових джерел можна стверджу-

вати, що проблема визначення особливостей та умов роботи Національної поліції Украї-

ни щодо захисту прав і свобод людини не може вважатися вичерпаною остаточно в рам-

ках дослідження адміністративного поля правозахисної діяльності. 

Мета: на основі аналізу нормативного законодавства і результатів сучасних адмі-

ністративно-правових досліджень розкрити сутність й ознаки адміністративної діяльнос-

ті Національної поліції у царині захисту прав і свобод людини в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи порушену проблему, необхідно уто-

чнити сучасний погляд на сутність поняття «адміністративна діяльність» загалом. В Ен-

циклопедії сучасної України це поняття тлумачиться як «встановлена законом чи кон-

ституцією країни різнорідна розпорядча діяльність органів державного управління, 

виконавчої влади, керівних органів закладів, підприємств, організацій» [1]. За визначен-

ням, яке надає у Великій українській енциклопедії науковець М. Грай, адміністративна 

діяльність – «фактичне здійснення органами державної влади своїх цілей та завдань, 

функцій та методів, що виявляються в різноманітних діях, поведінці державних службо-

вців, їх взаємозв’язках з іншими учасниками управлінських відносин» [2]. 

Очевидно, що здійснення адміністративної діяльності передбачає наділення пев-

них інституцій та органів державно-владними повноваженнями, отримання ними влад-

ної компетенції реалізовувати виконавчо-розпорядчу функцію держави, зокрема у про-

цесі організації і функціонування системи органів виконавчої влади, під час державного 

https://vue.gov.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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впорядкування різних галузей громадського життя, надання фізичним та юридичним 

особам різноманітних адміністративних послуг, реалізації та захисту прав і свобод лю-

дини в адміністративному порядку тощо. 

Слід зауважити, як слушно зазначає О. Безпалова, що всі функції держави мають 

свій механізм реалізації, основою якого слугує сукупність правових, організаційних, 

економічних, матеріальних елементів. Система таких елементів обов’язково має бути 

адекватною тим завданням, що стоять перед державою, та спрямованою на досягнення 

цілей реалізації відповідних функцій держави [3, с. 35]. 

Зважаючи на наявну сьогодні необхідність посилення діяльності держави та 

окремих її інституцій у напрямі захисту прав і свобод людини, однією з провідних стає 

правоохоронна функція держави – діяльність уповноважених державних органів з уста-

новлення й охорони правопорядку, забезпечення точного і повного виконання нормати-

вних розпоряджень усіма громадянами, організаціями та державними органами. На дум-

ку Д. Швець, правоохоронна функція держави є комплексним напрямом її діяльності, що 

об’єднує низку заходів (у тому числі примусових), заснованих на принципах справедли-

вості й ефективності, що спрямовані на безконфліктну реалізацію прав, свобод і закон-

них інтересів людини та громадянина, забезпечення соціальної злагоди, недопущення 

індивідуальних, колективних і масових порушень законності й правопорядку [4, с. 13–

14]. З метою реалізації цієї функції використовуються різні методи, серед яких методи 

правотворчості та правозастосування (діяльність компетентних органів щодо застосу-

вання заходів юридичної відповідальності). 

Гарантування особистих прав громадян у відносинах з адміністративними орга-

нами є важливим обов’язком правової держави, що зумовлює необхідність посилення 

вимог до адміністративної діяльності повноважних органів держави, які б, насамперед, 

захищали суб’єктивні права громадян, забезпечуючи одночасно законність діяльності 

органів державної влади і, у такий спосіб, сприяючи укріпленню правопорядку й верхо-

венства закону в Україні. 

Серед державних органів, яким доручено безпосередню реалізацію правоохорон-

ної функції держави, зокрема і в адміністративно-правовому аспекті, суттєву роль відіг-

рають органи внутрішніх справ. Саме на ці органи покладаються завдання щодо захисту 

прав і свобод громадян від протиправних посягань, забезпечення громадської безпеки [5, 

с. 37], що, зі свого боку, закладає основи для формування в населення довіри до цього 

правоохоронного органу та його законної діяльності, спрямованої, насамперед, на об-

слуговування громадян у правоохоронній сфері. 

Вченими (О. Безпалова, О. Джафарова, В. Сокуренко, В. Троян та ін.) визначено 

ознаки адміністративної діяльності Національної поліції, за якими ця діяльність відріз-

няється від адміністративної діяльності інших державних органів влади та від діяльності 

інших підрозділів поліції (оперативно-розшукового, кримінально-процесуального, судо-

вого). Ці ознаки саме й визначають особливості адміністративної діяльності Національ-

ної поліції. Серед таких ознак – виконавчо-розпорядчий характер діяльності Національ-

ної поліції, що полягає у виконанні законів України, актів, прийнятих главою держави та 

урядом України з питань захисту прав і свобод громадян, охорони громадського порядку 

та забезпечення громадської безпеки. Ознакою адміністративної діяльності Національної 

поліції є також державно-владний характер адміністративної діяльності поліції, що по-

лягає у здійсненні покладених на Національну поліцію адміністративно-правових пов-

новажень від імені держави, у межах компетенції, що визначена законами та іншими 

правовими актами (укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, накази МВС, від-

повідні інструкції тощо) [6, с. 18–19]. 

Сьогодні основними завданнями, що постають перед поліцією, є співпраця та ко-

мунікація, створення нового іміджу для правоохоронних органів. Робота поліції буду-

ється на принципі community policing, тобто на створенні довірливих зв’язків між пра-

цівниками поліції й населенням [7, с. 162]. Отже, особливістю адміністративної 

діяльності Національної поліції стає сьогодні її людиноцентризм та висока комунікатив-

на культура взаємодії з населенням, високий професіоналізм її співробітників. 

Наголосимо, що людині, яка уособлює правоохоронну діяльність Національної по-

ліції, надаються більші владні повноваження, ніж іншим громадянам, здійснюючи які така 

особа представляє державу. Зазначене вимагає від суб’єктів поліцейської діяльності особ-

ливо відповідального ставлення до виконання наданих повноважень, вирішення поставле-

них перед органами поліції завдань. Службові права й обов’язки державних службовців, 
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особливо поліцейських, мають взаємну спорідненість, яка полягає в тому, що їхні права 

водночас є обов’язками, тому що вони повинні використовуватися в інтересах служби [8, 

с. 145]. У статті 19 Закону «Про Національну поліцію» зазначається, зокрема, що в разі 

вчинення протиправних діянь поліцейські мають кримінальну, адміністративну, цивільно-

правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність перед законом; у статті 28 наго-

лошується, що поліцейські несуть персональну відповідальність (дисциплінарну, адмініст-

ративну, кримінальну) за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод 

людини, пов’язаних з обробкою інформації тощо [9]. З огляду на це, зазначимо, що суттє-

вою ознакою адміністративної діяльності Національної поліції є підзвітність та підконтро-

льність громадськості за результати діяльності у сфері охорони та захисту прав і свобод 

людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Такі підвищені вимоги до етичної професійної поведінки фахівця пов’язані з тим, 

що в діяльності органів внутрішніх справ, особливо в роботі поліції, порівняно з іншими 

правоохоронними структурами, вирішується найбільша кількість питань, детермінова-

них необхідністю забезпечення прав і свобод людини. Нагадаємо, що зазначені правоза-

хисні структури, на відміну від інших адміністративно-правових структур держави, без-

посередньо перебувають у колі пильної уваги громадян, які з власного життєвого 

досвіду можуть судити про якість забезпечення державою правозахисних послуг.  

Поліцейські, виконуючи адміністративні функції, є як суб’єкти управління (пред-

ставники влади), яким надано право давати обов’язкові для виконання приписи, вказівки, 

застосовувати, у необхідних випадках, примусові заходи впливу: адміністративно-

попереджувальні (вживаються, коли правопорушення ще не вчинилось, але є підстави 

вважати, що воно може вчинитись, до них можна віднести, наприклад, заборону чи обме-

ження руху транспорту або пішоходів, перевірку документів та ін.; припинювальні (коли 

правопорушення безпосередньо вчиняється – поліцейський зобов’язаний вжити заходів 

щодо його припинення – зупинка транспортного засобу в разі порушення) [6, с. 20]. 

Дослідниками в галузі адміністративно-правового захисту населення зазначаєть-

ся, що адміністративна діяльність Національної поліції має організаційний характер, 

спрямований на виконання завдань та функцій, віднесених до компетенції Національної 

поліції. Організаційна сутність адміністративної діяльності виражається у спільній ціле-

спрямованій діяльності відповідних керівників, уповноважених посадових осіб щодо 

вирішення практичних завдань під час повсякденного виконання ними своїх посадових 

обов’язків [6, с. 19]. 

Зважаючи на висловлене вище, акцентуємо, що від ефективності здійснення полі-

цією адміністративно-правової функції залежить результативність діяльності органів 

внутрішніх справ й держави загалом, дієвість механізмів захисту й забезпечення прав і 

свобод громадян в різних сферах життєдіяльності суспільства. Відповідно можемо стве-

рджувати, що правова просвіта й пропаганда верховенства права серед фахівців, грома-

ди й широких кіл населення є сьогодні актуальними шляхами забезпечення прав і свобод 

людини як пріоритету функціонування правової держави та її інституцій. Посилаючись 

на думку вчених (А. Гетьман, Л. Герасіна, О. Данильян та ін.) [10, с. 5], зазначимо, що в 

умовах національно-культурного відродження України, створення правової держави і 

демократичного суспільства, інтеграції нашої держави в європейське й світове співтова-

риство, проблема правового виховання населення зокрема та шляхом перебудови конце-

пції та механізмів надання поліцейських послуг, спрямування їх на превенцію й парт-

нерську взаємодію з громадою набуває найбільш суттєвого значення, передусім у 

контексті здійснення адміністративно-правової діяльності. 

Важливо підкреслити, що безпосереднім об’єктом адміністративно-правової діяльно-

сті Національної поліції є громадський порядок та громадська безпека. Адміністративна дія-

льність Національної поліції – це виконавчо-розпорядча, державно-владна діяльність з орга-

нізації та здійснення Національною поліцією функцій з охорони публічного порядку, 

забезпечення публічної безпеки, попередження й припинення правопорушень адміністрати-

вно-правовими засобами та надання публічно-сервісних послуг [11, с. 8]. Стрижневе для 

розуміння спрямованості адміністративної діяльності Національної поліції поняття «публіч-

ний порядок» у Законі України «Про Національну поліцію» доповнюється дефініцією «пуб-

лічна безпека», а також часто вживається в науці та практиці разом із поняттями «громадсь-

кий порядок» та «громадська безпека», утворюючи єдиний синонімічний ряд.  

Під громадським порядком М. Лошицький розуміє постійне дотримання громадя-

нами правил поведінки в громадських місцях (на вулицях, площах, стадіонах, в парках, 
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гуртожитках, жилих будинках тощо), що забезпечує спокійні умови для суспільно-

корисної діяльності людей [12].  

Проте, на нашу думку, це поняття може бути розширене. Підтримання громадсько-

го порядку згадується в Конституції України в контексті певного обмеження законом, що 

застосовується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадсь-

кого порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам гарантій прав на свободу 

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34); охорони гро-

мадського порядку права на свободу світогляду й віросповідання (стаття 35); національної 

безпеки та громадського порядку права на свободу об’єднання в політичні партії та гро-

мадські організації (стаття 36) [13]. Отже, громадська безпека тлумачиться як ситуація 

захищеності інтересів людини, суспільства й держави від певної соціальної небезпеки, 

негативного впливу віктимних криміногенних обставин, стихійних лих, катастроф, аварій і 

пожеж, епідемій та інших надзвичайних ситуацій. Підтримання громадського порядку за-

безпечує захист найвищої соціальної цінності в Україні – людини, її життя і здоров’я, честі 

і гідності, недоторканності і безпеки, а крім того, збереження громадського спокою, ство-

рення умов для нормального існування і розвитку громади [14, с. 60].  

Однією із особливостей адміністративної діяльності Національної поліції є її про-

філактична спрямованість, яка здійснюється патрульною службою, підрозділами ювена-

льної превенції, дільничними офіцерами поліції, підрозділами з контролю за обігом у 

сфері дозвільної системи, відділами забезпечення масових заходів, із застосуванням пе-

вних засобів, що створюють належні умови для розвитку нормальних відносин у сфері 

охорони публічного порядку та публічної безпеки на території обслуговування, суворого 

дотримання законодавства, попередження його порушень [6, с. 20]. 

Наголосимо, що Національна поліція має певний адміністративно-правовий ста-

тус, що в наукових джерелах тлумачиться як сукупність визначених нормативно-

правовими актами України цілей, завдань, структурно-організаційних і компетенційних 

елементів, спрямованих на забезпечення прав і свобод людини, інтересів суспільства й 

держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, а також на-

дання в межах, визначених законом, послуг особам [15, с. 34]. 

Під видами адміністративної діяльності Національної поліції розуміють сукуп-

ність взаємодіючих організаційних складників (внутрішнього та зовнішнього), які відрі-

зняються між собою за характером суспільних відносин, що є предметом регулювання; 

за конкретними завданнями та функціями, які виконують відповідні служби, підрозділи 

та поліцейські під час службової діяльності [6, с. 35]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що становлення в Україні системи надання 

адміністративних послуг є сьогодні пріоритетом соціальної і соціально-правової політи-

ки України. Адміністративна діяльність органів поліції України є державно-владною, 

підзаконною, організаційно-розпорядчою діяльністю, врегульованою нормами адмініст-

ративного права. Її метою є надання поліцейських послуг у галузях охорони прав і сво-

бод людини, захисту інтересів суспільства й держави, забезпечення публічної безпеки і 

порядку, протидії злочинам та іншим правопорушенням, надання послуг з допомоги 

особам, які її потребують. Крім того, адміністративна діяльність забезпечує впорядку-

вання внутрішньосистемних поліцейських відносин і забезпечення чіткої організації та 

функціонування всієї системи підрозділів і служб Національної поліції України. 

Ознаками адміністративної діяльності органів поліції України є її детермінова-

ність нормами адміністративного права, державно-владний характер, людиноцентризм, 

організаційно-розпорядча й комунікативна природа, соціальна спрямованість, підзакон-

ність та орієнтованість на вимоги чинного законодавства і відповідність йому тощо. 

Удосконалення системи поліцейських послуг як організаційної основи  та інстру-

мента адміністративної діяльності Національної поліції забезпечить покращення право-

вої взаємодії людини і держави, захист прав і свобод людини, функціонування правової 

держави, популяризацію роботи служби Національної поліції серед населення.  

На нашу думку, детальне дослідження змісту і форм адміністративної діяльності 

Національної поліції, як важеля пропаганди верховенства права серед населення, є перс-

пективним напрямом подальшої роботи. 
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SUMMARY 

Andriy V. Tan’ko. Administrative activities of the National police in the field of human 
rights and freedoms protection in Ukraine. The article bases on the analysis of normative legislation 
and results of modern administrative and legal researches and reveals the essence and features of 
administrative activity of the National police in the field of human rights and freedoms protection in 
Ukraine. It is analyzed the general theoretical provisions and basic definitions of the problem. It is 
considered the establishment of providing administrative services system as a priority for the 
development of the social and social-legal policy of Ukraine. 

Administrative activity of the Ukrainian police is defined as state power, by-law, organizational 
and administrative activity, regulated by the rules of administrative law, aimed at providing police 
services in the fields of public and state interests’ protection, ensuring public security and order, human 
rights and freedoms protection, counteracting offenses, providing assistance to those who need it. The 
features of administrative activity of the Ukrainian police summarized as follows: its determination by the 
norms of administrative law, human-centrism, organizational-administrative and communicative nature, 
social orientation, orientation to the requirements of the current legislation, etc. 

It is substantiated that the main ways to improve the system of police services as an 
organizational basis and instrument of administrative activity of the National police are the follows: to 
improve the legal interaction between the individual and the state, human rights and freedoms protection, 
the functioning of the rule of law, and to promote the work of the National police among the population. 
The author emphasizes that the person who embodies the law enforcement activities of the National 
police is given greater powers than other citizens to represent the state, which requires the police to take a 
particularly responsible attitude towards the performance of their professional duties. 

Keywords: National police, administrative activity, administrative services, rights, human 
freedoms, democratic society. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДСТАВИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ 
 

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення застосування примусу уповнова-
женими суб’єктами, а також підстави застосування заходів примусу такими органами. За результа-
тами виконаного дослідження зроблено висновок, що правове регулювання діяльності правоохо-
ронних органів щодо застосування заходів примусу здійснюється певною системою 
законодавства, що складається із великої кількості нормативних актів, які відрізняються один від 
одного багатьма ознаками та являє собою ієрархічну систему, що базується насамперед на Кон-
ституції України.  

У статті висловлено думку, що у досліджуваній проблематиці відображається протистоян-
ня публічного і приватного інтересу, яке вирішується за допомогою універсального принципу 
пропорційності. Саме у такий спосіб здійснено і правове регулювання, де законодавець диферен-
ційовано підходить до спричинення шкоди внаслідок  застосування сили. 

Ключові слова: примус, заходи примусу, правове регулювання, підстави застосування, пра-
вові підстави, фактичні підстави, правоохоронні органи. 

 

Постановка проблеми. Питання належного нормативно-правового забезпечення 

застосування примусу уповноваженими суб’єктами є питанням надзвичайно важливим, 

оскільки такі заходи: чи то фізичного впливу (сили), чи спеціальних засобів, чи вогнепа-
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льної зброї поготів найчастіше пов’язані із завданням шкоди громадянину. Це суттєво 

зачіпає права та інтереси особи як людини, незважаючи на те, що ця людина є, переваж-

но, правопорушником. А відповідно права та свободи людини і громадянина належать 

до найвищих цінностей, що охороняються як міжнародним правом, так і національним 

законодавством будь-якої держави.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Цій про-

блематиці у вітчизняній правовій науці було присвячено низку праць, над нею продов-

жує працювати велика кількість дослідників. Одночасно серед фундаментальних варто 

виділити працю Ю. В. Бауліна «Обстоятельства, исключающие преступность деяния», 

що містить вихідні методологічні позиції сучасних досліджень. 

Протягом останнього десятиліття завдяки суттєвим змінам в організації і діяльно-

сті правоохоронних органів нашої держави, відбулися суттєві зміни й у правовому регу-

люванні застосування ними заходів примусу. У зв’язку із цим метою статті є досліджен-

ня теоретичної основи підстав застосування заходів примусу та їх сучасне нормативне 

врегулювання.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі як міжнародне право, так і наці-

ональне законодавство будь-якої держави визнає за можливе застосування заходів при-

мусу для забезпечення правопорядку та безпеки. Не винятком є й Україна, що в законо-

давстві закріпила повноваження на застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів 

та заходів фізичного впливу, також визнала це застосування за необхідне, правомірне і, 

нарешті, як таке, що заохочується, оскільки відповідає інтересам суспільства і держа-

ви [1, с. 12]. 

З першого погляду може скластися хибна думка про пряму розбіжність інтересів 

людини, з одного боку, та інститутів державної влади з іншого. Водночас у цьому відо-

бражається протистояння публічного і приватного інтересу, яке вирішується за допомо-

гою універсального принципу пропорційності. Як досліджується у відповідній науковій 

літературі, зміст принципу пропорційності розкривається через «субпринципи» придат-

ності, необхідності, співмірності, які також називають критеріями тесту на пропорцій-

ність [2, с. 51]. Стосовно предмету саме цього дослідження, то принцип пропорційності 

вимагає визначення законом повноважень органів владних суб’єктів щодо втручання у 

права, свободи та інтереси об’єктів впливу та співмірної реалізації цих повноважень за-

лежно від конкретних обставин справи, які забезпечили б необхідний баланс між інте-

ресами влади, громади, юридичних осіб та окремих громадян. Відповідно, передбаче-

ність законом, тобто нормою права, повноважень органів владних суб’єктів щодо 

втручання у права, свободи та інтереси приватних осіб і застосування заходів примусу – 

є вихідною методологічною позицією нашого дослідження.  

Правове регулювання діяльності правоохоронних органів щодо застосування за-

ходів примусу здійснюється певною системою законодавства, яка складається із великої 

кількості нормативних актів, які відрізняються один від одного багатьма ознаками: на-

звою, юридичною силою, порядком прийняття тощо. Ця система законодавства є ієрар-

хічною системою, що базується (причому не формально) насамперед на Конституції 

України. Зокрема, Закон «Про Національну поліцію» визначає, що у своїй діяльності 

поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами Украї-

ни, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а та-

кож виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, інши-

ми нормативно-правовими актами (стаття 3). Закон України «Про національну гвардію 

України» визначає, що Національна гвардія України у своїй діяльності керується Кон-

ституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами Украї-

ни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них нормативно-

правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-

правовими актами (стаття 4).  

Система законодавства щодо застосування примусу базується, зокрема, на нормах 

Розділу ІІ Конституції України [3], які закріплюють основні конституційні права, свобо-

ди та обов’язки людини і громадянина. Мова йде про положення ст. 27 Конституції: ні-

хто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави захищати життя лю-

дини. Також про охорону гідності людини статтею 28 Конституції: ніхто не може бути 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

100 ISSN 2078-3566 

підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню. Положення статті 29 Конституції визначають, що кожна 

людина має право на свободу та особисту недоторканність. Також кожному гарантується 

недоторканність житла, хоча не виключена можливість у невідкладних випадках прони-

кнення до житла чи до іншого володіння особи, що встановлюється положеннями статті 

30 Конституції. І, нарешті, держава оберігає майнові права громадян, що так само пе-

редбачено конституційними положеннями статті 41 Конституції, де визначено, що право 

приватної власності є непорушним.  

Проте варто погодитися із думкою, що роль Конституції України як першоджере-

ла права не зводиться до прямого регулювання адміністративно-правових відносин. 

Конституційні норми передбачають видання окремих законів [4, с. 56]. Саме вони посі-

дають провідне місце серед актів, якими здійснюється правове регулювання застосуван-

ня заходів примусу органами внутрішніх справ. Причому їх значення в розбудові право-

вої держави має постійно зростати, оскільки принцип верховенства права неможливо 

зреалізувати без забезпечення законності (верховенства закону). Законність виявляється, 

передусім, у суворій відповідності законам всіх інших нормативних актів, які в ієрархіч-

ній системі займають нижчі щаблі, оскільки саме закони, не враховуючи Конституції, 

мають найвищу юридичну силу. Принцип вищості закону прямо не визначений у Осно-

вному законі, однак він випливає зі змісту її окремих положень. Наприклад, відповідно 

до конституційних положень, що регулюють повноваження Кабінету Міністрів України, 

уряд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента 

України та видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження (ч. 3 ст. 113).  

Законами регулюються найбільш значущі та принципові питання державного і су-

спільного життя, їх норми становлять серцевину, фундамент формування і розвитку ін-

ших правових норм. Зважаючи на зміст ч. 2 ст. 19 Конституції України, закони України є 

основним видом нормативного акта (після Конституції), яким мають керуватися у своїй 

діяльності органи державної влади. Наголошуючи на значенні закону в системі правово-

го регулювання, необхідно мати на увазі, що термін «закон» у цьому разі вживається як 

узагальнююче поняття. Вислів «законами України» необхідно розуміти у широкому сен-

сі, тобто як систему усіх наявних юридичних актів. У іншому разі це означало б, що по-

садові і службові особи можуть порушувати вимоги щодо власної компетенції, сформу-

льовані, скажімо, у підзаконних юридичних актах, наприклад у постановах Кабінету 

Міністрів України [5, с. 69]. 

Серед законів, які врегульовують питання застосування заходів примусу правоо-

хоронними органами, слід назвати Закони України «Про Національну поліцію» [6], «Про 

Національну гвардію України» [7], «Про попереднє ув’язнення» [8], «Про Службу без-

пеки України», «Про Державну прикордонну службу України» [9], «Про оперативно-

розшукову діяльність» [10], «Про Державне бюро розслідувань» [11], «Про Військову 

службу правопорядку у Збройних Силах України» [12]. Крім того, вказані повноваження 

надаються Кримінально-виконавчим кодексом України. 

Слід зазначити, що на рівні законів України правові підстави застосування примусу 

працівниками правоохоронних органів закріплені в гіпотезах норм тільки окремих норма-

тивних актів – це Закони України «Про Національну поліцію», «Про Національну гвар-

дію», «Про попереднє ув’язнення», «Про Військову службу правопорядку у Збройних Си-

лах України», а також Кримінально-виконавчий кодекс України. Тобто регулювання 

повноважень щодо застосування заходів фізичного примусу здійснюється виключно або 

переважно вказаними законами. Решта ж законів, хоча і надають право працівникам пра-

воохоронних органів застосовувати силу, є такими, що містять бланкетні норми, які для 

з’ясування правових підстав цього застосування відсилають до вищезазначених трьох но-

рмативних актів, переважно до Закону України «Про Національну поліцію». 

На сьогодні уряд України також частково бере участь у формуванні нормативної 

бази з питань застосування правоохоронними органами заходів адміністративного при-

мусу. Зокрема, це затверджені постановою Кабінету Міністрів Україні Перелік спеціа-

льних засобів, що застосовуються військовослужбовцями Національної гвардії під час 

виконання службових завдань, Правила застосування спеціальних засобів військовослу-

жбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань. У них встановлю-

ється єдиний для України вичерпний перелік зазначених засобів, дозволених до застосу-

вання військовослужбовцями Національної гвардії, детально визначається 

процесуальний порядок цього застосування. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
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Цікавим є у цьому контексті  підзаконний акт Вищої ради правосуддя щодо за-

твердження Положення про Службу судової охорони [13], яким визначено повноважен-

ня відповідного органу стосовно підтримання громадського порядку в суді, припинення 

проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи 

правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суд-

дів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судо-

вого процесу тощо.  

Невелика кількість правових норм, які регулюють діяльність правоохоронних ор-

ганів щодо застосування заходів примусу, міститься у відомчих нормативних актах, зок-

рема, актах Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації державної прикор-

донної служби України.  Наприклад, Інструкція про застосування зброї, бойової техніки, 

озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби 

України, затверджена наказом Адміністраціі Держкордонслужби [14].  

Однак слід зазначити, що у нормотворчій діяльності центральних органів вико-

навчої влади, зокрема Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, не 

встановлюються та не можуть встановлюватися правові підстави застосування примусу 

працівниками правоохоронних органів. Правові підстави застосування примусових за-

ходів врегульовані на рівні законів, воно не є відомчою прерогативою жодного міністер-

ства чи іншого органу виконавчої влади.   

Проблема застосування заходів примусу правоохоронними органами безпосеред-

ньо пов’язана зі встановленням у законі обсягу і меж застосування заходів правового 

впливу, а відтак і зміцненням законності, забезпеченням прав і свобод громадян [15, с. 

51]. А необхідність наукового дослідження підстав застосування примусу правоохорон-

ними органами має надзвичайно важливе значення, адже воно можливе лише за наявно-

сті достатніх, передбачених законом, умов.  

Кожний випадок застосування примусу має хоча й комплексну, але ж одну підс-

таву застосування. Водночас елементи цієї єдиної, комплексної підстави іноді зручно 

іменувати нарізно, а саме правовою та фактичною підставами, які зі свого боку мають 

власні характеристики.  

Насправді, правова підстава виділяється окремо й іменується правовою, тому що 

вказані явища, події і вчинки за загальним правилом прямо передбачені та охарактери-

зовані в нормах права як одні з підстав обставин, що розглядаються [16, с. 153]. Правова 

підстава являє собою різноманітні чинники об’єктивної дійсності, що загрожують запо-

діянням шкоди або фактично її заподіюють. Іншими словами, у ролі правової підстави є 

певна небезпека, тобто спроможність заподіювати або викликати якусь шкоду правоох-

ронюваним інтересам.  

Стосовно питання нормативного визначення правових підстав застосування захо-

дів примусу правоохоронними органами, то, як зазначено вище, вони закріплені в гіпо-

тезах норм тільки окремих нормативних актів – це Закони України «Про Національну 

поліцію», «Про попереднє ув’язнення», «Про Військову службу правопорядку у Зброй-

них Силах України» а також Кримінально-виконавчим кодексом України. Решта норма-

тивних актів, зокрема й закони, про які вже йшлося, хоча й закріплюють право правоо-

хоронних органів щодо застосування примусу, однак є такими, що містять бланкетні 

норми, які для з’ясування правових підстав цього застосування відсилають до вищеза-

значених нормативних актів. 

Тому тут слід проаналізувати правові підстави застосування заходів примусу різ-

ними правоохоронними органами. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про національ-

ну поліцію» поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні 

прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та без-

пеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопо-

рушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання полі-

цейським повноважень, покладених на нього законом.  Закон України «Про 

національну поліцію» у ст. 15, 16 так само врегулював підстави застосування спеціаль-

них засобів та вогнепальної зброї.  

Наприклад, інший Закон України «Про попереднє ув’язнення» у ч. 4 та 10 ст. 18 

містить спільний перелік правових підстав застосування примусу у місцях попереднього 

ув’язнення. Працівники місць попереднього ув’язнення мають право застосувати заходи 

фізичного впливу і спеціальні засоби, зокрема прийоми рукопашного бою, наручники, 

гумові палиці, гамівні сорочки, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволі-

https://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
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каючої дії, водомети, бронемашини та інші технічні засоби, а також використовувати 

службових собак для припинення фізичного опору, для припинення насильницьких дій, 

для припинення безчинства, для подолання протидії законним вимогам адміністрації. 

Як видно з наведеного вище переліку норм права, що складають правову основу 

застосування примусових заходів, ці правовідносини регулюються нормами адміністра-

тивного, кримінально-процесуального та виправно-трудового права. Але розташування 

норм у різних галузях законодавства не впливає на визначення виду правовідносин, які 

ними регулюються, а саме охоронних правовідносин як комплексної сукупності галузе-

вих норм і принципів, які передбачають державний примус за вчинення правопорушен-

ня [17, с. 72]. Головним чинником у цьому разі є зміст диспозицій певних норм права, 

які приписують правоохоронним органам здійснення дій щодо припинення протиправ-

них дій з вимушеним заподіянням шкоди правопорушнику. 

Крім юридичної підстави застосування заходів примусу, як вже було сказано ви-

ще, існує також і фактична підстава, яка визначається тією обстановкою, що складається 

під час усунення зазначеної небезпеки. З погляду етимології термін «обстановка» озна-

чає сукупність умов, у яких що-небудь відбувається [18, с. 52]. Іншими словами, з одно-

го боку, є джерело небезпеки у вигляді діянь правопорушника і з іншого – конкретний 

працівник правоохоронного органу, який повинен усунути цю небезпеку. Стосовно на-

шого випадку, «обстановка» – це становище на місці застосування заходів примусу з 

урахуванням: а) об’єктивних чинників: характеру місцевості, взаємного розташування на 

ній протиборчих сторін, кліматичних умов, часу доби тощо; б) особистих можливостей 

працівника правоохоронного органу: статі, віку, фізичних сил, якості професійних нави-

чок, наявність засобів усунення небезпеки тощо; в) динамічного співвідношення сил і 

засобів працівника правоохоронного органу з джерелом небезпеки (кількістю правопо-

рушників, їх озброєнням, фізичною силою). 

Безперечно, що в деяких ситуаціях становище працівника правоохоронного орга-

ну може бути відносно вигідним з позиції наявності у нього можливостей щодо усунен-

ня небезпеки. В інших же випадках він може, навпаки, опинитись у скрутному станови-

щі, коли його можливості щодо усунення небезпеки будуть дещо проблематичними, 

часто недостатніми, неспіврозмірними з об’єктивними характеристиками джерела небе-

зпеки. Отже, обстановка, у якій працівник правоохоронного органу застосовує заходи 

примусу, може бути поділена на два види: відносно сприятлива і несприятлива. Виді-

лення цих видів обстановки є другим чинником, що важливий у разі визначення меж 

заподіяння шкоди правопорушникові з метою усунення небезпеки. 

При відносно сприятливій обстановці ця шкода певним чином повинна бути об-

межена тим необхідним мінімумом, що був явно достатній для усунення небезпеки. І 

навпаки, при несприятливій обстановці заподіяна шкода може бути значно більшою, 

обмеженою тільки вимогою явно не перевищувати ту гіпотетичну шкоду, яку спромож-

на була б заподіяти потенціальну небезпеку правоохоронюваним інтересам. Викладене 

дозволяє зробити висновок, що межі заподіяння шкоди працівником правоохоронного 

органу під час застосування заходів примусу повинні бути співрозмірними з двома чин-

никами: по-перше, з потенціалом небезпеки, що загрожує правоохоронюваним інтересам 

(правовою підставою), по-друге, з тією обстановкою, у якій опинився суб’єкт застосу-

вання примусу під час усунення зазначеної небезпеки (фактичною підставою). 

Очевидно, ці два чинники у поєднанні є нічим іншим, як комплексною за своєю 

суттю підставою заподіяння шкоди правопорушникові. І дії працівників правоохоронних 

органів тільки тоді будуть морально виправданими та дозволені правом, якщо шкода, 

яку вони заподіяли, буде співрозмірною одночасно з обома чинниками тієї причини, яка 

змусила її нанести, тобто з підставою завдання шкоди. 

У цій комплексній підставі застосування заходів примусу правова підстава відіг-

рає вирішальну роль, що певним чином впливає і на межі шкоди, яка заподіюється 

об’єкту застосування сили. Наявна залежність полягає в тому, що ця шкода повинна від-

повідати, бути співрозмірною і явно не перевищувати, передусім, правову підставу. 

Оскільки ця підстава є потенціалом небезпеки, що загрожує правоохоронюваним інте-

ресам, то й шкода, яка заподіюється з метою її усунення, не може бути явно більш суттє-

вою, ніж потенціал цієї небезпеки. Іншими словами, «правова підстава визначає межу 

максимально допустимої шкоди, яка ні за яких обставин не може бути перевищеною без 

ризику вийти за рамки правомірності застосування сили» [16, с. 188–189]. 

Законодавство України теж диференційовано підходить до спричинення шкоди 
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внаслідок застосування сили. Ось декілька цитат: «Застосування малогабаритного під-

ривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охо-

ронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути» 

( ч. 5 ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію»); «Поліцейський уповноважений 

застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є 

необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення 

збройного нападу» ( ч. 7 ст. 46 Закону «Про Національну поліцію»); «У разі неможливо-

сті уникнути застосування заходів фізичного впливу вони мають зводитися до завдання 

якнайменшої шкоди здоров’ю правопорушників (ч. 3 ст. 18 Закону України «Про попе-

реднє ув’язнення»). З наведених нормативних актів чітко видно прагнення обмежити 

заподіяння шкоди лише тим мінімумом, який дійсно є необхідним та достатнім для до-

сягнення передбачених у законі суспільно корисних цілей. Заподіяння ж шкоди, яка ви-

ходить за цей мінімум, протиправне. 

Висновки. Отже, правові підстави застосування примусу працівниками правоохо-

ронних органів закріплені в гіпотезах норм тільки окремих нормативних актів – це Закони 

України «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію», «Про попереднє 

ув’язнення», «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», а також 

Кримінально-виконавчий кодекс України. Решта ж законів, хоча і надають право праців-

никам правоохоронних органів застосовувати силу, є такими, що містять бланкетні норми, 

які для з’ясування правових підстав цього застосування відсилають до вищезазначених 

трьох нормативних актів, переважно до Закону України «Про Національну поліцію». 

Крім того, межі заподіяння шкоди працівником правоохоронного органу під час за-

стосування заходів примусу повинні бути співрозмірними з двома чинниками: по-перше, з 

потенціалом небезпеки, що загрожує правоохоронюваним інтересам (правовою підставою), 

по-друге, з тією обстановкою, у якій опинився суб’єкт застосування примусу під час усунен-

ня зазначеної небезпеки (фактичною підставою). Очевидно, ці два чинники у поєднанні є 

нічим іншим, як комплексною за своєю суттю підставою заподіяння шкоди правопорушни-

кові. І дії працівників правоохоронних органів тільки тоді будуть морально виправданими та 

дозволені правом, якщо шкода, яку вони заподіяли, буде співрозмірною одночасно з обома 

чинниками тієї причини, яка змусила її нанести, тобто з підставою завдання шкоди. Саме у 

такий спосіб здійснено й правове регулювання, де законодавець диференційовано підходить 

до спричинення шкоди внаслідок застосування сили. 
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SUMMARY 
Denys A. Savchuk. Legal regulation and grounds for theuse of coercive measures by law en-

forcement bodies of Ukraine. The issue of regulatory and legal support for the use of coercion by au-
thorized entities, as well as the grounds for the application of coercive measures by such bodies have been 
studied. 

According to the results of the study, it is concluded that the legal regulation of law enforcement 
agencies to apply coercive measures is carried out by a certain system of legislation, consisting of a large 
number of regulations that differ from each other in many ways and is a hierarchical system based primar-
ily on the Constitution of Ukraine. At the same time, the legal grounds for the use of coercion by law 
enforcement officers are enshrined in the hypotheses of the norms of only certain regulations - the Laws 
of Ukraine "On the National Police", "On the National Guard", "On Pre-trial Detention", "On the Military 
Law Enforcement Service in Armed Forces of Ukraine ”as well as the Criminal Executive Code of 
Ukraine. The rest of the laws, although giving law enforcement officers the right to apply force, contain 
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blanket rules that refer to the above three regulations to clarify the legal basis for their application, mainly 
to the Law on the National Police. 

It is also determined that the limits of harm caused by a law enforcement officer during the appli-
cation of coercive measures must be commensurate with two factors: first, with the potential for danger to 
law enforcement interests (legal basis), and secondly, with the situation in which turned out to be the 
subject of coercion during the elimination of the specified non-security (factual basis). These two factors, 
combined, are nothing more than a complex basis of harm to the offender. And the actions of law en-
forcement officers will only be morally justified and permitted by law if the damage they caused is com-
mensurate with both factors of the cause that caused it, ie the reason for the damage. 

The article expresses the opinion that the researched issues reflect the opposition of public and 
private interest, which is solved using the universal principle of proportionality. It is in this way that the 
legal regulation is carried out, where the legislator approaches the infliction of harm as a result of the use 
of force in a differentiated manner. 

Keywords: coercion, coercive measures, legal regulation, grounds for the use, legal grounds, fac-
tual grounds, law enforcement agencies. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

 
Визначено сучасні проблеми правової та спеціальної  підготовки  кандидатів  та членів 

громадських формувань органами Національної поліції.  Досліджено стан  та  міжнародний досвід 

стосовно цього питання. Запропоновано удосконалення правового забезпечення підготовки членів 

громадських формувань   органами  Національної поліції, а саме обґрунтована необхідність при-

йняття  відомчого нормативно-правого акта МВС  (Інструкції) щодо встановлення вимог профе-

сійної правової та спеціальної  підготовки кандидатів та членів громадських формувань у сфері 

охорони громадського порядку органами Національної поліції.  

Ключові слова: член громадського формування, правова, спеціальна підготовка,  нормати-

вно-правовий акт МВС, охорона громадського порядку, профілактика правопорушень, права, сво-

боди людини та громадянина, Національна поліція. 
 

Постановка проблеми. Адміністративно-правовий статус громадських форму-

вань в охороні громадського порядку та державного кордону регламентує Закон України 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону». Зазна-

чений закон надає членам громадських формувань право застосовувати заходи превен-

тивного характеру до правопорушників, складати протоколи про адміністративні право-

порушення, застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби  захисту. Доставляти до органів Національної поліції, в підрозділи  

Державної прикордонної служби України, штаб громадського формування з охорони 

громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчо-

го органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з 

метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи по-

рушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливо-

сті скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є 

обов’язковим тощо.  

Кандидатами, які виявили бажання стати членами громадських формувань з охо-

рони громадського порядку і державного кордону, можуть бути громадяни України, які 

досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в 
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охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і ста-

ном здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання [1]. Як пра-

вило, ці особи на початку діяльності не мають необхідних правових знань та спеціаль-

них навичок. Наділення їх владними повноваженнями автоматично не робить 

професійно придатними до виконання вказаних функцій.  Цьому їх необхідно навчити. 

Важливим у цьому контексті є дотримання законності членами громадських фор-

мувань (далі г.ф.), прав і свобод людини та громадянина, дотримання прав на свободу та 

особисту недоторканність  під час забезпечення публічного порядку та безпеки. З огляду 

на специфіку реалізації членами громадських формувань правоохоронних функцій, ак-

туальними є питання організаційно-правового характеру, пов’язані з підготовкою упов-

новаженими суб’єктами владних повноважень, які визначені Законом «Про участь гро-

мадян в охороні громадського порядку та державного кордону», кандидатів і членів 

громадських формувань [1].  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Досліджен-

ню питань правового забезпечення права громадян на участь в охороні громадського по-

рядку тією чи іншою мірою в різні часи  висвітлювались у працях учених-

адміністративістів: О. Ф. Андрійко, М. І. Ануфрієва, І. В. Арістова, О. М. Бандурки, 

Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченко, С. Ф. Денисюка, Є. В. Додіна, 

А. М. Долгополова, Т. О. Коломоєць, Р. А. Калюжного, В. К. Колпакова, Д. С. Каблова, 

О. В. Кузьменко, А. Т. Комзюка, П. П. Михайленка, В. І. Олефір, О. І. Остапенко, 

В. П. Пєткова В. К. Шкарупи, О. Н. Ярмиша, Х. П. Ярмакі та ін.  Проте потребує вирішен-

ня питання організаційно-правового характеру, а саме питання підготовки кандидатів та 

членів громадських формувань в межах проведення правової та спеціальної підготовки 

органами Національної поліції, що зумовлює актуальність досліджуваної проблематики. 

Метою статті є саме вдосконалення організаційно-правових питань підготовки членів 

громадських формувань з охорони громадського порядку у сфері профілактики правопору-

шень та виявлення прогалин нормативно-правового  регулювання зазначеного питання.    

Виклад основного матеріалу. Кандидат, який виявив бажання стати членом гро-

мадського формування, крім фізичних, ділових, моральних якостей та здатності за ста-

ном здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання, в 

обов’язковому порядку, відповідно до ст. 12 Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку та державного кордону», повинен пройти відповідну пра-

вову та спеціальну підготовку у сфері охорони громадського порядку в органах Націо-

нальної поліції, у сфері охорони державного кордону в підрозділах Державної прикор-

донної служби України. Після успішного проходження навчання, кандидат у члени 

громадського формування отримує в органі місцевого самоврядування посвідчення чле-

на громадського формування та нарукавну пов’язку, зразки яких затверджуються Кабі-

нетом Міністрів України. Отже, набуттю адміністративно-правого статусу члена гро-

мадського формування передують відповідні етапи відбору та підготовки 

уповноваженими суб’єктами владних повноважень. Слід зазначити, що проведення під-

готовки членів зазначених громадських формувань здійснюється у порядку, що встанов-

люється Міністерством внутрішніх справ за погодженням із спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України. 

Велике значення в якісній реалізації етапів навчання кандидатів, членів громадсь-

ких формувань, відповідно до ст. 15 Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону», належить місцевим державним адмініс-

траціям та органам місцевого самоврядування, які спільно з органами Національної по-

ліції, підрозділами Державної прикордонної служби України організовують діяльність 

громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шля-

хом залучення членів громадських формувань до правового навчання та ознайомлення з 

формами та методами боротьби з правопорушеннями [1]. 

Слід зазначити, що свого часу питання організації роботи органів внутрішніх 

справ із забезпечення взаємодії з населенням та громадськими формуваннями регламен-

тувались наказом МВС України від 23.08.2011 р. № 608 «Про затвердження Інструкції 

щодо організації роботи органів внутрішніх справ України із забезпечення взаємодії з 

населенням та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у сфері 

профілактики правопорушень». Для проходження кандидатами, членами громадських 

формувань відповідної правової та спеціальної підготовки на уповноважених осіб ОВС 

покладались завдання підготовки методичних рекомендацій із визначенням спеціальної 
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тематики щодо організації роботи громадських формувань, задіяних до охорони громад-

ського порядку та профілактики правопорушень, врегульовувались організаційні питан-

ня проведення занять на базі ОВС, покладались обов’язки в організації навчання членів 

громадських формувань формам і методам попередження правопорушень, здійснення 

профілактичної роботи. Про проходження курсів з правової та спеціальної підготовки 

членам громадських формувань надавались довідки встановленого зразка. 

Однак, відповідно до наказу МВС України від 26 квітня 2019 р. № 333  «Про ви-

знання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства внутрішніх справ України», 

наказ МВС України від 23.08.2011 р. № 608 «Про затвердження Інструкції щодо органі-

зації роботи органів внутрішніх справ України із забезпечення взаємодії з населенням та 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у сфері профілактики 

правопорушень» втратив чинність [2].  

Отже, з 2019 року по цей час відсутня інструкція, яка б регламентувала питання 

організації роботи навчання правової та спеціальної підготовки членів громадських фо-

рмувань органами Національної поліції у сфері охорони громадського порядку. Зазначе-

на проблема потребує вирішення нормативним шляхом, інакше регулювання організа-

ційно-правових аспектів підготовки членів громадських формувань буде знаходитись 

поза правовим полем. 

Водночас, ми згодні з думкою, що велика кількість відомчих адміністративних но-

рмативно-правових актів є свідченням недостатньо високої якості чинних законів, норми 

яких повинні регламентувати найбільш значущі питання забезпечення належного функці-

онування правоохоронної сфери та реалізації правоохоронної функції держави [3, с. 37]. 

На наше переконання, проблема полягає в тому, що Закон «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку та державного кордону» не розкриває суті та змісту по-

нять правової та спеціальної підготовки. Врегулювати зазначену проблему повністю 

можна тільки завдяки відомчим адміністративним нормативно-правовим актам МВС, які 

регулюють  зазначені  напрями діяльності відповідних суб’єктів реалізації правоохорон-

ної функції держави. 

Слід зазначити, що на сьогодні питання реалізації заходів організації та навчання в 

межах правової та спеціальної підготовки кандидатів та членів громадських формувань з 

охорони державного кордону здійснюється особовим складом Державної прикордонної 

служби України та регламентується наказом МВС України від 15.09.2014 р. № 948 «Про 

затвердження Інструкції про роботу з громадськими формуваннями з охорони державного 

кордону». Зазначеною Інструкцією визначається правова та спеціальна підготовка членів 

громадських формувань з охорони державного кордону, яких планується залучити до ви-

конання завдань з охорони державного кордону вперше. Підготовка проводиться у формі 

теоретичних та практичних занять. Чітко зазначені строки підготовки та навчання, які ста-

новлять не більше ніж два місяці. Визначені напрями, за якими здійснюється навчання, а 

саме: правова підготовка, яка включає  вивчення правових основ діяльності та засади ор-

ганізації громадських формувань, основні завдання, права та обов’язки громадських фор-

мувань та їх членів у сфері охорони державного кордону; законодавство України, що регу-

лює режим державного кордону, прикордонний режим, склад адміністративних 

правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби 

України та громадських формувань з охорони державного кордону; порядок в’їзду і пере-

бування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прико-

рдонному районі тощо; спеціальна підготовка, яка включає вивчення та порядок застосу-

вання членами громадського формування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів; 

тактика дій осіб, що порушують вимоги законодавства України про державний кордон, 

підстави та порядок перевірки членами громадського формування документів, що посвід-

чують особу; дії членів громадського формування під час виявлення та затримання осіб, 

що порушують вимоги законодавства, порядок та вимоги до складання процесуальних 

документів про адміністративне правопорушення тощо. 

Після проходження всіх етапів навчання членів громадських формувань, яких пла-

нується залучити до виконання завдань з охорони державного кордону вперше, спеціально 

утворена комісія, склад якої визначається наказом органу охорони державного кордону, 

приймає залік. У разі успішного складання заліку членам громадського формування вида-

ється довідка встановленого зразка. Не залишається поза увагою питання організації сис-

тематичного навчання членів громадських формувань з охорони державного кордону, а 

саме не менше ніж раз на місяць шляхом проведення спеціальних занять особовим скла-
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дом Державної прикордонної служби України, який має необхідну теоретичну підготовку 

та досвід служби, за місцем роботи, навчання, проживання членів громадського форму-

вання або за місцем дислокації підрозділу охорони державного кордону [4]. 

Отже, на підставі вищезазначеного, для якісної підготовки членів громадських 

формувань у сфері охорони громадського порядку органами Національної поліції в рам-

ках проведення правової та спеціальної підготовки  необхідно розробити та затвердити 

наказом МВС інструкцію (типову програму з визначенням відповідного тематичного 

плану, кількості годин для проведення теоретичних та практичних занять), яка б, напри-

клад, містила розділи: правова підготовка: (адміністративно-правовий статус членів г.ф.; 

інші правові та законодавчі аспекти в контексті реалізації правоохоронної функції чле-

нами г.ф.); фізична: (прийоми самозахисту, самооборони, застосування заходів фізично-

го впливу і спеціальних засобів); психологічна: (стресостійкість членів г.ф.; питання ко-

мунікації з населенням під час виникнення конфліктних ситуацій при проведенні 

профілактичних заходів, забезпеченні публічного порядку та безпеки); домедична підго-

товка: (питання надання першої домедичної допомоги  потерпілим, огляд потерпілого з 

метою  встановлення ознак станів, які загрожують його життю та  здоров’ю) тощо. Доці-

льно також визначити критерії оцінювання отриманих знань та встановити періодич-

ність  проведення таких занять.  

До речі, науковий та практичний інтерес становить досвід Естонії, а саме Закон 

«Про добровільного помічника поліції», який регламентує адміністративно-правовий 

статус добровільних помічників поліції, в тому числі зазначений закон регламентує при-

значення та підготовку добровільних помічників  поліції та відбір кандидатів у помічни-

ки поліцейських. Відповідно до ст. 8 Закону Естонії «Про добровільних помічників по-

ліції», кандидат у помічники поліцейського повинен пройти перший  та другий рівень 

навчання [5]. На першому рівні навчання набуваються базові знання та навички, які не-

обхідні для роботи. Перший рівень передбачає не менше ніж 40 годин навчання. На-

вчання проводиться у формі аудиторної та самостійної роботи, в неробочий час або у 

вихідні, або ввечері протягом тижня. Добровільний помічник  поліції, який пройшов 

навчання першого рівня і пройшов іспит, може брати участь у діяльності  поліції разом 

із співробітником поліції. У разі негативного результату складення іспиту кандидат на 

посаду добровільного помічника  поліції має право на дві повторні спроби. Обов’язкове 

проходження фізичного тесту. Необхідними умовами для навчання на другому рівні є 

успішне завершення навчання на першому рівні й участь у діяльності поліції не менше 

ніж 100 годин. Другий рівень (етап) навчання триває не менше ніж 40 годин. Після заве-

ршення навчання добровільний помічник поліції набуває відповідних знань і навичок, 

що дозволяє йому самостійно нести  службу. Наприкінці складається іспит. Окрім того, 

не рідше, ніж раз на календарний рік добровільний помічник поліції проходить   підви-

щення  кваліфікації. Департамент поліції і прикордонної охорони організовує підготовку 

кандидата на посаду добровільного помічника поліції. Навчання може проводити особа з 

відповідним дозволом, Управління поліції і прикордонної охорони або установи внутрі-

шньої безпеки. Вимоги до підготовки кандидата, а також порядок виконання розрахун-

ків встановлюються відомчим нормативно-правовим актом  міністра внутрішніх справ 

[6]. Плани навчання помічника співробітника поліції затверджуються директивою Гене-

рального директора Управління поліції і прикордонної охорони. 

Вказаний системний підхід свідчить про турботу з боку держави за дотриманням 

прав та законних інтересів населення добровільними  помічниками поліції  під час реалі-

зації правоохоронних функцій. Правовими й організаційно-процедурними інструмента-

ми встановлюються «запобіжники» недопущення  порушень через кваліфіковану та 

професійну підготовку. Держава не тільки декларує і дозволяє, вона ще й гарантує та 

забезпечує. Це, на наш погляд, є правильним принциповим підходом до організації здій-

снення підготовки добровільних помічників поліції. 

Висновки. Отже, в Законі України «Про участь громадян в охороні громадського  

порядку та державного кордону» закріплюється обов’язковість підготовки кандидатів та 

членів громадських формувань у сфері охорони громадського порядку, зокрема органа-

ми Національної поліції. Проте існує нагальна потреба правового врегулювання цього 

питання з метою конкретизації і наступної реалізації на рівні нормативного-правового  

акта МВС для Національній поліції, за прикладом роботи з громадськими формуваннями 

з охорони державного кордону для усунення правової прогалини. 
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SUMMARY 
Svitlana A. Ryzhkova. Improvement of legal support of training of members of civil for-

mations by National Police bodies. The administrative and legal status of public formations in the pro-
tection of public order and the state border is regulated by the Law of Ukraine "On Participation of Citi-
zens in the Protection of Public Order and the State Border". This law gives members of public 
formations the right to apply preventive measures to offenders, to draw up reports on administrative of-
fenses, to apply   in the established order measures of physical influence, special means of protection.  

To deliver to the bodies of the National Police, to the units of the State Border Guard Service of 
Ukraine, the headquarters of the public formation for the protection of public order or public order, the 
premises of the executive body of the village, village council of persons who have committed administra-
tive offenses, in order to terminate it other measures of influence, identification of the violator, drawing 
up a report on an administrative offense in case of impossibility to draw it up at the place of the offense, if 
drawing up a report is mandatory, etc. important in this context is the observance of the law by members 
of public formations (hereinafter - GF), human and civil rights and freedoms, respect for the rights to 
liberty and security of person while ensuring public order and security.  

Given the specifics of the implementation of members of public formations of law enforcement 
functions, relevant issues of organizational and legal nature related to preparation by authorized subjects 
of power, which are defined by the Law "On participation of citizens in the protection of public order and 
state border" of candidates, as well as members of public formations. The current problems of legal and 
special training of candidates, as well as members of public formations by the National Police have been 
identified. The state and international experience of this issue are studied. It is proposed to improve the 
legal provision of training of members of public formations by the National Police, namely the need to 
adopt a departmental legal act of the Ministry of Internal Affairs (Instructions) to establish requirements 
for professional legal and special training of candidates and members of public formations in public order 
by the National Police. 

Keywords: member of public formation, legal, special training, normative-legal act of the Minis-
try of Internal Affairs, protection of public order, prevention of offenses, rights, freedoms of man and 
citizen, National Police. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 

 
Проаналізовано досвід функціонування інститутів спільного інвестування різних країн сві-

ту та наведено класифікацію різних форм здійснення спільного інвестування у світі. Розглянуто 

існуючі моделі розвитку ринків інститутів спільного інвестування. 

Ключові слова: інститут спільного інвестування, інвестиційні фонди, трасти, компанія з 

управління активами. 

 

Постановка проблеми. Ринок цінних паперів являє собою сукупність суспільних 

відносин з приводу цінних паперів. Головною метою створення та діяльності інститутів 

спільного інвестування є регулювання відповідних відносин та забезпечення гарантій 

прав власності на цінні папери і захист прав учасників фондового ринку. Ринкова взає-

модія в цій сфері значною мірою залежить від того, як ефективно на ньому працюють 

інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, що здійснюють залучення в економіку віль-

них коштів населення, та інші фінансові посередники, які опосередковують рух капіта-

лів. Показники розвитку індустрії спільного інвестування в європейських країнах є до-

сить вагомими. Так, на деяких ринках Європи було зареєстровано понад 40-відсотковий 

темп річного зростання вартості активів інвестиційних фондів. Наприклад, майже 25% 

французьких сімей володіють акціями інвестиційних фондів 7, с.82. 

У свою чергу ефективність діяльності цих фінансових інститутів безпосередньо 

залежить від правового регулювання їх діяльності, встановлення чіткого правового ре-

жиму діяльності інвестиційних фондів та компаній на ринку цінних паперів. З огляду  на 

еволюцію правового регулювання інститутів спільного інвестування в Україні цікавим 

та корисним видається досвід інших країн у цьому питанні. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дження проблематики діяльності  інститутів спільного інвестування здійснювали багато 

вітчизняних та зарубіжних науковців. До цього питання у своїх працях зверталися такі 

вчені, як Т. Біловус, О. Вінник, О. Гарагонич, М. Диха, О. Зінченко, М. Котова, О. Кри-

венда, С. Криниця, Н. Кузнєцова, В. Мамутов, Л. Машковська, А. Мертенс, О. Михай-

лик, С. Науменкова, П. Перконос, В. Полюхович, В. Рєзнікова, О. Слободян, О. Сущ, Л. 

Фурдичко, Н. Шапран, Ю. Шемшученко, Г. Шовкопляс, О. Щербина та ін. Однак питан-

ня правового регулювання, зокрема досвіду зарубіжних країн зазначеної сфери, ще не 

отримало остаточного вирішення. 

Метою даного дослідження є аналіз та визначення особливостей правового режи-

му інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів в зарубіж-

них країнах, а також питання організації управління та контролю за діяльністю інститу-
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тів спільного інвестування в цих країнах. 

Виклад основного матеріалу. В науковій літературі  зазначається, що історично 

першими інститутами спільного інвестування є інвестиційні компанії, які з’явилися в 

Бельгії в 1822 р., однак масштабності таке інвестування почало набувати в середині XIX 

ст. в Англії з виникненням інвестиційних трастових компаній 6, с.191. 

Світова практика майже за 200 років існування інститутів спільного інвестування 

виробила їх різноманітні форми, що відрізняються за особливостями нормативного ре-

гулювання, термінологічним апаратом, специфікою створення, механізмами здійснення 

контролю за діяльністю різних форм організації спільного інвестування. 

Водночас спільні ознаки дозволяють здійснити класифікацію  інститутів спільно-

го інвестування за різними критеріями. Зокрема, можливим є існування інститутів спіль-

ного інвестування як у формі юридичних осіб, так і без створення юридичної особи. У 

першому випадку інвестиційні фонди створюються як акціонерні товариства або товари-

ства з обмеженою відповідальністю. На противагу їм існують інститути спільного інвес-

тування контрактного типу, коли капітал існує у формі грошово-майнового комплексу - 

спільної власності інвесторів і управляється сторонньою особою на довірчих засадах. 

У країнах Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) існують три осно-

вні юридичні структури колективного інвестування: корпоративна форма (Corporate 

Form), коли колективні інвестиції є окремою корпоративною юридичною особою, а ін-

вестори – акціонерами; форма трасту (Trust Form), коли колективні інвестиції організо-

вуються як траст; договірна (контрактна) форма (Contractual Form), коли колективні ін-

вестиції є контрактом, відповідно до якого інвестиційний менеджер розміщує кошти від 

імені останнього інвестора. У деяких державах дозволено тільки одну юридичну форму 

колективного інвестування, а в інших – декілька 2, с.159. 

В наукових джерелах виділяють чотири моделі розвитку ринків інститутів спіль-

ного інвестування (далі – ІСІ): 

 модель зрілого розвитку інституційної структури ринку ІСІ: обидві - і форма-

льна, і неформальна - складові інституційної структури ІСІ сформовані в результаті вза-

ємодії процесів розвитку ринків цінних паперів, інвестиційної культури населення, фор-

мування законодавства, зміцнення довіри до інвестиційних фондів в силу їх високої 

репутації, яка базується на жорстко регламентній нормативно-правовій базі (прикладом 

може слугувати ринок ІСІ США з 80-х років XX ст. до теперішнього часу); 

 модель недостатнього розвитку формальної складової інституційної структури 

ІСІ. Дана модель характерна для етапу еволюційного розвитку інвестиційних  фондів 

Великобрітанії, Франції, Данії, Голландії в ХVIII- ХІХ ст. та США у 20-і рр. XX ст.; 

 модель недостатнього розвитку неформальної складової інституційної струк-

тури ІСІ. Поширена серед країн, що здійснили імпорт ІСІ у фінансові системи своїх 

країн (Російська Федерація, Україна, Казахстан з кінця XX ст. по теперішній час); 

 модель відсутності (слабкого розвитку) інституційної структури ІСІ. Має місце 

на початковому етапі становлення ІСІ (Російська Федерація, Україна, Казахстан у 1991-

1999 рр.) 8, с. 37. 

Здійснюючи функціональний аналіз, Т. Косова пропонує розділити системи 

управління колективними інвестиціями на: 

– систему взаємного фонду США (Unіted States Mutual Fund System), де незалежні 

директори фонду відіграють головну роль у гарантованому функціонуванні фонду в ін-

тересах його інвесторів; 

– систему континентальної Європи (Contіnental European System), включаючи на-

самперед тип UCІTS (відкриті інвестиційні фонди – Undertakіng for Collectіve Іnvest-

ments іn Transferable Securіtіes). У цій системі колективні інвестиції розглядаються як 

контракт між інвестором управляючою інвестиційною компанією. Незалежний депози-

тарій, який може мати певне відношення власності до оператора, відіграє важливу роль 

спостерігача; 

– трастову систему (Trust System), яка використовує трастовий механізм, що ґрун-

тується на нормах англосаксонського права (Englіsh Common Law) 2, с.160. 

Широка популярність інститутів спільного інвестування в усьому світі поясню-

ється тим, що цей вид комерційної діяльності ефективно поєднує інтереси всіх сторін, 

причетних до діяльності інститутів спільного інвестування. Він не набув би такого по-

ширення, якби не пропонував власникам грошей перспектив, більш цікавих порівняно з 

альтернативними шляхами розміщення коштів. Крім того, інститути спільного інвесту-
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вання пропонують широкий вибір напрямів інвестицій, а права інвесторів надійно захи-

щені спеціальними законами і правилами для інвестиційних фондів, виконання яких су-

воро контролюється 6, с. 200. 

Традиційно серед найважливіших функцій інститутів спільного інвестування ви-

різняють такі: 

- мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного бізнесу, держа-

вних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів 

у інвестиційний капітал; 

- перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою 

їх ефективнішого використання; 

- фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та пайової участі 

на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвести-

ційній сфері; 

- вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації 

економічних процесів; 

- страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерцій-

них ризиків; операції, пов’язані з експортом-імпортом інвестиційних активів; інші інвес-

тиційні операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю тощо [1, с.34; 5, с.24]. 

Т. Косова пропонує виділяти три основні функції інвестиційних фондів: 

1. Інвестиційні фонди як альтернатива заощадженню. Інвестиційні фонди є ін-

струментами заощадження (накопичення), що пропонують вкладникам великі вигоди, і 

найбільша їх перевага полягає у високій дохідності. 

2. Інвестиційний фонд як альтернатива кредитуванню. Кредит може бути наданий 

як шляхом передачі визначеної грошової суми у тимчасове користування на платній ос-

нові, так і шляхом придбання за гроші зобов’язання повернути певну суму у визначений 

термін. Останній спосіб надає можливість інвестиційним фондам активно включитися у 

процес довгострокового кредитування. Зобов’язання позичальників у цьому випадку 

можуть обертатися на ринку як цінний папір. 

3. Інвестиційний фонд як альтернатива традиційним ощадно-позиковим операціям 

банку. Технології інвестиційного фонду поєднують в одне ціле те, що в традиційних 

банківських технологіях розірвано на залучення депозитів і видачу кредитів. Банки, які 

використовують технології інвестиційних фондів, не продають окремі зобов’язання, а 

поєднують їх у загальний пакет (пул), під який випускають цінні папери з високим сту-

пенем субординації. Банк, що продав таким чином видані ним позики, зберігає за собою 

обов’язки щодо обслуговування іпотеки, які містить у собі стягнення щомісячних виплат 

від позичальників, поштове листування з позичальниками, подання в разі потреби позо-

ву проти боржників, ведення обліку 2, с.162. 

Д. Незнайко слушно вказує на те, що держава, в якій створено належні умови для 

діяльності інвестиційних фондів, в їх особі має ефективний механізм для розвитку ринку 

цінних паперів, які відіграють значну роль у міжгалузевому перерозподілі капіталу, під-

вищують стабільність фондового ринку, стимулюють як внутрішній інвестиційний про-

цес, так і зовнішнє інвестування, сприяють розширенню можливостей держави щодо 

внутрішніх запозичень. Позитивну роль інститутів спільного інвестування в макроеко-

номічному відношенні підтверджує пільговий характер оподаткування інвестиційних 

фондів (або його відсутність), що характерно для національного законодавства переваж-

ної більшості країн  6, с.201. 

У британській моделі на управляючу компанію покладаються дуже істотні обов'я-

зки перед інвесторами: дистрибуція паїв і розподіл доходів пайових фондів власникам 

інвестиційних паїв, бухгалтерський облік і звітність пайового фонду, оцінка вартості 

чистих активів і ціноутворення паїв, прийняття інвестиційних рішень і укладання угод 

від імені пайового фонду тощо. Управляюча компанія також несе відповідальність за 

ведення реєстру власників паїв фонду. Реєстр ведеться здебільшого пов'язаною з управ-

ляючою компанією фірмою [4, c.179]. 

У Німеччині підґрунтям для функціонування інвестиційних фондів є Закон про 

інвестиційні компанії (KAGG), згідно з яким інвестиційні компанії є кредитними уста-

новами, на які поширюються всі відповідні законодавчі норми, у тому числі Закон про 

кредитні установи 3, с. 114. Д. Незнайко підкреслює, що особливістю інвестиційної 

сфери Німеччини є єдине для банків та інших фінансових інститутів на ринку цінних 

паперів законодавство. Нагромадження активів інститутів спільного інвестування відбу-
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вається за рахунок продажу інвестиційних сертифікатів, а розміщення здійснюється у 

цінні папери (строкові, похідні), нерухомість, частки у капіталі підприємств, а також їм 

дозволено надавати кредити під заставу. Законодавство Німеччини вимагає здійснення 

управління коштами фонду не менш як двома керуючими, діяльність яких контролюєть-

ся спостережною радою фонду, незалежним аудитором та банком – депозитарієм фонду. 

У Німеччині переважають інститути спільного інвестування відкритого типу, а найбіль-

шими активами володіють фонди, які інвестують у цінні папери зі сталими відсотками. 

Це є наслідком формування виробничого капіталу переважно за рахунок емісій обліга-

цій, а не випуску акцій 6, с.192. 

Основна відмінність «німецької моделі контролю» полягає в тому, що вона при-

пускає обов’язковість попереднього узгодження більшості угод, що укладаються управ-

ляючою компанією від імені інвестиційного фонду, з депозитарним банком, а також на-

дає право зазначеному банку відмовитися від виконання угод, що суперечать 

законодавству та правилам інвестиційного фонду. О. Диба зазначає, що такий досить 

жорсткий контроль у Німеччині можливий тому, що компанія з управління інвестицій-

ним фондом, як правило, є на 100 % дочірньою компанією саме депозитарного банку - 

контролера. 

У Німеччині практично не існує незалежних по капіталу від депозитарного банку 

компаній з управління, хоча є й обмеження на взаємну участь посадових осіб депозита-

рію та управляючої компанії в органах управління один одного. За цих умов депозитар-

ний банк має можливість опосередковано контролювати діяльність управляючої компа-

нії, а тому не побоюється майнової відповідальності перед інвесторами фонду у випадку 

помилки при попередньому узгодженні угоди, що укладається управляючою компанією 

1, с.37. 

Досліджуючи світовий досвід функціонування інститутів спільного інвестування, 

не можна оминути увагою практику Люксембургу, який протягом багатьох десятиліть є 

провідним європейським фінансовим центром зі створення інвестиційних фондів. Фі-

нансовий ринок країни забезпечує постачання ресурсів інститутам, які мають складні 

законодавчі обмеження та великий досвід, що у свою чергу разом ефективно впливає на 

ринок спільного інвестування, надаючи впевненість у надійності інфраструктури та ши-

рокому спектрі інвестиційних продуктів. Згідно із законодавством стосовно інститутів 

спільного інвестування передбачається, що інститути спільного інвестування, засновані 

в Люксембурзі, можуть існувати у формі пайових інвестиційних фондів – відкриті інвес-

тиційні фонди (open-end investment companies SICAVs) або закриті інвестиційні компанії 

(closed-end investment companies SICAFs). 

Пайові інвестиційні фонди не мають самостійного правового статусу. Проте низка 

правил з управління визначає відносини між трьома юридичними особами, включаючи 

сам фонд, компанію з управління та банк-депозитарій. Відкриті інвестиційні компанії є 

акціонерними товариствами, особливістю яких є те, що їхній капітал є змінним і завжди 

дорівнює чистій вартості активів компанії. Інвестори відкритого інвестиційного фонду є 

акціонерами компанії і, таким чином, користуються правами, визначеними даним стату-

сом. Закриті інвестиційні компанії є звичайними акціонерними товариствами і функціо-

нально аналогічні до відкритих інвестиційних компаній, крім того, що їхній капітал ав-

томатично не регулюється відповідно до їх власного капіталу. 

Стосовно контролюючих органів Я. Лук’яненко зазначає, що в Люксембурзі кон-

тролюючою установою є Люксембурзький валютний інститут (The Luxembourg Mone-

tary Institute), який відповідає за надання дозволів з утворення інститутів спільного інве-

стування та контролює їхню діяльність переважно з погляду захисту інвесторів 3, 

с. 113-114. 

Таким чином, аналіз світового досвіду функціонування інститутів спільного інве-

стування дозволяє насамперед зробити висновок щодо значного поширення ІСІ в прак-

тиці різних країн, що пов’язане передусім з виконуваними ІСІ функціями. Водночас ІСІ 

в  кожній країні властива певна специфіка, зумовлена особливостями нормативного ре-

гулювання, термінологічним апаратом, специфікою створення, механізмами здійснення 

контролю за  діяльністю різних форм організації спільного інвестування. 

Привабливість ІСІ у світі традиційно обумовлена поєднанням чималих можливос-

тей вибору напрямів інвестицій з гарантованим захистом прав інвесторів шляхом вста-

новлення спеціальними положень діяльності ІСІ. 
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SUMMARY 

Krysryna R. Rezvorovych. International experience of legal regulation of joint investment 

institutions. This article defines the essence of collective investment institutions, analyses the experience 

of joint investment institutions in various countries. It is marked that the effectiveness of the activities of 

mutual investment institutions depends directly on the legal regulation of their activities, the establish-

ment of a clear legal regime of activity of investment funds and companies in the securities market. Given 

the evolution of legal regulation of co-investment institutions in Ukraine, the experience of other coun-

tries in this field is interesting and useful. 

The formation of separate national markets for joint venture investment services took place under 

completely different historical conditions, under different legal regimes and types of financial systems. 

The analysis of the activities of joint venture institutions abroad shows that there are different 

models of joint venture institutions. 

If in the US the most popular way of investing is to buy shares of mutual funds (or open-end in-

vestment companies) and, in addition, to close closed-end investment companies, in the UK, the former 

were the so-called unit trusts (or unit trusts), and the second - investment funds. 

The investment sphere of the German economy is very specific in comparison with other coun-

tries. This is due to the special role of the banks that they play in it. 

It is worth noting that the positive factors of legal regulation become effective only if an effective 

system of joint investment institutions and a favorable investment climate in the country are created. It is 

important to ensure state support for existing and newly created joint investment institutions, especially in 

the field of introducing the most preferential taxation system. Third, the creation of conditions that would 

encourage individual investors to participate in the investment fund. First of all, it is about creating mech-

anisms for guaranteeing the rights of participants of joint investment institutions. 

Keywords: joint investment institutions, asset management company, investment funds, trusts. 
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ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ  

НА БОРЖНИКІВ 
 

 

 

Досліджено правові механізми, які можуть бути використані до боржників з метою задово-

лення прав та інтересів кредиторів. Автор звертає увагу на зміни у чинному законодавстві остан-

німи роками у цьому напрямку й наголошує на актуальності підтримання дисципліни у зо-

бов’язальних відносинах, зважаючи на складну економічну ситуацію в країні та світову фінансову 

кризу. У дослідженні розкрито критерії, які слід застосовувати для визначення напрямків впливу 

на суб’єктів, що мають заборгованість перед кредитором. Також у статті проаналізовано специфі-

ку обрання заходів впливу на боржників, які мають певні статуси. 

Ключові слова: боржник, кредитор, зобов’язання, Єдиний державний реєстр боржників, 

фінансова неспроможність, примус. 

 

Постановка проблеми. Зважаючи на сучасні реалії життя, як-от нестабільну 

складну економічну ситуацію, фінансову кризу та, відповідно, кризу малого і середнього 

бізнесу, ситуації щодо порушення прав кредиторів-контрагентів стають дедалі пошире-

нішими. Виникає велика кількість питань з приводу того, як змусити боржника поверну-

ти борг. Складніше стає, коли боржник не просто не бажає, а й не має фінансової змоги 

виконати свої зобов’язання через відсутність прибутку, майна. Така ситуація, напевно, 

не є приємною й для самого боржника. Отже, актуальним є визначення меж та способів 

впливу на його майновий стан, передбачений законом, з метою виховання останнього у 

напрямку адекватної оцінки ризиків, на які він погоджується, вступаючи у відповідні 

відносини, дисциплінування у разі порушення прав та інтересів кредиторів та мінімізації 

негативних наслідків для обох контрагентів в умовах економічної кризи.     

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню питань правового регулювання правовідносин у сфері реалізації боргових зо-

бов’язань присвячувалися праці таких дослідників, як Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, 

В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, А. Т. Комзюка, С. Я. Фурси, С. В. Шестакова, 

Н. В. Янюк, В. В. Яркова тощо. 

Метою дослідження є визначення переліку заходів, спрямованих на здійснення 

дієвого впливу на боржника, що передбачені законом, та формування критеріїв для їх-

нього застосування.  

Наукова новизна дослідження полягає у системному підході до визначення сучас-

ного механізму задоволення прав кредиторів у разі відмови боржника від своїх зо-

бов’язань. Останнім часом у законодавстві України було прийнято низку нових норм 

щодо заходів, які застосовуються до боржників. Ці норми належать до різних галузей 

права, зокрема сімейного, цивільного, господарського, адміністративного  тощо. Відпо-

відно виникла потреба у аналізі й узагальнені актуального на сьогодні законодавчого 

підходу до боржника.  

Виклад основного матеріалу. Необхідність здійснювати вплив на боржника слід 

розглядати у двох варіантах: перший – правовий вплив, що виконує превентивну функ-

цію й забезпечує належне виховання боржників з метою формування у останніх патернів 

правомірної поведінки у зобов’язальних правовідносинах; другий – реалізація правових 

механізмів до боржників, що вже порушили правові приписи. 

Щодо першого виду впливу, слід зазначити, що існування певної нормативно-
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правової бази й, що найважливіше, практики її ефективного застосування створює нале-

жний превентивний влив. Розглянемо, які на сьогодні існують у нашому вітчизняному 

праві способи впливу на цю категорію контрагентів у зобов’язанні.  

Відмова боржника добровільно й належно виконувати свої зобов’язання перед 

кредитором дає останньому право звернутися до суду за захистом свого порушеного 

права. Якщо рішення суду буде на користь кредитора, але й після цього боржник його не 

виконає, порушується виконавче провадження. Ст. 10 Закону України «Про виконавче 

провадження» встановлює перелік заходів примусового виконання рішення суду, а саме: 

– звернення стягнення на майно боржника (кошти, цінні папери, корпоративні 

права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяль-

ності, інше майно (майнові права) боржника).  Навіть якщо таке майно перебуває в ін-

ших осіб або боржник володіє ним на праві спільної власності з іншими особами; 

– звернення стягнення на дохід боржника (заробітна плата, стипендія, дивіден-

ди, пенсія тощо); 

– вилучення у боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; 

– заборона або обмеження повноважень розпорядження та/або користування 

власним майном; 

– інші заходи, передбачені законом [5]. 

До одного з таких інших заходів слід віднести внесення відомостей про боржника 

до Єдиного державного реєстру боржників.  

Створений реєстр боржників є засобом правового впливу на боржників для сти-

мулювання їхньої дисципліни під час реалізації зобов’язальних відносин. Це достатньо 

новий спосіб впливу на боржника, встановлений у законі. Він дозволяє виявляти майно 

боржників. 

Єдиний реєстр боржників був створений у 2016 році (відповідно до Закону Украї-

ни «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року та Положення про автоматизовану 

систему виконавчого провадження від 05.08.2016 року №2432/5) [5], [4]. 

Цей реєстр розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Вне-

сення в нього даних щодо відповідного боржника створює низку обмежень та усклад-

нень для останнього. Відповідно до п. 9 ст. 8 ч. 2 Закону України «Про виконавче прова-

дження», автоматизована система виконавчого провадження забезпечує формування 

Єдиного реєстру боржників, тобто одночасно з винесенням постанови про відкриття 

виконавчого провадження вносяться дані про боржника у цей реєстр. І одночасно з при-

йняттям постанови про закінчення виконавчого провадження відомості про боржника 

виключаються з нього. 

Ст. 9 цього ж закону регламентує порядок функціонування цього реєстру. Єдиний 

реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою ав-

томатизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в 

режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та 

запобігання відчуженню боржниками майна (ч. 1 ст. 9 Закону) [5].  

Включені до реєстру відомості про боржників є відкритими для всіх, хто бажає. 

Зрозуміло, що розміщення даних про боржника у відповідному реєстрі можна 

сприймати певною санкцією, однак обов’язок виконувати зобов’язання перед своїм кре-

дитором у нього залишається.  

Закон зобов’язує державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріусів, 

реєстраторів майнових прав, інших суб’єктів владних управлінських повноважень, банки 

сповіщати виконавчу службу (приватного виконавця) про факт звернення до них особи, 

дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру боржників, за вчиненням певної дії 

з приводу власного майна. Виконавець, отримавши таке повідомлення, згідно зі ст. 56 

Закону України «Про виконавче провадження» має не пізніше наступного дня прийняти 

рішення про накладання арешту на таке майно (якщо він ще не накладений). Постанова 

про накладання арешту на майно боржника не пізніше ніж на наступний день після її 

прийняття має бути направлена до відповідного заявника: нотаріуса, державного реєст-

ратора тощо. 

У такий спосіб забезпечується прозорість майнового стану боржника перед своїм 

кредитором і унеможливлюється його приховування та збагачення за його рахунок у разі 

непогашених боргів. Існування цього механізму спонукає боржника погашати свою за-

боргованість перед кредиторами для вільного розпорядження власним майном. 

Закон також дозволяє визнати правочин недійсним, якщо боржник, дані про якого 
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були внесені у Єдиний державний реєстр, вчинив відчуження свого майна, за рахунок 

якого могло відбутися задоволення прав кредитора.  

Отже, функціонування такого правового механізму, який дозволяє виявляти й ко-

нтролювати відчуження майна боржником, дозволяє підвищити вірогідність захисту 

прав кредиторів й позитивно вливає на формування зобов’язальної дисципліни, що є 

превентивним заходом. 

Слід наголосити на тому, що дані не про всіх боржників вносяться у Єдиний дер-

жавний реєстр. Згідно  з ч. 5 ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження», винят-

ки встановлені для: 

– боржників-державних органів; 

– боржників-органів місцевого самоврядування; 

– боржників, у яких заборгованість по періодичних платежах за виконавчими 

документами не перевищують 3 місяці; 

– боржників за рішеннями немайнового характеру. 

Закон у ч. 6 ст. 9 містить перелік відомостей, які вносяться у реєстр. Серед інших 

там містяться відомості щодо категорії стягнення, а саме це виплати штрафу, кредиту, 

аліментів тощо.  

Як і в будь-який інший обліковий документ, у Єдиний державний реєстр боржни-

ків можуть вноситися правки у разі зміни найменувань юридичної особи, ПІБ фізичної 

особи, контактних даних, у разі боргового правонаступництва тощо. Однак цим змінам, 

як завжди, передують зміни у виконавчому провадженні. 

Також слід наголосити на тому, що останніми роками збільшився перелік заходів 

впливу на таку категорію боржників, як платників аліментів.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», який набрав чинності 06 

лютого 2018 року, запровадив більш суворі заходи посилення відповідальності за не-

сплату аліментів. Зокрема, до злісних неплатників, у яких наявна заборгованість, сукуп-

ний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, державним виконав-

цем в обов’язковому порядку виносяться постанови про встановлення тимчасових 

обмежень боржника в таких правах: 

–  у праві виїзду за межі України (ч. 5 ст. 157 Сімейного кодексу України) [7]; 

– у праві керування транспортними засобами; 
– у праві полювання; 
– у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолоще-

ною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертель-

ної дії [6]. 

Застосування на практиці нововведених заходів впливу на боржників дало пози-

тивні результати. Наприклад, за 3 місяці 2018 року державними виконавцями Дніпропе-

тровщини стягнуто 91 533 041 гривень заборгованості зі сплати аліментів на користь 

60 319 діточок, з яких 13 784 611 гривень – це кошти, стягнуті завдяки застосуванню до 

боржника заходів, передбачених вищезазначеним законом [3]. 

Якщо боржник э клієнтом банку і має заборгованості перед ним по кредитному 

договору, то коло заходів впливу на нього також має свою специфіку. Відповідно до ви-

мог Закону України «Про Національний банк України», Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, доку-

ментів Базельського комітету з банківського нагляду, з урахуванням загальноприйнятої 

банківської практики і міжнародного досвіду в цій сфері, у 2015 році були прийняті Ме-

тодичні рекомендації щодо роботи банків з боржниками – фізичними особами, у яких 

виникли/можуть виникнути фінансові труднощі [2]. З огляду на положення цієї методи-

чки, банкам було рекомендоване здійснювати роботу з боржником, у якого виник-

ли/можуть виникнути фінансові труднощі, шляхом вжиття таких заходів. Їх спрямування 

– створення прийнятних умов для забезпечення виконання боржником взятих на себе 

зобов’язань за кредитним договором. До таких заходів належать: 

– спілкування з боржником; 

– оцінка фінансового стану та стану забезпечення кредиту; 

– проведення реструктуризації заборгованості; 

– робота зі скаргами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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Якщо боржник є клієнтом кількох банків одночасно, то доцільним визнається ініці-

ювання банком перед іншими банками-кредиторами питання про вжиття спільних заходів.  

З 2019 року в Україні почав діяти новий кодекс – Кодекс України з процедур бан-

крутства від 18.10.2018 року № 2597-VIII. Цей нормативний акт застосовується до бор-

жників, які не виконують свої зобов’язання через неплатоспроможність, і регулює від-

носини щодо відновлення фінансового стану такого боржника. Провадження у справі 

про банкрутство проводиться господарським судом з ініціативи як кредитора, так і само-

го боржника. Цікавим є те, що така справа відтепер може порушуватися і щодо боржни-

ка – фізичної особи, яка не є підприємцем. Але лише з ініціативи останньої.  Кодекс пе-

редбачає такі заходи щодо фінансового оздоровлення боржника та задоволення прав 

кредитора: 

– порушення провадження у справі про банкрутство; 

– санація, реструктуризація боргів; 

– банкрутство та ліквідаційна процедура тощо. 

Кодекс передбачає особливості банкрутства таких суб’єктів господарювання, як 

страхових організацій, професійних учасників ринку цінних паперів, державних підпри-

ємств, фермерських господарств тощо [1]. 

Висновки. Отже, ми можемо підбити підсумок щодо заходів, спрямованих на 

здійснення дієвого впливу на боржника, що передбачені законом.  

Відповідно до норм приватного права, боржник, у якого є невиконане зобов’язання 

перед кредитором, має його виконати добровільно. Якщо цього не відбувається, то наступ-

ні заходи, які передбачає чинне законодавство, обираються залежно від того, боржник 

ухиляється чи взагалі фінансово неспроможний виконати таке зобов’язання. У будь-якому 

разі кредитор має право здійснити самозахист свого порушеного права, передбаченого ст. 

19 Цивільного кодексу України. Усі інші заходи пов’язуються із залученням суду до вирі-

шення проблеми. Причому господарського суду – у разі неплатоспроможності боржника 

(для оздоровлення його стану), або цивільного – у всіх інших випадках (для застосування 

державного примусу до недобросовісного боржника).  

У законодавстві існує специфіка під час обрання заходів впливу на боржника, 

який має певні статуси: боржник – фізична особа, боржник – юридична особа, державне 

підприємство, боржник по аліментним зобов’язанням, неплатоспроможний боржник 

тощо. 

Отже, критеріями для застосування правових механізмів до боржників є: 

– характеристика особи (фізична/юридична особа тощо); 

– галузь права, яка встановлює обов’язок для боржника (цивільне / сімейне / го-

сподарське право тощо); 

– причини виникнення заборгованості (неплатоспроможність / безвідповідаль-

ність боржника тощо); 

– особиста позиція боржника та/або кредитора до ситуації, що виникла (ініцію-

вання санації / реструктуризації боргів тощо). 

Загалом зазначимо, що прийняті останніми роками зміни до чинного законодавст-

ва та нові закони створюють належне середовище для регулювання зобов’язальних пра-

вовідносин, які зазнали негативного сценарію. Однією з таких позитивних змін слід ви-

знати започаткування ведення в нашій країні Єдиного державного реєстру боржників. 

Сучасні норми мають досить диференційований підхід до боржників, що сприяє дієвому 

підходу до вирішення боргового питання та виконання превентивної ролі закону. 
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SUMMARY 

Olha O. Kruhlova. Legal analysis of mechanisms of influence on debtors. This article is dedi-

cated to exploring legal mechanisms that can be used against debtors to satisfy creditors' rights and inter-

ests. The purpose of the study is to determine the list of measures aimed at exercising effective influence 

on the debtor, provided by law, and to formulate criteria for their application. 

The author draws attention to changes in the current legislation in this area in recent years and 

stresses the urgency of maintaining discipline in obligations, given the difficult economic situation in the 

country and the global financial crisis. One of such positive changes should be the establishment of the 

keeping of the Unified State Register of Debtors in Ukraine, whose functioning makes it possible to iden-

tify the debtor's property and impose restrictions on it, prohibit alienation and so on. And all this provides 

an opportunity to meet the property needs of creditors. 

For the first time, the study reveals the criteria that should be used to determine the areas of influ-

ence for entities with debt to the lender: characteristics of the individual (individual / legal entity, etc.); 

the area of law that sets the obligation for the debtor (civil / family / commercial law, etc.); the causes of 

the debt (insolvency / liability of the debtor, etc.); the personal position of the debtor and / or creditor in 

the situation that has arisen (initiation of debt resolution / restructuring, etc.) 

The article also analyzes the specifics of choosing measures to influence debtors who have certain 

statuses. Such a feature exists in particular for an individual, a legal entity, a state-owned enterprise, an 

alimony debtor, an insolvent debtor, and others. 

Keywords: debtor, creditor, liabilities, unified state register of debtors, financial insolvency, 

compulsion. 
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ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ «ПРАВО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ»  

В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  

 
Надано юридичну характеристику нововведеної конструкції «право довірчої власності» в  

цивільне законодавство України. Висвітлено сучасний стан і можливі перспективи розвитку цього 

правового інституту в нашій державі. Зокрема, відзначено подвійний характер правової природи 

та неоднозначність оцінки «права довірчої власності»: по-перше, як виду (ст. 546 ЦК України) та 

способу (ст. 597 ЦК) забезпечення виконання зобов’язання; по-друге, як особливого виду права 

власності (ст. 316 ЦК). Причому в усіх значеннях «право довірчої власності» в його сучасному 

варіанті викликає численні зауваження фахівців, що зумовлює полеміку та необхідність подаль-

ших змін. 

Ключові слова: довірча власність, забезпечення виконання зобов’язань, речові права, право 

власності, довірчі правовідносини, управління майном, фідуція, фідуціарний правочин.  

 

Постановка проблеми. 01 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціа-

цію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-

риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинена у час-

тині політичних положень (преамбула, стаття 1, розділи І, II, VII) 21 березня 2014 року в 

м. Брюсселі та у частині торговельно-економічних і галузевих положень (розді-

ли III, IV, V, VI) 27 червня 2014 року в м. Брюсселі (далі – Угода про асоціацію) [1]. 

Положеннями ст. 133 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони визнають 

важливість наближення чинного законодавства України до законодавства Європейсько-

го Союзу. Україна забезпечить поступове узгодження чинних законів та майбутнього 

законодавства з acquis ЄС. Таке наближення розпочинається з дати підписання цієї Уго-

ди та поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII 

до цієї Угоди [2]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1109 було затвер-

джено план заходів з виконання Угоди про асоціацію, яким, серед іншого, передбачено 

імплементацію Директиви Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу про 

механізми фінансового забезпечення від 06.06.2002 р. № 2002/47 (Directive 2002/47/EC of 

the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral 

arrangements) [3]. 

У п. 13 Преамбули вказаної Директиви наголошується, що вона має на меті захис-

тити дійсність механізмів фінансового забезпечення, які ґрунтуються на повній передачі 

власності на фінансове забезпечення, зокрема, шляхом усунення так званої перекваліфі-

кації в заставу таких механізмів фінансового забезпечення, включаючи угоди РЕПО. 

Іншими словами, Директива покликана убезпечити сторони від кваліфікації у ролі заста-

                                                           

© Саксонов В.Б., 2020 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2749-7662 

vsaksonov@ukr.net 

© Ромащенко К.В., 2020 

constantin.romaschenko@ukr.net 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n2821
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n69
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n78
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n83
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n2686
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n129
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n193
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n2175
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n2669


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 121 

ви такого окремого виду забезпечення, як передача права власності на майно [4]. 

Положеннями ст. 2 зазначеної Директиви механізм фінансового забезпечення ви-

значається, зокрема, такими видами: заставний механізм фінансового забезпечення неза-

лежно від того, чи охоплюються вони рамковими угодами або загальними положеннями 

та умовами (абз. a ч. 1 ст. 2); або механізм фінансового забезпечення з передачею титулу 

(title transfer financial collateral arrangement) (абз. b ч. 1 ст. 2) [Там само]. Тобто положен-

ня Директиви в своєму змісті «заставу» та «передачу права власності на майно з метою 

забезпечення виконання зобов’язання» визначають як два автономні та незалежні спосо-

би забезпечення виконання зобов’язань. 

З огляду на положення Угоди про Асоціацію, держава України взяла на себе 

обов’язок по імплементації механізмів фінансового забезпечення, якими окремо може 

бути як застава (імплементована в чинне законодавство України), так і забезпечення з 

передачею права власності на майно. 

Певні зрушення у цьому напрямку були здійснені. Зокрема, на восьмому скликан-

ні Верховної Ради України було розглянуто законопроєкти, в яких запропоновано ввести 

інститут довірчої власності в правозастосовну практику України, зокрема проєкт Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права 

довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань» від 16.03.2016 р. № 

4188 та проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні» від 06.06.2017 р. № 6540. Проте вказані 

законопроєкти не були встановлені законодавчо, і як наслідок, супротив і дискусія, яка 

широко точилася як між правознавцями-науковцями, так і між юристами-практиками. 

20 вересня 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 

132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні», яким, серед іншого, було запроваджено інститут 

довірчої власності як вид забезпечення виконання зобов’язання та особливий вид права 

власності [5], що в запропонованому вигляді, іще до прийняття та набрання чинності 

законом, зазнав чималої критики та викликав полеміку серед наукової спільноти. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Зазначена 

тематика вже ставала об’єктом і предметом дослідження вчених, як-от  Г. Буяджи,  І. В. 

Венедіктова, Р. А. Майданик, К. Г. Некіт, С. А. Сліпченко, К. Р. Усманова, Г. Г. Харчен-

ко та інших. Однак зважаючи на те, що право довірчої власності введене декілька міся-

ців,  і тому є новацією для національного законодавства, цей правовий інститут продов-

жує постійно привертати увагу фахівців-правознавців через неоднозначний характер 

його сучасного стану. 

Метою цього дослідження є визначення та характеристика правової природи пра-

ва довірчої власності на сучасному етапі її становлення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сутності цього питання необхідно 

звернутися до його початку, тобто права Стародавнього Риму. В Інституціях Гая можна 

знайти такий уривок (оригінальний текст перекладено на російську): «Fiducia заключае-

тся или с залогопринимателем или с другом, чтобы наша заложенная вещь была тем бо-

лее обеспечена [6, с. 13].  

Виникнення фідуції первісно ґрунтувалося на відносинах позики (nexum) й інших 

боргових зобов’язань. Для надання гарантій виконання своїх боргових зобов’язань бор-

жник шляхом манципації (mancipatio) або уступки права (in iure cessio) передавав право 

власності на належну йому річ іншій особі – кредитору. Тому фідуція характеризувалася 

невигідним становищем боржника, який у разі невиконання або неналежного виконання 

свого зобов’язання міг втратити право власності на заставлене майно. Ця домовленість 

мала характер пакту (pactum), а тому її невиконання з боку кредитора не забезпечувало-

ся позовним захистом і цілком залежало від доброчесності й порядності останнього. Са-

ме тому цей договір мав довірчий, фідуціарний характер. Тоді, коли передане за таким 

договором майно значно переважало за вартістю і цінністю предмет основного боргу, 

належне виконання боржником забезпеченого заставою зобов’язання взагалі було неви-

гідним кредитору. Для блокування можливих зловживань із боку заставного кредитора 

згодом у практику заставних відносин був уведений особливий фідуціарний позов (actio 

fiduciae). Однак право такої вимоги боржника мало не абсолютний, а відносний характер 

і стосувалося лише правовідносин, що виникали між ним і кредитором. Тому, якщо не-

добросовісний кредитор передавав право власності на предмет застави іншій особі, бор-

жник не мав права пред’явити до неї позов про витребування речі. [7, с. 116–118]. 
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Фідуція традиційно поділялася на два види фідуціарних угод: fiducia cum amico, 

яка передбачає передачу прав на майно з метою управління ним в інтересах фідуціанта; 

та fiducia cum creditore, фідуція з метою забезпечення виконання позикового зо-

бов’язання. Згодом фідуцію повинні були замінити pignus і hypotheca, однак цього не 

сталося і фідуцію продовжили використовувати для оформлення реального забезпечення 

зобов’язань. Причиною «виживання» фідуції стали її незаперечні переваги для кредито-

ра [6, с. 16].  

Отже, з плином часу моральний обов’язок позикодавця повернути майно первіс-

ному власнику після сплати останнім суми позики був замінений на юридичний 

обов’язок. Так само були розроблені та вдосконалені способи захисту первісного влас-

ника у разі порушення позикодавцем свого фідуціарного обов’язку (наприклад, у разі 

відмови від повернення майна або у разі несанкціонованого продажу третій особі). На 

цей час основною тенденцією у сфері забезпечення зобов’язань є звернення до так зва-

них непосесорних забезпечувальних інтересів та використання забезпечувальних меха-

нізмів, які базуються на правовому титулі, зокрема забезпечувальної передачі правового 

титулу. Цей вид забезпечення досить поширений у цілій низці країн та отримав загальну 

назву fiduciary transfer of title, тобто фідуціарна передача права власності. Під такою на-

звою він відомий у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Чорногорії, Румунії. В ін-

ших країнах, що сприйняли цей вид забезпечення, цей інститут має іншу назву, а саме: у 

Швейцарії існує довірче забезпечення (fiducie-sûreté або fiducia cum creditore); у Німеч-

чині паралельно функціонують інститут Sicherungsübereignung для передачі майна і 

Sicherungsabtretung для передачі майнових прав; у Франції практикують забезпечувальну 

fiducie [8]. 

Зі свого боку, К. Р. Усманова в своєму дисертаційному дослідженні на тему: «Ти-

тульное обеспечение гражданско-правовых обязательств», зазначає, що титульне забез-

печення можна схарактеризувати як реальну гарантію виконання боржником свого гро-

шового боргу за допомогою передачі кредитору або утримання кредитором права 

власності. Питання щодо правової природи титульного забезпечення і про те, чи є титу-

льне забезпечення способом забезпечення зобов’язань, є неоднозначним. Заперечення 

забезпечувального характеру титульного забезпечення може обґрунтовуватися тим, що 

під час формального розгляду цієї конструкції кредитор отримує забезпечення у власно-

му майні, що не може свідчити про забезпечувальний характер конструкції і відрізняєть-

ся від всіх закріплених в законі способів забезпечення, де майно, що являє собою гаран-

тіюї виконання зобов’язання, надається з майнової сфери боржника [6, с. 27–28].  

Розглядаючи питання акцесорності титульного забезпечення, К. Р. Усманова вка-

зує, що в Німеччині забезпечувальна передача власності, забезпечувальне відступлення 

права вимоги (Sicherungsabtretung) і утримання права власності є неакцесорними спосо-

бами забезпечення. У Франції утримання права власності розглядається як акцесорний 

спосіб забезпечення. В естонській доктрині і правозастосовній практиці забезпечувальна 

передача права власності («заставне придбання») позиціонується як неакцесорний тип 

забезпечення [Там само, с. 31].  

Отже, дискусія з приводу правової природи довірчої власності та плюралізм під-

ходів до її визначення панує не тільки серед українських юристів, а й серед іноземних 

фахівців. 

До того ж в українському законодавстві вже була закріплена правова конструкція 

довірчої власності в її класичному розумінні fiducia cum amico. Наприклад, в абз. 2 ч. 5 

ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» визначено, що договір про управління 

цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнен-

ня у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління 

цінні папери, інші фінансові інструменти і кошти, призначені для інвестування в цінні 

папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на 

кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами 

від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами [9]. 

Як було зазначено, 20 вересня 2019 року Верховною Радою України було прийня-

то Закон України № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (далі – Закон № 132-IX), яким, 

серед іншого, було запроваджено інститут довірчої власності як вид забезпечення вико-

нання зобов’язання [5]. 
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Главу 49 Цивільного кодексу України було доповнено параграфом 8 «Довірча 

власність», а також внесено відповідні зміни до інших положень Цивільного кодексу 

України, Земельного кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Законів 

України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтя-

жень», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про банки і бан-

ківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» тощо. Закон 

№ 132-IX набрав чинності з 17.10.2019 р.  

Наразі не ставиться на меті здійснити детальний аналіз внесених Законом № 132-

IX змін, а постає питання щодо правової природи конструкції, якою була запроваджена 

довірча власність у цивільне право України.  

Внесені Законом № 132-IX зміни передбачають, що за договором про встановлен-

ня довірчої власності одна сторона (довірчий засновник) передає майно другій стороні 

(довірчому власнику) на праві довірчої власності для забезпечення зобов’язання борж-

ника за кредитним договором, договором позики (ч. 1 ст. 597
1 
ЦК України). Право дові-

рчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань (далі – довірча власність) є 

різновидом права власності на майно, за яким кредитор, який отримав майно у довірчу 

власність (довірчий власник), не має права самостійно відчужувати таке майно, крім як 

для звернення стягнення на нього, а також викупу його для суспільних потреб у порядку, 

встановленому законом (ч. 2 ст. 597
1 
ЦК України). З моменту встановлення довірчої вла-

сності право власності особи, яка передала своє майно у довірчу власність, припиняється 

(ч. 3 ст. 597
1 
ЦК України) [10]. 

Крім того, у введеній правовій конструкції права довірчої власності передбачений 

механізм відступлення прав довірчої власності (ст. 597
12

 ЦК України) та придбання до-

вірчої власності в інтересах іншої особи (ст. 597
13

 ЦК України) [Там само]. 

Водночас у ч. 2 ст. 316 ЦК України право довірчої власності визначено особливим 

видом права власності, яке виникає внаслідок договору або закону [10]. 

Отже, законодавець у вказаних нормах запроваджує інститут довірчої власності зі 

спробою надати йому дуальний зміст правової природи: з одного боку, визначаючи до-

вірчу власність як вид та спосіб забезпечення виконання зобов’язання, що за своєю при-

родою відноситься до зобов’язального права (акцесорне зобов’язання); а з іншого – ви-

значаючи довірчу власність видом речового права (особливим видом права власності), 

яке виникає на підставі договору (ст. 597
1
 ЦК України) або закону (випадки виникнення 

права довірчої власності на підставі закону не унормовані). 

Водночас законодавець хоч і визначає право довірчої власності, як особливий вид 

права власності, однак на законодавчому рівні запроваджує «дефект змісту» в праві до-

вірчої власності на відміну від наявного змісту в праві власності. 

Наприклад, відповідно до наявної законодавчої конструкції, до змісту права влас-

ності належать три елементи (правоможності): право володіння, право користування та 

право розпорядження майном, і власник майна має всі три правоможності. 

Право ж власності визначено як право особи на річ (майно), яке вона здійснює ві-

дповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (частина 1 ст. 316 ЦК 

України) [10].  

«Дефект змісту» довірчої власності, як особливого виду права власності, поясню-

ється відсутністю у довірчого власника права самостійно відчужувати майно, що є 

об’єктом права довірчої власності, крім як для звернення стягнення на нього, а також ви-

купу його для суспільних потреб у порядку, встановленому законом. При цьому, останнє 

положення (щодо викупу його для суспільних потреб у порядку, встановленому законом) 

залишається неврегульованим ані в частині механізму такого викупу, ані в частині припи-

нення зобов’язань сторін за основним зобов’язанням (хто буде бенефіціаром від такого 

викупу, чи буде припинено забезпечене зобов’язання сторін і в якій частині тощо). 

Крім того, в довірчій власності додатково вводиться елемент строковості її існу-

вання, зумовлений тим, що право довірчої власності встановлюється для забезпечення 

виконання зобов’язання боржника і на період існування такого зобов’язання.  

Однак чинна правова природа права власності в Україні не передбачає наявності 

«дефекту змісту» правоможностей та розділення їх між декількома власниками, і з вве-

денням інституту права довірчої власності як особливого виду права власності жодних 

змін в цій частині внесено не було.  

Саме на це звернуло увагу Головне науково-експертне управління Верховної Ради 

України у своєму висновку до Закону № 132-IX (Висновок на проєкт Закону України «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні» (реєстр. № 1059 від 29.08.2019 р.) та зазначило, що за своєю приро-

дою право довірчої власності є не окремим різновидом права власності, як це пропонуєть-

ся визначити у проєкті (ч. 2 нової ст. 597
1
 ЦК України), а має розглядатися як один із видів 

речових прав на чуже майно. Це пояснюється, зокрема, тим, що  цивільне право не перед-

бачає існування різновидів права власності з різними наборами повноважень декількох 

власників щодо одного об’єкта права власності. Це відображено, зокрема, у ч. 1 ст. 316 ЦК 

України, згідно з якою правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб [11].  

Схожу позицію висловлює К. Г. Некіт у статті «Довірча власність як спосіб забез-

печення виконання зобов’язання: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства» 

стосовно висновків до проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження права довірчої власності як способу забезпечення вико-

нання зобов’язань» від 16.03.2016 № 4188, яка зазначила, що видається неправильним 

визначати право довірчої власності як різновид права власності на майно [ 12].  

Однак вказані застереження були проігноровані, а в чинне законодавство України 

було введено конструкцію права довірчої власності, яка за своєю правовою природою 

має не багато спільного з цим явищем. 

Введена законодавцем конструкція права довірчої власності за своїм змістом та 

функцією більше схожа на сурогат іпотеки в її «суперформі», при якому кредитору «по-

легшується» механізм звернення стягнення на заставне майно, за рахунок володіння ти-

тулом, а не як правочин, який відповідає засадам фідуції (особливої довіри), хоч і з за-

безпечувальною функцією.  

Висновки. На підставі вищенаведеного можна підсумувати: право довірчої влас-

ності має розглядатися в широкому розумінні значення цього правового явища, яке може 

передбачати як передачу прав на майно з метою управління ним в інтересах фідуціанта 

(fiducia cum amico), так і передачу права на майно з метою забезпечення виконання по-

зикового зобов’язання (fiducia cum creditore), а тому ідея обмеження на законодавчому 

рівні цього явища виключно забезпечувальною функцію є сумнівною та може мати дов-

гострокові наслідки при подальшому усвідомленні цього правового явища й імплемен-

тації зарубіжних практик.  

 Запровадження на законодавчому рівні інституту довірчої власності як виду та 

способу забезпечення виконання зобов’язання зі спробою надання йому дуального зміс-

ту правової природи є ні чим іншим, як спробою замінити зміст формою.  

Введена законодавцем правова конструкція права довірчої власності за своєю 

правовою природою є сурогатом іпотеки в її «суперформі», при якому кредитору «поле-

гшується» механізм звернення стягнення на майно за рахунок володіння титулом. 

 Довірча власність як вид і спосіб забезпечення виконання зобов’язання не може 

розглядатися як особливий вид права власності без доктринального та законодавчого 

перегляду змісту правоможностей власника.  

На законодавчому рівні більш вдалою була б імплементація еволюційної форми 

довірчої власності – титульного забезпечення як способу забезпечення виконання зо-

бов’язання без «затушовування» в його природу ознак такого виду речового права, як 

право власності, хоч і з наданням йому особливого виду. 

Довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язання (титульне за-

безпечення) слід розглядати як вид речового права на чуже майно, а не як особливий вид 

права власності з «дефектом змісту» правоможностей. 
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SUMMARY 

Vladyslav B. Saksonov, Kostyantyn V. Romashchenko. Legal structure “law of trusts” in 

the civil legislation of Ukraine. The article gives the legal characteristics of the newly introduced struc-

ture "law of trusts" in the civil legislation of Ukraine. The current status and possible prospects for the 

development of this legal institution in our state are clarified. In particular, the two-fold character of the 

legal nature and the ambiguity of the assessment of “law of trusts” were noted. Firstly, as a type (Article 

546 of the Civil Code of Ukraine) and a method (Article 597 of the Civil Code of Ukraine) of guarantee-

ing the fulfillment of an obligation. Secondly, as a special type of property right (Article 316 of the Civil 

Code of Ukraine). Moreover, in all senses, the "law of trusts" causes numerous comments by specialists, 

which causes controversy and the necessity for further changes. 

The right of trust should be considered in a broad understanding of the significance of this legal 

phenomenon. It may include the transfer of property rights for the purpose of managing it in the interests 

of a fiduciary (fiducia cum amico), and the transfer of property rights in order to ensure the fulfillment of 

a loan obligation (fiducia cum creditore). Therefore, the idea of limiting at the legislative level of this 

phenomenon of an exclusively interim function is doubtful and may have long-term consequences with a 

further understanding of this legal phenomenon and the implementation of foreign practices.  

The introduction at the legislative level of the institution of trusts as a type and method of ensur-

ing the fulfillment of an obligation with an attempt to provide him with dual content of a legal nature is 

nothing more than an attempt to replace the content with a form.  

The legal construction of law of trusts introduced by the legislator is, by its legal nature, a surro-

gate for mortgages in its “super form”. In it, the lender is “facilitated” by the mechanism of foreclosure on 

property, through ownership of the title. 

Trust property as a type and method of ensuring fulfillment of an obligation cannot be considered 

as a special type of property right without a doctrinal and legislative review of the content of the owner’s 

eligibility.  

At the legislative level, it would be more successful to implement the evolutionary form of trust - 

title support as a way to ensure fulfillment of an obligation without “obscuring” in its nature the attributes 

of this type of right to things as property right, albeit with the provision of a special type of property. 

Trust property as a way to ensure the fulfillment of an obligation (title security) should be consid-

ered as a type of right to things  to another's property, and not as a special type of property right with a 

defect in the content of eligibility. 

Keywords: fiduciary property, ensuring oligations fulfillment, real rights, ownership, trust legal 

relations, property management, fiduciation, fiduciary transaction. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66289
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ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ – НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ  

З БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ  

АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕННЯМ 

 
Здійснено спробу визначення предмета злочину – нецільового використання бюджетних 

коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджет-

них призначень або з їх перевищенням на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних поло-

жень та законодавства щодо цієї проблеми. Підтримано пропозицію розширити предмет злочину, 

передбаченого ст. 210 Кримінального кодексу України, коштами державних і місцевих позабю-

джетних фондів, адже вони не включаються до складу Державного бюджету України та місцевих 

бюджетів, але за своїм соціальним призначенням і порядком використання схожі на бюджетні 

кошти та є складовою державних фінансів. Зважаючи на це та те, що досить відмінне поняття бю-

джетних коштів (коштів бюджету) міститься у п. 11 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, запро-

поновано виключити примітку 1 до ст. 210 Кримінального кодексу України. Необхідно знизити 

межі розміру предмета злочину, передбаченого ст. 210 Кримінального кодексу України, тому що 

закріплений законодавцем його розмір практично унеможливлює застосування цієї норми. 

Ключові слова: предмет злочину, бюджетні кошти, фонд фінансових ресурсів, кошти по-

забюджетних фондів, державні позабюджетні фонди, місцеві позабюджетні фонди, нецільове 

використання. 

 

Постановка проблеми. Як відомо з теорії кримінального права, предмет злочину 

є обов’язковою ознакою будь-якого складу лише предметного злочину. А предметним 

злочином є суспільно небезпечне діяння, обов’язковою ознакою складу якого є предмет 
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кримінального правопорушення. 

Дослідження предмета кримінального правопорушення, від його початку і до на-

шого часу, завжди відрізнялося дискусійними поглядами й еволюціонувало, переважно, 

через закономірність визначення предмета суспільно небезпечного діяння в юридичній 

практиці чи у порядку наукового тлумачення. Тому вказане вчення не викликає жодних 

дискусій у його покликанні для еволюції науки кримінального права і розвитку правоо-

хоронної діяльності. 

У загальносуспільному розумінні предмет кримінального правопорушення як фі-

зична ознака є тільки передумовою або підставою соціального відношення як суспільної 

характеристики. На противагу цій (загальносуспільній) теорії до формулювання співста-

влення досліджуваних положень, в кримінально-правовому розумінні предмет суспільно 

небезпечного діяння являє собою чи буває ознакою складу кримінального правопору-

шення, що належить до категорії об’єкта як елемента складу суспільно небезпечного 

посягання. 

Предмет кримінального правопорушення посідає вагоме місце в сукупності ознак 

складу кожного предметного суспільно небезпечного діяння, зокрема використання ко-

штів бюджету всупереч визначеним цілям, надання бюджетних кредитів або здійснення 

бюджетних витрат з перевищенням встановлених призначень бюджету чи без них, тому 

що він є обов’язковою його ознакою. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. В юриди-

чній літературі питанням кримінально-правової протидії використанню коштів бюджету 

всупереч визначеним цілям, здійснення бюджетних видатків або надання бюджетних 

кредитів з перевищенням встановлених призначень бюджету чи без них приділено увагу 

в працях П. П. Андрушка, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, П. С. Берзіна, 

Н. О. Гуторової, Ю. А. Дорохіної, О. О. Дудорова, В. М. Киричка, В. П. Коржа, 

М. І. Мельника, В. О. Навроцького, О. І. Перепелиці, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрельцова, 

В. Я. Тація, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка та інших авторів. Однак в працях цих науков-

ців саме предмет злочину, передбаченого ст. 210 Кримінального кодексу України (далі – 

КК), досліджувався недостатньо. 

У сучасній українській науці проблему предмета злочину, передбаченого 

ст. 210 КК, досліджували: О. В. Тихонова «Кримінальна відповідальність за порушення 

законодавства про бюджетну систему України» (Київ, 2009 р.) [1], Р. А. Волинець «Кри-

мінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства: ст. 210 КК Украї-

ни» (Київ, 2011 р.) [2], О. З. Гладун «Кримінологічна характеристика, детермінація та 

запобігання злочинам проти порядку виконання бюджету» (Київ, 2012 р.) [3]. Але праця 

О. В. Тихонової захищена до викладення ст. 210 КК у новій редакції відповідно до Зако-

ну України від 8 липня 2010 р. № 2457-VI. Дослідження ж О. З. Гладуна здійснено з 

кримінологічної науки, а не з кримінального права. Результати, отримані зазначеними 

авторами, становлять теоретичну основу для розуміння та подальшого вивчення предме-

та злочину, передбаченого ст. 210 КК. Водночас у їх працях ця проблема має дискусій-

ний характер. 

Метою статті є вирішення проблемних питань визначення предмета кримінально-

го правопорушення – використання коштів бюджету всупереч визначеним цілям, надан-

ня бюджетних кредитів або здійснення бюджетних витрат з перевищенням встановлених 

призначень бюджету чи без них. 

Виклад основного матеріалу. Предмет кримінального правопорушення – нео-

бов’язкова характеристика об’єкта суспільно небезпечного діяння, яка проявляється у 

речових благах (які фізична особа може відчувати органами чуття чи фіксувати спеціа-

льними технічними засобами), з приводу яких і (або) способом прямого впливу на що 

вчинюється суспільно небезпечне посягання. 

Предмет суспільно небезпечного діяння характеризується лише притаманними 

йому рисами: суспільною, правовою та матеріальною. Суспільна риса визначає предмет 

суспільно небезпечного діяння як цінність – те, що має вартість, отже введено в сукуп-

ність зв’язків серед фізичних осіб. Правову ознаку предмета суспільно небезпечного 

діяння встановлюють: факт кримінальних посягань, скоєних стосовно певних майнових 

благ і (чи) спрямованих прямо на них; субординація предмета об’єкту суспільно небез-

печного діяння; суб’єктивне ставлення винного до предмета (бажання визначеним чином 

вплинути на нього); форма передбачення (як – опосередковано або безпосередньо – пре-

дмет суспільно небезпечного діяння встановлений в диспозиції статті (частині статті) 
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Особливої частини КК) та необов’язковість (предмет є факультативним для всіх складів 

суспільно небезпечних діянь). Матеріальна риса означає фізичну характеристику пред-

мета злочину. Матеріальність характеризується шляхом досвіду: під фізичними (матері-

альними) необхідно розуміти блага, які мають відчуватися органами чуття фізичної осо-

би чи спеціальними технічними засобами. 

Предметом суспільно небезпечного діяння, визначеного ст. 210 КК, є бюджетні 

кошти, дефініцію яких передбачено у примітці 1 до ст. 210 КК, відповідно до якої бю-

джетними коштами є кошти, які вводяться до місцевих бюджетів та бюджету держави, 

незважаючи на підставу їхнього формування. Проте це визначення не є точним понят-

тям, яке передбачено у п. 11 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України (далі – БК), згідно з 

яким кошти бюджету (бюджетні кошти) – включені згідно із нормами права бюджетні 

надходження та бюджетні витрати. Отже, остання дефініція визначає те, що під бюджет-

ними повинні розумітися не тільки наявні (ті, які знаходяться на єдиному рахунку казна-

чейства) кошти, а й заплановані, втім кошти у бюджет ще не отримані. Не визнаються 

предметом досліджуваного суспільно небезпечного діяння кошти, які тільки повинні 

бути направлені до бюджету, а так само кошти, які перебувають на праві власності у 

певних юридичних осіб. 

Предмет суспільно небезпечного діяння, визначений ст. 210 КК, – кошти бюджету 

– це кошти, які перебувають на єдиному рахунку казначейства, на рахунках бюджетних 

організацій в органах Державної казначейської служби України (або на рахунках банків 

у випадках, встановлених нормами права) чи у касах бюджетних організацій. 

Кошти бюджету закріплені за країною на праві власності. Згідно зі ст. 22 БК з ме-

тою реалізації заходів і програм, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, асиг-

нування бюджету виділяються розпорядникам коштів бюджету. Водночас головні роз-

порядники коштів бюджету не витрачають їх безпосередньо (крім наданих на їх 

утримання коштів), а перерозподіляють асигнування бюджету розпорядникам, які стоять 

нижче. За останніми ці кошти закріплюються на праві оперативного управління, а ці 

кошти залишаються бюджетними. Надалі в ході виконання бюджету надаються кошти 

бюджету їхнім одержувачам – юридичним особам, які залежно від їхнього правового 

статусу одержують їх чи на праві власності (особи приватного права), чи на праві госпо-

дарського відання (особи публічного права). Посадова особа скоює суспільно небезпеч-

не діяння, встановлене ст. 210 КК, попри передбачену мету, асигнування бюджету чи 

бюджетні призначення, визначені країною в особі посадових (службових) осіб чи упов-

новажених органів, а через те порушує право власності на кошти бюджету чи (й) інші 

майнові (речові) права на них (право оперативного управління, право господарського 

відання і таке інше) залежно від того, на підставі якого права належать ці кошти бюдже-

ту одержувачу чи розпоряднику коштів бюджету. Тому також додатковим об’єктом сус-

пільно небезпечного діяння, визначеного ст. 210 КК, є право власності на кошти бюдже-

ту чи (й) інші похідні від права власності майнові (речові) права, тобто соціальні 

(суспільні) цінності (блага) власності. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 2 БК, бюджетна система України – врегульована законо-

давством система державного бюджету і місцевих бюджетів побудована з врахуванням 

адміністративно-територіальних і державного устроїв, а також економічних відносин. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 2 БК, бюджет – план використання і формування ресурсів фі-

нансової системи з метою забезпечення функцій та завдань, що виконуються протягом 

бюджетного періоду органами місцевого самоврядування, органами влади Автономної 

Республіки Крим, а також органами державної влади відповідно. 

Отож, право України встановлює дефініцію бюджету як план формування і вико-

ристання ресурсів фінансової системи. Безперечно те, що зміст бюджету не можна ви-

значати так вузько, лише як план, проєкт, документ або програму. Через те в праві Укра-

їни потрібно розділяти поняття Закону України «Про державний бюджет України…» (на 

відповідний рік) та бюджету. 

Впевнені, що саме кошти бюджету (бюджетні кошти) мають характеризувати 

зміст бюджету. Сутність бюджету являє собою відповідну систему, а точніше фонд пев-

них ресурсів фінансової системи, інакше кажучи, коштів бюджету, через те вони мають 

встановлювати зміст цієї дефініції. Фонд розглядають як «матеріальні цінності чи кош-

ти, які витрачаються з окремою ціллю, які призначені з певною метою». Тому сутність 

дефініції бюджету складає відповідний фонд певних ресурсів фінансової системи. Зва-

жаючи на це, пропонуємо внести такі зміни у дефініцію бюджету, передбачену п. 1 ч. 1 
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ст. 2 БК: після слова «…бюджет – …» слова «план формування та використання» замі-

нити словом «фонд», а п. 1 ч. 1 ст. 2 БК передбачити у такій редакції: «…1) бюджет – 

фонд фінансових ресурсів з метою забезпечення функцій та завдань, що виконуються 

протягом бюджетного періоду органами місцевого самоврядування, органами влади Ав-

тономної Республіки Крим відповідно, органами державної влади;…». 

Місцевий бюджет необхідно сформулювати як фонд ресурсів фінансової системи 

з метою забезпечення функцій та завдань, що виконуються протягом бюджетного періо-

ду органами місцевого самоврядування міст (у тому числі районів у містах), селищ, сіл, 

їх об’єднань, органами влади Автономної Республіки Крим, органами державної влади 

області, районів відповідно. Дефініція бюджету місцевого самоврядування є вужчим, 

ніж визначення місцевого бюджету, тому що бюджети місцевого самоврядування також 

входять до місцевого бюджету, і, навпаки, місцеві бюджети включають бюджети місце-

вого самоврядування поряд з певними іншими. 

Відповідно до ч. 9 ст. 13 БК та ст. 3 Закону України «Про джерела фінансування 

органів державної влади» формування позабюджетних фондів органами місцевого само-

врядування, органами влади Автономної Республіки Крим, органами державної влади та 

іншими бюджетними організаціями заборонено. Проте згідно із ч. 6 ст. 14 Основ законо-

давства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, кошти цільо-

вих страхових фондів не входять до системи вітчизняного бюджету держави. Кошти ін-

ших позабюджетних місцевих і державних фондів теж не входять до системи місцевих 

бюджетів і вітчизняного бюджету держави. 

Аналізом сутності предмета суспільно небезпечного діяння, визначеного ст. 210 

КК, обґрунтовується твердження про те, що кримінально-правовий захист фінансів дер-

жави певним чином обмежений, адже у цій статті йде мова тільки про бюджетні кошти, 

до яких не входять кошти з позабюджетних цільових державних фондів, які є окремим 

елементом системи фінансів, що являють собою окремі від бюджетної системи публічні 

фонди ресурсів фінансової системи, що сформовані органами державної влади з метою 

вирішення суспільних завдань соціуму (виплата допомоги, пенсій і таке інше) і необхід-

ні з метою забезпечення конституційних прав громадян на соціальний захист; це є нега-

тивним у значенні захисту ресурсів фінансової системи держави. 

Н. О. Гуторовою справедливо запропоновано у ст. 210 КК до предмета суспільно 

небезпечного діяння разом з коштами бюджету додати також кошти позабюджетних 

фондів держави, вказуючи, що кошти бюджету разом з позабюджетними фондами дер-

жави входять як складові до системи фінансів держави, через те вимагають рівного кри-

мінально-правового захисту [4, с. 118–119]. 

О. З. Гладуном теж запропоновано додати до назви і диспозиції ст. 210 КК, проте 

вказівку на кошти фондів тільки загальнообов’язкового державного пенсійного і соціа-

льного страхування, враховуючи, що дані кошти, хоча й не входять до бюджету, але за-

стосовуються з метою здійснення повноважень країни, а саме надання суспільних послуг 

і майнового забезпечення непрацездатної частини людей (безробітні, пенсіонери) або у 

зв’язку з настанням окремих випадків (нещасні випадки на виробництві та професійні 

захворювання, народження дитини, смерть). Тому за своїм суспільним значенням та 

процедурою застосування кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального 

та пенсійного страхування фактично не різняться від коштів бюджету [3, с. 30, 71–72]. 

Місцеві і державні позабюджетні фонди – форма застосування і перерозподілу 

грошових ресурсів, сформованих країною з метою використання для соціальних вимог зі 

встановлених джерел, які залучені з певною метою. 

До позабюджетних державних фондів, наприклад, включені цільові державні фо-

нди (Державний інноваційний фонд України, Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд стабілізації підприємств та організацій, вне-

сених до реєстру неплатоспроможних і таке інше), у тому числі страхові цільові фонди 

(Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування України, Пенсійний фонд 

України і таке інше). 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування мають право засновувати позабюджетні місцеві фонди для 

включення до бюджету субсидіарних грошових ресурсів з метою забезпечення фінансу-

вання встановлених програм на певній адміністративно-територіальної одиниці. Вони 
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поділяються на два види: страхові і валютні. Страхові фонди формуються органами 

місцевого самоврядування в розмірі 1 % витрат певного бюджету. Кошти резервних 

фондів застосовуються з метою забезпечення першочергових програм, які не визначені 

місцевими бюджетами. Валютні місцеві фонди виникають способом купування гро-

шових коштів іноземних держав на вітчизняному валютному міжбанківському ринку 

завдяки коштам місцевих бюджетів, а так само іншим коштам. Відповідні органи місце-

вого самоврядування є розпорядниками коштів валютних місцевих фондів. 

Диспозиція ч. 1 ст. 210 КК саме передбачає, що предметом цього злочину є кошти 

бюджету тільки у великих розмірах. Відповідно до примітки 2 ст. 210 КК, під великим 

розміром коштів бюджету розуміється величина, яка в 1 000 та більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян (далі – н. м. д. г.). 

У п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України (далі – ПК) зазначено, що якщо норми інших законів передбачають вказівку на 

н. м. д. г., то для норм КК стосовно юридичної оцінки кримінальних правопорушень ве-

личина н. м. д. г. визначається у розмірі соціальної податкової пільги, встановленої 

пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПК для певного року. Враховуючи норми абз. 1 

пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї ж статті ПК платник обов’язкового платежу має право на змен-

шення розміру загального місячного оподатковуваного прибутку, одержаного від єдино-

го роботодавця у вигляді заробітку, на величину соціальної податкової пільги у сумі, яка 

дорівнює 50 % величини прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку 

на місяць), передбаченому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-

якого податкового платника (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПК). Відповідно до 

ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», з 1 січня 2020 р. 

передбачений прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць 

у сумі 2 102 грн. Тобто у 2020 р. для статей (частин статей) КК стосовно юридичної оці-

нки кримінальних правопорушень розмір н. м. д. г. становить: 2 102 грн х 50 / 100 = 1 

051 грн. Отож, великим розміром коштів бюджету згідно зі ст. 210 КК у 2020 р. визна-

чається величина, яка дорівнює: 1 051 грн х 1 000 = 1 051 000 грн і більше (до особливо 

великого розміру). 

Проте продовжується негативний досвід кримінальної оцінки злочинів на основі 

приписів не кримінального, а податкового кодексу; здійснюється суспільно безпідставна 

декриміналізація діянь; інші злочини кваліфікуються як менш тяжкі суспільно небезпеч-

ні діяння, та види і розміри покарань за них неспівмірні їхній суспільній небезпечності; 

наявна та збільшується невідповідність між розмірами збитків, потрібними для криміна-

льної оцінки, і сумами штрафів, встановлених санкціями кримінально-правових норм. 

Вирішення завдання слушно полягає у виключенні з п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Пере-

хідні положення» ПК вимоги, що передбачає при кваліфікації кримінальних та адмініст-

ративних правопорушень користуватися н. м. д. г. на рівні податкової соціальної пільги, 

з паралельною заміною в нормах КК і Кодексу України про адміністративні правопору-

шення терміну н. м. д. г. поняттям «розрахункова одиниця». Упевнені в тому, що вико-

ристання під час кваліфікації діяння н. м. д. г., рівень якого у зв’язку з «прив’язуванням» 

до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника 

податку, щорічно збільшується, не відповідає вимогам законодавства України про кри-

мінальну відповідальність. Пропонуємо, щоб цей автономний розмір слугував винятково 

з метою визначення матеріальних величин, потрібних задля юридичної оцінки криміна-

льних та адміністративних правопорушень, а так само з метою встановлення сум пока-

рань і адміністративних стягнень у вигляді штрафів. 

В. М. Руфанова вважає, що у ст. 210 КК передбачена завищена величина спричине-

ної шкоди, за наявності якої посягання підпадає під цю кримінально-правову норму. Так 

само вона зазначає, що передбачена у ст. 210 КК величина збитку фактично суттєво ускла-

днює застосування цієї норми про особливу форму службового зловживання. Вирішити це 

питання можна, зменшуючи величину коштів, які являють собою предмети злочинів проти 

бюджету, та розподіляючи покарання за їх скоєння залежно від того, є предметом цих сус-

пільно небезпечних посягань кошти бюджету у великих чи особливо великих розмірах, під 

якими вважати показники, що перевищують н. м. д. г. у 100, 500 і 1 000 разів відповідно [5, 

с. 38, 60, 196–197]. О. О. Дудоров, С. Р. Тагієв, загалом погоджуючись з такою пропозиці-

єю (зокрема, що вона є наслідком обґрунтованого кримінологічного дослідження більше 

200 кримінальних проваджень), одночасно пояснюють, що передбачені у примітках 2 і 3 
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до ст. 210 КК розміри визначають не шкоду (або збитки чи, іншими словами, суспільно 

небезпечні наслідки передбаченого ст. 210 КК кримінального правопорушення, склад яко-

го є формальним), а його предмет [6, с. 535]. Так само, зі слушного погляду О. З. Гладуна, 

особливо великий і великий розмір коштів бюджету в примітці до ст. 210 КК необхідно 

знизити, принаймні, наполовину [7, с. 171–172]. 

Відповідно до примітки 3 ст. 210 КК особливо великим розміром коштів бюдже-

ту, згідно зі ст. ст. 210, 211 КК, визнається величина, яка у 3 000 та більше разів переви-

щує н. м. д. г. 

За допомогою математичного методу розраховуємо, що особливо великий розмір 

коштів бюджету у 2020 р. при розмірі н. м. д. г. 1 051 грн становить: 3 000 х 1 

051 = 3 153 000 грн і більше. 

Як вказувалося раніше, ми переконані, що законодавцем передбачена завищена 

величина, зокрема особливо великого розміру, при досягненні якого посягання підпадає 

під ознаки ч. 2 ст. 210 КК, це викликає пропозицію скорочення мінімальної межі цієї 

суми до 1 000 разів, що перевищують н. м. д. г. 

Отож, законодавцем передбачені завищені величини великого та особливо вели-

кого розмірів, при досягненні яких посягання підпадають під ознаки ст. 210 КК, що фак-

тично суттєво ускладнює кримінально-правову кваліфікацію за цією статтею, схвалюємо 

пропозицію зменшити величину предмета вказаного кримінального правопорушення: 

великий розмір – що перевищує н. м. д. г. до 500 разів, особливо великий розмір – що 

перевищує н. м. д. г. до 1 000 разів. З цією пропозицією погоджуються 58 % опитаних 

нами оперативних працівників і слідчих Національної поліції. 

За умови прийняття цієї нашої пропозиції великим розміром бюджетних коштів 

відповідно до ст. 210 КК на 2020 р. вважатиметься сума, що становитиме: 1 051 грн х 500 = 

525 500 грн і більше (до особливо великого розміру), а особливо великий розмір – стано-

витиме: 1 000 х 1 051 = 1 051 000 грн і більше (при розмірі н. м. д. г. 1 051 грн). Вважаємо, 

що такі розміри великого та особливо великого розмірів, за наявності яких діяння кваліфі-

куються за ч. 1 або ч. 2 ст. 210 КК, відповідно, є обґрунтованими та достатніми. 

Висновки. Отже, схвалюємо пропозицію додати до предмета кримінального пра-

вопорушення, визначеного ст. 210 КК, коштами позабюджетних місцевих та державних 

фондів, оскільки вони не входять до складу місцевих бюджетів і вітчизняного бюджету 

країни, проте за власним суспільним значенням та процедурою застосування подібні до 

коштів бюджету і включені до складу фінансів держави. Зважаючи на це і те, що дефіні-

ція коштів бюджету, передбачене приміткою 1 ст. 210 КК, суттєво розходиться з дефіні-

цією, яка вказана у БК, а так само, враховуючи бланкетно-описову юридичну природу 

ст. 210 КК, і чітку й повну характеристику рис і груп коштів бюджету в бланкетній нор-

мі, запропоновано виключити примітку 1 ст. 210 КК. Пропонується змістом дефініції 

бюджету вважати відповідний фонд певних ресурсів фінансової системи і внести такі 

зміни у його поняття, передбачене п. 1 ч. 1 ст. 2 БК: після слова «…бюджет – …» слова 

«план формування та використання» замінити словом «фонд», а тому цю бюджетну но-

рму визначити у такому формулюванні: «…1) бюджет – фонд фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування про-

тягом бюджетного періоду;…». Зважаючи, що законодавцем передбачені завищені ве-

личини великого та особливо великого розмірів, при досягненні яких посягання підпа-

дають під ознаки ст. 210 КК, що фактично суттєво ускладнює кримінально-правову 

кваліфікацію за цією статтею, постає закономірна пропозиція про зменшення мінімаль-

ної величини цих розмірів до 500 і 1 000 разів, відповідно, що перевищують неоподатко-

вуваний мінімум доходів громадян. 
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SUMMARY 

Tetyana Ye. Leonenko, Dmytro S. Shyyan, Olha Yu. Shyyan. The crime article – misuse of 

budget funds, for budget expenditures or provision of credits from the budget without determined 

budget purposes or with their excess. An attempt has been made to determine the crime article – misuse 

of budget funds, for budget expenditures or provision of credits from the budget without determined 

budget purposes or with their excess, on the basis of the analysis of scientific views, theoretical 

provisions and legislation on this problem. 

The crime article is an important place in the system of features of the composition of the article 

of crime, in particular, provided for in Article 210 of the Criminal Code of Ukraine, since it is a 

mandatory feature of it. 

In the legal literature, the issue of criminal counteraction to the crime provided for in Article 210 

Criminal Code of Ukraine has received some attention in the writings of scholars. At the same time, in 

their writings, this problem is debatable. 

The purpose of the article is to solve the problematic issues of determining the crime article – 

misuse of budget funds, for budget expenditures or provision of credits from the budget without 

determined budget purposes or with their excess, on the basis of the analysis of scientific views, 

theoretical provisions and legislation on this problem. 

The proposal to extend the crime under Article 210 of the Criminal Code of Ukraine is supported 

by means of state and local extrabudgetary funds, since they are not included in the State Budget of 

Ukraine and local budgets, but are similar in budgetary nature and use to the state finances. Given this, 

and the somewhat different concept of budgetary funds (budgetary funds) is contained in Paragraph 1 of 

Part 1 of Article 2 of the Budget Code of Ukraine, it is proposed to delete Note 1 to Article 210 of the 

Criminal Code of Ukraine. 

It is proposed to consider the concept of the budget as a certain fund of relevant financial 

resources and to make corresponding changes in its definition, enshrined in Paragraph 1 of Part 1 of 

Article 2 of the Budget Code of Ukraine: after the word “…budget – …” replace the word “plan of 
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formation and use” with the word “fund”, and thus formulate this budget norm in the following wording: 

“…1) budget – fund of financial resources for providing tasks and functions, carried out respectively by 

public authorities, authorities of the Autonomous Republic of Crimea, bodies of local self-government 

during the budget period…”. 

The legislator has fixed inflated indicators of large and especially large sizes, in the presence of 

which the actions qualify under Article 210 of the Criminal Code of Ukraine, which practically makes it 

impossible to apply this rule, which necessitates a reduction of the lower level of these sizes to 500 and 

1000 times, respectively, exceeding the tax-free minimum income of citizens. 

Keywords: crime article, budget funds, financial resources fund, extrabudgetary funds, state 

extrabudgetary funds, local extrabudgetary funds, misuse. 
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«КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ»: ОКРЕМІ  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
На превеликий жаль, поряд із позитивними здобутками інформатизація, як і будь-яке соці-

альне явище, має й негативні прояви, а саме можливість використання комп’ютерів та їх систем 

для вчинення правопорушень, зокрема злочинів.  

Оскільки «комп’ютерні злочини» мають транснаціональний характер, ми повинні 

об’єднати зусилля для боротьби з цим видом правопорушень. У розвинутих країнах цей вид зло-

чинності завдає величезних збитків, змушує витрачати значні кошти на розробку та впровадження 

програмних, технічних та інших засобів захисту від несанкціонованого доступу до інформації, її 

перекручення чи знищення. Зважаючи на це принципово важливим є вивчення способів учинення 

злочинів у сфері використання комп’ютерів, комп’ютерних систем і мереж та мереж елект-

розв’язку. Ці злочини характеризуються такими особливостями: високою латентністю, складністю 

їх виявлення та розслідування, складністю доказування в суді, високим збитком навіть від одини-

чного злочину. Тому на основі аналізу як теоретичних напрацювань, так і результатів практики ми 

перш за все акцентуємо увагу на окремих способах учинення «комп’ютерних злочинів», розкрива-

ємо їх зміст, форми та способи вчинення в реаліях сьогодення. 

Ми характеризуємо найбільш розповсюджені способи та прийоми несанкціонованого 

отримання інформації як із самого комп’ютера, так і з інформаційних мереж. Знання способів 

учинення злочинів дозволить надалі ефективніше попереджувати вчинення таких правопорушень, 

уживати превентивних заходів. 

Ключові слова: способи вчинення, комп’ютерні злочини, автоматизовані системи, техні-

чний захист, криміналістика. 

 

Постановка проблеми. Аналізуючи ситуацію, яка склалася в період боротьби з 

COVID-19, зазначимо, що суспільство оцінило можливості дистанційного спілкування та 

на практиці апробувало сучасні інформаційні технології. Під час карантину світовий інфо-

рмаційний простір буквально «розривало» від наповнення інформацією. Тож виникає пот-

реба з’ясування й усвідомлення всіх позитивних та негативних явищ інформаційної циві-

лізації, розуміння наслідків упровадження інформаційних технологій на основі 

комп’ютерної техніки у всі сфери суспільного життя. Так, як показала практика, ми були 

недостатньо підготовлені до дистанційної роботи з використанням сучасних можливостей 

інформаційних технологій, особливо в освітньому процесі, правоохоронній та судовій сис-

темах. Але досить швидко всі зрозуміли: порятунок потопаючих – справа рук самих пото-

паючих, тож кожен, хто був налаштований оптимістично, почав підвищувати рівень своїх 
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знань, навчатися, адаптуватись до умов. Свідченням цього є пожвавлення в різного роду 

курсах із підвищення комп’ютерних знань, отримання сертифікатів і повідомлення про це 

у фейсбуці. Почали використовувати різного роду «площадки» для виконання тих чи ін-

ших функцій, наприклад, читання лекцій для студентів тощо. Не залишились осторонь і 

антисуспільні елементи: значно почастішали спроби вчинення шахрайських дій із викори-

станням різноманітних форм спілкування з потенційними «жертвами», що завершувалося 

застосуванням нових форм зняття коштів із карткових рахунків тощо. Не завжди керівни-

ки держустанов спрямовували роботу своїх кадрів на апробовані електронні площадки, 

наприклад, Zoom. Наслідки швидко проявились, але лише через місяць роботи почали 

аналізувати проблеми та надавати методичні рекомендації щодо уникнення «вторгнення зі 

сторони» хакерів та інших осіб [1]. Тож постає необхідність актуалізувати питання щодо 

способів учинення злочинів в інформаційній та телекомунікаційній сфері (комп’ютерних 

системах і мережах та мережах електрозв’язку). 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Звичай-

но, проблеми злочинів у комп’ютерній системі не нові. Про це свідчить кримінальне 

законодавство України. Так, ще в 1999 році в законі була лише одна норма, яка передба-

чала кримінальну відповідальність за вторгнення в систему електронних обчислюваль-

них машин. Сьогодні це цілий ХVI розділ. 

Учені працюють над цією проблематикою вже понад двадцять років, але коли од-

ні проблеми було вирішено, виникали інші. Якщо взяти лише останні десять років, то 

тільки на монографічному рівні підготували та надрукували роботи такі вчені, як 

В. М. Бутузов [2], М. В. Карчевський [3, 4], М. В. Плугатир [5], Н. А. Савінова [6]. Знач-

ний внесок зробили Д. С. Азаров [7], В. О. Голубєв, В. Д. Гавловський, В. С. Цимбалюк 

[8], В. М. Стратонов [9], а також багато інших авторів збагатили власними доробками 

напрацювання в боротьбі з кримінальними правопорушеннями проти порядку викорис-

тання комп’ютерів, комп’ютерних систем і мереж та мереж електрозв’язку. 

Метою статті є вивчення способів учинення злочинів у сфері інформаційних тех-

нологій. 

Виклад основного матеріалу. На превеликий жаль, поряд із позитивними здобу-

тками інформатизація, як і будь-яке соціальне явище, має й негативні прояви: можли-

вість використання комп’ютерних технологій для вчинення правопорушень, зокрема 

злочинів. Зважаючи на це принципово важливим є вивчення способів учинення право-

порушень, які посягають на інформаційні відносини. 

Під способом скоєння злочину в криміналістичному змісті звичайно розуміють 

об’єктивно й суб’єктивно обумовлену систему поводження суб’єкта до, у момент і після 

вчинення злочину, що залишає різного роду характерні сліди, які дозволяють за допомо-

гою криміналістичних прийомів і засобів одержати уявлення про суть події, яка відбула-

ся, своєрідності злочинного поводження правопорушника, його окремих особистісних 

даних і, власне, визначити найбільш оптимальні методи вирішення завдань розкриття 

злочину [10, c. 109]. Іншими словами, спосіб скоєння злочину складається з комплексу 

специфічних дій правопорушника з підготовки, учинення й маскування злочину, що 

представляють в інформаційному плані своєрідну модель злочину. Спосіб скоєння зло-

чину завжди є результатом сукупної дії значного числа факторів. І чим більше будуть 

вони виявлятися в діях, тим більше слідів буде залишати злочинець, тим більшою інфо-

рмацією буде володіти слідчий для висування слідчих і пошукових версій [8, c. 198-201]. 

З урахуванням розглянутих проблем найбільшу цінність будуть представляти сліди, 

які вказують на те, яким чином злочинець здійснив такі дії: потрапив на місце злочину, 

покинув його, переборов різного роду перешкоди, використовував своє службове стано-

вище, виконав намічену злочинну мету, які навички, знання, фізичні зусилля застосував, 

намагався (чи не намагався) сховати сліди вчиненого діяння. Не менш істотними є сліди, 

які свідчать про характер зв’язку злочинця з предметом злочинного посягання тощо. 

У наш час у вітчизняній і закордонній криміналістичній науці не існує чітко ви-

значених понять у питаннях характеристики способів здійснення комп’ютерних злочи-

нів, їх конкретних назв і класифікації. 

Ця проблема настільки нова для науки, що перебуває поки що в стадії осмислення 

й теоретичних розробок. Особливо це стосується вітчизняної криміналістичної науки, 

що всерйоз стала займатися цими питаннями лише з початку 90-х років, тоді як закор-

донні дослідники – із кінця 70-х років [11, 12]. У наших закордонних колег у цьому пла-

ні вже існує ряд розробок, які необхідно використовувати під час вивчення й вирішення 
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аналогічних питань у вітчизняній криміналістичній науці з урахуванням визначених 

об’єктивних і суб’єктивних виправлень і наближень, що продиктовані реальністю функ-

ціонування й розвитку нашого суспільства, його політичними, правовими, соціальними 

й економічними складовими. 

Сьогодні в юридичній літературі існують різні точки зору на питання виділення, 

класифікації й назви способів учинення комп’ютерних злочинів. Наприклад, Американ-

ський національний інститут комп’ютерної безпеки та ФБР провели опитування про 

найбільш розповсюджені комп’ютерні злочини [13, 14]. 

Основними способами несанкціонованого одержання інформації, сформульова-

ними за даними закордонних видань, є: застосування пристроїв для підслуховування 

(закладок); дистанційне фотографування; перехоплення електронних випромінювань; 

містифікація (маскування під запити системи); перехоплення акустичних випроміню-

вань і відновлення тексту принтера; розкрадання носіїв інформації та виробничих відхо-

дів («збір сміття»); зчитування даних із масивів інших користувачів; копіювання носіїв 

інформації з подоланням засобів захисту; маскування під зареєстрованого користувача; 

використання програмних пасток; незаконне підключення до апаратури й ліній зв’язку; 

виведення з ладу механізмів захисту тощо [14, c. 12-13]. 

У зв’язку з відсутністю аналогічних вітчизняних статистичних даних із розгляну-

того кола питань можна з визначеним ступенем умовності оперувати даними закордон-

них досліджень щодо вітчизняної практики. Тим паче, що матеріали конкретних кримі-

нальних проваджень підтверджують правоту закордонних дослідників. 

На основі аналізу конкретних проваджень щодо злочинних дій, учинених із вико-

ристанням засобів комп’ютерної техніки, а також вивчення спеціальної літератури мож-

на виділити понад 20 основних способів учинення комп’ютерних злочинів і близько 40 

їх різновидів, число яких постійно збільшується через використання злочинцями різних 

їхніх комбінацій і логічної модифікації алгоритмів. 

Усі способи вчинення комп’ютерних злочинів об’єднують у 5 основних груп. При 

цьому за основну класифікаційну ознаку виступає метод використання злочинцем тих 

чи інших дій, спрямованих на одержання доступу до засобів комп’ютерної техніки з різ-

ними намірами. Керуючись цією ознакою, Ю. М. Батурін пропонує підхід, відповідно до 

якого виділяє такі загальні групи: 1) вилучення засобів комп’ютерної техніки (ЗКТ); 

2) перехоплення інформації; 3) несанкціонований доступ до ЗКТ; 4) маніпуляція даними 

й керуючими командами; 5) комплексні методи [15, c. 68]. 

Розглянемо їх більш докладно. До першої групи належать традиційні способи 

вчинення звичайних видів («не комп’ютерних») злочинів, у яких дії злочинця спрямова-

ні на вилучення чужого майна. Під чужим майном у цьому випадку розуміють засоби 

комп’ютерної техніки. Із кримінально-правової точки зору подібні злочини будуть ква-

ліфікуватися відповідними статтями кримінального законодавства, наприклад, шпигунс-

тво, розкрадання, розбій, вимагання тощо.  

До другої групи належать способи вчинення комп’ютерних злочинів, засновані на 

діях злочинця, спрямованих на одержання даних і машинної інформації за допомогою 

використання методів аудіовізуального й електромагнітного перехоплення, які широко 

практикують в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів. Відразу не-

обхідно відзначити, що в цій і наступній групах засоби комп’ютерної техніки будуть 

виступати і як предмет, і як знаряддя вчинення злочинного діяння. Такими способами є: 

1. Безпосереднє (активне) перехоплення. Здійснюється за допомогою безпосеред-

нього підключення до телекомунікаційного устаткування комп’ютера, комп’ютерної 

системи чи мережі, наприклад, лінії принтера чи по телефонному проводу каналу 

зв’язку, використовуваного для передачі даних і керуючих сигналів комп’ютерної техні-

ки, або безпосередньо через відповідний порт персонального комп’ютера. У зв’язку з 

цим розрізняють: форсоване перехоплення – являє собою перехоплення повідомлень, які 

направляють робочі станції, що мають неполадки в устаткуванні чи каналах зв’язку; пе-

рехоплення символів – виділення з тексту, який набирає користувач на клавіатурі термі-

нала, знаків, не передбачених його стандартним кодом; перехоплення повідомлень – не-

санкціоноване підключення спеціального термінала до лінії зв’язку, прийом і 

використання повідомлень, які циркулюють між абонентськими пунктами й ЕОМ. Підк-

лючення здійснюється за допомогою використання побутових засобів та устаткування: 

телефона, відрізка проводу, що складає телефонний кабель, комп’ютерного напівпровід-

ного шлейфу, затискачів типу «крокодил», спеціальних щупів-голок від контрольно-
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вимірювальної апаратури, набору радіомонтажних інструментів, касетного портативного 

магнітофона, принтера тощо. Після підключення до каналу зв’язку вся інформація запи-

сується на фізичний носій чи переводиться в форму за допомогою побутової чи спеціа-

льної електронної апаратури. 

Як спеціальну апаратуру злочинці можуть використовувати: а) комп’ютеризовані 

аналізатори провідних ліній зв’язку типу РК-1155, що дозволяють водночас прослуховува-

ти до 256 ліній зв’язку; б) багатофункціональний цифровий реєстратор сигналів типу MSR 

(Multi Signal Registrator) – звичайний персональний комп’ютер, реалізований на базі плат-

форми Intel із використанням плати обробки сигналів на основі процесора ADSP з 16-

канальним автоматичним цифровим перетворювачем; він забезпечує тривале безупинне 

перехоплення мовної, факсимільної та цифрової інформації з 4-8-16-32 каналів провідного 

й радіозв’язку (на вибір) із подальшою її автоматичною фільтрацією (видаленням шумів 

тощо), розпізнаванням (ідентифікацією голосу), обробкою й архівуванням. 

2. Електромагнітне (пасивне) перехоплення. Не завжди перехоплювальні пристрої 

вимагають безпосереднього підключення до системи. Дані й інформація можуть бути 

перехоплені не тільки в каналі зв’язку, але й у приміщеннях, у яких знаходяться засоби 

комунікації, а також на значному віддаленні від них. Так, без прямого контакту можна 

зафіксувати й закріпити на фізичний носій електромагнітне випромінювання, яке вини-

кає під час функціонування багатьох засобів комп’ютерної техніки, включаючи й засоби 

комунікації. Адже робота всіх без винятку електронних пристроїв супроводжується еле-

ктромагнітним випромінюванням, у результаті чого в різних електронних приймальних 

пристроях виникають небажані перешкоди. Електронно-променева трубка випромінює в 

навколишній простір електромагнітні хвилі, які несуть певну інформацію, дані («елект-

ронний смог»). Хвилі, випромінювані цим приладом, приблизно так само, як і в разі те-

левізійного мовлення, проникають крізь різні фізичні перешкоди з деяким коефіцієнтом 

ослаблення, наприклад, через скло віконних прорізів і стіни будівель, а приймати їх мо-

жна, як показують дані численних експериментів, на відстані до 1 000 м. Як тільки ці 

сигнали прийняті відповідною апаратурою й передані на інший комп’ютер (злочинця), 

можна одержати зображення, ідентичне зображенню, що виникає на моніторі «переда-

вального» комп’ютера, для чого досить налаштуватися на його індивідуальну частоту. 

Кожен комп’ютер можна ідентифікувати за конкретними параметрами: робочою часто-

тою, інтенсивністю електромагнітного випромінювання тощо. Наприклад, для здійснен-

ня злочинних цілей іноді досить змонтувати приймальну антену за типом хвильового 

каналу, що має більш гостру, несиметричну діаграму спрямованості. Після чого розро-

бити (чи використовувати готову) програму розшифрування «знятих» даних. Під час 

учинення комп’ютерного злочину зазначеним способом злочинці використовують при-

йоми й методи оперативно-розшукової діяльності, а також спеціальну техніку, напри-

клад, сканувальні пристрої. 

3. Аудіоперехоплення чи зняття інформації з віброакустичного каналу. Цей спосіб 

є найбільш небезпечним і досить розповсюдженим. Захист від витоку по цьому каналу 

дуже складний. Такий спосіб знімання інформації має два різновиди: заходовий (занос-

ний) і беззаходовий. Перший полягає в установленні інфінітивного телефону (підслухо-

вувального пристрою – «таблетки», «клопа», «жучка» тощо) до апаратури засобів обро-

бки інформації, у різні технічні пристрої, на провідні комунікаційні лінії (радіо, телефон, 

телевізійний кабель, охоронно-пожежну сигналізацію, електромережу тощо), а також у 

різні конструкції інженерно-технічних споруд і побутових предметів, які знаходяться на 

об’єкті, з метою перехоплення розмов працюючого персоналу та звукових сигналів тех-

нічних пристроїв (визначення номера викликуваного абонента АТС тощо). Установка 

«клопа» чи іншої розвідувальної апаратури на об’єкт можлива трьома способами. У 

першому необхідне таємне чи відкрите проникнення в приміщення; у другому випадку 

радіопередавальну й звукозаписну апаратуру встановлюють під час будівлі чи ремонту 

приміщення; у третьому апаратуру здобуває чи заносить сама потерпіла сторона (монту-

ється в предмети, які здобувають). Як приклади спеціальної техніки можна навести: спе-

ціальні мікрофони з можливим дистанційним управлінням; диктофони з тривалим запи-

сом; цифрові адаптивні фільтри типу АФ-512, DAC-256 і DAC-1024, що дозволяють 

проводити обробку «засмічених» мовних сигналів. Знайти апаратуру знімання інформа-

ції вкрай важко, тому що її зазвичай дуже добре маскує злочинець (під мікросхему, за-

пальничку тощо) [16, c. 287-288]. 

Другий (беззаходовий) різновид – найбільш небезпечний. Полягає він у такому. 
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Акустичні й вібраційні датчики знімання інформації встановлюють на інженерно-

технічні конструкції, які знаходяться за межами охоронюваного приміщення, з якого 

необхідно приймати мовні сигнали. Виділяють такі типові конструкції інженерно-

технічних споруд: несучі стіни будинків, перегородки, перекриття, вікна, віконні рами, 

двері та дверні коробки, вентиляційні повітроводи, трубопроводи. При цьому нео-

бов’язково проникати в приміщення – досить наблизитися до нього зовні. Датчик уста-

новлюють або безпосередньо, або дистанційно. В останньому використовують різні при-

строї, які вистрілюють, призначені для дистанційного зняття мовної інформації через 

відчинені вікна, двері тощо. 

4. Відеоперехоплення. Цей спосіб учинення злочину полягає в діях злочинця, 

спрямованих на одержання інформації шляхом використання різної відеооптичної техні-

ки. Він має 2 різновиди: фізичний та електронний. У першому випадку перехоплення 

інформації здійснюється за допомогою застосування злочинцем різної побутової відеоо-

птичної апаратури, наприклад, підзорної труби, бінокля, мисливського приладу нічного 

бачення, оптичного прицілу тощо. Злочинець проводить спостереження за об’єктом (же-

ртвою) з деякої відстані з метою одержання необхідної інформації, яка в окремих випад-

ках фіксується на фізичний носій. За таких умов знаряддя злочину знаходиться безпосе-

редньо в руках злочинця. У другому випадку процес одержання інформації злочинцем 

здійснюється з використанням спеціальної техніки: передавальний пристрій знаходиться 

безпосередньо на об’єкті спостереження, а приймальний – у руках злочинця. Може ви-

користовуватися така спецтехніка: спеціальні відеомагнітофони з тривалим записом, 

устаткування для прихованої відеозйомки тощо. 

5. «Збирання сміття». Цей спосіб учинення злочину полягає в неправомірному ви-

користанні злочинцем технічних відходів інформаційного процесу, залишених користу-

вачем після роботи з комп’ютерною технікою. Він здійснюється у двох формах: фізичній 

та електронній. У першому випадку пошук відходів зводиться до уважного огляду вміс-

ту сміттєвих кошиків, баків для технологічних відходів і збору залишених чи викинутих 

фізичних носіїв інформації. Електронний варіант вимагає перегляду, а іноді й подальшо-

го дослідження даних, які знаходяться в пам’яті комп’ютера.  

У деяких випадках злочинець може здійснюватися дії, спрямовані на відновлення 

й подальший аналіз даних, які містяться в стертих файлах. Досягнення цих цілей припу-

скає обов’язкове використання як знаряддя злочину різних програмних засобів спеціа-

льного призначення, що є інструментальними програмними засобами. Один із них – 

програмний комплекс PC Tools Deluxe, який містить універсальну програму pct.exe, що 

дозволяє відновлювати раніше стерті програми та файли.  

До третьої групи способів учинення комп’ютерних злочинів належать дії злочин-

ця, спрямовані на одержання несанкціонованого доступу до засобів комп’ютерної техні-

ки [10, c. 135-156]. Це такі способи: 

а) «за дурнем» – типовий прийом фізичного проникнення, добре відомий спеціаліс-

там, які займаються питаннями вдосконалення оперативно-розшукової діяльності. Він по-

лягає в такому: тримаючи в руках предмети, пов’язані з роботою на комп’ютерній техніці 

(елементи маскування), потрібно очікувати будь-кого, хто має санкціонований доступ, 

біля замкнених дверей, за якими знаходиться предмет посягання. Коли з’являється закон-

ний користувач, залишається лише ввійти всередину разом із ним чи попросити його до-

помогти донести нібито необхідні для роботи на комп’ютері предмети. Цей спосіб розра-

хований на низьку пильність співробітників організації й осіб, які її охороняють. При 

цьому злочинець може використати прийом проникнення з «легендою»; 

б) «за хвіст» – це спосіб знімання інформації, що полягає в такому: злочинець пі-

дключається до лінії зв’язку законного користувача (з використанням засобів 

комп’ютерного зв’язку) й терпляче чекає сигналу, який позначає кінець роботи, перехо-

плює його «на себе», а потім, коли законний користувач закінчує активний режим, здій-

снює доступ до системи; 

в) «комп’ютерний абордаж» – це спосіб учинення комп’ютерного злочину шля-

хом випадкового підбору (чи заздалегідь добутого) абонентного номера комп’ютерної 

системи потерпілої сторони з використанням, наприклад, звичайного телефонного апа-

рата. Іноді для цих цілей злочинець використовує спеціально створену саморобну або 

заводську (в основному закордонного виробництва) програму автоматичного пошуку 

пароля. Алгоритм її роботи полягає в тому, щоб, використовуючи швидкодію сучасних 

комп’ютерних пристроїв, перебирати всі можливі варіанти комбінацій букв, цифр і спе-
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ціальних символів, наявних на стандартній клавіатурі персонального комп’ютера, і у 

випадку збігу комбінації символів з оригіналом робити автоматичне з’єднання зазначе-

них абонентів. Варто звернути увагу, що існує безліч програм-«зламувачів», які назива-

ють професійною мовою HACK TOOLS (інструмент зламу). Але ці програми стають 

малоефективними в комп’ютерних системах, які володіють програмою-«сторожем» 

комп’ютерних портів. Тому останнім часом злочинці стали активно використовувати 

метод «інтелектуального перебирання», заснований на підборі передбачуваного пароля, 

виходячи із заздалегідь визначених тематичних груп його належності. Тому і в роботі із 

Zoom рекомендують встановлювати кодові слова (паролі), поновлювати версії телефон-

ного або комп’ютерного додатка тощо. 

Висновки. «Комп’ютерна злочинність», особливо її транснаціональна складова, 

стала однією з міжнародних проблем, що зумовлено широким упровадженням глобаль-

них інформаційних мереж, насамперед мережі Internet, яка вже поєднує більшість країн 

земної кулі і використання якої поширюється далі. У розвинутих країнах цей вид зло-

чинності завдає величезних збитків, змушує витрачати значні кошти на розробку та 

впровадження програмних, технічних та інших засобів захисту від несанкціонованого 

доступу до інформації, її перекручення чи знищення. Ці злочини характеризуються та-

кими особливостями: високою латентністю, складністю їх виявлення та розслідування, 

складністю доказування в суді, високим збитком навіть від одиничного злочину. 

Висока латентність таких злочинів пояснюється насамперед тим, що державні й 

комерційні структури, які зазнали нападу, особливо в банківській діяльності, не дуже 

довіряють можливості розкриття цих злочинів правоохоронними органами. На наш пог-

ляд, однією з основних причин високої латентності та низького рівня розкриття злочинів 

у сфері комп’ютерної інформації є проблеми, які виникають перед правоохоронними 

органами на стадії досудового провадження внаслідок складності кваліфікації злочинних 

діянь та особливостей проведення окремих слідчих дій. Тому на основі аналізу як теоре-

тичних напрацювань, так і практики ми перш за все акцентуємо увагу на окремих спосо-

бах учинення «комп’ютерних злочинів», розкриваємо зміст, форми та способи їх учи-

нення в реаліях сьогодення. 

Розглядаючи проблеми, які виникають у процесі розслідування цих злочинів, не-

обхідно мати на увазі, що існує багато особливостей, які потрібно враховувати під час 

проведення таких дій, як огляд місця події, обшук та вилучення речових доказів, допит 

потерпілих і свідків, призначення експертизи. Для того щоб фактичні дані були визнані 

доказами, вони повинні бути отримані з джерел із дотриманням правил, які встановлені 

кримінальним процесуальним кодексом. 

Ще однією проблемою є відсутність спеціалістів-практиків у галузі попередження 

й боротьби з такими видами злочинів. Як уже було зазначено, суб’єктами злочинів ви-

ступають спеціалісти дуже високого рівня, злочинці-інтелектуали. Правоохоронні орга-

ни, на жаль, ще не можуть ефективно їм протидіяти. Тому розслідування «комп’ютерних 

злочинів» необхідно в обов’язковому порядку проводити із залученням спеціаліста в 

галузі інформаційних технологій. Необхідність цього підтверджується й досвідом робо-

ти правоохоронних органів інших країн. 
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SUMMARY 
Vasyl M. Stratonov. "Computer crimes": some features and characteristics. Unfortunately, 

along with positive achievements, informatization also has negative manifestations, namely, the possibility 
of using computer technology to commit crimes. The world has long been talking about "cybercrime" about 
"computer crime," and chapter 16 of the Criminal Code of Ukraine deals with crimes in the use of comput-
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ers, computer systems and networks, as well as telecommunications. Therefore, we can state that a unified 
approach to the definition of a concept does not exist. However, the introduction of certain norms into the 
law does not solve the problems. Problems arise with the direct implementation of these standards in every-
day life. Since “computer crimes” are transnational in nature, we must join forces to combat such crimes. In 
developed countries, this type of crime leads to huge losses, significant funds that are spent on the develop-
ment and implementation of software, technical and other means of protection against unauthorized access to 
information, its distortion or destruction. With this in mind, it is fundamentally important to study methods 
of committing crimes using computers, computer systems and telecommunication networks. Therefore, we 
characterize some of the most common ways of committing computer crimes. 

Such crimes are characterized by the following features: the complexity of their detection and in-
vestigation, the difficulty of proving in court, the high damage even from one crime. Therefore, based on 
the analysis of both theory and the results of practice, we primarily focus on individual methods of com-
mitting “computer crimes”. We reveal in the article the content, forms and methods of committing com-
puter crimes in the realities of today. 

We focus on the main methods of unauthorized receipt of information, namely: the use of a de-
vice that listens (bookmarks); deleted photo; interception of electronic radiation; hoax (disguise for sys-
tem requests); interception of acoustic radiation and restoration of printer text; theft of media and indus-
trial waste (garbage collection); reading data from arrays of other users; copying storage media with 
overcoming protection measures; masking a registered user; use of software traps; illegal connection to 
equipment and communication lines; failure of defense mechanisms. 

We characterize the most common both methods and methods of unauthorized receipt of infor-
mation from computer and information networks. Knowing the ways of committing crimes will help to 
further prevent the commission of crimes, take preventive measures. 

Keywords: commission methods, computer crimes, automated systems, technical protection, fo-
rensics. 
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ПРО ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ  

ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 
 

 

Розглянуто зміни та доповнення до Кримінального кодексу України та інших законів щодо 

викривачів корупції, особливо їх права на винагороду за повідомлення про корупційний злочин. 

Визначено проблему існування інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», за 

які не встановлено кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та/або цивільно-правової від-

повідальності та про які може повідомляти викривач. 

Стверджується, що за повідомлення про декларування недостовірної інформації викривач 

на винагороду може не розраховувати у будь-якому разі. Незаконне збагачення не може бути і 

ніколи не буде корупційним злочином, воно є наслідком вчинення справді корупційних злочинів, а 

тому викривач на винагороду знову може не розраховувати. 

Для усунення вказаних протиріч запропоновано у примітці 2 до ст. 45 КК України визна-

чити перелік злочинів, пов’язаних із корупцією, а особу викривача зробити відповідальною хоча б 

у частині вибачення за оприлюднення інформації, що судом не підтверджена. Для реалізації таких 

пропозицій до дискусії варто запросити не тільки вчених-криміналістів, а й фахівців у галузі адмі-

ністративної відповідальності, трудового та цивільного права і процесу. 

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, правопорушення пов’язане із коруп-

цією, корупційний злочин, викривач, юридичне невігластво.  

 

Постановка проблеми. 17 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо 

викривачів корупції» [1], який набув чинності 01 січня 2020 року. Зважаючи на великий 
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суспільний резонанс з приводу цього рішення (щодо можливого отримання викривачем 

частини неправомірної вигоди) та суттєві зміни в національній антикорупційній діяль-

ності в цілому, яка дуже тісно переплетена із багатостраждальним чинним Криміналь-

ним кодексом (далі – КК) України, спробую навести суб’єктивні міркування з цього 

приводу. Одразу зазначу, що виклад власних думок буду здійснювати як особа, яка тро-

хи обтяжена кримінально-правовими знаннями.  

До того ж власне суб’єктивний погляд ґрунтуватиметься за результатами ін-

терв’ювання поліцейських (майже 2 000 осіб – представники з усієї країни), які прохо-

дили підвищення кваліфікації у Дніпропетровському державному університеті внутріш-

ніх справ протягом 2015–2019 років, та вражень від проведення занять на 

антикорупційну тематику під час службової підготовки працівників апарату Головного 

управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а також багатьох особис-

тих виступах та дискусіях на наукових антикорупційних форумах різного рівня у 2019 

році та на початку 2020 року. 

Метою статті є критичний розгляд змін та доповнень до Кримінального кодексу 

України та інших законів щодо викривачів корупції, особливо їх права на винагороду за 

повідомлення про корупційний злочин. 

Виклад основного матеріалу. Вкотре оновлений (станом на квітень 2020 року 

вже чотири рази) Закон України «Про запобігання корупції» [2], з 01 січня 2020 року 

містить таке визначення поняття «викривач» – фізична особа, яка за наявності переко-

нання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою 

особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, гос-

подарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчан-

ня або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для 

початку такої діяльності, проходження служби чи навчання. 

Думається, активні представники антикорупційних організацій та особи, які фа-

хово коментують таке законодавство, зможуть надати конструктивну критику наведено-

му визначенню поняття «викривач». Від себе лише додам, що вказівка на «наявність 

переконання, що інформація є достовірною», може узаконити будь-який наклеп чи обра-

зу з боку викривача, який просто хоче помститися кому-небудь, оскільки згідно з п. 7 ч. 

2 ст. 53
3
 Закону «Про запобігання корупції» викривач має право повідомляти про мож-

ливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно).  

Крім того, злочином невеликої тяжкості або з 01 липня 2020 року – кримінальним 

проступком є діяння, заборонене ст. 172 КК України «Грубе порушення законодавства 

про працю», частина перша якої говорить про незаконне звільнення працівника з роботи 

з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою 

особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень За-

кону України «Про запобігання корупції», а також інше грубе порушення законодавства 

про працю. У Єдиному державному реєстрі судових рішень мною не виявлено жодної 

електронної копії рішення суду про такий захист викривачів. 

Існує пропозиція взагалі внести зміни у Кодекс України про адміністративні пра-

вопорушення щодо запровадження відповідальності за звільнення, примушування до 

звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестації, 

зміну умов праці, відмову в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати, а 

також розголошення службовою особою даних щодо викривача. А якщо вказані вище 

діяння мали тяжкі або особливо тяжкі наслідки – запровадити кримінальну відповідаль-

ність [3, с. 148]. 

Далі вимушений ставити риторичне запитання: що є іншим порушенням Закону 

України «Про запобігання корупції»? Існує погляд, що інші порушення Закону України 

«Про запобігання корупції» – це порушення Закону України «Про запобігання корупції», 

за які не встановлено кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та/або цивільно-

правової відповідальності [4]. Якщо з ним погодитися, то виникає ще одне запитання: а 

чи існують в принципі порушення Закону України «Про запобігання корупції», за які не 

встановлено кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та/або цивільно-правової 

відповідальності? На мій суб’єктивний погляд, їх не існує, оскільки за будь-яке пору-

шення Закону України «Про запобігання корупції» настають саме ці види відповідаль-

ності, тобто будь-яке порушення вказаного закону є або корупційним, або пов’язаним із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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корупцією правопорушенням. Можливо, законодавець вказівкою на «інші порушення» 

перестрахувався на той випадок, якщо такі порушення можливі. Однозначним тут є той 

факт, що про подібні порушення викривачі точно не будуть повідомляти, оскільки їх не 

існує (це особисто моя позиція). 

Черговим шедевром прав та гарантій викривача є ст. 53
8
 «Юридична відповідаль-

ність викривача» Закону України «Про запобігання корупції», оскільки частиною пер-

шою цієї статті викривача апріорі звільнено від юридичної відповідальності за повідом-

лення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незва-

жаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, тру-

дових чи інших обов’язків або зобов’язань. 

Частина три цієї статті звільняє викривача від повідомлення про корупцію, вна-

слідок чого було завдано навіть моральну шкоду: «викривач звільняється від цивільно-

правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійс-

нення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією право-

порушень, інших порушень цього Закону, крім випадку здійснення завідомо неправди-

вого повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної 

інформації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним кодексом 

України». 

Отже, якщо не буде доведено, що викривач вчинив завідомо неправдиве повідом-

лення, в особи, яка в чомусь підозрювалась, навіть не змоги у суді захистити свою честь 

та гідність. Ба більше, чи не вперше вказано на форму вини викривача, якої не існує – 

неумисне повідомлення викривачем недостовірної інформації. Чи є неумисне необереж-

ним, я особисто не знаю, можливо мова йде про непрямий умисел? Дозволю собі нагада-

ти, що Закон України «Про запобігання корупції» у визначенні понять корупції, коруп-

ційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного із корупцією, вказує лише на 

діяння без вказівки на форму вини. В одній із своїх публікацій з цього приводу я зробив 

категоричний висновок, що корупція з необережності в Україні можлива – за незначні 

необережні порушення антикорупційного законодавства у формі корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень відповідних суб’єктів варто притягувати виклю-

чно до дисциплінарної відповідальності, оскільки їхнє законодавче визначення допускає 

необережну форму вини [5, с. 233]. 

Тепер пофантазуємо: «у разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної 

інформації про корупцію з необережності вона підлягає спростуванню у порядку, визна-

ченому Цивільним кодексом України». Просто залишу цю фразу саме такою. Хай буде.  

Далі пропоную «розвіяти міф» про право викривача на винагороду за повідомлен-

ня про корупцію, що було топ-новиною в кінці 2019 року, і це при тому, що пересічні 

громадяни не розуміють і в принципі не мають розуміти, що правопорушення, пов’язані 

із корупцією, не містять ознак корупції, та, відповідно, корупціонером такого правопо-

рушника з погляду закону називати не можна. Але мова не про це, а про таке.  

У листопаді 2018 р. А. М. Полях цілком слушно зазначив, що світові стандарти у сфе-

рі захисту викривачів свідчать про те, що кожна держава самостійно вибудовує цей захист з 

урахуванням, зокрема, особливостей національного законодавства та системи права. На цей 

час, у зв’язку з наявною в Україні проблемою боротьби з корупцією, захист викривачів ко-

рупційних правопорушень є дуже важливою справою, оскільки якщо особи, які допомагають 

державі викривати це злочинне явище, будуть відчувати себе у безпеці, то таких осіб буде 

значне більше. Водночас з огляду на міжнародний досвід необхідно вдосконалити питання 

не тільки захисту викривачів, а й їх матеріальної зацікавленості, що ще більше стимулюва-

тиме громадян до допомоги державі у боротьбі з корупцією [6, с. 125]. 

Ст. 53
7 
«Винагорода викривачу» Закону України «Про запобігання корупції» скла-

дається із трьох частин, цікавими є перші дві з них. Згідно з ч. 1 вказаної норми, право на 

винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір пред-

мета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчи-

нення злочину; ч. 2 – розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру 

предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після 

ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох 

тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. 

Тепер по порядку.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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1. Бачимо імперативну норму про те, що право на винагороду має викривач, який 

повідомив про корупційний злочин. Загальновідомим є те, що поняття корупційного 

злочину в чинному КК не існує, його можна виокремити із примітки до ст. 45 «Звільнен-

ня від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»: «Корупційними зло-

чинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 

262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим 

становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364
1
, 365

2
, 366

1
, 368, 

368
3
, 369, 369

2
, 369

3
 цього Кодексу». Щодо віднесення як мінімум двох із цих злочинів 

до числа корупційних є великі сумніви.  

Це стосується багатостраждальної ст. 368
5
 КК України «Незаконне збагачення», 

кримінальна відповідальність за яке наступатиме при набутті незаконних активів на су-

му, яка перевищує 6 млн 831 тис. 500 грн (враховуючи положення Податкового кодексу 

України, Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» – розмір податкової со-

ціальної пільги та прожиткового мінімуму для працездатних громадян відповідно).  

На нашу думку, факт незаконного збагачення може встановити тільки Національ-

не агентство з питань запобігання корупції після повної перевірки декларації, коли буде 

встановлено або неповідомлення про суттєві зміни майнового стану декларанта майже 

на сім мільйонів гривень, або внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації 

на таку саму суму.  

Верховна Рада України 02 жовтня 2019 року прийняла Закон України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності ін-

ституційного механізму запобігання корупції» [7], що набув чинності 18 жовтня 2019 

року, відповідно до якого примітку до ст. 45 КК України доповнено ст. 366
1
 КК України 

– тепер це корупційний злочин, який, у разі його вчинення відповідним суб’єктом, підс-

лідний Національному антикорупційному бюро України та підсудний Вищому антико-

рупційному суду.  

Фактично одне і те саме діяння,  залежно від вартості незадекларованих активів 

або терміну неподання декларації, є або адміністративним правопорушенням, 

пов’язаним із корупцією (ст. 172
6
 КУпАП), або корупційним злочином (ст. 366

1
 КК 

України). Соціальні та правові наслідки такого законодавчого рішення важко собі уяви-

ти, оскільки злочин, що не місить ознак корупції, став корупційним злочином [8, с. 4].  

Декларування недостовірної інформації (ст. 366
1
 КК України) є, мабуть, предика-

тним злочином для незаконного збагачення (ст. 368
5
 КК України). Перший злочин, згід-

но із Законом України «Про запобігання корупції», є злочином, пов’язаним із корупцією, 

тоді як згідно із приміткою до ст. 45 КК України, є корупційним злочином. Все це, як 

мінімум, ускладнить притягнення до кримінальної відповідальності і за декларування 

недостовірної інформації, і за незаконне збагачення. Чи зможе викривач повідомити про 

корупційний злочин, що не місить ознак корупції, з надією на винагороду? 

2. Тепер про грошовий розмір корупційного предмета повідомлення викривача, де 

державі завдано збитки, сума яких у п’ять тисяч і більше разів перевищує розмір прожи-

ткового мінімуму для працездатних осіб. До того ж, у 2020 році мінімально це 5 млн 255 

тис. грн. Кримінальна відповідальність за «брехню в декларації», як начебто корупцій-

ний злочин, у 2020 році починається з 525 тис. 500 грн – якщо такі відомості відрізня-

ються від достовірних на цю суму. Отже, за повідомлення про декларування недостовір-

ної інформації викривач на винагороду може не розраховувати у будь-якому разі. Про 

проблеми кримінальної відповідальності за незаконне збагачення вже написано багато, 

єдине зазначимо, що незаконне збагачення не може бути і ніколи не буде корупційним 

злочином, воно є наслідком вчинення справді корупційних злочинів.  

Законодавцем вирішено проблему, яка унеможливлювала застосування заходів 

безпеки щодо викривачів. Проте не  повною мірою залишається вирішеним питання за-

стосування заходів безпеки щодо викривачів, які повідомили про вчинення корупційно-

го правопорушення особами, що в подальшому були виправдані судом або сплинули 

терміни притягнення особи до адміністративної відповідальності тощо, зокрема законо-

давцем не визначено механізм здійснення захисту викривачів (дії уповноважених під-

розділів). А також достатньо актуальним є питання відшкодування державі витрат ви-

кривачем, яким повідомлено недостовірну інформацію про вчинення корупційного 

правопорушення [9, с. 226]. 

Висновки. Отже, ігнорування законодавцем принципів кримінального права та 

правил законодавчої техніки призводять до постійно схоластичного оновлення антико-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print#n1273
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рупційного законодавства. Неврахування підстав та принципів криміналізації небезпеч-

них діянь робить зміни до КК України «мертвонародженими», скільки б про них не по-

відомляли викривачі у разі їх внутрішнього стійкого переконання про наявність ознак 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.  

Для усунення вказаних протиріч потрібно у примітці 2 до ст. 45 КК України ви-

значити перелік злочинів, пов’язаних із корупцією, а особу викривача зробити відпові-

дальною хоча б у частині вибачення за оприлюднення інформації, що судом не підтвер-

джена. Для реалізації таких пропозицій до дискусії варто запросити не тільки вчених-

криміналістів, а й фахівців у галузі адміністративної відповідальності, трудового та ци-

вільного права і процесу.  
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SUMMARY 
Volodymyr V. Shablystyi. About exposers of corruption and criminal law. Amendments to 

the Criminal Code of Ukraine and other laws on corruption exposers, especially their right to remunera-
tion for reporting corruption, have been considered. The problem of existence of other violations of the 
Law of Ukraine "On Corruption Prevention" for which no criminal, administrative, disciplinary and / or 
civil liability has been established and for which the exposer can report has been identified. 

The author has emphasized that if it is not proved that the exposer made a knowingly false report, 
then the person suspected of something does not even have the opportunity to defend his/her honor and dig-
nity in court. He has assumed that for the first time at the level of law the form of guilt of the exposer is indi-
cated, which does not exist - unintentional communication of inaccurate information by the exposer. 

It has been proved that the legislator's disregard for the principles of criminal law and the rules of 
legislative technique lead to a constant scholastic update of anti-corruption legislation. Failure to take into 
account the grounds and principles of criminalization of dangerous acts makes amendmets to the Criminal 
Code of Ukraine "stillborn", no matter how many exposers report them in case of their internal strong 
belief in the presence of signs of corruption or corruption-related offenses. 

It has been alleged that the exposer may not expect a remuneration for reporting false information 
in any case. Illegal enrichment cannot and will never be a corruption crime, it is the result of committing 
truly corrupt crimes, and therefore the exposer may not expect a reward again. 

To eliminate these contradictions, the author has proposed in Note 2 to Art. 45 of the Criminal 
Code of Ukraine to determine the list of crimes related to corruption, and to make the person of the ex-
poser responsible at least in part of the apology for the disclosure of information that has not been con-
firmed by the court. To implement such proposals, not only forensic scholars should be invited to the 
discussion, but also experts in the field of administrative responsibility, labor and civil law and procedure. 

Keywords: corruption, corruption offense, corruption-related offense, corruption crime, exposer, 
legal ignorance. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ 

НЕСВОБОДИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 
 

Досліджено проблему визначення поняття безпеки засуджених. Проаналізовано чинні норма-
тивно-правові акти, зокрема Конституцію України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-
виконавчий кодекс України, Закони України «Про досудове ув’язнення», «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь в кримінальному процесі» та відомчі підзаконні нормативно-правові акти. 

Здійснено історичний аналіз становлення та розвитку питань безпеки засуджених у норма-
тивних актах Української Радянської Соціалістичної Республіки та незалежної України. 

Визначено поняття безпеки засуджених у місцях несвободи – це врегульована в чинному 
законодавстві та забезпечена персоналом органів і установ виконання покарань захищеність прав і 
свобод та законних інтересів засуджених під час відбування ними покарання.  
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Постановка проблеми. Визнаючи, що серед пріоритетних напрямів державної 

політики у сфері виконання і відбування покарань є потреба реального забезпечення 

безпеки засуджених в органах і установах Міністерства юстиції України, ми зі свого бо-

ку поставили перед собою завдання вивчити проблему безпеки засуджених в місцях не-

свободи Міністерства юстиції України. Саме вона, на нашу думку, є індикатором психо-

логічної напруженості в колективах засуджених, у взаєминах між засудженими та 

персоналом місць несвободи тощо.  

Серед причин, які можуть порушити  безпеку засуджених у місцях несвободи, 

вчені виділяють:  складнощі у засудженого в адаптації до умов відбування кримінально-

го покарання; втрата засудженим на певний час соціально-корисних зв’язків та соціаль-

но-важливих орієнтирів; різке неприйняття засудженим провини або, навпаки, самозасу-

дження; конфлікт із засудженням засудженими, загроза чи факт приниження або 

зґвалтування; взаємовідносини з персоналом: відчуття припинення приниження і упере-

дженого ставлення; збіг негативних життєвих обставин, зокрема втрата близької люди-

ни, напруження відносин в родині тощо.  

Підтвердженням нашої тези про актуальність проблеми безпеки засуджених у мі-

сцях несвободи свідчать також й останні події, які відбуваються в кримінально-

виконавчій системі України, зокрема велика кількість звернень засуджених, їх родичів 

на адресу Уповноваженого Верховної Ради  з прав людини та фактів, оприлюднених у 

засобах масової комінікації щодо вчинення до засуджених насильства, приниження люд-

ської гідності, поборів тощо.  

Метою статті є аналіз наукових та правових джерел щодо визначення поняття 

безпека засуджених у місцях несвободи.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Теоретич-

ним підґрунттям написання статті стали праці вітчизняних вчених пенітенціарного 

спрямування, зокрема: Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, В. І. Борисова, В. В. Голіни, 

Б. М. Головкіна, В. К. Грищука, І. М. Даньшина, Т. А. Денисової, О. М. Джужі, 

В. М. Дрьоміна, О. Г. Колба, І. О. Колба, В. Я. Конопельського, І. М. Копотуна, 

В. А. Меркулової, І. І. Митрофанова, М. І. Мичка, Є. С. Назимка, М. В. Руденка, 

М. В. Романова, Р. М. Підвисоцького, А. Х. Степанюка, В. М. Трубникова, О. О. Шкути, 

І. С. Яковець та ін.  

Здобутки цих учених містять низку системних положень і висновків, які прямо 

або опосередковано стосуються змісту безпека засуджених і персоналу місць несвободи 

й створюють теоретичні та практичні передумови для ефективного її дослідження в 

реаліях сьогодення.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження безпеки засуджених у місцях несво-

боди Міністерства юстиції України є очевидною актуальною проблемою для науки кри-

мінально-виконавчого права. Ба більше, зважаючи, що щорічно особи, які відбувають 

покарання, стають жертвами злочинних посягань як з боку інших засуджених, так і з 

боку персоналу місць несвободи, ця проблема є міждисциплінарною. Отже, сьогодні 

рівень забезпечення гарантій безпеки як засуджених, так і персоналу місцях несвободи 

потребує суттєвого контролю з боку державних і недержавних інституцій. 

Наш погляд на цю проблему збігається з позицією вітчизняного вченого І. О. Ко-

лба, який у власному дослідженні доводить, що зазначене спричинене тим, що досі ні на 

правовому, ні на практичному рівнях не створено реальних гарантій особистої безпеки 

засуджених під час відбування покарання [1, с. 77].  

Хоча у статті 3 Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров’я, 

честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-

ною цінністю [2]. Крім того, стаття 63 Конституції України прямо закріпила норму, яка 

гарантує засудженому користуватися всіма правами людини і громадянина, за винятком 

обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. 

Тобто, як пише вітчизняна дослідниця О. Яворська, на засуджених поширюється 

більшість прав, свобод та обов’язків людини й громадянина, які передбачені розділом II 

Конституції України. З цієї конституційної норми випливає й те, що права засуджених 

можуть обмежуватися тільки законами, а не іншими, у тому числі й відомчими, норма-

тивно-правовими актами. Крім того, у кримінальному законодавстві є групи спеціальних 

норм, орієнтованих на регулювання питань безпеки осіб, що перебувають в установах 

виконання покарання [3, с.107]. 

Крім того, у кримінальному законодавстві є групи спеціальних норм, орієнтова-
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них на регулювання питань безпеки осіб, що перебувають в установах виконання пока-

рання. Наприклад, закріпивши в Кримінальному кодексі України кримінальну відпові-

дальність за такі діяння, як «Захоплення заручників» (ст. 147 КК України), «Масові за-

ворушення» (ст. 294 КК України), законодавець тим самим сформулював правові основи 

не тільки для порядку та безпеки в установах виконання покарань, але й для безпеки 

самих засуджених. Одночасно він встановив кримінальну відповідальність за зловжи-

вання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), перевищення влади або 

службових повноважень (ст. 365 КК України), службову недбалість (ст. 367 КК України) 

та інші посадові злочини, законодавець гарантує безпеку засуджених від свавілля персо-

налу [4]. 

Отже, право засуджених на особисту безпеку та деякі елементи механізму його 

реалізації визначені у ст. 10 КВК, а правові гарантії – у законах України «Про попереднє 

ув’язнення» [5], «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному су-

дочинстві» [6] та в підзаконних нормативно-правових актах ДКВС України. Саме аналіз 

цих нормативно-правових актів дозволяє нам виділити форми забезпечення права засу-

джених на особисту безпеку, а саме:  

– визначення адміністрацією установ виконання покарань критеріїв особистої 

безпеки засуджених; 

– нормативно-правове урегулювання особистої безпеки засуджених; 

 – переведення засуджених у безпечне місце в межах колонії;  

–  застосування адміністрацією заходів усунення небезпеки; 

– подальше вирішення питання про місце відбування засудженим покарання; 

– забезпечення безпеки засуджених у зв’язку з їх участю у кримінальному прова-

дженні. 

Варто також підтримати позицію вітчизняного дослідника Р. М. Підвисоцького 

про те, що правова основа безпеки в ДКВС України складається із сукупності норматив-

них актів, які регламентують групи однорідних суспільних відносин щодо захисту 

суб’єктів та об’єктів процесу виконання й відбування кримінальних покарань шляхом 

застосування відповідних форм, методів, сил і засобів [7, с. 141].  

Поряд з тим, як зауважує дослідник ці норми розміщені у різних главах і розділах 

КВК, саме тому норми даного Кодексу щодо забезпечення безпеки, як видається, доці-

льно об’єднати в окремому розділі цього закону на кшталт Виправно-трудового кодексу 

УРСР, утворивши повноцінний правовий інститут у межах кримінально-виконавчого 

права, у якому варто врегулювати поняття безпека засуджених в місцях несвободи. 

Водночас особливе місце в механізмі правового регулювання безпеки у сфері ви-

конання покарань відведено КВК України від 11 липня 2003 р., аналіз якого дозволяє 

спрогнозувати відповідне правове регулювання та відкрити нові шляхи перед наукою 

кримінально-виконавчого права щодо всебічного обґрунтування проблем безпеки засу-

джених в місцях несвободи. 

Виконаний нами аналіз генези безпеки засуджених в місцях несвободи показав, 

що до введення в дію нового КВК України, саме ВТК УРСР від 23 грудня 1970 р., був 

першим законодавчим актом, з якого розпочався процес становлення й розвитку питань 

безпеки засуджених і персоналу УВП. Зокрема, у ВТК УРСР містилася окрема глава 13 

«Заходи безпеки і підстави застосування зброї», що була присвячена лише використан-

ню зброї щодо осіб, позбавлених волі.  

До речі, у 2000 р. зазначену главу доповнено ст. 81-2, у якій урегульовано питання 

щодо забезпечення безпеки засуджених, залучених до кримінального судочинства шля-

хом охорони цих осіб, а також переведення зазначеної категорії засуджених до іншого 

місця позбавлення волі або окремого утримання. У КВК України, порівняно з ВТК 

УРСР, внесено цілу низку правових новел, які стосуються змісту зазначених проблем, 

що цілком закономірно з огляду на роль безпеки засуджених і персоналу УВП в процесі 

виконання й відбування кримінальних покарань у сучасних умовах.  

Отже, право засудженого на особисту безпеку безпосередньо стосується його 

правового статусу й певним чином закладає його основи. При цьому забезпечення права 

засудженого на особисту безпеку є лише частиною загального безпечного становища 

засудженого, а також одним із механізмів підтримки цього права, надання йому реаль-

ності й можливості бути реалізованим.  

На думку вітчизняного дослідника М. В. Романова, особиста безпека засудженого 

– це становище засудженого (комплекс його прав, обов’язків і можливостей використо-
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вувати механізми захисту) як суб’єкта кримінально-виконавчих правовідносин під час 

відбування покарання, що створює умови його життєдіяльності за відсутності агресії, 

свавілля й загрози з боку персоналу, інших засуджених чи третіх осіб та має ефективні 

засоби забезпечення захисту прав засудженого [8].  

Без сумніву, особливий інтерес у зв’язку з цим викликає аналіз нормативно-

правових підходів з означеної проблематики. Зокрема, у ст. 10 КВК визначені деякі пра-

вові засоби забезпечення права засуджених на особисту безпеку. Водночас  у цій право-

вій нормі йдеться не лише про право цих осіб, на особисту безпеку, а й про обов’язок 

персоналу ДКВС України вживати невідкладних заходів щодо його забезпечення. Зок-

рема, адміністрація УВП має вживати невідкладні заходи щодо переведення засуджено-

го в безпечне місце, а також інші заходи для усунення небезпеки та вирішує питання про 

місце подальшого відбування ним покарання. 

До речі, вітчизняна вчена  І. С. Яковець вважає, що держава, наділяючи засудже-

них правом на особисту безпеку, не лише захищає їх від імовірних посягань, а й проти-

діє можливому вчиненню правопорушень в установах виконання покарань [9, с. 37]. При 

цьому зміст цієї діяльності полягає у тому, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 10 КВК засу-

джені мають право звернутися із заявою (усною чи письмовою) до будь-якої посадової 

особи органу чи УВП з проханням про забезпечення особистої безпеки, а персонал УВП 

має право самостійно, за своєю безпосередньою ініціативою приймати відповідні заходи 

щодо забезпечення безпеки цих осіб.  

Водночас персонал УВП, навіть не маючи на момент звернення змоги самостійно 

спостерігати будь-які прояви, що можуть свідчити про обмеження права на особисту 

безпеку засуджених в УВП, зобов’язаний забезпечити це право заявників. Серед причин 

виникнення загроз особистій безпеці засуджених в УВП є багато (особиста неприязнь; 

конфлікт; вимоги сплати боргу, що виник внаслідок програшу в азартні ігри; суперечно-

сті, що пов’язані з кримінальним минулим тощо). Як правильно зробили висновок О. М. 

Джужа та О. І. Осауленко, про те, що головним показником безпеки має бути виникнен-

ня загрози життю і здоров’ю конкретного засудженого [10, с. 214].  

Водночас вітчизняний пенітенціаріст І. Г. Богатирьов, розглядаючи причини ви-

никнення загроз особистій безпеці засуджених в УВП, зазначає, що забезпечення безпе-

ки засуджених має здійснюється в межах кримінально-виконавчого законодавства Укра-

їни шляхом застосування організаційно-управлінських, матеріально-технічних, силових 

та інших заходів, спрямованих на захист життя, здоров’я й майна засуджених від проти-

правних посягань, створення належних умов відбування покарання та досягнення його 

мети [11, с. 120–121]. 

Отже, незважаючи на законодавчу та іншу нормативно-правову врегульованість 

питань, пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки засуджених у місцях позбавлення 

волі, необхідно визнати, що на практиці зазначена проблематика залишається однією з 

найбільш актуальних, що має враховуватися персоналом органів і установ виконання 

покарань у роботі із засудженими.  

Цей підхід підтримують і вітчизняні вчені І. О. Колб і О. М. Джужа, які вважають, 

що точне та всебічне з’ясування змісту поняття «безпека в місцях позбавлення волі» є 

важливим і, однозначно, об’єктивно необхідним елементом запобіжної діяльності пер-

соналу ДКВС України, пов’язаної із застосуванням до засуджених визначених у законі 

заходів вгамування, а також правильним орієнтиром при прийнятті рішення та виборі 

конкретного заходу впливу на правопорушника [12, с. 186]. 

Отже, безпека засуджених в місцях несвободи – це врегульована в чинному зако-

нодавстві та забезпечена персоналом органів і установ виконання покарань захищеність 

прав і свобод та законних інтересів засуджених під час відбування ними покарання. 

Висновки. На підставі вищевикладеного робимо висновок, що забезпечення пра-

ва засуджених на особисту безпеку належить до сфери діяльності органів і установ ви-

конання покарань Міністерства юстиції України. Це також зумовлено і наявною практи-

кою роботи персоналу цих органів і установ. При цьому важливим засобом реалізації 

зазначеного права є створення законодавцем відповідного правового механізму і з пи-

тань забезпечення особистої безпеки засуджених в УВП.  
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SUMMARY 
Oleh O. Shkuta. The problem of security convicted persons in the custodial settings of the 

ministry of justice of Ukraine. The article explores the problem of defining the concept of security of 
convicted persons. 

The author analyzed the current normative legal acts, in particular, the Constitution of Ukraine, 
the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Enforcement Code of Ukraine, the Laws of Ukraine “On Pre-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_1%282%29_27
http://www.lsej.org.ua/6_2014/46.pdf
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trial Detention”, “On Ensuring the Safety of Persons Participating in Criminal Procedure” and depart-
mental by-laws - legal acts. 

The article presents the opinions of domestic scientists of penitentiary orientation regarding the 
content of the concept of security convicted persons in the custodial settings in the science of criminal 
enforcement law and the current legislation. 

The article identifies six forms of ensuring the right of convicts to personal security: determina-
tion by the administration of the criminal correctional facilities the criterion of personal security of con-
victs; legal regulation of the personal security of prisoners; the authorities using risk-management 
measures; further resolving the issue of the place of serving the convicted person; ensuring the safety of 
convicts in connection with their involvement in criminal proceedings. 

The author conducted a historical analysis of the formation and development of security issues of 
convicts in the normative acts of the Ukrainian Soviet Socialist Republic and independent Ukraine.  

The author argues that there are many reasons for the threats to the personal safety of prisoners in 
criminal correctional facilities. 

The article defines the concept of security convicted persons in the custodial settings - it is regu-
lated by the current legislation and is provided by the staff of the bodies and criminal correctional facili-
ties the protection of the rights and freedoms and legitimate interests of the prisoners while serving their 
sentences. 

Keywords: problem, security of prisoners, criminal correctional facilities, penitentiary institution, 
Ministry of Justice of Ukraine.  
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Айтакін Назім Ібрагімова. Кіберзлочини та протидія їм. Зміни в традиційному настрої в 

цифровому суспільстві також вплинули на правопорушення. Кіберзагрози, які стали нагальними, ма-

ють широке коло змісту і не можуть регулюватися конкретним галузевим законодавством. Ще одна 

проблема полягає в тому, що об'єкт і суб'єктивна структура кіберзагроз дуже складні. Вони спрямова-

ні не тільки проти конкретного громадянина, але навіть негативно позначаються на моральності вели-

кої нації (наприклад, інформаційні війни). Всі ці факти вимагають розробки пропозицій і рекоменда-

цій щодо запобігання кіберзагрозам. 

У сучасному світі, ІКТ слід розглядати як найпростіший спосіб вчинити злочини, спираючись 

на те, що ІКТ охоплюють всі людські життя і їх використання в кримінальних цілях є поширеним 

явищем. У цьому випадку, нелогічно припустити, що всі злочини в кіберпросторі є кіберзлочинності. 

Тому що об'єкт і мотив злочинних дій різні. З іншого боку, багато порушень, скоєних у кіберпросторі 

може здійснюватися традиційними способами. Посилаючись на це, стаття порушень в кіберпросторі 

ділиться на дві групи: традиційні порушення і порушення, які зазіхають на комп'ютерну інформацію. 

У першій групі ІКТ діє як засіб незаконної дії, а друга група не може здійснюватися без ІКТ. 

Технологічні досягнення, використання систем штучного інтелекту та Інтернет речей потре-

бують частих оновлень щодо класифікації кіберзлочинності. Тому важливо, щоб криміналізації і бо-

ротьби з новими порушеннями в кіберпросторі шляхом додавання нових підкатегорій до традиційної 

класифікації. 

Ключові слова: інформаційна безпеки, кіберправопорушення, кіберзлочини, класифікація кі-

берзлочинів, кібервійна, бази даних, доступність, конфіденційність, повнота  

 

Problem statement. “Cybercrime”, a concept formed as a result of rapid development of 

ICT, has a wide range of content. The term “computer crime” is also used in literature. In our opin-

ion, the second concept is the result of a technical approach and the first concept should be consid-
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ered acceptable because of expanse. An interesting point is that cyberspace has a very wide range 

of resources, not just computer-related crimes are committed there, but also other illegal activities 

(fraud, copyright infringement, defamation, slander, etc.). are implemented, using cyberspace, i.e. 

existing relations and technical means can act as new ways to commit traditional crimes. So, do 

limits of “cybercrime” notion of increase? Is legitimate stand right regarding recognition of com-

puter-related crimes in the criminal legislation to be justified as cybercrime? – Such questions 

prove the relevance of the research topic of the article. 

The article’s objective is to determine the content of the term “cybercrime”, analyze the 

international and national framework in this regard, determine the classify cybercrimes and make 

suggestions and recommendations on measures to struggle against cybercrimes. 

Basic content. In the Budapest Convention (23 November 2001) cybercrimes are classified 

to the following types: 

 

The Convention divides cybercrime into computer crimes and computer-generated crimes. 

In fact, we can agree with the position of the Convention. Because all of the above-mentioned 

crimes are committed in cyberspace. Criminal legislation of the Republic of Azerbaijan definitely 

sanctioned all of these acts. They are dealt with not just in the chapter of cybercrime, but also in 

different chapters. Today ICT should be regarded as the easiest way to commit crimes, based on 

the fact that ICT covers all human lives and their use for criminal purposes is widespread. In this 

case, it is not logical to consider all crimes, committed by the use of cyber environment, as 

cybercrime. Because the object and motive (purpose) of criminal acts are different. On the other 

hand, many actions can be conducted in cyberspace using traditional methods. For example, the 

circulation of child pornography as provided by Article. 171-1 of the Criminal Code of the 

Republic of Azerbaijan – spread, advertising, sale, transfer, sending, offering child pornography, 

create conditions for its acquisition; accompanied by preparation, acquisition or keeping for the 

purpose of spreading or advertising.Such pornographic products can be distributed not only in 

cyberspace, but also in the form of various publications, products and materials. The approach of 

the legislation of the Republic of Azerbaijan can be considered acceptable referring to them. 

Simply taking into account the specifics of an ICT-driven environment, it is advisable to make 

changes on the way of commitment of changes. Another issue is that terrorism and other such kind 

of dangerous crimes remained beyond the scope of the Convention. The spread of open calls for 

various types of terrorism (e.g, ISIS ) on Twitter, Youtube and other networks demands an 

increased list of computer-based crimes. 

The following conclusion can be made based on the aforementioned: 
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There are other official classifications along with one reflected in the aforementioned 

Convention. One of such classifications was made by the Interpol working group in 1991. All 

codes in this classification, have an identifier that starting with the letter “Q”. They are also 

divided into 6 groups depending on the type of intent, where the letters “A”, “F”, “D”, “R”, “C”, 

“Z” are used. For example, code consisting of the letter combination QA - unauthorized 

(unsanctioned) access and perception, QF code - computer fraud, QR code - illegal photocopying 

(piracy), etc. Each of these codes has its own classification, depending on the way of crime 

committment. Consistency in each classification goes towards reducing the public risk of crime [1, 

p. 415]. 

Interpol coding, embedded in the automated search information system, has wide potential 

to detect many cybercrimes. 

 

 
 

The classification given by Debra Littlejohn Shinder is more widely assessed amidst 

unofficial classifications. Thus, D.L.Shinder distinguishes two categories of cybercrime: crimes 

committed by violent or potentially violent criminals and nonviolent crimes. The author includes 

cyberterrorism, assault by threat, cyberstalking, child pornography to violent or potentially violent 

cybercrimes. 

D.L.Shinder divides nonviolent cybercrimes into various subcategories: cybertrespass, 

cybertheft, cyberfraud, destructive cybercrimes, other cybercrimes. D.L.Shinder classifies different 

crimes within each subcategory. For example, cybertheft has types like embezzlement, unlawful 

appropriation, corporate/industrial espionage, plagiarism, piracy, identity theft and DNS cache 

poisoning. The author’s citation of other cybercrime as a separate subcategory will allow the 

classification of new criminal offenses that occur in cyberspace as the society progresses [2, p. 19-33]. 

There are different ways of committing cybercrime. According to 2016 data, the weakest 

point of information security is human factor and four most known types of attacks against it are 

ICT acts as a method and tool, there are other 

ways of committing actions. The object may be 

different. 

It is impossible to commit without ICT. 

Computer information serves as an object in 

any case. 
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very common in Azerbaijan [7]: 

1. Social engineering, Human hacking. Social engineering – collecting information from 

people by interaction with them. One of main factors of this type is deceive user by the use of fake 

profiles (by other name or any fake company, campaign, etc.) and virtual friendship and 

acquaintance. Basic purpose is to collect information by abuse of dating, virtual friendship or any 

other reliable source. Therefore, it is important for users to pay particular attention to the address 

of the letter. A fake site can be created even with a single letter change. (for example, 

www.facabook.com instead of www.facebook.com) 

2. Brute-forcing. “Brute-force” is attack on a user’s e-mail account or a password set on 

another account. In this case, passwords in the account are manually (one by one) or automatically 

verified by various means, using user information (e.g. name, surname, parent or child's name and 

date of birth, machine number, phone number, etc.)  and password  is found. So what is the 

purpose of brute-force attack? These attacks, such as social engineering, also aim to collect user 

data and subsequently use of that information for illegal purposes. According to the 

recommendations of the CERT, password security rules must be followed to protect against such 

attacks. For example, non-use of the same password on social networks, e-mails or other accounts. 

This case can lead to the “perception” of other accounts, if the password of one account is broken. 

At the same time, it would be good the user does not use his/her own data when setting passwords. 

For example, name, date, day or month of birth adjacently are usually used as password as a rule. 

Such types of passwords, easier to detect facilitates perpetrator’s work. Therefore, it is considered 

rational to keep users away from such passwords. Moreover, the use of double authentication to 

prevent user’s passwords from getting into the hands of malware is considered a modern and 

successful tool. Double biometric passwords were used for double authentication since 2015, 

while earlier the method of setting more passwords and sending SMS (message) to the mobile 

device was used. 

It means, that not only fingerprints that turned to biological markers, but also iris are also 

used for identification. This method, widely used in mobile banking is already applied in last 

models of new phones. We believe that, biometric data is more “reliable” for identification and 

that further research and practice application in this area can play an indispensable role in ensuring 

information security. On the other hand, it is easier and more convenient to use biometric data 

rather than to remember different passwords. 

3. Malware programmes. Malware technique is a way of downloading malicious software 

to the computer (Trojans, spyware, worms, viruses and botnets) by sending the user video, pic-

tures, music, movies, any files or links. Main purpose of these programs is to steal information 

from the target. 

It is worth noting that, malware that prevents users from using the Internet normally is 

continuing to grow and the measures to struggle against them are being strengthened. For example, 

the CERT makes recommendations like installation of firewalls to protect against botnets, 

regularly updating operating systems, browsers and other softwares from the producers’ official 

website, not receiving files from unknown users and attachments (files) from unknown resources, 

being careful upon downloading files, etc. [8, p. 4]. 

4. Fishing. Fishing means “to fish” in English and is a kind of fraud reminiscent of global 

fishing. So, a swindler (fisher) is trying to trick the Internet users by the “trap” on the Internet. 

Fisher investigates bank accounts, credit cards and information needed to access to Internet of 

Internet users in different ways. Fishing is a special type of cyberbullying that forces users to 

submit personal information, usually of a financial nature, by way of fraud. A swindler creates 

fake website seeming as bank site (or any other financial-activity site, such as eBay). Criminals 

then try to trick users into this site to get confidential information such as login, password or PIN. 

Swindlers often distribute links to these sites with the help of spam. So how can we distinguish 

such fake websites from legitimate websites? –Determination of fishing threats and ways of 

protection from them are mentioned in the recommendations worked up by the Center of 

Electronic Security for users in this regard. For example, the presence of expressions in the form 

“Our dear customers” in the letter sent to the user indicates that the sender does not recognize the 

user. Writing one letter wrongly upon typing a webpage can even cause a user to fall into a “trap”. 

The drop-down page can be very similar to the website he/she wants to access. Therefore, if the 

user is not careful and cautious, data may have be stolen long before a certain stage (for example, 

when you enter www.micrsoft.com,  instead of www.microsoft.com, a very similar page might 

appear). 

The ways of committing cybercrimes increase as ICT develops and adequate measures of 

http://www.facebook.com/
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struggle should be strengthened. Because this type of crimes is characterized by a high latency 

level, which is caused by the specifics of their committing methods. Almost most researchers 

distinguish between four types of cybercrime depending on latency level [11, p. 171-176: 12]: 

The first group includes crimes which no law enforcement agencies or victims have any 

information about the incident. It is called “natural latency”. “Problem of disclosure” dominates  in 

this type of crimes.  

The second group includes crimes related to non-informing law enforcement by those 

responsible for reporting cybercrime. It is regarded as “artificial latency” and there arises “non-

informing problem”. 

The third group includes the latent crimes as a result of improper assesment of the action 

and non-display of evidence of a criminal act because of low professionalism of the investigators 

despite law enforcement agencies are reported about cybercrime. It is called “borderline or partial 

latency” in literature. 

The fourth group includes cybercrimes, which law enforcement agencies are informed 

about and that not registered due to various assumptions (hiden or concealed crimes). 

Information wars as a type of cybercrimes 

Information conflict – information operations aimed at the destruction or control of the 

information resources of the other party, using specific methods, methods and means of affecting 

information resources. Information attacks are operations directed to the transfer, modification 

and destruction of information in any form without permission, as well as software, technical 

devices where confidential information is stored and human psychology. Information war is a 

more dangerous form of information effect, combining operations such as information attacks and 

information conflicts. It is a purposeful activity aimed at gaining advantage of information by 

damaging the information, information processes and systems of the other party; capturing 

economic and military potential of counterpart; changing people's behavior by influencing public 

consciousness. Information acts as an object of a weapon, target and defense in the information 

war. The sources refer information war to combined cybercrime [9, p. 57]. 

The terms “network war” and “cyber war” are suggested in the literature due to some stands 

of the authors. They consider network war to be more of a conceptual conflict of society of public 

level, arguing that it embraces economic, political and social spheres, while, cyber war has 

military purposes [5, p. 27-30]. 

There are also ideas about conducting information war in two directions: information-

technical war and information-psychological war. Attack operations to different types of 

information systems (databases, analytical systems, etc.), telecommunication tools, computer 

networks and other technical tools are implied in  information and technical warfare. 

Consequently, the operations of percepting, controlling, or destroying information systems are 

being implemented. The target is individuals, social groups, organizations, citizens of one or more 

states, and the world community in the information and psychological war. In fact, such a division 

is a logical contradiction. On the one hand, given the fact that the goals and strategies of the 

information war (political, military, economic, etc.) are important aspect, the technical 

characterization of such a dangerous operation system does not reveal its true essence. Because the 

purpose of the activity in each case, is a key factor. On the other hand, today psychological 

warfare is impossible without the use of such information systems, and technical operations are 

also carried out there. Therefore, it would be more appropriate to differentiate information warfare 

from objectives and strategy aspect. Technical operations including information perception, 

damage, alteration, destruction, etc. should be regarded as methods of realization of information 

warfare. 

It is noted that basic paradigm of the information war consists of the following information 

operations: 
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Aforementioned division, which explains the information war in more technical terms, is 

not sufficient to respond the questions that arise from information and legal aspect. In our opinion, 

the classification of US researcher, Martin Libicki on the issue is more profound. The author dis-

tinguishes seven forms of information warfare [6, p. 7-8]: 

 Command and Control Warfare is an information war aimed at linking commander and 

executor communication channels. Anti-head operations widespread in the past, and anti-neck 

operations widely developed presently and functioned with the use of ICT are applied in this type 

of warfare. 

 Information-based Warfare is the process of collecting important information and at the 

same time protection of information resources by the attacking party. 

 Electronic Warfare is a war against electronic communications. Electronic 

communication means include radio communication, radars and computer network. Main object of 

this type of war, which become more widespread since the formation of the electronic state is 

cryptographic trends. It is precisely the result of growing of such wars, that special rules are 

established in our republic for the protection of information resources of state importance. 

 Psychological Warfare is a type of war that affects people’s psychology. M.Libicki 

distinguishes four categories of psychological war: operations against national will, operations 

against leadership (command), operations against soldiers in the military, and other operations, 

war of cultures [6, p. 35]. 

 Hacker Warfare – diversion, targeted civilian objects of the opposite party. The 

weapons of the hackers are viruses. 
 Economic Info-Warfare. M.Libicki describes this conflict in two ways: information 

blockade and information imperialism. The researcher evaluated the information blockade as a 

version of the economic blockade and reasoned that the disruption of the information would result 

in disruption of the economic sector - trade relations. The author interprets information 

imperialism as part of the general economic imperialism policy and views trade as a war. He 

argues that gaining privilege in trade results in privilege of knowledge in those countries and these 

countrie constantly try to “exert pressure” on “weaker states” not to miss a dominant position [6, 

p. 67-74].
 

 Cyberwar. The last classification, cyberwar become one of the most urgent problems of 

our time. In particular, information terrorism is characterized by its dangerous nature. As is 

known, the whole information is placed in information systems since all states move to e-state 

structure. It would be possible to “paralyze” the state not only in its political, military, but also 

economic, social and other areas by “attacking”  its information industry. It should be noted that, 

the acceleration of gradual virtualization around the world keeps people away from real beings, 

which stipulates the formation of simulated wars. Military operations in real polygon are replaced 

by computer model in these wars.We can confidently say referring to the course of events that, 
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simulation war will have the same meaning as real war in the near future. All of this is really much 

more dangerous than real war. We believe that, “Second Life”, which was created in 2003 and has 

more than one million active users as a virtual world, can be taken as an obvious example to justify 

our position. This network, which gradually moves people away from the real world, can play a 

role of easy and operative psychological effects for “weak” states by “trong” states. The impact of 

various virtual games on this issue is not negligible as well. For example, it is clear how suicidal 

the “Blue Whale” game become in recent times. All this shows again that, the “information war” 

should be analyzed in a practical way than theoretical concept and measures on struggle with it 

should be taken not only on international, but also national level. Nowadays, countries are able 

enough to guard secrecy of their information systems electronically, reducing the number of cyber 

attacks in the political, military and economic spheres. However, perilousness of psychological 

attacks and harder consequences remained beyond international community. We believe that such 

psychological attacks can have an adverse effect on all areas (military, political, and economic) as 

a result of the violation of peoples' morality. The work carried out in our country in this regard 

should be estimated highly. The work undertaken by the CERT Azerbaijan forms the “immunity” 

of citizens to protect them from psychological effects. 

Conclusions. Pertpertration of traditional crimes are also preferred by the use of ICT in the 

fast development period of ICT. Today, there is no need to steal money by the use of weapon, but 

it is possible to become richer in easier ways with the help of technology (bank fraud, etc.). Even 

forcing a person to commit suicide is possible in the virtual world at distance. Therefore, we con-

sider it appropriate to revise the notion of “cybercrime” in legal sources related to cyber offences. 

Different classifications of cybercrime can be used in theoretical literature. 

Thus, the measure included  the elimination of the information ecology, the formation and 

development of a culture of information security, strengthening of personal data protection 

measures, abolition of adverse effects of cyberspace on human psychology, should be planned and 

implemented for the protection and provision of human rights in cyberspace.  
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SUMMARY 

In modern society, the Internet has become an integral part of human life. However, not all internet 

users are law-abiding people. The use of ICTs for various unlawful purposes and its results is one of the most 

pressing problems of our time, which raises the issue of “cybercrime”. In the article were given an 

explanation of the terms “cybercrime”, “cyber war” and “cyber offences”, were comparatively analyzed their 

legal and illegal classification, and were put forward suggestions and recommendations for the prevention of 

cybercrime. 
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war, data, accessibility, confidentiality, completeness. 
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ПОВТОРНІСТЬ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ,  

ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Розкрито особливості повторності як кваліфікуючої ознаки злочинів, які посягають на 
об’єкти права інтелектуальної власності. Проведений аналіз дозволив дійти висновку, що повтор-
ність суспільно небезпечних посягань на об’єкти права інтелектуальної власності має місце у разі: 
а) учинення окремих суспільно небезпечних діянь щодо одного об’єкта права інтелектуальної вла-
сності два чи більше разів (наприклад, повторне незаконне видання того самого твору після про-
дажу попереднього тиражу); б) учинення окремих суспільно небезпечних діянь щодо різних 
об’єктів права інтелектуальної власності, які визначені в одній статті (частині статті) КК, два чи 
більше разів (наприклад, учинення незаконного відтворення одного твору, після чого вчинення 
незаконного відтворення іншого твору); в) учинення двох чи більше різних суспільно небезпечних 
діянь (тобто діянь, об’єктивна сторона яких є відмінною) щодо об’єктів (об’єкта) права інтелекту-
альної власності, які визначені (який визначений) в одній статті (частині статті) КК (наприклад, 
незаконне відтворення твору та його незаконне розповсюдження). 

Ключові слова: кримінально-правова охорона, об’єкти права інтелектуальної власності, 
повторність, кваліфікуюча ознака, інтелектуальна власність. 

 

Постановка проблеми. Об’єкти права інтелектуальної власності, що охороня-

ються Кримінальним кодексом України, обумовлюють специфіку компонентів криміна-

льно-правової охорони, що в тому числі стосується кваліфікуючих ознак злочинів, які 

посягають на об’єкти права інтелектуальної власності.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі 

питання, що стосуються кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності, а також розкриття ознак злочинів, які посягають на об’єкти права інтелектуа-

льної власності, були розглянуті в роботах П. С. Берзіна [1], Р. А. Волинця [4], 

А. С. Нерсесяна [10], В. Б. Харченка [13] та інших науковців. Однак комплексного дос-

лідження повторності як кваліфікуючої ознаки злочинів, що посягають на об’єкти права 

інтелектуальної власності, на сьогодні не було здійснено, тому це питання вбачається 

актуальним і доцільним.  

Метою статті, з огляду на вищезазначене, є з’ясування особливостей повторності як 

кваліфікуючої ознаки злочинів, які посягають на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу. Повторність як кваліфікуюча ознака злочинів не-

одноразово зазначена законодавцем у кримінально-правових нормах, що стосуються 

відповідальності за посягання на об’єкти права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 176, 

ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 232-1, ч. 2 ст. 232-2 Кримінального кодексу України [7]) 

(далі – КК). Як бачимо з наведених вище статей, повторність злочинів за ознакою рівня 

суспільної небезпечності поставлена в законі поряд із вчиненням злочину за поперед-

ньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 232-1 КК), із вчи-

ненням злочинного діяння, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 2 

ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 2 ст. 229 КК), спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 232-1 КК). Зок-

рема, такий висновок випливає з єдиної для зазначених діянь санкції, яку цілком справе-

дливо науковці визнають як вираженням ціннісної оцінки об’єкта, що охороняється, так 

і мірою відповідальності правосуб’єктних осіб [14, с. 63].  

Як правильно зазначив В. О. Навроцький, за чинним законодавством ознакою 

складу злочину повторність визнається тоді, коли вчинення наступного злочину якось 
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пов’язано з попереднім, свідчить про певну лінію в поведінці суб’єкта. Про такий 

зв’язок можна говорити у випадку, коли вчинені тотожні, тобто такі, які збігаються за 

всіма обов’язковими ознаками складу, або однорідні злочини, які збігаються за більшіс-

тю ознак складу злочину [9, с. 225–226].  

У випадках, якщо злочини, які утворюють повторність, відповідають тому самому 

складу злочину (наприклад, три крадіжки, поєднані з проникненням у житло, п’ять розбоїв, 

учинених організованою групою, тощо), їх кваліфікацію прийнято здійснювати за однією 

статтею або частиною статті Особливої частини КК [8, с. 117]. Якщо має місце повторність 

закінчених тотожних злочинів, то всі злочини охоплюються однією статтею Особливої час-

тини КК, де передбачене повторне вчинення цього злочину [5, с. 28–29]. Такий порядок 

кримінально-правової кваліфікації обумовлюється тим, що у формулюванні норми Криміна-

льного кодексу про повторність злочинного діяння законодавцем уже включено суспільну 

небезпеку попереднього діяння. Це виражається і в санкціях кримінально-правових норм, 

зокрема, у ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 232-1, ч. 2 ст. 232-2 КК.  

Із положень кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за по-

сягання на об’єкти права інтелектуальної власності, випливає, що повторність таких діянь 

як кваліфікуюча ознака посягань на об’єкти права інтелектуальної власності була визначе-

на законодавцем з огляду на групи об’єктів права інтелектуальної власності, узятих під 

кримінально-правову охорону в межах різних статей КК. Тож ознаку повторності злочинів 

окремо визначено в межах положень статей 176, 177, 229, 232-1, 232-2 КК (тобто для кож-

ної групи об’єктів, указаних у цих статтях). З огляду на це повторність суспільно небезпе-

чних посягань на об’єкти права інтелектуальної власності має місце у разі: 

а) учинення окремих суспільно небезпечних діянь щодо одного об’єкта права ін-

телектуальної власності два чи більше разів (наприклад, повторне незаконне видання 

того самого твору після продажу попереднього тиражу); 

б) учинення окремих суспільно небезпечних діянь щодо різних об’єктів права ін-

телектуальної власності, які визначені в одній статті (частині статті) КК, два чи більше 

разів (наприклад, учинення незаконного відтворення одного твору, після чого вчинення 

незаконного відтворення іншого твору); 

в) учинення двох чи більше різних суспільно небезпечних діянь (тобто діянь, 

об’єктивна сторона яких є відмінною) щодо об’єктів (об’єкта) права інтелектуальної 

власності, які визначені (який визначений) в одній статті (частині статті) КК (наприклад, 

незаконне відтворення твору та його незаконне розповсюдження). 

Окрім того, для встановлення факту повторного вчинення суспільно небезпечного ді-

яння важливо врахувати, що саме охоплювалося умислом винного, чого він бажав досягти 

шляхом учинення тих чи інших дій або бездіяльності. Розглянемо приклад. У вироку При-

морського районного суду м. Одеса від 09.11.2017 у справі № 522/17001/17, провадження 1-

КП/522/1498/17, суд відзначив таке: «ОСОБА_1 у період часу з 02.02.2015 року по січень 

2017 року, знаходячись на території м. Одеси, за допомогою мережі Інтернет, а саме – 

ресурсу «kinofactory.ru», яким він володів та займався організацією його належної роботи з 

метою незаконного розміщення аудіовізуальних творів, діючи незаконно, тобто не маючи 

відповідного дозволу правовласника, діючи умисно, з корисливих мотивів, розповсюджував 

аудіовізуальні твори, власником авторського права на які він не являється, шляхом надання 

можливості он-лайн перегляду аудіовізуальних творів «Аватар» (Avatar), «Люди Икс» (X-

Men), «ОСОБА_2: Последняя битва» (X-Men: The Last Stand), «Чужие» (Alien 3), «Чужие» 

(Aliens), «ОСОБА_2: Дни минувшего будущего» (X-men: Days of Future Past), «Ледниковый 

период» (Ice Age), «Дэдпул» (Deadpool), «Копы в юбках» (Heat, The) необмеженому колу осіб 

користувачів зазначеного ресурсу. Авторські права на дані твори належать компанії 

Twentieth Century Fox Film Corporation, представником якої на території України є 

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3. Отже, своїми умисними протиправними діями, що виразилися 

у незаконному розповсюдженні, оприлюдненні, показі та опублікуванні серед користувачів 

всесвітньої мережі загального доступу Інтернет аудіовізуальних творів, тобто наданні 

можливості відвідувачам веб-сайту «kinofactory.ru» переглядати та копіювати вказані ау-

діовізуальні твори, права на які належать компанії Twentieth Century Fox Film Corporation, 

представниками якої на території України є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_1 завдав 

вказаній компанії матеріальної шкоди у особливо великому розмірі – 1 187 560 грн» [3]. 

Це діяння було кваліфіковане за ч. 3 ст. 176 КК як «незаконне розповсюдження ау-

діовізуальних творів мистецтва, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому роз-

мірі». Проте в матеріалах цієї справи вбачається наявність ознак вчиненого діяння, які не 
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були враховані судом під час ухвалення вироку. Зокрема, суд установив, що винний воло-

дів інтернет-ресурсом і займався організацією його роботи впродовж двох років (2015–

2017). При цьому зазначено, що на цьому ресурсі розміщено різні аудіовізуальні твори, 

указані в рішенні суду. Однак, як вбачається з цього рішення, ані правоохоронні органи, 

ані суд не ставили питання про те, коли саме були розміщені ті чи інші аудіовізуальні тво-

ри. Вочевидь, функціонування впродовж двох років інтернет-ресурсу, призначеного для 

незаконного розповсюдження (показу) аудіовізуальних творів, швидше за все, супрово-

джувалося постійним оновленням матеріалу для такого показу, тобто розміщенням нових 

кінофільмів (а отже, різними фактами порушення авторських і суміжних прав). 

Тому дії винного в період з 02.02.2015 по січень 2017 року, що були спрямовані 

на забезпечення належного функціонування згаданого ресурсу, могли являти собою 

окремі факти порушень авторського і суміжних прав, наприклад: а) створення інтернет-

ресурсу й розміщення на ньому певної кількості аудіовізуальних творів; б) із виходом 

нового кінофільму у винного виникав новий умисел на його незаконне розповсюдження, 

після чого він розміщував цей аудіовізуальний твір на згаданому інтернет-ресурсі. За 

таких обставин, можливо, дії винного містили в собі ознаку повторності. Проте суд не 

звернув увагу на ці обставини, і таким чином діяльність особи впродовж двох років була 

кваліфікована судом як єдиний злочин. Варто відзначити, що умислом винного на мо-

мент створення інтернет-ресурсу не могли бути охоплені дії щодо розміщення аудіовізу-

альних творів, які ще не вийшли в показ. Розуміння ознак об’єкта права інтелектуальної 

власності є одним з обов’язкових компонентів інтелектуального елемента вини у пося-

ганнях на такі об’єкти. Саме таким чином у вироку Лисичанського міського суду Луган-

ської області від 15.05.2014 у справі № 415/1621/14-к, провадження 1-КП/415/270/14, 

було кваліфіковано дії особи щодо розповсюдження комп’ютерних програм [2]. 

Отже, у подібних випадках для кваліфікації посягань на об’єкти права інтелектуа-

льної власності важливим є проведення експертного дослідження і встановлення часу, 

коли той чи інший об’єкт був розміщений на ресурсі, а також установлення того, що 

саме охоплювалося єдиним злочинним наміром винного. Як відзначено в пп. 4–5 Поста-

нови пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 року № 7 «Про практику 

застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і реци-

див злочинів та їх правові наслідки», у межах повторності злочинів їх неодночасне вчи-

нення означає, що не збігаються за часовими показниками початкові моменти вчинення 

кожного зі злочинів. 

У зв’язку з цим повторність можуть утворювати злочини, один із яких був учине-

ний у період, коли інший злочин уже розпочався, але ще не закінчився (наприклад, після 

початку вчинення шахрайства, але до його закінчення особа вчинює крадіжку). У такому 

разі вчиненим повторно вважається злочин, розпочатий пізніше. Якщо в одній статті 

(частині статті) Особливої частини КК передбачені різні за своїм змістом діяння (статті 

263, 307, 309), їх учинення в різний час не утворює повторності злочинів у випадках, 

коли такі діяння охоплювались єдиним умислом особи. У цих випадках учинені особою 

діяння стають елементами одного злочину (наприклад, незаконне виготовлення, прид-

бання наркотичних засобів і наступне їх зберігання та перевезення; незаконне придбання 

вогнепальної зброї та бойових припасів і наступне їх зберігання та носіння) [11]. Єдиний 

злочинний намір винного також є важливою ознакою продовжуваного злочину. 

Висновки. З урахуванням зазначеного наявність чи відсутність ознаки повторно-

сті посягань на об’єкти права інтелектуальної власності залежить від таких чинників: 

1) кількість учинених суспільно небезпечних діянь; 2) кількість об’єктів права інтелек-

туальної власності, на які вчиняється негативний (злочинний) вплив. 

Водночас учинення посягання одночасно на кілька об’єктів права інтелектуальної 

власності не завжди свідчить про повторність злочинів. Наприклад, посягання на об’єкт 

суміжних прав, що одночасно має наслідком, крім порушення прав правоволодільця на 

об’єкт суміжних прав (аудіовізуальний твір), також порушення прав автора тексту та/або 

музичного твору, усе ж являє собою одну подію злочину. Однак потерпілими від такої 

події є кілька осіб (суб’єкти авторського і суміжних прав).  

У юридичній літературі зазначено, що кваліфікація повторності однорідних зло-

чинів передбачає, що кожному із злочинів – елементів повторності, дається самостійна 

правова оцінка; причому особі за вчинення наступного злочину має інкримінуватись 

ознака повторності [12, с. 450]. Тобто ознакою повторності у цьому випадку охоплю-

ються як перший, так і всі наступні злочини [6, с. 116].  
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SUMMARY 
Oksana V. Korotiuk. Repeatency as a qualifying feature of crimes affecting the objects of 

intellectual property rights. The article reveals the peculiarities of repeatency as a qualifying feature of 
crimes affecting the objects of intellectual property rights. The analysis made it possible to conclude that 
the repetition of socially dangerous encroachments on objects of intellectual property rights takes place in 
the case of: a) committing certain socially dangerous acts on the same object of intellectual property 
rights two or more times (for example, repeated illegal publication of the same work after the sale of the 
previous edition); b) committing certain socially dangerous acts on different objects of intellectual proper-
ty rights, which are defined in the same article (part of article) of the Criminal Code, two or more times 
(for example, committing illegal reproduction of one work, and then committing illegal reproduction of 
another work); c) committing two or more different separate socially dangerous acts (actions whose ob-
jective side is different) in relation to the objects (object) of intellectual property rights, which are defined 
(which is defined) in the same article (part of article) of the Criminal Code (for example, illegal reproduc-
tion of the work and its illegal distribution). 

The conclusion is that presence or absence of a sign of repeated encroachments on the objects of in-
tellectual property rights depends on the following factors: 1) the number of committed socially dangerous 
acts; 2) the number of objects of intellectual property rights that are negatively (criminally) affected. At the 
same time, the infringement of several objects of intellectual property rights does not always indicate the 
recurrence of crimes. For example, encroachment on an object of related rights, which simultaneously 
results not only in violation of the holder's right to the object of related rights (audiovisual work), but also 
in violation of the rights of the author of the text and / or musical work. However, several people (copy-
right and related rights) are affected by this event. 

Keywords: criminal law protection, objects of intellectual property rights, repeatency, qualifying 
feature, intellectual property. 
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Постановка проблеми. Будь-яка політика, втілювана державою, має на меті на-

ближення максимально можливого рівня ефективності. Висновки про критичність стану 

сучасної кримінально-правової політики, неефективність здійснюваного кримінально-

правового впливу, непослідовність законодавця та прийняття ним поспішних рішень, 

посилення каральної складової покарання, відсутність кримінологічного аналізу дійсно-

сті та адекватної оцінки суспільної небезпечності діяння підтверджують як вітчизняні, 

так і зарубіжні науковці. До інших причин наявного становища дослідники відносять: 

відсутність алгоритму імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів з прав 

людини і громадянина; неузгодженість прийнятих нормативно-правових актів правилам 

законодавчої техніки, ігнорування пропозицій та рекомендацій кримінально-правової 

науки; «необов’язковість» статусу правової/наукової експертизи законопроєктів (попе-

реднього кримінологічного моніторингу). 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Ефектив-

ність кримінально-правової політики та процес кримінального законотворення як її 

першопричина були предметом наукових пошуків М. М. Бабаєва, В. І. Борисова, 

Я. І. Гілінського, А. Е. Жалінського, С. І. Мінченка, Ю. Є. Пудовочкіна, А. І. Рарога, 

О. П. Рябчинської, Є. Л. Стрєльцова, П. Л. Фріса, В. Я. Тація та ін. Водночас питання 

кримінального законотворення у контексті саме кримінологічної проблематики наслід-

ків злочинності, включно із його собівартістю, розглянуті недостатньо, що і зумовило 

необхідність цього дослідження.  

Мета статті: дослідити собівартість сучасного процесу кримінального законотво-

рення у структурі наслідків злочинності, як відповідного обсягу затрат держави і суспі-

льства, спрямованих на протидію. 

Виклад основного матеріалу. Сам правотворчий процес є доволі затратним для 

держави. Як слушно зауважує М. М. Бабаєв, зростання витрат активно провокують нега-

тивні чинники, як-от непрофесійний рівень законотворчої техніки, дефекти процедури, 

тривалість шляху від виникнення законопроєкту до його ухвалення і набрання ним чин-

ності, завзяте ігнорування вимог щодо всесторонньої, особливо кримінологічної, експер-

тизи проєктів. Позначається нерідко відсутня об’єктивна оцінка прямих і непрямих ма-

теріальних та інших наслідків прийняття і застосування правового акта [1, с. 49]. Звідси і 

втрати, пов’язані із появою скоростиглих, «сирих» законів, що суперечать один одному, 

які потрібно коригувати і знову запускати усе більш дороговартісний правотворчий про-

цес [2, с. 7]. 

С. І. Мінченко розкриває такі взаємозв’язки законотворчості та «ціни» злочинності: 

– кримінально-процесуальне законодавство може передбачати механізми щодо 

скорочення ціни на процесуальні процедури, які становлять приблизно 21 % витрат, по-

кладених на протидію злочинності. Вдосконалені механізми, пов’язані з примиренням із 

потерпілим, співпрацею з органом досудового розслідування тощо, дещо впливають на 

зниження «ціни» злочинності. Однак у законопроєктній роботі часто не надають фінан-

сового документа, який би відображав прогноз можливого зниження витрат на злочин-

ність у цій частині; 

– до 60 % витрат на злочинність пов’язані з фінансуванням роботи поліцейських 

органів. Декриміналізація зменшує витрати на досудове розслідування й судові витрати, 

проте залишаться витрати на адміністративну юстицію, і таке зниження ціни передбача-

ється, але невідома різниця в такій ціні; 

– «ціна» злочинності включає також потенціал втрачених можливостей, 

пов’язаних, зокрема, із незайнятістю делінквентів. Зміни та доповнення до кримінально-

го законодавства, що подовжують строк обмеженням певних прав та одночасно змен-

шують призонізацію населення, виглядають гуманно. Проте вони припускають, що осо-

ба, яка скоїла загальнокримінальний злочин і яку змушують на тривалий час 

відмовитись від своєї легальної професії, повинна буде отримувати іншу освіту або пе-

реходити на низькокваліфіковану роботу, весь цей час вона буде обмежена або виклю-

чена із сектора економічно активного населення. Це створюватиме додаткові ризики, що 

виражаються в її подальшій криміналізації, і з випадкового злочинця велика ймовірність 

переходу у клас звичних або професійних злочинців [10, с. 91–92]. 

Наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони 

науковці справедливо відносять до обов’язкових соціально-економічних підстав її закрі-
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плення
1
. Цілком правильно Ю. В. Орлов, Д. М. Миронюк зазначають, що одним з прин-

ципів правового регулювання, який неодмінно має бути дотриманий, є його реальність 

та фінансова обґрунтованість. В іншому разі матиме місце і порушення прав і свобод 

громадян через нездатність правоохоронних органів повною мірою виконати покладені 

на них обов’язки, і службові зловживання, як реакція на протиріччя між правовими за-

вданнями та легальними можливостями їх виконання [11, с. 81]. 

Із вказаного вище випливає теза про важливість економічного аналізу, який, на 

думку А. Е. Жалінського, зможе дати необхідну інформацію про реальну потребу зміни 

кримінального закону, механізм впливу кримінального закону, тобто його адресатів, 

пропоновану поведінку, ресурс застосування та виконання приписів, які вводяться у дію, 

а також пов’язаних з цим різноманітних, прямих та побічних наслідків. У контексті кри-

мінального правотворення предмет економічного аналізу, на його думку, повинні утво-

рювати такі питання, пов’язані з оптимізацією цільової функції кримінального закону: 1) 

поняття та зміст попиту на законодавчі новели; 2) ознаки та природа корисності, раціо-

нальності та ефективності проєктів кримінального закону; 3) межі, можливості та мето-

дики раціонального вибору проєктних варіантів; 4) ресурсність реалізації нових моделей 

поведінки; 5) економічний зміст виниклих наслідків (ефектів), включаючи трансакційні 

та альтернативні затрати, а також перерозподіл владного ресурсу; 6) введення у практи-

ку нових кримінально-правових інститутів, можливість їх закріплення, реалізації та інше 

[4, с. 58, 60–61]. 

Системний аналіз звітності щодо виконання бюджетних програм показує постійне 

збільшення собівартості законотворчої діяльності ВРУ, яка становила: у 2016 р. – 334 

млн 795 тис. грн; у 2017 р. – 517 млн 994 тис. грн (+ 183 млн 199 тис. грн (54,0 %) порів-

няно з минулим роком); у 2018 р. – 755 млн 125 тис. грн (+ 237 млн 131 тис. грн (45,7 %) 

порівняно з минулим роком); у 2019 р. – 871 млн 73 тис. грн (15,3 %) порівняно з мину-

лим роком). Одночасно кількісно-якісні показники ефективності та раціональності (у 

тому числі й економічного змісту) вітчизняного парламенту не корелюють із остаточною 

собівартістю законодавчої «продукції». У 2018 р. замість затвердженої (планованої) у 

паспорті бюджетної програми кількості законопроєктів у 1350 одиниць було зареєстро-

вано 1102 (відхилення – 248), із 359 запланованих до прийняття законопроєктів прийня-

то 161 (відхилення – 198), частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих 

законопроєктів становила 14,6 % проти 26,6 % запланованої (відхилення – 12). Одночас-

но відбувається здороження середніх витрат на один зареєстрований законопроєкт – із 

запланованої суми у 583 900 грн до фактичної у 685 200 грн (101 300 грн). У 2019 р. за-

мість затвердженої (планованої) у паспорті бюджетної програми кількості законопроєк-

тів у 1350 одиниць було зареєстровано 1089 (відхилення – 261), із 359 запланованих до 

прийняття законопроєктів прийнято 143 (відхилення – 216), частка прийнятих законів у 

загальній кількості зареєстрованих законопроєктів становила 13,1 % проти 26,6 % за-

планованої (відхилення – 13,5). Здороження середніх витрат на один зареєстрований 

законопроєкт становило 116 900 грн, із запланованої суми у 679 100 грн до фактичної у 

796 000 грн [5–8].  

Тенденція зростання собівартості законотворення спостерігається і в проєктах до-

кументів на наступні звітні періоди. Зокрема, згідно з бюджетним запитом на 2020–2022 

роки, відповідно до планованої кількості законопроєктів у 1350 одиниць середні витрати 

на один законопроєкт у 2021 р. прогнозуються в сумі 791 700 грн, у 2022 р. – 831 500 

грн. Причому планована кількість зареєстрованих законопроєктів, як і запланована част-

ка прийнятих законів, залишається на рівні попередньої діяльності за 2016–2019 роки – 

1350 одиниць та 26,6 % відповідно [3]. 

Згідно зі ст. 91 ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» одним із супровід-

них документів до внесеного законопроєкту є пояснювальна записка, яка має містити: 

1) обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту, цілей, завдань і основних його 

положень та місця в системі законодавства; 2) обґрунтування очікуваних соціально-

економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; 

                                                           
1 Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник 

Асоціації кримінального права України. 2014. № 1(2). С. 25–26; Голіна В. Проблема кримінологіч-

ного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України. Вісник Націо-

нальної академії правових наук України. 2015. № 3(82). С. 110; Балобанова Д. О. Загальні засади 

теорії криміналізації. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 47. С. 147; Полный курс 

уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. 1. Санкт-Петербург, 2008. С. 106–107.  
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3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроєкту. У разі внесення законопроєкту, 

проєкту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надхо-

джень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зо-

бов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розра-

хунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень 

бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроєкту, проєкту іншого акта по-

даються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.  

Разом із зазначеним, наявна практика вітчизняного кримінального законотворен-

ня свідчить, що ініціатори законодавчих змін не обґрунтовують та не конкретизують 

вказану підставу, зазначаючи, що «… реалізація законопроєкту не потребує додаткових 

витрат з Державного бюджету України». Пояснювальні записки недостатньо мотивовані, 

у них переважно містяться загальні фрази і не наводяться чіткі та зрозумілі обґрунту-

вання на підставі переконливих фактів та аргументів, а відсутність чітких критеріїв при-

зводить до того, що пояснювальні записки не виконують своєї функції.  

За авторським спостереженням, протягом 2016–2019 років на підставі 47 законів до 

Особливої частини КК України внесено 150 змін. Пояснювальні записки до 28 з них 

(60 %) не містять належного статистичного чи соціологічного обґрунтування необхідності 

їх прийняття; у 33 із них (70,2 %) відсутній аналіз можливостей бюджетних витрат; у 34 із 

них (72,3 %) відсутній прогноз можливого впливу на криміногенну ситуацію та корупцію. 

Майже в 6 законах (12,7 %) відсутні пояснювальні записки. За вказаний період структура 

Особливої частини збільшилася за рахунок прийняття десяти нових складів (ст.126-1, 146-

1, 151-2, 201-1, 332-2, 351-2, 364-2, 368-5, 389-2, 390-1), причому у пояснювальних запис-

ках до законопроєктів зазначалося, що криміналізація тих чи інших видів поведінки не 

зумовить витрат із Державного бюджету України.  

Водночас автори законопроєктів, спрямованих на збільшення обсягу кримінально-

правової репресії, не враховують кореляційних зв’язків як наслідків їх прийняття: введен-

ня до структури КК України нового складу злочину тягне за собою збільшення кількості 

засуджених за вчинення делікту осіб, що призведе до збільшення витрат на реалізацію 

кримінально-виконавчої політики; прийняття таких новел вимагає додаткових витрат на 

кримінальне судочинство у справах по «нових» деліктах (тобто витрати на реалізацію 

кримінальної процесуальної політики). Законопроєкти, спрямовані на гуманізацію кримі-

нального законодавства та лібералізацію кримінальної відповідальності, також повинні 

були б враховувати «затратність» кримінального судочинства у частині перегляду поста-

новлених судових вироків, що відбувається в силу правила про зворотність дії криміналь-

ного закону, який скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність 

або іншим чином поліпшує становище особи (ч. 1 ст. 5 КК України). 

 Проте цього не спостерігаємо. Як приклад наведемо Закон України №101-IX від 

18.09.2019 р. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», згідно з яким із за-

кону про кримінальну відповідальність виключено ст. 205 ККУ «Фіктивне підприємниц-

тво». У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що його реалізація не вима-

гатиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Варто відзначити сумнівне, з 

позиції наведених аргументів, обґрунтування необхідності прийняття вказаного акта. 

Автори, констатуючи численні факти «використання аналізованої статті як інструменту 

для зловживань під час притягнення осіб до відповідальності», «поширеної практики 

використання контролюючими органами матеріалів досудового розслідування та вироку 

суду у кримінальному провадженні за     ст. 205 КК України для обґрунтування донара-

хування грошових зобов’язань платникам податків», «хибності підходу судів до оцінки 

доказів, наданих контролюючими органами» єдино можливим та необхідним засобом 

зменшення тиску на бізнес визначили не протидію зловживанням у судовій та правоохо-

ронній сферах, а технічно більш просту та менш затратну у часово-фінансовому розу-

мінні декриміналізацію згаданого виду протиправної поведінки.  

Проте наслідки такого кроку законодавця, прямо передбачені ст. 58 Конституції 

України, ч. 1 ст. 5 КК України, у матеріальному еквіваленті є доволі великими та, безу-

мовно, призведуть до витрат Державного бюджету. Зросло навантаження на суди Украї-

ни, якими за період з 25.09.2019 р. (набрання чинності закону № 101-IX) до 01.03.2020 р. 

винесено понад 90 ухвал, про закриття, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримі-

нальних проваджень щодо підозри у злочині, передбаченому ст. 205 КК України, у 
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зв’язку із декриміналізацією діяння (інформація взята із вільного доступу до Єдиного 

державного реєстру судових рішень). У деяких випадках, з огляду на декриміналізацію 

поведінки, передбаченої ст. 205 КК України, суди реагують на недбалість та зловживан-

ня з боку працівників прокуратури відмовою у задоволенні клопотань про затвердження 

угоди про визнання винуватості, про звільнення особи у зв’язку із закінченням строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності. За наслідками розгляду кримі-

нальні провадження повертають для продовження досудового розслідування, що впли-

ває, відповідно, на час та «собівартість» кримінального процесу. 

На «собівартість» процесу безумовно вплине розгляд судами заявлених, на підс-

таві ст. 74 КК України, ст. 537, 539 КПК України, подань від державної установи «Центр 

пробації» про звільнення від відбування покарання осіб, засуджених за вчинення делік-

ту, передбаченого ст. 05 КК України. Зважаючи на дані ДСА України за 2019 р. про кі-

лькість засуджених за ч. 1 і 2 ст. 205 КК України – 81 особу, витрати на здійснення рег-

ламентованої КПК України процедур зростуть [9].  

Зазначеним Законом України № 101-IX від 18.09.2019 р. «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України що-

до зменшення тиску на бізнес» суттєво збільшено поріг кримінальної відповідальності за 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових  платежів) (ст. 212 ККУ). Фактично, 

внесеними змінами до КК України декриміналізовано усі діяння по ухиленню від сплати 

податків у розмірі до: 1) трьох та більше тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (ч. 1 ст. 212 КК України) (станом на 01.01.2019 р. – 2 881 500 грн); 2)  п’яти та 

більше тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 212 КК України) 

(4 802 500 грн); 3) семи та більше тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(ч. 3 ст. 212 КК України) (6 723 500 грн). Зменшення кримінальної репресії у цій частині 

знову таки призведе до збільшення кількості розглянутих судами України клопотань 

щодо закриття кримінальних проваджень на підставі  п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.   

Висновки. У контексті попиту на законодавчі новели кримінально-правового змі-

сту ми говоримо про адресовану від суспільства до парламенту пропозицію, сформульо-

вану ініціативу отримати певну кількість законодавчого «продукту». Характер та якість 

бажаного продукту, безумовно, визначається об’єктивно наявними чинниками – станом 

злочинності в країні, її кількісними та якісними параметрами, суспільними почуттями 

страху, звикання, толерантності чи, навпаки, нетерпимості до злочинних форм поведінки 

тощо. Сучасні події свідчать, що механізм задоволення попиту у деяких випадках пере-

ломлюється через призму дії негативних чинників та процесів (спотворене розуміння 

політичної «доцільності»; неналежна кримінологічна обґрунтованість; недостатній нау-

ково-теоретичний рівень парламентарів; нерідкі випадки грубого порушення законодав-

чої процедури: відсутність експертизи нормативно-правових документів, попередніх 

обговорень у профільних комітетах, неврахування висновків міжнародних інституцій 

тощо; необов’язковість «статусу» експертизи законопроєктів, реалізованих науковцями, 

практиками, громадськістю; «пасивність» законодавця у питаннях врахування рішень та 

рекомендацій за наслідками проведених науково-практичних конференцій, діяльності 

науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо), що у підсумку перетворюється на не-

бажаний для споживача продукт. Додатковим наслідком реалізованого процесу є немо-

жливість суспільства, врешті-решт, придбати/перенести/стерпіти/погодитися із отрима-

ними змінами кримінального законодавства через відсутність прорахунків їх наслідків. 
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SUMMARY 
Ihor B. Medytskyi. Criminal legislation in the structure of the consequences of crime: «cost» 

as a criterion of efficiency. The article substantiates the importance of the criminological component of 
the process of criminal lawmaking as a structural part of the problem of the consequences of crime. In 
summarizing the positions on the most significant shortcomings of modern criminal justice policy, the 
need to take into account the economic criterion of its effectiveness is emphasized. Systematic analysis of 
reporting on implementation of budget programs of lawmaking; amendments to the Particular part of the 
criminal law regarding their compliance with public demand, financial and economic justification and 
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taking into account the criminality of their possible consequences. 
In the context of the demand for legislative articles of a criminal nature, the proposal addressed by 

the Parliament to the Parliament, formulated an initiative to obtain a certain amount of legislative «product», 
was confirmed. It is justified that the nature and quality of the desired product is determined by objectively 
existing factors - the state of crime in the country, its quantitative and qualitative parameters, public feelings 
of fear, addiction, tolerance or, conversely, intolerance to criminal behaviors and more. The list of factors 
and processes that negatively affect the mechanism of demand satisfaction (misunderstanding of political 
«expediency»; inadequate criminological validity; insufficient scientific and theoretical level of 
parliamentarians; frequent cases of gross violation of the legislative procedure: lack of legal expertise, lack 
of legal expertise committees, failure to take into account the findings of international institutions, etc., the 
optional «status» of examination of bills implemented by scientists, pracykamy, the public, «passivity» of 
the legislator in matters of accounting decisions and recommendations resulting from a scientific and 
practical conferences, activities of research institutes, laboratories, etc.). An additional consequence of this 
process is the inability of society to «buy» the changes in the criminal law. 

Keywords: crime, consequences of crime, «price» of crime, cost, budget. 
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ЩОДО ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  

НА УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

АБО ЗАМІНУ НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ  

ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Досліджено питання забезпечення права засуджених до довічного позбавлення волі в Укра-

їні на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини по-

карання більш м’яким. З огляду на положення, висловлені Європейським судом з прав людини в 

справі «Петухов проти України», зроблено висновок, що чинний механізм такого звільнення не 

відповідає міжнародним стандартам і це зумовлює необхідність закріплення в законодавстві Укра-

їни відповідних правових норм. Проаналізовано проблемні питання реалізації такого права, наве-

дено деякі пропозиції щодо їх вирішення. 

Ключові слова: засуджені до довічного позбавлення волі, право на звільнення, помилування, 

порушення міжнародних зобов’язань, умовно-дострокове звільнення, заміна невідбутої частини 

покарання більш м’яким, рішення Європейського суду з прав людини, рішення ЄСПЛ у справі «Пе-

тухов проти України».  

 

Постановка проблеми. У квітні 2001 року Верховною Радою України було при-

йнято новий Кримінальний кодекс (далі КК), який скасував для засуджених осіб най-

більш суворе кримінальне покарання – смертну кару, а замість нього ввів довічне позба-

влення волі.  

Довічне позбавлення волі – це один із основних видів покарання, передбачений 

КК України, що полягає в ізоляції засудженого за вироком суду, примусовому його по-

                                                           

© Черненко А.П., 2020 

ORCID iD : https://orcid.org/0000-0002-0923-2663 

ap_1956@ukr.net 

© Шиян А.П., 2020 

k_kpd@dduvs.in.ua 

https://mbox2.i.ua/compose/1464982100/?cto=ncqUxL%2FFyq91eX2%2Bv4Rsdnhvo4XBeaPBs5g%3D


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 169 

міщенні в кримінально-виконавчу установу, без визначення у вироку строку тримання 

там засудженого [1, c. 130]. На цей час в Україні таких засуджених більше ніж півтори 

тисячі осіб, до того ж велика частина з них таке покарання отримала на початку ХХІ 

століття, коли обвинувальний ухил у правосудді досягнув небувалого розквіту.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Різні аспе-

кти виконання покарання у вигляді довічного позбавлення, в тому числі звільнення від 

нього, висвітлювались у працях К. А. Автухова, В. І. Анісімова, М. І. Бажанова, 

Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, О. М. Джужі, О. П. Кучинської, М. І. Мельника, 

А. А. Музики, М. В. Романова, В. В. Сташиса, А. X. Степанюка, В. Я. Тація, В. М. Труб-

нікова, В. І. Тютюгіна, М. І. Хавронюка, В. О. Човгана та інші. Позиції деяких із них 

викладено у змісті статті нижче.   

Слід констатувати, що хоча цим питанням було приділено увагу в багатьох дослі-

дженнях, вони продовжують бути актуальними. Адже велика частина з них є проблем-

ними у правозастосуванні, на законодавчому рівні ці проблеми до цього часу не виріше-

ні. Спроби деяких судових органів приймати позитивні рішення щодо цих питань не 

знаходять відповідної підтримки і блокуються. 

Мета дослідження полягає у вивченні питання про надання можливості особам, 

які засудженні до довічного позбавлення волі в Україні, права на умовно-дострокове  

звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким. Завдання:  

– дослідити норми міжнародно-правових актів, у яких визначається право довіч-

ників на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким; 

–  визначитися з вітчизняними правовими положеннями щодо цього питання; 

–  проаналізувати позиції правників щодо умовно-дострокового звільнення засу-

джених до довічного позбавлення волі або заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким; 

– у разі потреби надати обґрунтовані пропозиції щодо вирішення наявних проблем. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз законодавства України, яким регламенту-

ється застосування довічного позбавлення волі, свідчить про те, що: 

1) воно встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується 
лише у випадках, спеціально передбачених КК України, якщо суд не вважає за можливе 

застосовувати позбавлення волі на певний строк; 

2) довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці 
до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були вагітні під час 

вчинення злочину або на момент постановлення вироку; 

3) воно є найбільш суворим основним та безстроковим покаранням, відповідно 
до якого засуджений за вироком суду ізолюється від суспільства йпримусово 

поміщується до спеціальної кримінально-виконавчої установи без зазначення у вироку 

строку його тримання в ній; 

4) оскільки довічне позбавлення волі у всіх санкціях передбачене в альтернативі 
з позбавленням волі на певний строк, суд в обов’язковому порядку повинен навести у 

вироку мотиви свого рішення; 

5) такі особи не підлягають умовно-достроковому звільненню від цього 

покарання, але їх можуть помилувати. 

Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного 

судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не 

менше двадцяти п’яти років (ч. 2 ст. 87 КК). Помилування здійснюється Президентом 

України. Порядок його застосування визначається Положенням про порядок здійснення 

помилування, яке затверджене Указом Президента України № 223/2015 від 21 квітня 

2015 року [2]. Згідно з п. 4 цього Положення у разі засудження особи до довічного 

позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею 

не менше двадцяти років призначеного покарання. У разі відхилення Комісією 

клопотання про помилування засудженої особи повторне клопотання щодо неї за 

відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд 

Комісії не раніше ніж через рік із часу відхилення попереднього клопотання (п. 14). 

Аналіз механізму помилування довічно засуджених осіб в Україні вказує на те, 

що він має винятковий характер і не є реалістичною перспективою звільнення. Це підт-

вердив Європейський комітет із запобігання катуванням у доповіді про візит до України 
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у 2016 році [3]. 

Крім того, ЄСПЛ неодноразово підкреслював, що існування можливості звільнення 

з мотивів «милості» (а саме так слід трактувати наявний інститут помилування в Україні) 

не відповідає вимогам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Безперечним підтвердженням відсутності реальної змоги бути звільненим через помилу-

вання є те, що на сьогодні з мотивів «милості» було звільнено всього декількох довічників. 

Отже, реальні шанси довічно ув’язненого на помилування вкрай мізерні.  

З огляду на викладене, ми бачимо, що в Україні засуджені до довічного 

позбавлення волі особи практично позбавлені права на перегляд призначеного їм 

покарання з метою дострокового звільнення. Єдиний спосіб добитися цього – це 

помилування.  

Таке становище в Україні можна пояснити різними причинами. Однією з них є те, 

що з моменту введення в Україні цієї міри покарання в більшості громадян було уявлен-

ня, що довічне позбавлення волі – це ув’язнення, яке має тривати до моменту біологічної 

смерті людини. Лише з часом питання гуманізації до цього виду покарання почало змі-

нюватися. Таким змінам посприяли міжнародно-правові акти, в яких вказувалось на не-

обхідність надання особам змоги перегляду довічного покарання.  

Найперше, це стосується Міжнародного Пакту про громадянські та політичні пра-

ва ООН, стаття 7 якого, відповідно до рішення Комітету ООН з прав людини у справі 

«Бронсон Блесінгтон і Метью Елліот проти Австралії», вимагає існування можливості 

перегляду довічного покарання, а також перспективи звільнення від нього незалежно від 

тяжкості злочину та обставин його вчинення (пункт 7.7) [4]. Але найбільш детальними 

міжнародними стандартами, які стосуються питань довічного позбавлення волі, є стан-

дарти Ради Європи. Своє закріплення вони мають у її рекомендаціях, а також у рішеннях 

ЄСПЛ, які є обов’язковими для виконання. 

Тож аналізуючи положення статті 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, якою закріплено, що «Нікого не може бути піддано катуванню 

або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню» [5], 

ЄСПЛ у рішенні щодо справи «Кафкаріс проти Кіпру» від 12 лютого 2008 року (заява № 

21906/04) розтлумачив цю статтю як таку, що вимагає, щоб довічне покарання було 

«зменшуваним», тобто особа повинна мати право ставити питання про можливість 

зменшення покарання [6]. 

У наступному своєму рішенні, а саме в справі «Вінтер та інші проти Сполученого 

Королівства Великобританія» від 9 липня 2013 року, ЄСПЛ зробив висновок, що рішен-

ня засудити позивачів до довічного тюремного ув’язнення, без можливості його перег-

ляду, не відповідає статті 3 Конвенції, оскільки держава-відповідач не передбачила об-

меження у часі відбування покарання та можливості умовно-дострокового звільнення 

осіб [7]. Крім того, в зазначеному рішенні був встановлений чіткий стандарт, яким ви-

значалося, що довічно засуджений з самого початку відбування покарання має право 

знати, коли може бути розглянуто питання його дострокового звільнення (§ 122). Прави-

ла звільнення повинні визначати зрозумілі й чіткі норми закону.  

Засуджені до довічного позбавлення волі повинні не тільки мати змогу достроко-

вого звільнення, але й знати, що їм потрібно робити, щоб стосовно них було розглянуто 

питання про таке звільнення. Таку позицію висловив Європейський суд з прав людини у 

своєму рішенні щодо «Ласло Магяр проти Угорщини» від 20 травня 2014 року (заява 

№73593/10) [8].  

З огляду на всі ці та інші рішення ЄСПЛ, які стосуються надання права довічно 

засудженим на умовно-дострокове звільнення, ключовими елементами зазначених 

стандартів відповідно до статті 3 Конвенції є: 

– засуджені довічно з самого початку свого покарання повинні знати, що вони 

повинні робити, як змінюватися і працювати над собою, щоб їхнє покарання було 

переглянуте; 

– неприпустимо тримати засудженого в ув’язненні, якщо зникли пенологічні 

підстави для продовження відбування покарання. Наявність /відсутність таких підстав 

повинна регулярно переглядатися після певного мінімально встановленого проміжку часу; 

– механізм звільнення повинен мати чіткі критерії та достатні процесуальні 

гарантії. У разі відмови у звільненні мають надаватися мотиви, які свідчать про 

недостатній ступінь виправлення засудженого; 

– механізм звільнення не може мати винятковий характер або базуватися на 
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мотивах милосердя  [9]. 

Вищевикладені положення, які обґрунтовують необхідність запровадження в 

Україні реалістичних можливостей дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб, 

підтвердив ЄСПЛ у своєму рішенні в справі «Петухов проти України» від 12 березня 

2019 року [10]. Розглянувши скаргу  засудженого до довічного позбавлення волі Пету-

хова, в якій він заявив про порушення своїх прав на медичне обслуговування, а також 

про те, що відсутність в українському законодавстві права на умовно-дострокове звіль-

нення для довічно засуджених порушує Європейську конвенцію з прав людини, ЄСПЛ 

одноголосно ухвалив, що було порушення статті 3 (заборона нелюдського чи такого, що 

принижує гідність, поводження) Європейської конвенції з прав людини, оскільки Пету-

хов не мав перспективи звільнення та можливості перегляду його довічного ув’язнення. 

Крім того, судді констатували, що помилування Президентом є єдиною процедурою 

пом’якшення довічного ув’язнення в Україні, але цей механізм не є досконалим і може 

спричинити зловживання. Адже ні комісія з помилування, ні Президент не зобов’язані 

обґрунтовувати свої рішення щодо прохання про помилування; ці рішення не є публіч-

ними і не підлягають оскарженню. 

Надзвичайно важливим у цьому рішенні суду є покладення ним обов’язку на украї-

нську державу змінити процедуру перегляду довічних вироків. Судом визначено, що для 

належного виконання судового рішення Україна має ухвалити реформу системи перегляду 

довічних вироків, щоб забезпечити в кожному випадку вивчення обставин того, чи є про-

довження утримання під вартою виправданим і законним, а також гарантувати ув’язненим 

можливість знати, що вони мають зробити для дострокового звільнення.  

На жаль, слід відмітити, що ні це конкретне рішення ЄСПЛ, ні раніше винесені 

ним подібні, поки що не дають особливих надій на швидке реформування в Україні сис-

теми перегляду довічних вироків: законодавчі кроки в цьому напрямі практично відсут-

ні, а ті, поодинокі, які здійснювалися, підтримки в законодавців не знаходять.  

Трохи іншою є реакція щодо цього питання судів першої та апеляційної інстанції. 

Ними почали прийматися перші – несміливі і суперечливі, поки що безрезультатні рі-

шення щодо виправлення ситуації з безправ’ям довічників на умовно-дострокове звіль-

нення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким.  

Більшість судів першої інстанції, до яких засуджені до довічного позбавлення волі 

зверталися з клопотаннями про їх умовно-дострокове звільнення або заміни на більш 

м’яке покарання, відмовлялися це робити. На цей час є тільки одне позитивне рішення з 

цього питання. Зокрема, ухвалою Роменського міськрайонного суду Сумської  області від 

24 травня 2019 року в справі № 585/492/19 засудженому ОСОБА_1 замінено «покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі, призначеного вироком Апеляційного суду Черкаської 

області від 24 березня 2004 року за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 263, п. 6 ч. 2 

ст. 115, ч. 3 ст. 15, п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ст. 70 КК України, на покарання у вигляді позбав-

лення волі на строк 20 років, за умови належної поведінки останнього» [11]. Але це рішен-

ня чинності не набуло, оскільки було скасовано апеляційною інстанцією.   

Спроби всіх інших засуджених до довічного позбавлення волі добитися такого ре-

зультату через суди першої інстанції були безуспішними. Незважаючи на те, що деякі з 

цих рішень скасовувались апеляційними інстанціями (див., наприклад, ухвалу Івано-

Франківського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року у справі № 344/11157/19) 

[12], практика відмов судами першої інстанції в задоволенні клопотань продовжується і 

зараз. Практично всі прийняті судами першої інстанції рішення ґрунтуються на тому, що 

українське законодавство не містить положень, які давали б змогу задовольняти клопо-

тання довічників.     

Те, що за заявами довічників так будуть діяти українські суди, правниками перед-

бачалося. Зокрема, стосовно цього В. Човган зазначав: «суди будуть побоюватися вино-

сити такі рішення. В першу чергу, через неминучий громадський осуд. Тому не виклю-

чено, що більшості тим, що звернулися, буде відмовлено» [13]. Ще категоричніше щодо 

цього питання висловилася  суддя Великої Палати Верховного Суду О. Яновська, яка 

заявила, що «... той позитивістський підхід, який зустрічається у нас в судах, просто не 

дасть змоги суддями перших інстанцій брати і використовувати рішення ЄСПЛ як норму 

прямої дії (хоч такі рішення і є джерелом права в Україні) і переглядати ці вироки, 

приймаючи рішення про звільнення чи незвільнення довічно ув’язнених. Тому думаю, 

що, скоріш за все, питання буде підніматись по сходах судової системи і, можливо,  буде 

винесене з часом на розгляд як виключна правова проблема» [14]. Доповнюючи цих 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_984/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#984
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908943/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#908943
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1900/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1900
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_60/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#60
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#311
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правників, зазначимо, що однією з причин такої поведінки українських судів є обвину-

вальний ухил, від якого вони не позбавилися до цього часу. Адже він, як і раніше, зму-

шує їх діяти в інтересах сторони обвинувачення. А вона завжди буде проти звільнення 

будь-якого довічника. 

Чи вдасться довічникам розірвати це замкнене судове коло? Вважаємо, що підста-

ви для позитивної відповіді на поставлене запитання існують і вони є досить вагомими. 

Передусім позитивного рішення в осяйному майбутньому слід чекати від двох судових 

інстанцій: Конституційного Суду України і Верховного Суду.  

Слід зазначити, що один раз Конституційний Суд України (далі – КСУ) вже 

приймав рішення з цього питання і воно було негативним. Так, у своїй ухвалі  № 115-

2(І)/2018 від 18 квітня 2018 року Друга колегія суддів Першого Сенату КСУ відмовила у 

розгляді конституційної скарги Панасенка В. І. щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України. У цій ска-

рзі Панасюк В. І. зазначив, що у частині першій статті 82 КК України не врегульовано 

питання (відсутній механізм) щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 

покаранням для осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.  

Свою відмову відкрити провадження колегія мотивувала тим, що неналежне за-

конодавче врегулювання або його відсутність не може бути підставою для відкриття 

конституційного провадження, а також наголосив на тому, що заповнення прогалин у 

нормативно-правових актах, прийняття законів, внесення до них змін і доповнень, узго-

дження їх положень між собою є прерогативою Верховної Ради України і не належить 

до його повноважень  (пункт 2.1, абз. 3) [15].  

Всупереч цьому рішенню, 17 липня 2019 року Перший сенат КСУ продовжив роз-

гляд справи, відкритої за конституційними скаргами Крупка Д. В. щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) приписів частини першої статті 81, частини 

першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна В. В. та Мельниченка О. С. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів частини першої 

статті 82 Кодексу (тобто стосовно права осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, 

скористатися ефективним механізмом дострокового звільнення) і перейшов до закритої 

частини пленарного засідання [16].  

Отже, відкривши провадження у справі Крупка Д. В., Костіна В. В. і Мельниченка 

О. С., Перша Колегія створила суперечливу і розбіжну практику в цьому питанні. На 

жаль, остаточну крапку в цій справі КСУ до цього часу не поставив. Але надія на пози-

тивне рішення є і те, що воно буде саме таким – сумніватися не доводиться. Адже КСУ 

повинен діяти відповідно до рішення ЄСПЛ, прийнятого в справі Петухова.  

Останню крапку в цьому питанні змушений буде поставити і Верховний Суд, на 

розгляді якого в порядку виключного провадження зараз перебуває згадана вище справа 

Петухова. Як вважає О. Кучинська (і ми підтримуємо її в цьому), «… розглядаючи цю 

справу (а також аналогічні та подібні справи), Верховний Суд має використати ... варі-

ант, застосувавши до засудженого інститут умовно-дострокового звільнення та безпосе-

редньо в судовому рішенні послатися на статтю 9 Конституцію України, статтю 19 За-

кону України «Про міжнародні договори України», статтю 27 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів, статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод, а також доводи ЄСПЛ, викладені ним у рішенні щодо справи «Петухов 

проти України» [17]. 

Вважаємо, що після позитивних рішень КСУ, Верховного Суду в судів першої та 

апеляційної інстанцій частково будуть розв’язані руки щодо умовно-дострокового звіль-

нення засуджених до довічного позбавлення волі або заміну невідбутої частини пока-

рання більш м’яким. Водночас, зважаючи на «той позитивістський підхід, який зустріча-

ється у нас в судах», інші причини, про які говорилося вище, проблема, ймовірніше, 

залишатиметься далекою від оптимального вирішення, оскільки рішення КСУ і Верхов-

ного Суду будуть мати загальний характер, без конкретного механізму їх реалізації. І 

така ситуація триватиме, доки не будуть затверджені відповідні законодавчі положення з 

цього питання. Однак у будь-якому разі майбутні рішення КСУ і Верховного Суду бу-

дуть мати особливе значення ще в сенсі того, що спонукатимуть законодавця до ство-

рення таких законодавчих норм, які б повністю відповідали європейським стандартам 

захисту прав засуджених до довічного позбавлення волі на умовно-дострокове звільнен-

ня від відбування покарання або заміну його більш м’яким.     

Висновки. Отже, є всі підстави констатувати, що встановлені міжнародні правові 
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стандарти щодо довічного позбавлення волі та їх імплементація в рішеннях ЄСПЛ вима-

гають існування реалістичної перспективи звільнення від цього покарання, необхідності 

вироблення механізму такого звільнення. Зазначені стандарти вже знайшли відображен-

ня у правових системах країн ЄС, які запровадили різні способи звільнення. Сьогодні 

такою країною повинна стати Україна, яка згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Петухов 

проти України» має реформувати систему перегляду довічних вироків, щоб забезпечити 

в кожному випадку вивчення обставин того, чи є продовження утримання під вартою 

виправданим і законним, а також гарантувати ув’язненим можливість знати, що вони 

мають зробити для дострокового звільнення. Реформування цієї системи частково зале-

жатиме від рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду, які випливатимуть 

із рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України». Вбачаємо, що вони будуть прийня-

ті  найближчим часом і спонукатимуть законодавця до створення необхідних законодав-

чих норм. Але при цьому однозначним є те, що тільки прийняття чітких і конкретних 

законодавчих правових положень зможе поламати формальну закостенілість української 

судової системи, змусить її дотримуватися європейських стандартів захисту прав засу-

джених до довічного позбавлення волі на умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання або заміну його більш м’яким без будь-яких застережень і коливань.     
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SUMMARY 

Anatoliy P. Chernenko, Anatoliy H. Shyyan. The right of prisoners sentenced to life impris-
onment to parole from serving a sentence or to replace the unserved part of the sentence with a 
milder one and ensuring it in Ukraine. The article examines the issues of ensuring the right of convicts 
to life imprisonment in Ukraine to parole from serving a sentence or replacing the unserved part of the 
sentence with a milder one. The norms of the Criminal Code, other legislative acts of Ukraine governing 
this issue, as well as the Regulation on the procedure for pardon approved by decree of the President of 
Ukraine No. 223/2015 of April 21, 2015 are analyzed. They are compared with international legal acts, in 
particular, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, which 
governs the conditional release of life-sentenced prisoners or replaces the unserved part of the sentence 
with a milder one, as well as several decisions of the European Court of Human Rights regarding such 
issues. The inconsistency of Ukrainian legislation, the Regulation on the procedure for pardoning interna-
tional law and the decisions of the ECHR is shown. Particular attention is paid to the decision of the 
ECHR in the case of “Roosters v. Ukraine” of March 12, 2019, as well as future decisions of the Consti-
tutional Court of Ukraine and the Supreme Court, which are currently considering this issue. Considering 
the provisions expressed by the ECHR in this case, it is concluded that the current mechanism for such 
exemption does not comply with international standards and this entails the need to consolidate the rele-
vant legal norms in Ukrainian legislation. The problematic aspects of the implementation of such a right 
are analyzed, some suggestions are made for their solution. 

Keywords: persons sentenced to life imprisonment, the right to release, pardon, violation of in-
ternational obligations, parole, replacing the unserved part of the sentence with a lighter one, decisions 
of the European Court of Human Rights, decision of the European Court of Human Rights in the case of  
Petukhov v. Ukraine. 
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Здійснено порівняльно-правове дослідження КК України та КК країн пострадянського простору 

у сфері правового регулювання відповідальності за торгівлю дітьми. Отримано такі результати.  
Родовим об’єктом злочинів, пов’язаних із торгівлею дітьми, є, як і в Україні, воля, честь та 

гідність людини з певною інтерпретацією на кшталт особиста свобода. Основним безпосереднім 
об’єктом складів торгівлі дітьми є їх особиста свобода та гідність, як додатковим обов’язковим, 
так і додатковим факультативним – їх здоров’я, іноді життя та повноцінний нормальний розвиток 
дитини.  

Потерпілим є дитина, якій не виповнилося вісімнадцять років, проте тут є свої особливості. 
КК України передбачає окремо як кваліфікуючу ознаку торгівлю неповнолітньою особою, особли-
во кваліфікуючою – малолітньою. 

З об’єктивної сторони абсолютна більшість досліджених злочинів вчиняється виключно 
шляхом активних дій, прості склади злочинів, передбачені частинами першими відповідних ста-
тей, є злочинами із формальним складом, кваліфіковані та особливо кваліфіковані – із формально-
матеріальним складом.  

Суб’єкт більшості злочинів як загальний, так і спеціальний, особливостей тут не виявлено. 
Суб’єктивна сторона має свої особливості. Про умисну форму вини у вигляді прямого умислу 

немає й сумніву, проте на обговорення варто винести уточнення вини вказівкою на завідомість знан-
ня про вік потерпілої особи чи інших її особливих станів (вагітність, уразливий стан тощо). Мета 
злочину – різні форми експлуатації, мотиви можуть бути різними – від корисних до будь-яких.  

Ключові слова: дитина, неповнолітній, малолітній, торгівля, кримінальний закон, зарубі-
жний досвід.  
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Постановка проблеми. Доволі велике значення в дослідженні проблем криміна-

льного права має порівняльно-правовий метод (компаративний метод). Він зумовлений 

необхідністю формування національної правової системи з такими параметрами (якіс-

ними і змістовними характеристиками), які відповідали б сучасним міжнародним стан-

дартам і світовим тенденціям правового розвитку, особливо у сфері охорони прав і сво-

бод людини й громадянина від суспільно небезпечних посягань. Цей метод дозволяє 

вийти за межі своєї національної правової системи, проаналізувати проблеми юридичної 

науки й практики інших держав, розширити рамки юридичного пошуку, здійснити обмін 

правовою інформацією, науковими ідеями, врахувати як позитивний, так і негативний 

юридичний зарубіжний досвід у законотворчості і правозастосуванні. Порівняльний ме-

тод полягає у вивченні правових явищ, що належать до сфери кримінального права, у 

порівнянні тих самих об’єктів, установленні їх схожості й відмінності. Зіставлення цих 

об’єктів в аспекті вирішення питань кримінально-правової регламентації в однакових 

або різних правових системах, порівняння вітчизняного кримінального законодавства і 

законодавства зарубіжних держав та практики їх застосування дасть змогу виявити як 

загальне, так і особливе, як позитивне, так і негативне в указаних сферах соціально-

правової реальності. Цей метод дозволяє використовувати виявлені позитивні правові 

розв’язання проблем кримінального права (позитивний досвід) інших держав, в яких 

надано доволі скрупульозний і детальний аналіз кримінального законодавства, і сфор-

мулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного вітчизняного законодавства та прак-

тики його застосування [1, с. 36–37]. 

Звичайно, краще про необхідність вивчення зарубіжного досвіду кримінальної ві-

дповідальності за окремі злочини і не скажеш, оскільки предметом нашого дослідження 

є відповідальність за торгівлю дітьми відповідно до законодавства країн пострадянсько-

го простору.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питанням 

кримінальної відповідальності за торгівлю людьми приділяли свою увагу вчені, як-от 

А. В. Андрушко, В. К. Весельський, В. О. Іващенко, В. А. Козак, Л. Г. Кохан, Я. Г. Лизо-

губ, О. В. Наден, Д. О. Негодченко, А. М. Орлеан, В. М. Підгородинський, В. В. Пясков-

ський, О. В. Святун, В. В. Шаблистий, К. Б. Шевченко ін. Водночас праці цих та інших 

учених стосувалися здебільшого відповідальності за торгівлю людьми взагалі, тоді як в 

умовах формування ювенальної юстиції питання торгівлі саме дітьми набуває важливого 

значення, у нашому випадку – порівняльно-правове дослідження КК України та КК кра-

їн пострадянського простору у сфері правового регулювання відповідальності за торгів-

лю дітьми, що і є метою цієї статті.  

Звичайно, оптимальними критеріями такого дослідження мають бути елементи 

складу злочину з ознаками, що характеризують їх зміст, кваліфікуючі та особливо ква-

ліфікуючі ознаки розглядуваного злочину, а також вид та розмір покарань за його вчи-

нення [2, с. 121]. 

Виклад основного матеріалу. Країни пострадянського простору мають дуже ба-

гато спільного у своїх системах права та законодавства, тому вивчення їх досвіду у сфері 

правового регулювання відповідальності за торгівлю дітьми є посильним завданням. 

Виявлення спільних та відмінних ознак заборони торгівлі дітьми та надання пропозицій 

щодо їх гармонізації ми почнемо із Модельного кодексу країн СНД [3], який є своєрід-

ним орієнтиром для побудови власних кримінальних законів.  

Наприклад, Глава 22 «Злочини проти сім’ї та інтересів неповнолітніх» містить 

ст. 169 Торгівля дітьми такого змісту: 

(1) Дії, спрямовані на вчинення продажу або купівлі неповнолітнього, в якій би 

формі вони не вчинялися, – тяжкий злочин.  

(2) Ті самі дії, вчинені:  

а) щодо двох або більше осіб;  

б) групою осіб за попередньою змовою; 

в) з використанням службового становища;  

г) з незаконним вивезенням особи за кордон або незаконним ввезенням з-за кордону;  

д) з метою залучення особи до вчинення злочину або іншу антигромадську поведінку;  

е) з метою вилучення у особи органів або тканин для трансплантації, – тяжкий 

злочин. 

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організо-

ваною групою, – особливо тяжкий злочин. 
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Як бачимо, Модельний кодекс передбачає окрему статтю, спрямовану на захист 

інтересів неповнолітнього, які є видовим об’єктом цього розділу. Також привертає увагу 

той факт, що торгівля дітьми має бути як мінімум тяжким злочином, що передбачатиме 

обов’язкове позбавлення волі як вид покарання. Далі пропонуємо простежити певні тен-

денції в КК країн пострадянського простору.  

Пенітенціарний кодекс Естонії [4] передбачає таке. Розділ 6 «Винні діяння проти 

свободи» містить ст. 133. Торгівля людьми: 

(1) Здійснена з метою отримання матеріальної вигоди або без неї постановка лю-

дини в ситуацію, в якій вона змушена вступити в шлюб, працювати в незвичайних умо-

вах, займатися проституцією, жебракувати, вчиняти злочин або виконувати інші 

обов’язки проти своєї волі, а також утримання людини в такій ситуації, якщо діяння бу-

ло вчинено з позбавленням волі, застосуванням насильства, обману, погрози заподіяння 

шкоди, з використанням залежності від іншої особи, безпорадного стану чи уразливого 

стану особи, –  

караються тюремним ув’язненням на термін від одного року до семи років.  

(2) Ті самі діяння:  

1) вчинені щодо двох чи більше осіб;  

2) вчинені щодо особи, яка не досягла вісімнадцятирічного віку;  

3) вчинені щодо особи, яка перебуває в безпорадному стані;  

4) вчинені болісним або жорстоким способом;  

5) які заподіяли тяжку шкоду здоров’ю;  

6) спричинили загрозу для життя;  

7) вчинені групою осіб;  

8) вчинені з використанням службового становища;  

9) якщо вони спричинили тяжкі наслідки;  

10) вчинені особою, яка раніше вчинила злочин, встановлений цією статтею або 

статтями тисячі триста тридцять одна, 133-2, 133-3 або 175, –  

караються тюремним ув’язненням на термін від трьох до п’ятнадцяти років. 

(3) Діяння, встановлені частиною 1 або 2 цієї статті, вчинені юридичною особою, 

– караються грошовим стягненням. 

Тут ми бачимо як кваліфікований злочин (що карається виключно позбавленням 

волі) спеціального потерпілого – особи, яка не досягла 18 років. Одночасно досвід ес-

тонського законодавця свідчить про те, що під торгівлею дітьми можна розуміти при-

мушення до будь-чого проти її волі, що є дуже позитивним. В умовах активної розробки 

нового КК України, естонська уніфікація норм про експлуатацію людини заслуговує на 

можливе її запозичення.  

Досить нетиповим та цікавим є досвід киргизького законодавця, адже Глава 27 

«Злочини проти особистої свободи людини» КК Киргизстану [5] містить ст. 171 Торгів-

ля людьми такого змісту: 

1. Торгівля людьми, тобто їх вербування, перевезення, приховування, прийом або 

передача, здійснена за їх згодою або без згоди, шляхом погрози, застосування сили або 

інших форм примусу, шантажу, викрадення, шахрайства, обману, з метою експлуатації 

або отримання іншої вигоди або без такої, – 

карається позбавленням волі II категорії. 

2. Те саме діяння, вчинене: 

1) щодо двох або більше осіб; 

2) щодо неповнолітнього; 

3) групою осіб за попередньою змовою; 

4) особою з використанням свого службового становища; 

5) з переміщенням потерпілого через державний кордон Киргизької Республіки 

або його незаконним утриманням за кордоном; 

6) щодо особи, яка перебуває в матеріальній чи іншій залежності від винного, – 

карається позбавленням волі III категорії. 

3. Те саме діяння, вчинене: 

1) з метою вилучення у особи органів або тканин для трансплантації; 

2) щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності; 

3) щодо малолітньої особи; 

4) із заподіянням через необережність тяжкої шкоди, – 

карається позбавленням волі IV категорії. 
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4. Вербування, перевезення, приховування, прийом або передача малолітньої або 

неповнолітньої, здійснені за згодою або без згоди, без застосування сили або інших 

форм примусу, шантажу, викрадення, шахрайства, обману, з метою експлуатації або 

отримання іншої вигоди або без такої, – 

караються позбавленням волі II категорії. 

По-перше, тут ми бачимо, що неповнолітній потерпілий є у складі кваліфіковано-

го злочину, а малолітній – в особливо кваліфікованому (покарання знову виключно поз-

бавлення волі). Ба більше, своєрідним привілейованим складом торгівлі саме дітьми без 

різних форм примушування до цього є частина четверта розглядуваної норми, що відріз-

няється від примітки 3 до ст. 149 КК України. Тож у нас вчинення торгівлі неповноліт-

нім або малолітнім є самостійними кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими озна-

ками, незалежно від поєднання з іншими такими ознаками, а їх згода на експлуатацію не 

містить складу злочину. Досвід киргизького законодавця свідчить про протилежне, над 

ним варто задуматися.  

КК Узбекистану [6] місить досить типову досліджувану нами норму. Наприклад, 

У Главі VI «Злочини проти волі, честі та гідності» є ст. 135 Торгівля людьми: 

Торгівля людьми, тобто купівля-продаж людини або її вербування, перевезення, 

передача, приховування або одержання з метою її експлуатації, – 

карається обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі від 

трьох до п’яти років. 

Ті самі дії: 

а) вчинені щодо особи, яка завідомо для винного не досягла вісімнадцяти років; 

б) спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки; 

в) вчинені особливо небезпечним рецидивістом; 

г) вчинені організованою групою або в її інтересах, – 

караються позбавленням волі від восьми до дванадцяти років. 

Знову ж таки максимальні терміни позбавлення волі, але вперше зустрічаємо вка-

зівку на презумпцію знання суб’єкта злочину про те, що потерпілій особі не виповнило-

ся вісімнадцять років – завідомо для винного не досягла вісімнадцяти років. Зважаючи 

на великі терміни позбавлення волі за торгівлю дітьми, конкретизація вини через заві-

домість виглядає доречною.  

КК Азербайджану [7] у ст. 144-1 «Торгівля людьми» передбачає таке. Торгівля 

людьми, тобто вербування, отримання, утримання, приховування, перевезення, передача 

або прийняття особи з метою її експлуатації з погрозою застосування насильства або із 

застосуванням насильства, за допомогою погроз або інших засобів примусу, викрадення, 

шахрайства, обману, шляхом зловживання можливістю тиску або безпорадністю, або з 

наданням або отриманням матеріальних і інших цінностей, привілеїв або пільг для 

отримання згоди особи, яка здійснює контроль над іншою особою, – 

карається позбавленням волі на строк від п’яти років до десяти років з конфіска-

цією майна. 

144-1.2. Те саме діяння, вчинене: 

144-1.2.1. щодо двох або більше осіб; 

144-1.2.3. щодо неповнолітнього; 

144-1.2.4. щодо жінки, яка завідомо для винної особи перебуває у стані вагітності; 

144-1.2.4-1. з переміщенням жертви торгівлі людьми через державний кордон 

Азербайджанської Республіки; 

144-1.2.5. групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або зло-

чинним співтовариством (злочинною організацією); 

144-1.2.6. винною особою з використанням свого службового становища; 

144-1.2.7. із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров’я, або з 

погрозою застосування такого насильства; 

144-1.2.8. з заподіянням страждань потерпілому або з жорстоким, нелюдським або 

принижуючим його гідність, поводженням; 

144-1.2.9. з метою використання органів або тканин потерпілого, – 

карається позбавленням волі від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з 

конфіскацією майна … 

Примітка: 

2. Згода потерпілого від торгівлі людьми на експлуатацію, його спосіб життя, а 

також аморальну поведінку не можуть враховуватися як обставини, що пом’якшують 
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покарання визнаної винуватою особи. 

3. Вербування, купівля, утримання, приховування, перевезення, передача або 

прийняття неповнолітньої особи з метою її експлуатації визнається торгівлею людьми 

навіть у разі невжиття способів, зазначених в статті 144-1.1 цього Закону.  

З огляду на конвенційний характер статей про відповідальність за торгівлю лю-

дьми в цілому, примітка 3 КК Азербайджану є майже тотожною примітці 3 до ст. 149 КК 

України, проте тут маємо дещо інше позитивне. У ч. 2 ст. 66 КК України зазначено, що 

під час призначення покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, і інші 

обставини, не зазначені в частині першій цієї статті. Однозначно до ст. 149 КК України 

або до ст. 66 КК України (що є більш логічним), варто додати вказівку на те, що згода 

потерпілого від торгівлі людьми на експлуатацію, його спосіб життя, а також аморальну 

поведінку не можуть визнаватися обставинами, що пом’якшують покарання. Фактично 

азербайджанський законодавець зробив імперативне виключення обставин, що 

пом’якшують покарання.  

КК Вірменії [8] місить ст. 132 «Торгівля людьми», що передбачає: 

1. Вербування, перевезення, видача, приховування або одержання осіб із застосу-

ванням насильства чи загрози його застосування з метою схиляння до проституції або 

іншої сексуальної експлуатації, примусової праці або службі, звернення в рабство або 

доведення до стану, аналогічного рабству, або іншого залежного становища, а також з 

метою вилучення органів людини шляхом викрадення, шахрайства, іншого обману, зло-

вживання владою або використання уразливості його стану, або отримання згоди особи 

за допомогою оплати або підкупу у вигляді отримання вигоди –  

караються штрафом у розмірі від трьохсоткратного до п’ятисоткратного розміру 

мінімальної заробітної плати, або виправними роботами на строк не більше одного року, 

або арештом на строк не більше двох місяців, або позбавленням волі на термін від одно-

го року до чотирьох років.  

2. Ті самі діяння, вчинені: 1) групою осіб за попередньою змовою; 2) із застосу-

ванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, або з погрозою його застосу-

вання; 3) щодо неповнолітнього; 4) щодо двох або більше осіб, –  

караються виправними роботами на строк не більше двох років або позбавленням 

волі на строк від чотирьох до семи років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті: 1) вчинені орга-

нізованою групою; 2) спричинили через необережність смерть потерпілого або інші тя-

жкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 

Як бачимо, вчинення торгівлі людьми щодо неповнолітнього є кваліфікованим 

видом цього злочину. Проте вперше ми зустріли альтернативні позбавленню волі пока-

рання: виправні роботи, штраф та арешт. Це заслуговує особливої уваги.  

Дуже позитивним виглядає досвід білоруського законодавця. Зокрема, Глава 22 

«Злочини проти особистої свободи, честі і гідності» КК Білорусі [9] у ст. 181 Торгівля 

людьми передбачає таке.  

1. Вербування, перевезення, передача, приховування або одержання людини з ме-

тою експлуатації, вчинені шляхом обману, або зловживання довірою, або із застосуван-

ням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою 

застосування такого насильства (торгівля людьми), – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років зі штрафом. 

2. Ті самі дії, вчинені: 

1) щодо двох або більше осіб; 

2) із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого, 

або з погрозою застосування такого насильства; 

3) з корисливих мотивів; 

4) групою осіб за попередньою змовою; 

5) особою з використанням своїх службових повноважень; 

6) особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені цією статтею, статтями 171, 

171-1, 181-1, 187, частинами 2 і 3 статті 343-1 цього Кодексу; 

7) щодо завідомо для винного вагітної жінки; 

8) з вивезенням особи за межі держави; 

9) щодо завідомо неповнолітнього незалежно від застосування будь-якого із за-

ходів впливу, зазначених у частині 1 цієї статті, – 
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караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі штрафом. 

3. Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою, 

або щодо завідомо малолітнього, або спричинили  через необережність смерть потерпі-

лого, або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або зараження ВІЛ, або інші тяжкі 

наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років зі 

штрафом. 

На нашу думку, вказівка на завідомість знання про вік потерпілої особи є цілком 

слушною, знову ж таки враховуючи кількість років позбавлення волі. Позитивним варто 

відмітити й диференціацію залежно вік віку потерпілої особи кваліфікований та особливо 

кваліфікований склад злочину. Водночас вказівка «незалежно від застосування будь-якого 

із заходів впливу, зазначених у частині 1 цієї статті» робить непотрібною примітку 3 до ст. 

149 КК України, що явно сприятиме спрощенню тексту вітчизняного кримінального зако-

ну. Не можна оминути увагою й додаткове обов’язкове покарання у вигляді штрафу.  

КК Молдови [10] у Розділі VII «Злочини проти сім’ї та неповнолітніх» у ст. 206. Тор-

гівля дітьми передбачає таку статтю (є досить об’ємною, проте її варто навести повністю): 

(1) Вербування, перевезення, передача, приховування або одержання дитини, а 

так само дача або прийняття платежів або вигод для отримання згоди особи, яка контро-

лює дитину, вчинені з метою: а) комерційної або некомерційної сексуальної експлуата-

ції; b) експлуатації примусової праці або послуг; b-1) використання для жебрацтва або в 

інших негідних цілях; b-2) присвоєння допомоги, пільг, або соціальних виплат; b-3) не-

законного використання в медичних або наукових випробуваннях або експериментах; 

c) експлуатації в рабстві або умовах, схожих з рабством; d) використання в збройних 

конфліктах; е) використання у злочинній діяльності; f) вилучення людських органів тка-

нин і/або клітин; h) продажу або покупки; i) використання у ролі сурогатної матері або в 

репродуктивних цілях; j) незаконного усиновлення, – 

караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 до 5 років, а в разі 

юридичної особи – штрафом у розмірі від 4 000 до 6 000 умовних одиниць з позбавлен-

ням права здійснювати певну діяльність або з ліквідацією юридичної особи. 

(2) Ті самі дії, поєднані: 

a) із застосуванням фізичного та/або психічного насильства, вогнепальної зброї 

або погрози його застосування; b) із сексуальним зловживанням і/або насильством; c) 

шляхом зловживання владою або з використанням безпорадного стану дитини, з погро-

зою оприлюднення конфіденційної інформації сім’ї дитини або іншим особам; f) з вилу-

ченням людських органів, тканин і/або клітин, – 

караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 до 5 років, а в разі 

юридичної особи – штрафом у розмірі від 6 000 до 8 000 умовних одиниць з позбавлен-

ням права здійснювати певну діяльність або з ліквідацією юридичної особи. 

(3) Дії, передбачені частинами (1) або (2): 

а) вчинені особою, яка раніше вчинила ті самі дії; b) вчинені щодо двох або біль-

ше дітей; b-1) вчинені двома або більше особами; c) вчинені публічною особою, посадо-

вою особою, особою, яка обіймає відповідальну державну посаду, іноземною публічною 

особою або міжнародним службовцем; d) вчинені організованою злочинною групою або 

злочинною організацією; d-1) спричинили зараження дитини венеричним захворюван-

ням або захворюванням СНІД; e) спричинили тяжке тілесне ушкодження або психічний 

розлад або смерть або самогубство дитини; e-1) вчинені щодо дитини, яка перебувала 

під опікою, заступництвом, захистом, на вихованні або лікуванні у винного; f) вчинені 

щодо дитини, яка не досягла 14 років, – 

караються позбавленням волі на строк від 15 до 20 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 3 до 5 років або до-

вічним ув’язненням, а в разі юридичної особи – штрафом у розмірі від 8 000 до 10 000 

умовних одиниць з позбавленням права здійснювати певну діяльність або з ліквідацією 

юридичної особи. 

(4) Жертва торгівлі дітьми звільняється від кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів у зв’язку з цим процесуальним статусом. 

Фактично будь-яка експлуатація дитини в Молдові є злочином у вигляді торгівлі 

дітьми. Ба більше, як і неповнолітня, так і доросла жертва торгівлі людьми, яка набула 
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такого процесуального статусу, звільняється від кримінальної відповідальності за вчи-

нення злочинів згідно з цим процесуальним статусом. Не зрозумілим є перелік таких 

злочинів, можливо, це є спробою узаконення помсти.  

Висновки. Отже, порівняльно-правове дослідження КК України та КК країн пос-

традянського простору у сфері правового регулювання відповідальності за торгівлю ді-

тьми дозволяє зробити висновок про таке.  

Родовим об’єктом злочинів, пов’язаних із торгівлею дітьми, є, як і в Україні, воля, 

честь та гідність людини із певною інтерпретацією на кшталт особиста свобода. Тільки 

Модельний кодекс країн СНД, КК Республік Казахстан та Молдова оперують родовим 

об’єктом як суспільні відносини у сфері сім’ї та неповнолітніх, відповідно видовим – 

інтереси неповнолітніх. Відповідно спеціальні окремі статті про торгівлю дітьми перед-

бачені в КК Грузії, Казахстану та Молдови. 

Незважаючи на непоновну одностайність родового об’єкта, основним безпосеред-

нім об’єктом складів торгівлі дітьми є їх особиста свобода та гідність, як додатковим 

обов’язковим, так і додатковим факультативним – їх здоров’я, іноді життя та повноцін-

ний нормальний розвиток дитини.  

Потерпілим є дитина, якій не виповнилося вісімнадцять років, проте тут є свої 

особливості. КК України передбачає окремо як кваліфікуючу ознаку торгівлю неповно-

літньою особою, особливо кваліфікуючою – малолітню. Аналогічна ситуація спостеріга-

ється в КК Республіки Киргизстан та Білорусь. КК Республіки Молдова ще й передбачає 

відповідальність за торгівлю дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років,  як особливо 

кваліфікований злочин. 

Окремо про потерпілого: ст. 66 КК України слід доповнити вказівкою на те, що 

згода потерпілого від торгівлі людьми на експлуатацію, його спосіб життя, а також амо-

ральна поведінка не можуть визнаватися обставинами, що пом’якшують покарання (дос-

від азербайджанського законодавця). 

З об’єктивної сторони абсолютна більшість досліджених злочинів вчиняється ви-

ключно шляхом активних дій, прості склади злочинів, передбачені частинами першими 

відповідних статей, є злочинами із формальним складом, кваліфіковані та особливо ква-

ліфіковані – із формально-матеріальним складом. У деяких країнах існує максимальне 

намагання законодавця описати всі можливі способи вчинення та наслідки для потерпі-

лого, зробивши будь-яку експлуатацію або примушування неповнолітнього до будь-чого 

злочином – торгівлею дітьми. Це спостерігається в КК Естонії, Азербайджану, Вірменії, 

Грузії, Казахстану та Молдови.  

Суб’єкт більшості злочинів як загальний, так і спеціальний, особливостей тут не 

виявлено. 

Суб’єктивна сторона має свої особливості. Про умисну форму вини у вигляді 

прямого умислу немає й сумніву, проте на обговорення варто винести уточнення вини з 

??? вказівкою на завідомість знання про вік потерпілої особи чи інших її особливих ста-

нів (вагітність, уразливий стан тощо). Мета злочину – різні форми експлуатації, мотиви 

можуть бути різними – від корисних до будь-яких.  

Покарання в абсолютній більшості є безальтернативні. Трапляються й приємні 

винятки, проте штраф як вид покарання тут має мати місце.  

Однозначно до ст. 149 КК України або в ч. 2 та ч. 3 після слів «дії, передбачені 

частиною першою (першою та другою) цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього (мало-

літнього), незалежно від застосування будь-якого із заходів впливу, зазначених у частині 

1 (1 та 2) цієї статті», що дозволить виключити примітку 3 до ст. 149 КК України.  

Перспективним напрямком подальших досліджень є вивчення досвіду європейсь-

ких та інших країн щодо кримінальної відповідальності за торгівлю дітьми. 
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SUMMARY 
Viktoriya P. Savenko. Experience of some post-soviet countries in the field of legal regula-

tion of liability for child trafficking. There is a comparative legal study of the Criminal Code of Ukraine 
and the Criminal Code of the post-Soviet countries in the field of legal regulation of liability for child 
trafficking. The author has obtained the following results. 

As in Ukraine, the generic object of crimes related to child trafficking is the will, honor and 
dignity of a person with a certain interpretation, such as personal freedom. Only the Model Code of the 
CIS countries, the Criminal Code of the Republics of Kazakhstan and Moldova operate as a generic 
object as public relations in the field of family and minors, respectively species - the interests of minors. 
Accordingly, special separate articles on child trafficking are provided for in the Criminal Code of 
Georgia, Kazakhstan and Moldova. 
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Despite the incomprehensible unanimity of the generic object, the main direct object of child 
trafficking is their personal freedom and dignity, both additional mandatory and additional optional - their 
health, sometimes life and full normal development of the child. 

The victim is a child under the age of eighteen, but there are some peculiarities. The Criminal 
Code of Ukraine provides separately as a qualifying feature of trafficking in a minor, especially a 
qualifier - a minor. A similar situation is observed in the Criminal Code of the Kyrgyz Republic and 
Belarus. The Criminal Code of the Republic of Moldova also provides for liability for trafficking in a 
child under the age of fourteen as a particularly qualified crime. 

From the objective point of view, the vast majority of investigated crimes are committed 
exclusively through active actions, simple corpus delicti provided for in parts one of the relevant articles 
are crimes with a formal composition, qualified and especially qualified - with a formal material 
composition. In some countries, there is a maximum effort of the legislator to describe all possible ways 
and consequences for the victim, committing any exploitation or coercion of a minor to any crime - child 
trafficking. This is observed in the Criminal Code of Estonia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan 
and Moldova. 

The actor of most crimes, both general and special, has not been identified here. 
The subjective side has its own characteristics. There is no doubt about the intentional form of 

guilt in the form of direct intent, but it is worth discussing the clarification of guilt by indicating 
knowledge of the age of the victim or other special conditions (pregnancy, vulnerability, etc.). The 
purpose of the crime - different forms of exploitation, the motives can be different - from useful to any. 

Keywords: child, minor, juvenile, trade, criminal law, foreign experience. 
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАВІДОМОСТІ  

У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
 

 

Вивчено стан дослідження поняття завідомості у кримінально-правові літературі. Консти-

туція України у ст. 62 проголосила, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у 

вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шля-

хом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її ко-

ристь. Наведене положення Основного Закону знайшло своє відображення у ч. 2 ст. 2 Криміналь-

ного кодексу України, ст. 2, ст. 17 та п. 2 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу 

України, що має максимально сприяти реалізації такої конституційної норми. У свою чергу вина є 

обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу злочину, встановлення якої є завершальним 

етапом у констатації складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності, тому її 

з’ясування має важливе значення.  

Ключові слова: свідомість, завідомість, злочин, покарання, кримінальне право, 

суб’єктивна сторона складу злочину. 

 

Постановка проблеми. Конституція України у ст. 62 проголосила, що особа вва-

жається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаран-

ню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним ви-

роком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також 

на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

Наведене положення Основного Закону знайшло своє відображення у ч. 2 ст. 2 

Кримінального кодексу (далі – КК) України, ст. 2, ст. 17 та п. 2 ч. 1 ст. 91 Кримінального 

процесуального кодексу (далі – КПК) України, що має максимально сприяти реалізації 
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такої конституційної норми. У свою чергу вина є обов’язковою ознакою суб’єктивної 

сторони складу злочину, встановлення якої є завершальним етапом у констатації складу 

злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності, тому її з’ясування має важли-

ве значення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Теоретич-

ним і практичним підґрунтям дослідження проблеми завідомості в кримінальному праві 

стали роботи відомих вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінального, кримі-

нально-виконавчого права та кримінології, зокрема Ю. В. Бауліна, О. М. Бандурки, Р. В. 

Вереши, П. А. Вороб’я, В. К. Грищука, В. В. Голіни, О. М. Джужі, В. М. Дрьоміна, 

Т. А. Денисової, В. П. Ємельянова, О. О. Книженко, В. А. Кирилюк, О. Г. Колба, 

І. М. Копотуна, О. М. Костенка, О. М. Литвинова, О. М. Литвака, М. І. Мельника, 

П. П. Михайленка, С. С. Мірошниченка, В. О. Навроцького, В. І. Осадчого, М. І. Панова, 

А. В. Савченка, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, В. П. Тихого, П. Л. Фріса, 

В. В. Шаблистого, Н. М. Ярмиш, С. С. Яценка та ін. Окремо слід відмітити докторську 

дисертацію Р.В. Вереши (2017 рік) «Проблеми суб’єктивної сторони складу  злочину». 

Відзначаючи безперечну значущість раніше проведених досліджень, разом із тим, 

представляється, що вони не вичерпують кола питань, що вимагають свого вирішення.  

Мета статті – охарактеризувати стан дослідження поняття завідомості у криміна-

льно-правові літературі. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що у науці кримінального права 

прийнято розглядати склад кримінального правопорушення в якості сукупності чоти-

рьох обов’язкових елементів: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. 

Чи не найбільш загадковою та найменш дослідженою залишається остання.  

Як зазначає Є.Л. Стрельцов, суб’єктивна сторона складу злочину – це характерис-

тика внутрішньої сторони злочину, установлення якої дає можливість виявити психоло-

гічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння та його наслід-

ків. Саме суб’єктивна сторона складає основну частку доказової діяльності і тим самим 

викликає основні дискусії між сторонами в кримінальному процесі [1, c. 162]. 

Погоджуємось із думкою вченого та вважаємо, що саме факт необхідності вста-

новлення такого ставлення робить її найбільш складною в процесі дослідження та дока-

зування. В цьому аспекті виглядають влучними висловлювання Р.В. Вереши про те, що 

складність встановлення суб’єктивної сторони злочину полягає в її сутності, адже вона 

недосяжна для емпіричного пізнання через свій внутрішній характер. Саме тому визна-

чення окремих аспектів кримінальної поведінки людини дає можливість для всебічного 

вивчення суб’єктивної сторони складу злочину як психологічної конструкції, що безпо-

середньо відображає акт кримінальної поведінки [2, c. 51]. 

Дана психологічна конструкція має певні складові елементи, кількість та зміст 

яких викликають чисельні дискусії в сучасному науковому середовищі. Як зауважують 

В.В. Шаблистий та А.Ю. Александрова, найбільш поширеною у вітчизняній науці кри-

мінального права є позиція, відповідно до якої суб’єктивна сторона будь-якого складу 

злочину характеризується виною, як єдиною обов’язковою ознакою, а також мотивом, 

метою й емоційним станом, як факультативними ознаками [3, c. 65]. 

При цьому слід зауважити, що лише вина є обов’язковою ознакою будь-якого 

складу кримінального правопорушення, тоді як решта ознак – є обов’язковими лише для 

окремих (визначених законодавцем) складів кримінальних правопорушень.  

Натомість у КК України станом на 2020 рік 52 рази зустрічається категорія «заві-

домість», зміст якої законодавець не розкриває. Зрозуміло, що явище завідомості є ре-

зультатом певної психічної діяльності особи та виникає у її свідомості, проте питання її 

місця та ролі у складі суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення ви-

кликають широкі наукові дискусії. 

На думку авторів підручника «Кримінальне право України: Загальна частина» (за 

заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О.М. Джужи), така ознака як завідомість не є самос-

тійним елементом психічної діяльності людини і тому не може розглядатись як самос-

тійна ознака суб’єктивної сторони злочину, проте вона є ознакою, яка характеризує ви-

ну, а саме її інтелектуальний момент і тому повинна розглядатись в рамках суб’єктивної 

сторони злочину. Завідомість виступає показником високого ступеня усвідомлення тієї 

чи іншої ознаки об’єктивної сторони складу злочину, вона означає наявність у винного 

таких, що не викликають у нього сумніву, відомостей про існування обставин, з якими 

закон пов’язує завідомість. При цьому особа знає про ці обставини завчасно, до початку 
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вчинення діяння. Завідомі знання – це знання, які ґрунтуються на таких, що не можуть 

бути спростовані, доказах, отримані з достовірних джерел [4, c. 108-109]. 

Отже, вчені наполягають на тому, що завідомість не є самостійною ознакою 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, а знаходиться в середині 

такого обов’язкового елемента, як вина, характеризує її. Більше того, завідомість тісно 

пов’язана з ознаками об’єктивної сторони. 

Дещо іншої позиції з цього питання дотримується Р.В. Вереша. Так, вчений за-

значає, що для визначення суб’єктивної сторони складу конкретного злочину у КК Укра-

їни можуть використовуватися (закріплюватися) ознаки, які її характеризують: форма та 

вид вини, мета, мотив, сильне душевне хвилювання, завідомість, свідоме поставлення в 

небезпеку тощо. Крім того, існують терміни, які також визначають вину особи – «відо-

мі», «знав», «добровільне», «самовільне» тощо [5, c. 54]. 

Запропонований підхід виглядає дещо нестандартно, адже крім загальноприйнятих 

елементів суб’єктивної сторони кримінального правопорушення (вина, мотив, мета, емо-

ційний стан) науковець виокремлює також завідомість та свідоме поставлення в небезпе-

ку. В той же час варто відзначити, що він називає їх не елементами, а «ознаками, які її 

(суб’єктивну сторону) характеризують». Можливо, останній факт свідчить про нетотож-

ність цих понять, через що, як наслідок, завідомість не виступає окремим елементом? 

Враховуючи оригінальність позиції Р.В. Вереши, думається, доцільно більш дета-

льно проаналізувати думку вченого щодо визначення змісту та місця ознаки завідомості 

в складі суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Проаналізувавши ряд наукових праць вчений дійшов висновку, що у юридичній 

літературі та судовій практиці завідомість розуміється як достеменна обізнаність, пере-

конаність. У цей термін вкладається зміст достеменної обізнаності, повного усвідомлен-

ня факту певного порушення закону (наприклад, завідомо неправдиве показання або 

завідомо неправдиве повідомлення про злочин)
 
[6, c. 56]. 

Таким чином, в частині визначення сутності (внутрішнього змісту) завідомості 

запропонована думка, по суті, являє собою консолідацію наукового знання, що існує на 

сьогоднішній день у вітчизняній науці кримінального права. Вважаємо, враховуючи 

етимологію слова «завідомість» та матеріали судової практики, дана позиція є вдалою та 

обґрунтованою. 

Що ж стосується місця завідомості, то вчений відзначає її тісний зв’язок з виною. 

На його думку, в теорії кримінального права щодо нормативного визначення поняття 

вини можна виділити три основні підходи: 1) дається нормативне визначення як загаль-

ного поняття вини, так і окремих її форм та видів; 2) підхід, в якому відсутнє окреме 

визначення поняття вини на нормативному рівні, а даються визначення її окремих форм 

та (або) видів; 3) на нормативному рівні закріплюються форми та види вини, але не роз-

кривається їх зміст. Прикладом другого підходу слугує розділ 5 КК Австралії, в якому 

визначаються: елементи вини (п. 5.1), умисел (п. 5.2), злочинне знання (завідомість) (п. 

5.3), необережність (п. 5.4), недбалість (п. 5.5) [6, с. 39].  

З наведеного випливає, що завідомість – це окрема форма або вид вини. Втім, на-

гадаємо, відповідно до ст. 23 КК України, виною є психічне ставлення особи до вчиню-

ваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її наслідків, виражене у формі умислу або 

необережності [7], а отже, вітчизняна наука кримінального права не може розглядати 

завідомість в якості такої форми.  

Через це доцільно розглядати завідомість або як певну частину вини, або ж як са-

мостійну ознаку суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. 

На думку Р.В. Вереші, завідомість необхідно розглядати не лише як самостійно 

існуючу ознаку суб’єктивної сторони, не пов’язуючи її із іншими елементами складу 

злочину, а лише у зв’язку із ними [5, c. 60]. 

Таким чином, в своїх наукових пошуках вчений, врешті-решт, дійшов висновку, 

що завідомість має тісний зв’язок з іншими самостійними елементами суб’єктивної сто-

рони кримінального правопорушення (особливо з виною) та повинна розглядатись у 

зв’язку із ними, однак, в той же час, має визнаватись в якості самостійної ознаки 

суб’єктивної сторони. 

На нашу думку, вказана позиція є цікавою та, безперечно, заслуговує на життя. 

Втім, як показує практика, більшість науковців беруть за основу в своїх дослідженнях 

перший підхід (завідомість відноситься до інтелектуального моменту вини та не є само-

стійною ознакою складу кримінального правопорушення).  
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Так, наприклад, П.І. Орлов, розглянувши суб’єктивну сторону злочину, передба-

ченого ст. 135 КК України, дійшов умовиводу, що вона характеризується прямим умис-

лом. Законодавець, характеризуючи суб’єктивну сторону використовує вказівку на заві-

доме залишення в небезпеці. Завідоме означає свідоме, явне, добре відоме, безумовне. 

Завідомість завжди передбачає обізнаність дійової особи про певні обставини на проти-

вагу незнанню, непоінформованості про них. При цьому необхідний обсяг знання зале-

жить від того, як законодавець визначив ту чи іншу ознаку складу злочину, до якого від-

носиться вказівка на завідомість. Поняття «завідоме» не містить будь-яких даних про 

вольове відношення до наслідків діяння і характеризує інтелектуальний момент вини.  

Завідомо також означає, що особа заздалегідь, ще до початку вчинення діяння, що утво-

рює об'єктивну сторону конкретного складу злочину, знає про обставини, до яких відно-

ситься ця вказівка закону [8, c. 6-7]. 

Як видно з названого вище, вчений не тільки стверджує, що завідомість характе-

ризує вину та не є самостійною ознакою суб’єктивної сторони, але і акцентує увагу на 

тісному зв’язку завідомості з об’єктивною стороною. Дана думка майже ідентична з по-

зицією авторів підручника «Кримінальне право України: Загальна частина» (за заг. ред. 

проф. В. М. Бесчастного та О.М. Джужи), яка розглядалась вище. 

Враховуючи запропоновані вище наукові думки вважаємо, що позиція, відповідно 

до якої завідомість, все ж таки, більш доречно розглядати в якості ознаки, що характери-

зує інтелектуальний момент форми вини, тобто є складовою цього обов’язкового елеме-

нта суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, а не самостійною 

ознакою. Крім того, загальновідомо, що інтелектуальна ознака вини являє собою здат-

ність особи під час вчинення кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність), тобто фактичний характер і суспільну небезпечність своєї поведінки [9, 

c. 60]. Вища ж ступінь усвідомлення, по суті, і є завідомістю, яка характеризує інтелек-

туальну ознаку вини, а отже – не є самостійною ознакою суб’єктивної сторони.  

Таким чином, ідея визнання завідомості як самостійного елемента суб’єктивної 

сторони кримінального правопорушення є цікавою та дискусійною, проте, думається, на 

сьогоднішній день більш вдалою виглядає думка щодо включення цієї ознаки до складу 

вини.  

Ю.І. Гуменюк, проаналізувавши праці вітчизняних вчених дійшов висновку, що у 

науковій юридичній літературі під час аналізу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК 

України, поняття «завідоме» розглядається безпосередньо в суб’єктивній стороні цього 

злочину. У науковому світі фахівці відносять термін «завідомість» до інтелектуального 

моменту наміру ‒ до характеру усвідомлення винним фактичної обставини, що входить до 

об’єктивної сторони. Завідомість, на їхню думку, завжди означає достовірність знань 

суб’єкта про цю обставину, тобто про незаконність затримання. Інші учені конкретизують 

свою наукову позицію тим, що термін «свідомо» є синонімом слова «усвідомлення», і вка-

зує на те, що суб’єкт виразно представляє характер своєї дії: він застосовує затримання 

незаконно, тобто «завідомість» є спеціальним кримінально-правовим терміном умисної 

форми провини. Відтак слово «завідомість» в ч. 1 ст. 371 КК України описує частину інте-

лектуального моменту наміру: усвідомлення характеру майбутніх дій, причому усвідом-

лення достовірне і чітко виражене. Справедливо в юридичній літературі висловлюється 

наукова позиція, яку можна сформулювати так, що, окрім усвідомлення ознак об’єктивної 

сторони, в зміст наміру входить і усвідомлення ознак спеціального суб’єкта, оскільки дос-

товірність і усвідомлення того, що кримінально-процесуальне затримання буде здійснено з 

порушенням кримінально-процесуальних норм, можливе лише спеціальним суб’єктом, 

який володіє спеціальними знаннями та повноваженнями [10, с. 210]. 

З наведеного випливає, що вітчизняний вчений не тільки погоджується з тим, що 

ознака завідомості не є самостійним елементом складу кримінального правопорушення, а 

відноситься до інтелектуального моменту вини, але і йде далі, припускаючи, що завідо-

мість притаманна лише суспільно небезпечним діянням з умисною формою вини.  

З цього приводу вбачається цікавою позиція Т.Ю. Тарасевич, яка акцентує увагу 

на тому, що термін «завідомо» не є власне українським словом, а тому у понятійному 

апараті КК України доцільно використовувати український аналог слова «завідомо» – 

«зазнаки». У тлумачному словнику української мови слово «зазнаки» означає «свідомо, 

явно». Про те, що завідомість свідчить про наявність прямого умислу, зазначає біль-

шість науковців, однак окремі з них це заперечують. Зокрема, на думку С. В. Бородіна, 

категорія «завідомість» у кримінальному праві може вказувати на легковажність (зло-
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чинну самовпевненість), на непрямий умисел, а в деяких випадках – і на прямий умисел, 

коли вона свідчить про мету злочину. Як наслідок, вчена вважає, що вказівка у диспози-

ції статті Особливої частини КК на завідомість наочно демонструє, що відповідний зло-

чин може бути вчинений з прямим умислом [11, c. 310]. 

В питанні ж того, чи характерна завідомість виключно злочинам з умисною фор-

мою вини, як бачимо, науковець підтримує викладену вище позицію Ю.І. Гуменюка.  

Зауважимо, що дана думка є найбільш поширеною у вітчизняній науці криміналь-

ного права. Більше того, нерідко до подібних умовиводів приходять і вітчизняні суди. Як 

приклад, у вироку Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 10.10.2017 

року по справі № 452/957/17 зазначається, шо із суб’єктивної сторони злочин, передба-

чений ч. 1 ст. 366 КК України,  характеризується прямим умислом, про що свідчить 

вказівка законодавця на завідомість (курсив наш – В.С.) неправдивих відомостей і доку-

ментів [12].  

Враховуючи наведене констатуємо, що в даному випадку суд дійшов висновку 

про те, що завідомість – це ознака вини, яка вказує на її умисну форму.  

Більш змістовно розкривається дане питання у вироку Іванківського районного суду 

Київської області від 13.01.2017 року по справі № 366/3479/14-к, в якому вказується, що 

суб'єктивна сторона службового підроблення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Украї-

ни характеризується тільки прямим умислом, оскільки службова особа завідомо усвідом-

лює неправдивий характер тих відомостей, які вносяться нею до офіційних документів. 

Внесення до таких документів відомостей, неправдивий характер яких службова особа не 

усвідомлює, виключає склад підроблення і за наявності умов, зазначених у ст. 367 КК 

України, може потягти за собою відповідальність за службову недбалість [13]. 

Отже, завідоме усвідомлення, на думку суду – явне підтвердження умисної форми 

вини. Варто відзначити, що подібні висновки суду непоодинокі.Наприклад, в ухвалі апе-

ляційного суду Київської області від 06.07.2011 по справі №11-624 зазначається, що 

суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 135 КК України полягає в прямому 

умислі. Завідомість, про яку йдеться у диспозиції статті, означає, що винний усвідом-

лює, що інша особа перебуває у небезпечному для життя стані, а він зобов’язаний і має 

можливість надати їй допомогу, але відмовляє у цьому [14].  

Такий же умовивід було зроблено у вироках Вознесенського міськрайонного суду 

Миколаївської області від 19.10.2012 року по справі № 1407/4403/2012 [15], Бориспіль-

ського міськрайонного суду Київської області від 24.05.2016 року по справі № 1-

кп/359/114/2016 [16], Свалявського районного суду Закарпатської області від 13.12.2018 

року по справі № 306/1118/17 [17], Южноукраїнського міського суду Миколаївської об-

ласті від 31.03.2014 року по справі № №  486/1811/13-к [18] а у вироку Хустського ра-

йонного суду Закарпатської області від 04.03.2013 року по справі № 713/165/12 також 

вказується, що якщо особа не усвідомлює, що інша особа опинилася у небезпечному для 

життя стані, та не має можливості надати допомогу то відповідальність не настає [19]. 

Отже, нами було встановлено, що принаймні здебільшого суди трактують завідо-

мість як характеру ознаку умисної форми вини. Не дивлячись на це в науці кримінального 

права існують певні сумніви з приводу правильності таких умовиводів. Наприклад, 

Р.В. Вереша переконаний у тому, що хоча у переважній більшості випадків, завідомість 

свідчить саме про умисну форму вини (вид умислу прямий), однак можливі і такі ситуації, 

коли завідомість може бути ознакою злочину, вчиненого з необережності. Так, психічне 

ставлення суб’єкта до суспільно небезпечних діянь може полягати у злочинній самовпев-

неності (наприклад, ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним праців-

ником, який зобов’язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо 

йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого – ч. 1 ст. 139 КК Укра-

їни). Також завідомість може бути ознакою злочину вчиненого за наявності злочинної не-

дбалості. Наприклад, при вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України, 

суб’єкт знає про наявність у нього венеричної хвороби, але може легковажно не передба-

чати можливості зараження такою хворобою іншої особи [5, c. 56-57]. 

Думається, для того, аби підтвердити або спростувати ідею можливості існування 

ознаки завідомості в інтелектуальному моменті необережної форми вини, необхідно 

проаналізувати склади кримінальних правопорушень, в яких вона існує.  

Додамо, що у випадку злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 КК України з позицією 

Р.В. Вереши не погоджується О.Г. Берило, який наполягає на тому, що ненадання допо-

моги хворому медичним працівником може вчинюватися тільки з прямим умислом. На-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909904/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909904/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909911/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909911
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909911/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909911
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томість сама кримінально правова норма не передбачає цього та жодним чином не зву-

жує коло можливих форм вини. Відтак, буквальне тлумачення диспозиції ч. 1 ст. 139 КК 

України дає змогу зробити висновок про можливість вчинення перешкоджання як з уми-

сною, так і з необережною формою вини. Утім такий висновок є однозначно хибним, 

оскільки суб’єкт, по-перше, обов’язково повинен усвідомлювати суспільно небезпечний 

характер свого діяння, а також ознаки потерпілого, а по-друге, бажав вчинити саме таке 

діяння [20, c. 21]. 

Частково погоджуємось із цими зауваженнями, проте, для того, щоб підтвердити 

їх правильність або спростувати доречно проаналізувати судову практику з цього питан-

ня. Більш детально дане питання буде розглянуто нами у другому розділі нашого дисер-

таційного дослідження. 

В будь-якому разі ознака завідомості відіграє важливе значення в науці криміна-

льного права та кримінальному законодавстві, адже, як наголошує К.В. Дядюн, розумін-

ня завідомості як достовірного знання про юридично значущі фактори дозволяє розме-

жувати умисні дії від афективних, належним чином врахувати всі характеристики вини 

(форму, сутність, ступінь, об’єм) та призначити справедливе та обґрунтоване покарання 

з урахуванням правил кваліфікації [21, c. 88]. 

Висновки. Отже, слід зазначити, що в науці кримінального права побутує думка, 

що доречно трактувати термін «завідомість» не як знання або припущення, а виключно 

як достовірну обізнаність [22, c. 53]. Крім того, завідомість прийнято розглядати не в 

якості самостійної ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, 

а в якості ознаки, яка характеризує інтелектуальний момент відповідної форми вини (як 

правило, умислу (хоча в науковому середовищі відсутня єдність в цьому питанні). Втім, 

існує і альтернативна позиція, відповідно до якої завідомість – це самостійна ознака 

суб’єктивної сторони, яку необхідно розглядати в поєднанні з виною.  

Для того, аби встановити актуальність необхідності вживання ознаки завідомості 

в кримінальному законодавстві та більш детально зрозуміти її сутність, далі ми розгля-

немо історію розвитку використання поняття завідомості в пам’ятках вітчизняного кри-

мінального законодавства.  
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SUMMARY 
Valeriya M. Savytska. The state of research of the concept of intentionalityin criminal legal 

literature. The state of research of the concept of consciousness in the criminal law literature is studied. 
The Constitution of Ukraine in Art. 62 declared that a person is presumed innocent of committing a crime 
and may not be subjected to criminal punishment until his guilt has been proved in a lawful manner and 
established by a court conviction. No one is required to prove their innocence. The accusation cannot be 
based on evidence obtained illegally, nor on assumptions. All doubts about the guilt of a person are inter-
preted in his favor. This provision of the Basic Law is reflected in Part 2 of Art. 2 of the Criminal Code of 
Ukraine, Art. 2, art. 17 and item 2 part 1 of Art. 91 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which 
should maximally promote the implementation of such a constitutional norm. In turn, guilt is a mandatory 
feature of the subjective side of the crime, the establishment of which is the final step in establishing the 
crime as the only basis for criminal liability, so its clarification is important. Traditionally, in addition to 
guilt, the signs of the subjective side of the crime include motive, purpose and emotional state. At the 
same time, in the Criminal Code of Ukraine there are other features defined by the legislator as mandato-
ry and which reveal the content of the subjective side of the crime. One of them is intentionality. 

It has been proved that in the science of criminal law there is an opinion that it is appropriate to 
interpret the term "intentionality" not as knowledge or assumptions, but only as reliable knowledge. In 
addition, intentionality is considered not as an independent feature of the subjective side of the criminal 
offense, but as a feature that characterizes the intellectual moment of the relevant form of guilt (usually 
intent (although in the scientific community there is no unity in this case). However, there is an alterna-
tive position, according to which intentionality is an independent feature of the subjective side, which 
must be considered in conjunction with guilt. 

In order to establish the urgency of the need to use the sign of intentionality in criminal law and to 
understand in more detail its essence, we will consider the history of the development of the use of the 
concept of intentionality in the monuments of domestic criminal law. 

Keywords: consciousness, intentionality, crime, punishment, criminal law, the subjective side of 
the crime. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ  

 
 

Досліджено деякі шляхи удосконалення законодавства України для забезпечення дієвої 

протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Розглянуто систему державного та міжнародного 

правового захисту дитини. Визначено деякі закономірності та системні прорахунки законодавства 

в державі та з’ясовано напрями покращення нормативно-правових актів для забезпечення дієвої 

протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Наголошено, що одним із основних пріоритетів 

держави є захист дитинства, кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторкан-

ність і захист гідності та зазначено, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація перес-

лідуються законом. 

Ключові слова: дитина, неповнолітній, юридична відповідальність, законодавство Украї-

ни, вдосконалення, права дитини, нормативна база. 

 

Постановка проблеми. Конституція України та Закони України передбачають 

державний захист дитинства, рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а 

також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним, і зазначено, що будь-яке насильст-

во над дитиною та її експлуатація переслідуються законом, ноголошнно на тому, що 

кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідно-

сті. Втім, незважаючи на розгалужену систему державного захисту, за останні декілька 

років значно зросла кількість кримінальних правопорушень, що вчиняються відносно 

дітей, тому системні прорахунки в протидії злочинам щодо дітей в Україні на сьогодні 

ще мають місце. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 

Дослідженню питань правового регулювання суспільних відносин у сфері нормального 

розвитку неповнолітніх присвячено роботи Г.А. Алієва, І.П. Васильківської, 

В.В. Вітвіцької, Б.М. Ворника, О.М. Джужи, О.І. Карпенко, С.Г. Киренка, Л.В. Крижної, 

С.О. Кузніченко, І.І. Лановенка, В.Т. Маляренка, П.С. Матишевського, В.П. Мироненко, 

О.Є. Михайлова, О.Є. Мойсеєвої, В.Ф. Мороза, В. М. Оржеховської, Л.І. Романової, 

В.Я. Рибальської, К.К. Сперанського, В.О. Тулякова, І.К. Туркевич, Т.М. Чебикіної, 

Н.С. Юзікової, А.О. Ярового, С.С. Яценка та інших авторів. 

Мета статті – зясувати деякі закономірності та системні прорахунки законодавст-

ва України та визначити напрями удосконалення нормативно-правових актів для забез-

печення дієвої протидії насильницьким злочинам щодо дітей. 

Виклад основного матеріалу. Приєднання до європейської правової спільноти з 

основним постулатом дотримання правових цінностей кожної людини для України є 

основним напрямком розвитку. Конституція України, Закони України визначають охо-
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рону дитинства в Україні як пріоритетний і стратегічний напрям всієї державної політи-

ки. Водночас, як свідчить практика, лише наявність правових норм без налагодженого 

механізму реалізації не спроможна забезпечити їх дієвість. Саме через відсутність нале-

жного механізму реалізації правового захисту дитини сьогодні доводиться констатувати 

збільшення насильницьких посягань щодо дітей. 

Не буде помилкою констатувати, що донині діяльність держави із запобігання та 

протидії статевим злочинам щодо дітей не відповідає реаліям сьогодення, оскільки не 

забезпечує у повному обсязі захист від насильницьких дій цієї найбільш вразливої кате-

горії громадян. Зрозуміло, що розв'язання зазначеної проблеми стосується не лише її 

кримінально-правової складової, але й інших факторів, які здатні мінімізувати злочин-

ність в аналізованій сфері. Сама лише наявність правових норм без налагодженого меха-

нізму реалізації неспроможна забезпечити їх дієвість. І в цьому сенсі слід погодитися з 

міркуванням одного з суб'єктів законодавчої ініціативи, який стверджує, що розпочати 

ефективну війну з насильницькими злочинами щодо малолітніх можна завдяки як розго-

ртанням публічної кампанії проти них, так і посиленням відповідальності за вчинення 

такого роду тяжких злочинів [2, с. 12]. 

Запобігання насильницьким злочинам щодо малолітніх ґрунтується на загальних 

положеннях профілактики злочинів і включає заходи як загальносоціального, так і спе-

ціально-кримінологічного характеру. Загальносоціальне попередження насильницьких 

злочинів щодо дітей здійснюється в ході соціально-економічного будівництва, у процесі 

розвитку суспільства. Зменшення протиріч, диспропорцій у суспільстві вже несе в собі 

профілактичну спрямованість [1].  

Серед проблем загальносоціального запобігання насильницьким злочинам щодо 

малолітніх виділяють: відсутність правової регламентації механізмів практичної реалі-

зації положень нормативно-правових актів, які визначають профілактичні заходи проти-

дії насильницькій злочинності взагалі і щодо дітей, зокрема; відсутність реальних дій, 

спрямованих на підвищення матеріального добробуту сімей, зокрема вирішення житло-

вих проблем; наявність у суспільстві фактично неконтрольованої пропаганди насильства 

та жорстокості; відсутність всебічної пропаганди ідей ненасильницького співіснування; 

незадовільний стан роботи з підвищення рівня правової культури громадян [3].  

У свою чергу, спеціально-кримінологічна профілактика насильницьких злочинів 

щодо дітей включає в себе заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють вчинен-

ню злочинів, а також заходів індивідуально-профілактичного впливу на конкретних осіб. 

До заходів для усунення причин та умов, які сприяють вчиненню насильницьких 

злочинів щодо дітей, належать: виявлення та усунення негативних факторів у сім'ї та 

побуті, що сприяють формуванню особистісних якостей, типових для насильницьких 

злочинців і хуліганів; нейтралізація побутових і сімейних конфліктів, на ґрунті яких мо-

жуть виникнути насильницькі або хуліганські дії їх учасників; забезпечення своєчасної 

реєстрації заяв про погрозу вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю і швид-

кого реагування на них працівників Національної поліції; обмеження торгівлі спиртними 

напоями в певний час доби і в певних місцях, заборона на їх відпуск особам, які не дося-

гли повноліття; розподіл сил і засобів Національної поліції з урахуванням місць най-

більш частого вчинення насильницьких злочинів; чітка організація діяльності різних 

правоохоронних органів: чергових частин, нарядів і патрулів, підрозділів ювенальної 

превенції, карного розшуку і слідства в цілях боротьби з насильницькими злочинами та 

хуліганством; здійснення постійного контролю за станом насильницьких злочинів з боку 

адміністрації регіону, регулярне обговорення цих питань із залученням зацікавлених 

осіб - керівників підприємств, установ, навчальних закладів, правоохоронних органів; 

організація правового навчання і виховання населення та ін. [4]. 

Дієвим заходом є індивідуальна профілактика насильницьких злочинів щодо ді-

тей. Це виявлення осіб, які ведуть антисуспільний спосіб життя і схильні до вчинення 

насильницьких злочинів з подальшою постановленням цих осіб на облік працівниками 

Національної поліції; визначення причин жорстокої поведінки щодо дітей; вжиття захо-

дів для усунення зазначених причин та умов; застосування різноманітних форм і методів 

профілактичного впливу. 

Інформація відносно таких осіб надходить від громадян, адміністрації підпри-

ємств, установ, навчальних закладів, житлово-експлуатаційних організацій, з суду, про-

куратури та інших джерел.  

Потрібно звернути увагу на розслідування насильницьких злочинів щодо дітей, 
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що є досить складною та багатоетапною процедурою. Для встановлення об’єктивної іс-

тини в розслідуванні даних злочинів доволі часто необхідне залучення експертів та спе-

ціалістів різних галузей знань. На сьогодні процесуальне забезпечення проведення екс-

пертиз є досить проблемним питанням: по-перше, це відсутність нормативного 

врегулювання видів експертиз; по-друге, існування здебільшого монополії держави на 

проведення судових експертиз.  

Зарубіжний досвід проведення приватних експертиз є досить перспективним з то-

чки зору підходу до принципів проведення судових експертиз взагалі. В їх основу пок-

ладено принцип змагальності сторін. За результатами аналізу міжнародного законодав-

ства можна зазначити, що наявність інституту приватної експертизи не лише є однією з 

гарантій забезпечення законних прав і свобод громадян та інтересів суспільства, але й 

дозволяє суттєво зменшити бюджетні витрати на утримання державних експертних 

установ. 

За результатами аналізу законодавства країн ЄС можна зазначити, що у світі пос-

лідовно реалізовуються принципи забезпечення незалежності експерта, орієнтації не на 

відомчу належність експерта, а на наявність у нього спеціальних знань, необхідних для 

вирішення завдань правосуддя. 

Запобігання вчиненню насильницьких злочинів стосовно дітей повинно стати 

пріоритетним напрямком діяльності всіх служб та органів у справах дітей. Для цього 

необхідно: вести чіткий облік родин з негативною морально-правовою характеристикою, 

ефективно впливати на такі сім’ї; виявляти родини, які зовні видаються благополучни-

ми, а насправді в них відбуваються негативні процеси; виявляти та вести облік усіх ви-

падків застосування насильницьких форм впливу на малолітніх у сім’ї, за місцем на-

вчання, проживання, роботи; працювати з дітьми, що залишились без батьківського 

піклування (зокрема з дітьми, батьки яких засуджуються до покарання у виді позбавлен-

ня волі на певний строк); організовувати та проводити заняття для вивчення способів 

самозахисту від насильницьких дій; з цією метою розробити аналітичні рекомендації 

малолітнім «Як уникнути насильства?», використовуючи при цьому опрацьовані дані 

про особу малолітнього потерпілого, його спосіб життя, поведінку; постійно інформува-

ти населення (батьків та дітей) про вчинені злочини, жертвами яких є малолітні; залуча-

ти до профілактичної роботи високопрофесійних спеціалістів – психологів та педагогів 

для психокорекційних заходів; відповідально та прискіпливо здійснювати підбір кадрів, 

що працюють безпосередньо з дітьми [5, с. 40]. 

Далі виділимо ті напрямки покращення в державі, на які потрібно звернути увагу 

щодо протидії насильницьким злочинам відносно дітей. 

У державі вкрай необхідно удосконалення правової основи протидії насильниць-

ким злочинам щодо дитини у контексті зміни повноважень з організації виявлення наси-

льницьких злочинів щодо дітей, а також наділення повноваженнями проведення опера-

тивно-розшукової діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції, 

формування органу, до компетенції якого слід віднести, зокрема, таке: розшук дітей, що 

зникли безвісти; розкриття злочинів, учинених дітьми та щодо дитини; організація і про-

ведення діяльності щодо запобігання злочинам відносно дітей та дитячої злочинності; 

притягнення до юридичної відповідальності осіб, що вчиняють правопорушення щодо 

дітей. 

Потрібно внести зміни до чинного законодавства щодо наділення повноваження-

ми проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділів ювенальної превенції На-

ціональної поліції відносно осіб які вчиняють насильницькі злочини щодо дітей. У 

зв’язку з цим необхідно абзац другий частини першої статті 5 Закону України «Про опе-

ративно-розшукову діяльність» викласти у новій редакції: «Національної поліції - під-

розділами кримінальної та спеціальної поліції, а також поліції ювенальної превенції». 

Важливо звернути увагу на міжнародне співробітництво у кримінальному прова-

дженні, що є невід'ємною складовою належної реалізації його завдань. Значення такого 

співробітництва важко переоцінити, адже саме за допомогою спільних дій різних дер-

жав-членів міжнародного співтовариства відбувається ефективне забезпечення невідво-

ротності покарання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у тому числі і на-

сильницькі злочини щодо дитини. 

Відносно міжнародного досвіду при розслідуванні насильницьких злочинів щодо 

дітей варто зазначити, що тут присутній тісний зв’язок підвищеного рівня вбивств та 

інших насильницьких злочинів, в тому числі вчинених щодо малолітніх, із соціально-
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економічним розвитком у різних державах світу. У двосторонніх правочинах установ-

люються більш конкретні форми співробітництва в боротьбі з визначеними видами зло-

чинів, зокрема і щодо розслідування насильницьких злочинів щодо дітей. Міжнародну 

правову допомогу необхідно диференціювати на отримання правової допомоги за кор-

доном та надання правової допомоги в Україні. 

Водночас необхідно пам’ятати про пріоритетність положень міжнародних дого-

ворів порівняно з національним законодавством України.  

Ще один із аспектів особливостей розслідування насильницьких злочинів щодо 

дітей має свою специфіку, що пов’язана із психосоматичними особливостями дитини. У 

цілому практика розслідування таких злочинів у державах Європи та Сполучених Шта-

тах Америки здійснюється у межах кримінального провадження, однак враховує зазна-

чені психосоматичні особливості дитини. Надзвичайно важливим аспектом, який урахо-

вують передові держави у таких справах, є забезпечення інтересів дитини та її 

психологічного здоров’я. Водночас розслідування насильницьких злочинів щодо дітей у 

державах Європи та Сполучених Штатах Америки (як і у нашій державі) має також пев-

ні труднощі, пов’язані із необхідністю удосконалення нормативно-правової бази, прис-

корення процесу розслідування тощо. 

Фахівцями ООН зазначається, що на сучасному етапі розвитку суспільства однією 

з найбільш поширених форм транснаціональної організованої злочинності останнім ча-

сом є сексуальна експлуатація дітей.  

Світова спільнота приділяє все більше уваги залученню громадськості у різних її 

проявах до справи протидії насильницькій злочинності, а особливо такої злочинності 

щодо дітей. Типовими проблемами забезпечення широкої участі громадськості у запобі-

ганні злочинності, з якими стикаються у різних державах, є: обмеженість знань про по-

рядок і умови застосування стратегії громадського впливу на насильницьку злочинність 

щодо малолітніх; відсутність традиційних доброзичливих стосунків між поліцією та мі-

сцевим населенням; недостатність політичної волі на розширення суб’єктів запобігання 

злочинності; слабкий розвиток підрозділів охорони громадського порядку; обмеження 

використання працівників служб пробації щодо нагляду за поведінкою осіб, які звільнені 

від відбування покарання з випробуванням тощо.  

Необхідно розглядати нормативно-правове регулювання організації та функціо-

нування органів публічної влади з протидії насиллю щодо дитини на двох рівнях – між-

народному та національному. 

З’ясовано, що міжнародний універсальний рівень включає нормативні приписи 

таких міжнародних договорів Організації Об’єднаних Націй, як: Загальна декларація 

прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 р.), 

Декларація прав дитини (1959 р.),  Конвенція про права дитини (1989 р.), Мінімальні 

стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосу-

ддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») (1985 р.), Усесвітня декларація про за-

безпечення виживання, захисту і розвитку дітей (1990 р.). Кількісно більшим є регіона-

льний міжнародний рівень, що представлений, зокрема, результатами діяльності Ради 

Європи. Він включає Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 

(1950 р.), Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-

ньому насильству та боротьбу із цими явищами (2011 р.), Конвенцію Ради Європи про 

захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (2007 р.). До них 

слід додати практику Європейського суду з прав людини, яка є складовою Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод і виступає джерелом права в Україні. 

Слід зазначити, що частина міжнародних актів належить до soft law, закріплюючи 

«наміри про врегулювання» окремих питань протидії насильницьким злочинам щодо 

дітей, що у межах західної правової культури є складовою правового регулювання сус-

пільних відносин. 

Національний загальноправовий рівень включає Конституцію України та інші за-

кони з протидії насиллю щодо дитини; національний спеціально-правовий рівень охоп-

лює норми кримінального законодавства. 

Важливим чинником протидії насильницьким злочинам щодо дітей стане форму-

вання та подальша робота Єдиного реєстру злочинців, засуджених за злочини проти ста-

тевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, а також доброві-

льне застосування до осіб, які вчинили такі злочини процедури «хімічної кастрації».  

Засоби протидії насильницьким злочинам щодо дітей доречно було б поділити на 
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три групи: первинні засоби запобігання насильства над дітьми - дії, спрямовані на інфо-

рмування громадськості щодо наслідків жорстокого поводження з дітьми та зміну пове-

дінки стосовно виховання дітей. Прикладами таких дій є інформаційні кампанії щодо 

підвищення громадської свідомості, які проводяться як державними, так і недержавними 

організаціями; вторинними засобами запобігання насильству є спеціалізовані послуги 

сім’ям, які потребують додаткової допомоги, шляхом визначення «факторів ризику» 

поганого ставлення до дитини; третинні засоби запобігання насильства – це надання 

послуг дітям та сім’ям, з якими вже трапились випадки насильства чи нехтування. Від-

повідне (реакційне) стеження та виявлення випадків насильства чи нехтування дітьми 

призводить до втручання у сім’ю, з метою припинення поганого ставлення та попере-

дження його в майбутньому. Цей вид діяльності є необхідним навіть за наявності проак-

тивних первинних та вторинних запобіжних заходів. 

Потрібно впроваджувати позитивні світові практики ефективного розслідування 

насильницьких злочинів щодо дітей, не забуваючи при цьому, що основним пріоритетом 

є забезпечення психологічного здоров’я дитини. Одним із можливих засобів, які необ-

хідно використати у вітчизняній практиці розслідування насильницьких злочинів щодо 

дітей, є застосування мобільного додатку на зразок «Child ID», що використовується 

Федеральним Бюро Розслідувань Сполучених Штатів Америки. 

Було б за доцільне створення в системі МВС України окремого самостійного Де-

партаменту ювенальної юстиції Національної поліції (що буде сформовано на основі 

підрозділів ювенальної превенції), до компетенції якого слід віднести, зокрема, таке: 

розшук дітей, що зникли безвісти; розкриття злочинів, учинених дітьми та щодо дитини; 

організація і проведення діяльності щодо запобігання злочинам відносно дітей та дитя-

чої злочинності; притягнення до юридичної відповідальності осіб, що вчиняють право-

порушення щодо дітей. Працівників підрозділів ювенальної превенції наділити повно-

важеннями щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні існує необхідність суттєвого удосконалення 

діяльності органів публічної влади щодо протидії насильницьким злочинам проти дітей. 

Водночас, означене удосконалення має відбуватися одночасно з покращенням соціаль-

них умов громадян, підвищенням їх правової свідомості та культури.  

На сьогодні вкрай необхідно наділити повноваженнями проведення оперативно-

розшукової діяльності підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України 

відносно осіб які вчиняють насильницьких злочини щодо дітей, в зв’язку з чим потребує  

доповнення стаття 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» а саме у 

частині: «Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції, а та-

кож поліції ювенальної превенції». Новостворений окремий структурний підрозділ по-

винен включити в себе додаткові повноваження по організації виявлення насильницьких 

злочинів щодо дітей, а також проведення оперативно-розшукової діяльності, формуванні 

окремого органу, до компетенції якого повинно бути віднесено зокрема наступне: роз-

шук дітей, що зникли безвісти; розкриття злочинів, учинених дітьми та щодо дитини; 

організація і проведення діяльності щодо запобігання злочинам відносно дітей та дитя-

чої злочинності; притягнення до юридичної відповідальності осіб, що вчиняють право-

порушення щодо дітей. 
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SUMMARY 

Maxym V. Korniienko. Some ways to improve legislation of ukraine to child crimes. The 

scientific article explores some ways to improve the legislation of Ukraine to ensure effective 

counteraction to violent crimes against children. The system of state and international legal protection of 

the child is considered. Some regularities and systematic miscalculations in the state are identified and 

directions for improving legal acts to ensure effective counteracting of violent crimes against children are 

clarified. 

It is noted that joining the European legal community with the basic tenet of respect for the legal 

values of each person is the main direction of development for Ukraine. The legislation of Ukraine 

defines the protection of childhood as a priority and strategic direction of the whole state policy, while, as 

practice shows, only the presence of legal norms without an established mechanism of implementation is 

not able to ensure their effectiveness.  

Attention is emphasized that positive international practices of effective investigation of violent 

crimes against children should be introduced into the legislation in force, while not forgetting that the 

main priority is to ensure the psychological health of the child. Attention was also drawn to the 

importance of international cooperation in criminal proceedings, as it is through the joint actions of 

different Member States of the international community that the punishment of a person who has 

committed a criminal offense, including violent crimes against a child, is effectively enforced. 

The article highlights the directions of significant improvement of the activity of public 

authorities in combating violent crimes against children. At the same time, special attention was paid to 

the fact that the improvement should take place at the same time as improving the social conditions of 

citizens, raising their legal consciousness and culture. 

Keywords: child, minor, legal responsibility, legislation of Ukraine, improvement, child rights, 

regulatory framework. 
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ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ  

ПРИНУЖДЕНИЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Єрбол Омаров, Аділ Інкарбеков. Права потерпілого при застосуванні заходів примусу 

під час досудового розслідування в Республіці Казахстан. Казахстаном обрано курс на процесу-

альну економію, яка виражається в прискоренні термінів проходження кримінальних справ на всіх 

стадіях кримінального процесу. Запровадження безлічі нових процесуальних інститутів і форм 

досудового розслідування, оновлення кримінально-процесуального законодавства актуалізує пи-

тання дослідження процесуального становища потерпілого. Сучасний кримінальний процес країи 

повинен забезпечити баланс між численними новелами і процесуальними нормами, покликаними 

забезпечити дотримання принципу змагальності і рівноправності сторін обвинувачення і захисту. 

Відповідно до цього принципу «сторони, що беруть участь в кримінальному процесі, є рівноправ-

ними, тобто наділені відповідно до Конституції Республіки Казахстан і КПК рівними можливос-

тями відстоювати свою позицію.  

Авторами вивчено міжнародні документи щодо регламентації прав потерпілого в криміналь-

ному судочинстві. Потерпілий – одна з центральних фігур кримінального процесу, особливо якщо 

йдеться про злочин проти особи. Він має володіти широкими правами для захисту своїх інтересів. У 

зв'язку з цим особливого значення набуває питання обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного 

(обвинуваченого) з урахуванням думки потерпілого. Авторами вивчено думки вчених і практиків з 

даного питання, а також положення кримінально-процесуального законодавства, що визначають 

права та обов'язки потерпілого, співвідношення норм загальної та особливої частин КК.  

Автори дійшли висновку про необхідність надання потерпілому права висловлювати свою 

думку з питання застосування або незастосування примусових заходів до підозрюваного. У ході 

вивчення аналізованого питання авторами застосовано методи порівняльного аналізу, дедукції, 

прогнозування тощо. На основі проведеного дослідження вироблені відповідні рекомендації з 

метою вдосконалення законодавчої регламентації прав потерпілого в кримінальному судочинстві 

Республіки Казахстан. 

Ключові слова: кримінальне судочинство, потерпілий, процесуальний статус, заходи при-

мусу, Республіка Казахстан. 

 

Постановка проблемы. Правовое регулирование процессуального статуса поте-

рпевших в уголовном судопроизводстве Казахстана регулируется в основном в соответ-

ствии с такими международными актами, как Всеобщая декларация прав человека от 10 

декабря 1948 года, Декларация основных принципов правосудия для жертв преступле-

ний и злоупотреблений властью (принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

29 ноября 1985 года 40/34). Республика Казахстан не является европейским государст-

вом, тем не менее, Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О положении 
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потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 года N R (85) 11 

также являются источником правовых идей для доктрины уголовного судопроизводства 

нашей республики. 

В этих международных актах подчеркивается, что обеспечение защиты прав 

жертв преступлений и уважение их достоинства являются одной из основных функций 

уголовного судопроизводства. 

Анализ публикаций, в которых положено начало решению данной проблемы. 

Проблемным вопросам, раскрывающим процессуальное положение потерпевшего в уго-

ловном процессе, посвящены научные исследования отечественных и зарубежных уче-

ных, в частности: П. Алиевой, С. Андрусенко, Е. Артамоновой, Ф. Багаутдинова, А. Бая-

нова, С. Безрукова, Р. Бикмиева, Р. Бурганова, Д. Гасанова, Ш. Ергалиевой, 

И. Жеребятьева, А. Леви, В. Лукина, В. Махова, Р. Муртазина, Д. Нурбаева, А. Ротар, 

В. Рудич, С. Синенко, Д. Филиппова, А. Фоменко, О. Цоколовой, Д. Шарова, Т. Ширяева 

и многих других. В то же время с принятием УПК РК 2014 года был значительно расши-

рен перечень норм, регулирующих правовой статус потерпевшего, тем самым приблизив 

регулирование к уровню, рекомендованному указанными международно-правовыми 

актами. 

Однако тщательное изучение законодательства показывает, что в настоящее вре-

мя все еще существуют определенные недостатки в регулировании процессуального 

статуса потерпевшего, что и обусловило цель данного исследования – выработать реко-

мендации по совершенствованию законодательной регламентации прав потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. На этом основании были поставле-

ны такие задачи: 1) исследовать международные документы в части регламентации прав 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве; 2) раскрыть основные положения уголов-

но-процессуального законодательства, регулирующие права и обязанности потерпевше-

го в соотношении норм общей и особенной части; 3) изучить научные труды по вопро-

сам процессуального положения потерпевшего; 4) проанализировать теоретико-

прикладные проблемы процессуального статуса потерпевшего в уголовном процессе РК; 

5) выявить имеющиеся коллизии нормативно-правового регулирования этого вопроса; 

6) рассмотреть вопрос избрания меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиня-

емого) с учетом мнения потерпевшего. 

Изложение основного материала. По нашему мнению, лицо, потерпевшее от 

уголовного правонарушения, имеет право не только быть информированным о деле, но и 

оказывать определенное влияние на ход подготовительного производства, выражать 

свое мнение о применении принудительных мер в отношении подозреваемого, обвиняе-

мого или подсудимого. Вместе с тем регламентация применения мер процессуального 

принуждения не предусматривает учет мнения потерпевшего лица. 

В то же время ч. 10 ст. 148 УПК РК гласит, что «постановление следственного 

судьи незамедлительно вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также 

направляется лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору, потер-

певшему и начальнику учреждения места содержания под стражей, в котором находятся 

подозреваемый, обвиняемый, и подлежит немедленному исполнению» [1]. 

То есть в данном случае предоставляется только уведомление потерпевшего о 

решении, уже принятом при применении к подозреваемому меры принуждения. 

В части второй ст. 148 УПК сказано, что «следственный судья с соблюдением по-

рядка, определенного статьей 56 настоящего Кодекса, в срок не позднее восьми часов с 

момента поступления материалов в суд с участием прокурора, подозреваемого, обвиня-

емого, его защитника рассматривает ходатайство о санкционировании меры пресечения 

в виде содержания под стражей. 

Следственный судья знакомит защитника с поступившими материалами. 

В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель и пред-

ставитель, неявка которых в случае своевременного их извещения судом о месте и вре-

мени судебного заседания не препятствует проведению судебного заседания» [1]. 

Здесь мы имеем дело со случаем, когда законодатель, скорее всего, допустил тех-

ническую ошибку. Об этом свидетельствует тот факт, что право участвовать в судебном 

разбирательстве возлагается не на самого потерпевшего, а на его представителя. Как 

известно, далеко не во всех случаях речь идет о представителе потерпевшего. Она про-

является только тогда, когда по какой-либо причине потерпевший не может участвовать 

в мероприятии лично или его личное участие является достаточным ввиду того, что речь 
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идет о несовершеннолетнем или человеке, страдающем болезнью, которая препятствует 

его способности осуществлять самостоятельное представительство. 

Свидетельством того, что законодатель не придает значения присутствию в зале 

судебного заседания потерпевшей стороны является то, что УПК гласит, что неявка 

представителя в случае своевременного его извещения судом о месте и времени судеб-

ного заседания не препятствует проведению судебного заседания. 

В то же время в УПК четко не указан порядок уведомления потерпевшего о вре-

мени рассмотрения материалов расследования. В части 3 ст. 147 УПК сказано, что 

«Прокурор по результатам изучения ходатайства лица, осуществляющего досудебное 

расследование, выражает согласие с ходатайством либо отказывает мотивированным 

постановлением в его поддержании и (или) решает вопрос об избрании иной меры пре-

сечения. Копия постановления направляется заинтересованным лицам» [1]. 

Можно предположить, что под «заинтересованными лицами» подразумевается 

потерпевший, однако это лишь предположение, так как в законе нет на то конкретных 

указаний.  

По этому поводу судья районного суда № 2 Бостандыкского района г. Алматы Ш. 

Ергалиева пишет: «Согласно УПК следственный судья рассматривает свои вопросы в 

кратчайшие сроки от 8 часов до 3 суток, в связи с чем извещение сторон для суда явля-

ется затруднительным. Полагаем необходимым обязать органы расследования при 

направлении материалов в суд извещать стороны о рассмотрении материала в суде само-

стоятельно либо обеспечивать их явку» [2; с. 47]. 

Вполне логично предположить, что такое сообщение должно быть сделано лицом, 

ведущим досудебное расследование, поскольку именно это лицо, во-первых, принимает 

решение о применении принудительных мер; во-вторых, это лицо имеет контактные 

данные потерпевшего. 

Мы полностью солидарны с Р. М. Муртазиным, который пишет, что «при провоз-

глашении состязательности в уголовном процессе, когда потерпевший и обвиняемый 

(подозреваемый) являются сторонами в процессе, имеющими равные процессуальные 

права, лишение права потерпевшего влиять на применение меры пресечения в отноше-

нии обвиняемого (подозреваемого) вызывает сомнения. <…> На наш взгляд, потерпев-

ший имеет право обратиться с ходатайством перед следователем, дознавателем, проку-

рором и судом о применении (неприменении) меры пресечения (в том числе 

конкретного вида) к обвиняемому (подозреваемому). Данное право вытекает из общего 

положения, предусматривающего право потерпевшего обращаться с ходатайствами, а 

также из необходимости обеспечения охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. 

Потерпевший может обратиться с ходатайством о применении меры пресечения 

как наиболее строгой, так и наиболее мягкой. Решение потерпевшего может быть обу-

словлено различными факторами. При заявлении ходатайства о применении более стро-

гой меры пресечения потерпевший может опасаться за безопасность свою и своих близ-

ких. Причем тяжесть содеянного не всегда будет иметь значение при обращении 

потерпевшего с указанным ходатайством. В частности, по делам о преступлениях, со-

вершенных на почве личных неприязненных отношений в семье либо в отношении 

близких людей, потерпевший может заявить ходатайство об изоляции обвиняемого, со-

вершившего преступление незначительной тяжести, опасаясь реальной угрозы своей 

безопасности. В то же время за совершение ситуационного тяжкого преступления по-

терпевший может ходатайствовать о неприменении жесткой меры пресечения в отноше-

нии обвиняемого, мотивируя свою позицию тем, что в конкретной ситуации и другой 

человек мог себя повести так, а не иначе. Например, в молодежном клубе два молодых 

человека подрались из-за девушки, при этом один другому причинил тяжкий вред здо-

ровью» [3; с. 149].  

Д. Гасанов, инициируя законопроект о расширении прав потерпевшего, утвержда-

ет, что в настоящее время избираемая судом мера пресечения для подозреваемого не 

всегда адекватна характеру, степени общественной опасности совершенного преступле-

ния, личности подозреваемого. «Общеизвестны многочисленные случаи, когда за тяж-

кие преступления подозреваемому избирается мягкая мера пресечения, и наоборот. И в 

этом потерпевший или его представители участия не принимают. С этого начинается 

разрушение баланса интересов потерпевшего и подозреваемого», – подчеркивает автор. 

При этом отмечается, что мнение потерпевшей стороны не будет ограничивать процес-
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суальную самостоятельность суда, но будет вызывать большое доверие и большую пра-

вовую защищенность [4; с. 1]. 

Предоставление права потерпевшему лицу высказывать свое мнение по вопросу 

применения или неприменения к подозреваемому мер принуждения или по поводу вида 

мер процессуального принуждения соответствует рекомендациям указанных выше меж-

дународных правовых актов. 

Так, Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и зло-

употреблений властью закрепляет обязанность государств содействовать тому, «чтобы 

судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям 

жертв преступлений путем обеспечения возможности изложения и рассмотрения мнений 

и пожеланий жертв на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случа-

ях, когда затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно 

соответствующей национальной системе уголовного правосудия» [5; с. 1]. 

В Рекомендации № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положении 

потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» получили закрепление такие по-

ложения, как: 

«– потерпевший должен получать информацию о результате полицейского рас-

следования;  

– потерпевшего следует проинформировать об окончательном решении, касаю-

щемся преследования, пока он не сообщит, что ему не нужна эта информация;. 

– в случаях, когда суд имеет возможность учесть финансовые условия преступ-

ника при решении вопроса об отсроченном или условном наказании, принятии приказа 

суда о назначении преступнику системы испытания или любой другой меры, большое 

внимание, среди прочих мер, следует уделять компенсации потерпевшему со стороны 

преступника» [6; с. 1]. 

Европейский Суд по правам человека следующим образом аргументирует свою 

позицию по поводу необходимости участия потерпевшего в судебном заседании: 

«…принцип равноправия и состязательности сторон… требует «справедливого баланса 

между сторонами», причем каждой стороне должна быть предоставлена разумная воз-

можность представить свою позицию по делу в условиях, которые не ставят его в суще-

ственно менее выгодное положение по сравнению со своим оппонентом…» [7]. 

Такую позицию поддерживают многие ученые. В. В. Рудич считает, что «участие 

потерпевшего в судебной процедуре как представителя сторон обвинения в деле являет-

ся необходимым условием обеспечения баланса интересов и обеспечения права лица на 

судебную защиту своих интересов» [8.98]. 

Такого же мнения придерживается, например, Ф. Н. Багаутдинов [9; с. 65].  

«В целом же рассматриваемая позиция ученых и практиков сводится к тому, что 

правило об обязательном уведомлении потерпевшего о месте и времени судебного засе-

дания при избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения должно содержать-

ся в процессуальном законе» [10; с. 175]. 

Выводы. В настоящее время существуют нормы, регулирующие правовое поло-

жение потерпевших в уголовном судопроизводстве, содержащиеся, помимо УПК, в не-

которых нормативных постановлениях Верховного Суда Республики Казахстан, которые 

также подлежат дополнению.   

По нашему мнению, Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод человека и граж-

данина в уголовном судопроизводстве» необходимо дополнить пунктом шестым в сле-

дующей редакции: «При рассмотрении обстоятельств, учитываемых при избрании меры 

пресечения, и установлении дополнительных ограничений, предусмотренных статьей 

138 УПК, под другими обстоятельствами понимать мнение потерпевшего, высказанное 

по данному поводу».  

Кроме того, мы полагаем целесообразным внесение следующих дополнений в 

УПК РК: 

– статью 147 уголовно-процессуального кодекса Республика Казахстан дополнить 

частью пятой в следующей редакции: «Лицо, производящее досудебное расследование, 

незамедлительно уведомляет заинтересованных лиц, в том числе и потерпевшего либо его 

представителя, о времени и месте рассмотрения материалов дела следственным судьей»; 

– в текст части 2 ст. 148 УПК после слов «с участием прокурора, подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника», внести слова «потерпевшего или его представителя». 
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SUMMARY 

Yerbol A. Omarov, Adil U. Inkarbekov. The victim’s rights in the use of coercive measures 

during pre-trial investigation in the Republic of Kazakhstan. Kazakhstan has adopted a policy of 

procedural economy, which is expressed in the acceleration of the passage of criminal cases at all stages 

of the criminal process. The introduction of many new procedural institutions and forms of pre-trial in-

vestigation, the updating of criminal procedure legislation actualizes the issue of investigating the proce-

dural status of the victim. The modern domestic criminal process should provide a balance between nu-

merous novelties and procedural rules designed to ensure compliance with the principle of competition 

and equality of the parties to the prosecution and defense. In accordance with this principle, "the parties 

involved in criminal proceedings are equal, that is, they are given equal opportunities to defend their posi-

tion in accordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan and the CPC.  

The authors have studied international documents regarding the regulation of the rights of victims 

in criminal proceedings. The victim is one of the Central figures in the criminal process, especially if it is 

a crime against the person, and must have broad rights to protect their interests. In this regard, the issue of 

choosing a preventive measure against a suspect (accused), taking into account the opinion of the victim, 

is of particular importance. The authors studied the opinions of scientists and practitioners on the issue 

under consideration, as well as the provisions of criminal procedure legislation regulating the rights and 

obligations of the victim, the ratio of General and special norms.  

As a result, the authors concluded that it is necessary to grant the victim the right to Express his 

opinion on the use or non-use of coercive measures against the suspect. In the course of studying this 

issue, the authors applied methods of comparative analysis, deduction, forecasting, and others. On the 

basis of the research, appropriate recommendations were developed to improve the legal regulation of the 

rights of the victim in criminal proceedings of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: criminal proceedings, victim, procedural status, coercive measures, Republic of Ka-

zakhstan. 
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ГЕНЕЗИС ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ ТВАРИН  

ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

 

 
Досліджено розвиток засобів оперативно-розшукової діяльності від стародавніх часів до 

сьогодення. Розглянуто етапи розвитку засобів ОРД, зокрема службових тварин та спеціальної 

техніки, їх залежність від науково-технічного прогресу та роль у протидії злочинності. 

Ключові слова: службові тварини, одорологія, спеціальна техніка, словесний портрет, дак-

тилоскопія, фотографування. 

 

Постановка проблеми. Від початку існування держави, панівний клас, намагаю-

чись утримати владу, прагнув контролювати поведінку широких народних мас, своєчас-

но виявляти та усувати лідерів протестного руху. Для надання легітимності своїм діям, 

можновладці, згодом, оголосили дії направленні на повалення державної влади (або 

окремих володарів) злочинами. Як з’ясувалось, найбільшої ефективності протидії такій 

злочинності вдавалось досягнути при застосуванні негласних засобів отримання інфор-

мації. В подальшому, з розвитком держави, виникненням і широким застосуванням пи-

сьменності, появою нормативних актів, застосування цих засобів поширилось і на діяль-

                                                           

© Пеньков С.В., 2020 

ORCID iD : https://orcid.org/0000-0003-4044-5824 

voloshka0033@gmail.com 

https://mbox2.i.ua/compose/1544588929/?cto=Fzo%2BRAgJVA8HHiFGRRgbfYmjy5ebn7nCfklIZpFumKStprhllJ3LcQ%3D%3D


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 203 

ність держави з виконання правоохоронної функції. Застосування негласних методів, 

засобів і способів отримання інформації було легітимізовано, знайшло своє відображен-

ня у законодавчих та інших нормативних актах. Вдосконалення оперативно-розшукової 

діяльності не припиняється і в наші часи. Науково-технічний прогрес, розвиток права, 

інших юридичних наук, постійна боротьба за дотримання прав людини, змушують, як 

науковців, так і оперативних працівників перебувати у постійному пошуку нових мето-

дів, способів і засобів оперативно-розшукової діяльності для досягнення основної мети 

кримінального судочинства: щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинува-

чений або засуджений. І при цьому необхідно не допустити порушення основних прав і 

свобод людини, або звести такі порушення к мінімуму, необхідному для виконання за-

вдань оперативно-розшукової діяльності. 

Мета цієї статті – простежити генезис використання службових тварин та спеціа-

льної техніки при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, визначити ефективність 

їх застосування на кожному історичному етапі.  

Виклад основного матеріалу. Проблема протидії злочинності розпочинає свою 

історію ще з давніх часів [1-5]. Враховуючи це, не дивним є те, що одночасно постають 

питання пошуку перспективних шляхів підвищення ефективності такої діяльності та, як 

наслідок, провідну роль розпочинають відігравати засоби оперативно-розшукової діяль-

ності, зокрема службові тварини та спеціальна техніка. Перш за все розглянемо генезис 

використання службових тварин як одного із засобів ОРД у процесі протидії злочиннос-

ті. Перші згадки щодо використання тварин з метою досягнення правоохоронних цілей 

датуються ІІ сторіччям до нашої ери. Так, наукова література, присвячена Стародавнім 

часам, містить у собі згадки про використання таких тварин, як гусей, собак, коней, сло-

нів та навіть щурів [3-4]. Однак у ті часи тварини здебільшого використовуються як вій-

ськовий засіб, зокрема задля залякування противника, подолання його опору та знищен-

ня перешкод. Крім того, в античні часи собак використовували як гінців, їх змушували 

ковтати донесення [6]. 

Що стосується використання тварин за часів Київської Русі, то за часів Ярослава 

Мудрого, собака інколи застосовувався з метою пошуку та загнання злочинця під час 

«гоніння слідом» [6]. 

В епоху Середньовіччя подовжується використання собак та коней на службі у 

державних органах. Так, чудове чуття собак та їх схильність до охорони і захисту госпо-

даря дозволили використовувати їх для вартової служби в численних фортецях, цитаде-

лях, укріплених районах і містах [7]. 

Слід відзначити, що в ті часи певний відсоток собак дресирували для пошуку лю-

дини за її слідами. В Америці під час завоювання індіанських земель європейцями собак 

тренували знаходити і вбивати індіанців. В Ла-Вега (Домініканська Республіка) кілька 

тисяч індіанців повернуті після втечі загоном всього зі 150 піхотинців, 30 вершників і 20 

бойових собак. У В'єтнамі американські військові використовували собак-слідопитів для 

пошуку в лісах партизанських таборів [8]. 

Уперше в поліцейській операції собака був задіяний 08 лютого 1816 року під час 

арешту злочинної групи в шотландському графстві Абердіншир. Поліцейським допома-

гав бультер'єр, який був навчений кидатися спереду на коней, що тікали. Кінь при тако-

му нападі ставав дибки, а вершник опинявся на землі. Поодинокі факти застосування 

собак правоохоронними органами мали місце в Німеччині, Англії, Франції, Росії та де-

яких інших країнах [9]. 

Становлення регулярної поліції в Росії в першій половині XVIII ст., її подальший 

розвиток у другій половині того ж століття і в XIX ст. сприяло вдосконаленню криміна-

льного розшуку саме як оперативно-розшукової діяльності. Став більш різноманітним 

арсенал засобів і методів цієї діяльності. Зокрема, почали широко застосовуватися такі 

методи, як вивідування, словесні розпитування, оперативний огляд, негласні заходи спо-

стереження, пошук з маскуванням зовнішності розшукових співробітників, отримання 

відомостей від інформаторів, організація пасток, використання собак з метою розшуку 

осіб за запаховими слідами та ін. [10]. 

Перехід до регулярного застосування спеціально підготовлених собак пов'язують 

з ім'ям професора-криміналіста Ганса Гросса, під чиїм керівництвом в 1896 році були 

підготовлені перші 12 собак. Як справедливо відмічає В.М. Атмажитов, Ганс Гросс був 

першим вченим, який у кінці ХІХ сторіччя вказав на можливість використання собак у 
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розшукових цілях [11]. 

На початку ХХ століття розгул злочинності в Російській імперії прийняв загроз-

ливі розміри, а кримінальний розшук був завалений нерозкритими справами та потребу-

вав нових підходів до розслідування та реформування [12]. Завдяки ентузіасту і новато-

ру в галузі криміналістики В.І. Лебедєву в дев'ятисоті роки почали застосовувати 

дактилоскопію, фотографувати затриманих, складати словесний портрет та використо-

вувати, зокрема, службових собак [13]. 

Починаючи з ХХ сторіччя на території Російської імперії розпочинається рефор-

мування кримінального розшуку [14]. До січня 1912 року 10 повітів Харківської губернії 

були забезпечені по одному поліцейському собаці. Місто Харків і Харківський повіт 

обслуговувалися 2 поліцейськими собаками, що знаходилися в розпліднику розшукового 

відділення. Ці собаки за запитом посилалися і в інші губернії [15]. Газети того часу ряс-

ніли повідомленнями про подвиги службових собак, які допомогли знайти та затримати 

біля сотні злочинців [16, с. 140]. 

Після закінчення Другої Світової війни та відкриття одорологічного методу служ-

бове собаківництво набуває масового поширення. М.В. Корнієнко зазначає, що у 70-ті 

роки ХХ сторіччя одорологічний метод одержав широке поширення в Німеччині, Угор-

щині, Болгарії, Чехословаччині та Польщі. У 1972 році в НДР при кримінально-

технічній службі відповідно до директиви «Застосування диференціації запахів у боро-

тьбі зі злочинністю» були створені одорологічні лабораторії, завданням яких було про-

ведення ідентифікації запахів у регіонах їх обслуговування. Такі ж дослідження прово-

дились і в Чехословаччині, де робота з консервованими запахами почалася з 1977 року 

за вказівкою Федерального міністерства внутрішніх справ. Так, у 1979 році за допомо-

гою цього методу було встановлено 1041 злочинця. У Болгарії метод криміналістичної 

одорології одержав свій розвиток у 1978 році з прийняттям відповідного нормативного 

акта [17]. 

Починаючи з 1979 року в Науково-криміналістичному центрі МВС СРСР прово-

дилися дослідження з удосконалювання методу криміналістичної одорології. Нові рі-

шення щодо збору і виділення запахових слідів одержали шість авторських посвідчень, а 

проведені на їх основі дослідження мали позитивний результат. 

Проблемам одорології, зокрема використанню службових собак, було присвячено 

ряд наукових досліджень. Так, у 1975 році Г.О. Гвахарія у кандидатській дисертації 

«Щодо деяких положень теорії інформації та теорії гри у криміналістиці (питання мето-

дології і управління)» звернувся до проблеми одорологічного методу, присвятивши осо-

бливе місце питанням удосконалення методики одорологічного дослідження за допомо-

гою собак-детекторів [18, с.14]. Деякі дисертації з проблем вивчення нюхових 

здібностей собаки-детектора були захищені до появи одорологічного методу, зокрема 

Д.А. Флесою на тему «Вивчення нервової діяльності та чуття у собак розшукової служ-

би» у 1952 році [19], М.М. Мизніковим «Чутливість нюхового аналізатору собак і мето-

ди його підвищення» у 1960 році [20]. О.А. Кириченко в 1992 році вперше в Україні в 

рамках кандидатської дисертації «Класифікація мікрооб’єктів та їх значення для розслі-

дування злочинів проти особистості» обґрунтував можливість використання результатів 

лабораторного одорологічного дослідження в доказуванні у кримінальних справах [21]. 

Проблемам використання службових собак також було присвячено ряд дисерта-

ційних робіт зарубіжних вчених, зокрема: К.Т. Сулімова «Криміналістична ідентифіка-

ція індивідуума за нюховими сигналами» [22]; В.І. Крутова «Ідентифікація осіб за нюхо-

вими сигналами деяких видів хребетних» [23]; Г.В. Федорова «Теорія і практика 

використання одорології у боротьбі зі злочинністю» [24]; О.О. Грошенкової «Викорис-

тання нюхових слідів людини в розслідуванні злочинів» [25]. 

Відзначимо, що сьогоднішня міжнародна практика використання службових тва-

рин, окрім собак, налічує декілька десятків видів тварин, які на постійній основі вико-

нують правоохоронні, зокрема оперативно-розшукові, завдання у процесі протидії зло-

чинності. 

Отже, підсумовуючи наведене, можна дійти висновку, що генезис використання 

службових тварин свідчить про те, що: 

1) протягом багатьох років (починаючи з ІІ ст. до н.е.) у правоохоронній систе-

мі використовувались різні види тварин, серед яких гуси, коні, щури, собаки тощо; 

2) процес становлення використання собак у правоохоронній діяльності прой-

шов від використання останніх у мисливській та військовій справі до поступового посі-
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дання окремої ланки у структурі правоохоронної діяльності, зокрема собак почали вико-

ристовувати на професійно-регулярній основі для пошуку запахових слідів, передачі 

даних, охорони об’єктів та людей, затримання правопорушників тощо; 

3) аналіз практики використання тварин дозволяє констатувати, що найбільшу 

та найдавнішу роль у правоохоронній діяльності відігравали собаки. 

Що стосується генезису використання оперативної техніки як засобу ОРД, то слід 

відмітити, що свій початок становлення така техніка бере в розвідувальній діяльності. 

Політичні та соціальні сфери життєдіяльності більшості країн Західної Європи та Росій-

ської імперії у ХІХ ст. зазнають суттєвих змін, які характеризуються як позитивними, 

так і негативними чинниками, зокрема суттєво збільшується кількість нерозкритих тяж-

ких та особливо тяжких злочинів. Вказане приводить до необхідності термінової розро-

бки та впровадження у практичну діяльність новітніх способів та методів протидії зло-

чинності. У той самий час розпочинається науково-технічний прогрес та з точки зору 

організації протидії злочинності відбуваються переломні моменти – винахід фотоапара-

ту, дактилоскопічного та антропометричного методу. 

В одній із газет, що видавалася в Каліфорнії, в листопаді 1841 р. повідомлялося, 

що французька поліція проводить фотозйомку осіб, які вчинили злочин. Це може бути 

свідченням першого фото-обліку громадян, який проводився за ознаками зовнішності. 

Відзначимо, що у 70-х рр. XIX ст. у Франції таких фотознімків налічувалося до 80 тисяч 

[17]. Згодом повідомлення про фотографування злочинців з'явилися в Бельгії, Швейцарії 

та в інших країнах. Істотних результатів у цій області домігся французький криміналіст 

А. Бертільон, який сконструював кілька фотокамер для пізнавальної зйомки, зйомки на 

місці події і для зйомки трупів. Ним же були розроблені правила сигналетичної і вимі-

рювальної фотозйомки. 

У Російській імперії в ті часи також відбувається реформування правоохоронної 

сфери. Основним завданням модернізації утвореної системи поліцейських і судових ор-

ганів було розмежування слідства та дізнання. Одним із напрямків розв’язання цього 

завдання було впровадження у практику сучасних науково обґрунтованих технічних 

засобів і методів (антропометрії, дактилоскопії, фотографії) [26, с. 26]. 

Фотографічні методи дослідження доказів вперше були запропоновані і викорис-

тані в Росії ученим-криміналістом Є.Ф. Буринським (досвід використання фотографіч-

них засобів, прийомів і методів у розкритті та розслідуванні злочинів був узагальнений у 

роботі російського криміналіста С.М. Потапова (1926 р.)). Вказаний вчений, окрім зви-

чайного використання фотоапарату в розшуковій діяльності, також запроваджує в Росій-

ській імперії судову експертизу. Розвиваючи застосування фотографії у слідчій роботі, 

Є.Ф. Буринський займається розробкою прийомів і засобів судової фотографії. Він вва-

жав, що необхідно розробити правила судової фотографії, які повинні знайти відобра-

ження в законі і бути обов'язковими для виконання всіма. Його думки заходять своє ві-

дображення в Указі від 03.06.1902 р., в якому йдеться про створення Розшукових 

відділень при канцеляріях поліцмейстерів по всій території Російської імперії [27]. 

В подальшому широкого застосування набуло застосування негласної фотозйомки 

(а згодом кіно- і відеозйомки) з використання спеціальних фотографічних приладів, що 

дозволяли отримувати якісні знімки на великих відстанях, а також мікрофотоапаратів за 

допомогою яких можливо проводити приховану зйомку в публічних місцях або на охо-

ронюваних об’єктах, тощо. 

Як вказує В.М. Петровський, у діяльність розшукових відділень активно прова-

джуються криміналістичні нововведення. Використовувався у розшуковій діяльності 

хімічний аналіз, який робили на прохання начальника відділення у Лікарняному управ-

лінні; проводилася графологічна експертиза. Завідуючий антропометричним, а з 1907 р. і 

дактилоскопічним відділенням К. Слюсаренко розпочав використання на практиці дак-

тилоскопії. Основним завданням судово-експертних установ було проведення дослі-

джень із кримінальних та цивільних справ за допомогою переважно методів криміналіс-

тичної техніки – фотографії, дактилоскопії, балістики, мікроскопічного аналізу, огляд 

місця події. Аналогічна установа була створена і в Києві [16, с. 154–155]. 

Аналіз результатів роботи таких експертних установ показав про покращення по-

казників роботи. Зважаючи на це, наказом НКВД РРФСР від 09.07.1918 р. № 40 вся кри-

мінально-розшукова міліція Радянського Союзу була «озброєна» засобами дактилоскопії 

і фотографії, що зіграло важливу роль у боротьбі зі злочинністю [16, с. 154–155]. 

У 1920 році при злитті кримінального розшуку і слідства було створено Центра-
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льне слідчо-розшукове управління, в якому, окрім інших, були створені відділи реєстра-

ційно-дактилоскопічної та науково-судової експертизи [28, с. 52]. 

Громадянська війна та інтервенція помітно загальмували розвиток науково-

технічної служби міліції в України [29]. Постанова Ради народних комісарів УРСР «Про 

організацію відділів кримінального розшуку» вийшла тільки 03.04.1920 р., а науково-

технічна служба фактично почала створюватися лише після опублікування праці «Про-

блеми правознавства та правоохоронної діяльності» 1921 року. У складі управління су-

дово-кримінального розшуку Головного управління міліції НКВС УРСР у грудні 1921 

року функціонували дактилоскопічне, кримінально-статистичне, центральне реєстрацій-

не відділення, відділення фотографії та криміналістичний музей. У губернських містах у 

відділах кримінального розшуку діяли реєстраційні та дактилоскопічні бюро і фотолабо-

раторії [30]. 

Разом з цим, у березні 1922 року на Всеросійському з'їзді керівників губернських і 

обласних відділів та підвідділів карного розшуку було наголошено, що одним із найго-

ловніших методів їх роботи при розслідуванні і запобіганні злочинам є її наукова органі-

зація [29, 31]. 

З ростом науково-технічної, індустріальної бази створювалося все більше можли-

востей для поліпшення технічної озброєності органів внутрішніх справ, збільшилася 

кількість фахівців-ентузіастів і активних провідників впровадження різних технічних 

досягнень. Велика заслуга в цій справі у перші роки розвитку науково-технічного потен-

ціалу належить таким видатним ученим-криміналістам, фахівцям-практикам і таланови-

тим організаторам, як: С.М. Потапов, І.М. Якимов, П.С. Семенівський, Н.С. Бокаріус, 

Б.М. Комаринець, Б.І. Шевченко та ін. [32, c. 11]. 

Початок Другої світової війни вніс свої корективи у запровадження техніки при 

розслідуванні злочинів. Лише через 20 років після вказаних подій знову розпочинається 

активне наверстування технічного оснащення. 

Враховуючи велику кількість нової техніки, виникає необхідність створення спе-

ціалізованих технічних підрозділів. Тому в центральному апараті МООП РРФСР було 

створено Оперативно-технічне управління, основним завданням якого було забезпечен-

ня впровадження науково-технічних засобів і методів у роботу оперативних підрозділів. 

Цим було покладено початок створення системи спеціальних науково-технічних служб 

системи МВС СРСР [30, c. 3]. 

У 1963 році на базі відділення зв'язку Південно-західного окружного управління 

матеріально-технічного та військового постачання Міністерства охорони громадського 

порядку УРСР (далі – МОГП УРСР) був утворений відділ оперативної техніки і зв'язку 

(далі – ВОТіЗ).  

До завдань відділу оперативної техніки входило: облік і контроль за станом і за-

стосуванням технічних засобів; вивчення і впровадження нових видів технічних засобів 

у практичну діяльність органів внутрішніх справ; навчання особового складу оператив-

но-слідчих підрозділів МВС практичним навичкам роботи з оперативно-технічними за-

собами; участь співробітників відділу в якості спеціаліста в розшукових заходах та слід-

чих діях із застосуванням технічних засобів [33, c. 39]. 

Водночас у 60-х роках ХХ сторіччя відбувається відокремлення оперативно-

розшукової діяльності як науки від криміналістики і, відповідно, відокремлення засобів 

ОРД від криміналістичних. 

У 1970 році відбулося об'єднання відділу оперативної техніки і зв'язку з науково-

технічним відділом МВС. У результаті було створено Оперативно-технічне управління 

МВС УРСР та Відділення оперативної техніки, яке було реорганізовано у відділ. У скла-

ді Управління з'явилися нові структури: відділення із впровадження обчислювальної та 

організаційної техніки, ядерно-фізична лабораторія. У вказаному підрозділі існував так 

званий 14-й відділ, завданнями якого було виявлення інноваційної технології інших кра-

їн та розробка новітньої техніки [32]. 

У 1980 році Оперативно-технічне управління було перейменоване в Експертно-

криміналістичне управління (далі – ЕКУ) без особливих змін його функцій. У самостій-

ний підрозділ було виділено відділ зв'язку, оскільки знов таки з метою покращення роз-

відможливостей держави робиться перша спроба проведення моніторингу (1982 р.) [32]. 

Після ж реформування органів міліції в органи поліції у штаті Національної полі-

ції України залишилась Оперативно-технічна служба (далі – ОТС). 

Висновки. Від свого виникнення і до теперішніх часів засоби оперативно-
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розшукової діяльності перебувають у стані постійного розвитку і вдосконалення. Науко-

во-технічний прогрес перетворив негласні засоби отримання інформації в один із най-

більш ефективних інструментів протидії злочинності. Наприклад, можливості оператив-

но-технічного відділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області дозволяють одночасно 

контролювати значну кількість телефонних ліній, що дозволяє ефективно протистояти 

сталим організованим злочинним угрупуванням особливо на етапі підготовки до вчи-

нення злочинів. Використання таких потужних інструментів з одного боку дозволяє 

отримувати величезний масив інформації щодо явищ і процесів, що відбуваються у кри-

мінальному середовищі, а отже, потребує значної кількості досвідчених фахівців, які 

будуть його обробляти та виокремлювати відомості, що мають значення для протидії 

злочинності. З іншого боку, поряд з інформацією щодо підготовки та скоєння, правоохо-

ронні органи неминуче отримують інформацію щодо честі та гідності громадян, яка не 

має значення для досудових розслідувань, що створює реальну загрозу зловживань. Та-

ким чином, підвищуються вимоги щодо неупередженості правоохоронців, а перед зако-

нодавцем постає завдання щодо суттєвого вдосконалення діючої законодавчої бази, що 

регулює оперативно-розшукову діяльність. 
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SUMMARY 

Serhii V. Penkov. The genesis of the use of service animals and special equipment in the 

conduct of operational investigative activities. The article deals with research of development of means 

of operational-search activities (OSA) from ancient times to the present. The stages of the development of 

OSA tools, including service animals and special equipment, their dependence on scientific and 

technological progress and the role in combating crime have been considered. 

The author has concluded that the genesis of the use of service animals suggests that: 

1) for many years (from the second century BC) in the law enforcement system used different 

species of animals, including geese, horses, rats, dogs, etc .; 

2) the process of formation of the use of dogs in law enforcement went from the use of the latter 

in hunting and military affairs to the gradual occupation of a separate link in the structure of law en-

forcement, in particular dogs began to be used on a professional basis to search for odors, data transmis-

sion , protection of objects and people, detention of offenders, etc .; 

3) analysis of the practice of using animals allows us to state that the largest and oldest role in law 

enforcement was played by dogs. 

From its immergence to the present day, the means of operational and investigative activities are 

in a state of constant development and improvement. Scientific and technological progress has turned 

covert means of obtaining information into one of the most effective tools for combating crime. For ex-

ample, the capabilities of the operational and technical department of the Main Department of the State 

Tax Service in Dnipropetrovsk region will allow to simultaneously control a significant number of tele-

phone lines, which allows you to effectively confront a permanent organized criminal group, especially at 

the stage of preparation for crime.  

The use of such powerful tools on the one hand allows to obtain a huge array of information about 

the phenomena and processes occurring in the criminal environment, and therefore requires a significant 

number of experienced professionals to process it and extract information relevant to combating crime. 

On the other hand, along with information on training and enforcement, law enforcement agencies inevi-

tably receive information on the honor and dignity of citizens that is irrelevant to pre-trial investigations, 

posing a real threat of abuse. Thus, the requirements for the impartiality of law enforcement officers in-

crease, and the legislator is faced with the task of significantly improving the existing legal framework 

regulating operational and investigative activities. 

Keywords: service animals, odorology, special technique, physical description, fingerprinting, 

photographing. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ТА РЕАЛІЇ  

ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ  
 

Детально визначено поняття професійної злочинності її руйнівний вплив на демократич-
ність України. Визначено способи виявлення, запобігання та припинення діяльності, пов’язаної з 
професійною злочинністю. Розглянуто значення оперативних підрозділів Національної поліції 
України у боротьбі з професійною злочинністю в сучасних умовах реформування правоохоронних 
органів та описано проблематику законодавчого і практичного значення підрозділів кримінальної 
поліції.  Проаналізовано сучасне законодавство, що визначає загальні засади та тактику протидії 
професійній злочинності та надано пропозиції щодо його вдосконалення.  

Ключові слова: організована злочинність, кримінальне провадження, оперативні підрозді-
ли, поліція, корупція. 

 

Постановка проблеми. Суспільно-політичне життя країни останніми роками, ті-

сно пов’язане з євроінтеграційними процесами, ставить перед правоохоронними органа-

ми низку завдань, одним з найголовніших з яких є боротьба з організованою злочинніс-

тю та корупцією, яка є її складовою. Реформування правоохоронних органів, утворення 

Національної поліції, її реформування призвело як до позитивних, так і до негативних 

наслідків. Роль підрозділів кримінальної поліції значно втратили своє значення у механі-

змі протидії професійній злочинності у результаті втрати досвідчених працівників та 

розпуску підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Змагальна система судо-

чинства, перерозподіл повноважень органів поліції, законодавче обмеження діяльності 

оперативних підрозділів, певною мірою перетворило працівників карного розшуку у 

«помічників» слідчого, лишивши їх ініціативи на проведення оперативно-розшукових 

заходів. Як результат організована злочинність значно змогла вдосконалити свої фінан-

сові та силові можливості, використовуючи корумпованість всіх гілок влади, перевагу 

матеріальних та людських ресурсів. Це частково пов’язане з тим, що значна частина 

працівників колишньої міліції внаслідок не проходження атестації примкнули до зло-

чинного світу і займаються безпосередньо здійсненням протидії виявлення та докумен-

тування злочинної діяльності, знаючи методи і тактику боротьби з нею, що вимагає кар-

динального перегляду сучасних реалій практичної діяльності правоохоронних органів, 

що не відповідає вимогам сьогодення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми.  Пробле-

матику боротьби з професійною злочинністю підрозділами кримінальної поліції були 

розглянуті в працях фахівців у галузі кримінального права, кримінології, кримінального 
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процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності таких, як: Л. А. Аркуша, 

О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, В. В. Дараган, Е. О. Дидоренко, О. Ф. Долженков, 

Г. О. Душейко, О. В. Кириченко, І. П. Козаченко, М. А. Погорецький, В. Д. Сущенко, 

О. П. Снігерьов, К. О. Чаплинський, Ю. М. Черноус, В. І. Шакун, І. Р. Шинкаренко, 

В. Ю. Шепітько, Б. В. Щур, О. Н. Ярмиш та іншими. Незважаючи на достатньо велику 

кількість наукових праць по даній тематиці питання відповідності теперішніх реалій 

правоохоронних органів сучасним вимогам протидії організованій злочинності все одно 

потребує детального дослідження.  

Метою статті є визначення значення оперативних підрозділів Національної полі-

ції України у боротьбі з професійною злочинністю в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення склалася така ситуація, що 

правоохоронці несповна можуть реалізувати свої можливості та сили в напрямку боро-

тьби з професійною злочинністю внаслідок недостатнього рівня підготовки та законода-

вчого базису їх діяльності. Однак перед розглядом самої проблематики розглянемо ви-

значення професійної злочинності. Взагалі вперше поняття професійної злочинності 

було визначене на Гейдельберзькому з’їзді Міжнародного союзу криміналістів в 1897 

році. Воно визначало, що професійна злочинність це постійна, систематична діяльність 

спрямована на вчинення злочинів з метою отримання постійного матеріального доходу. 

Також були надані характерні ознаки професійної злочинності, це:  

– професійна злочинна діяльність має  постійний і стійкий характер. Професійні 

злочинці упродовж тривалого часу багаторазово вчиняють злочини, що спочатку формує 

в них певну звичку, яка переростає потім у норму поведінки. Тому слід розглядати про-

фесійну злочинність як різновид свідомо продуманого і в усіх деталях заздалегідь підго-

товленого соціального паразитизму;  

– наявність певної кваліфікації та спеціалізації осіб, які займаються злочинною діяль-

ністю. Під професією для професійного злочинця розуміється певний вид злочинної діяль-

ності. Остання потребує певної підготовки, навичок та вмінь і виступає джерелом отримання 

основного або додаткового доходу. На даний момент кримінальні спеціалізації внаслідок 

технічного та соціального розвитку відповідно розширюються і вдосконалюються. 

В криміналістичній науці визначенню організованої злочинності та виокремлен-

ню її ознак присвячено достатньо наукових робіт. За визначенням К. О. Чаплинського, 

яке, на нашу думку, більш повно характеризує організовану злочинність, під цим понят-

тям слід розуміти «негативне соціальне явище, що має цілеспрямований, стійкий, систе-

мний та планомірний характер і характеризується сукупністю суспільно-небезпечних та 

взаємозалежних організованих злочинних угруповань, які функціонують тривалий час 

на певній території з метою отримання значних злочинних прибутків» [1, с. 20]. Розці-

нюючи організовану злочинність як об’єктивне соціальне явище, автор визначив її осно-

вні ознаки: а) негативне соціально-економічне явище; б) стійке суспільно-небезпечне 

угруповання з функціонально-ієрархічною системою побудови; в) наявність взаємозале-

жних груп різної кримінальної спрямованості, члени яких займаються систематичною 

злочинною діяльністю, тісно пов’язані круговою порукою та кримінальними правилами 

й традиціями, мають загальні цілі й орієнтацію, діють узгоджено за загальним планом з 

метою одержання максимально високих прибутків; г) законспірований і тривалий харак-

тер злочинної діяльності, наявність системи планомірної нейтралізації усіх форм соціа-

льного контролю з використанням розвідки й контррозвідки, корумпованих зв’язків в 

органах державної влади і управління, у судових та правоохоронних органах; е) наяв-

ність значної матеріальної бази, що проявляється у створенні спільних грошових фондів, 

які інвестуються у різних сферах злочинної діяльності, банківських рахунків, нерухомо-

сті; є) масштабний міжрегіональний, державний та міждержавний характер злочинної 

діяльності з розподілом між злочинними угрупованнями територій та сфер впливу за 

територіальними та галузевими ознаками; ж) наявність офіційно зареєстрованих фондів, 

спільних підприємств, фірм та інших об’єктів, під прикриттям яких діють злочинні 

угруповання; з) встановлення зв’язків із зарубіжним злочинним світом, активне розпо-

всюдження лідерами злочинних угруповань антигромадської ідеології [1, с. 17-20]. 

Керуючись вище викладеним професійну злочинність в сучасних умовах можна 

пов’язати з діяльністю певних груп осіб, спрямованою на отримання стабільного доходу 

від вчинення таких злочинів, які передбачені: ст. ст. 149, 189, 201, 255, 256, 257, 262, 263, 

289, 303, 307 КК України [2]. Також їх діяльність обов’язково пов’язана зі створенням ко-

рупційних зв’язків в сферах влади та попередньою підготовкою та протидії правоохорон-
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ним органам в розкритті їх злочинної діяльності [3, с. 187-192]. За даними Генеральної 

прокуратури України у 2019 році виявлено 293 організовані групи та 16 злочинних органі-

зацій, у 31 з яких були присутні корумповані зв’язки [4]. Наведені дані є значними, зважа-

ючи на латентність злочинів, вчинених організованими злочинними групами. Негативно 

сприймається і той факт, що близько 10 % злочинів вчинюється у бюджетній сфері, що 

неможливо без використання корумпованих зв’язків в органах влади. Зазначене підтвер-

джує думки науковців, що організована злочинність вже набула ознак міжнародної та по-

ширює свій вплив як на фінансово-кредитну й банківську системи, так і на сферу зовніш-

ньоекономічної діяльності – вивіз стратегічної та інших видів сировини й матеріалів, 

відмивання грошей та вкладення їх у нерухомість, цінні папери, валюту, коштовності, фі-

нансування комерційної діяльності. Посилились процеси відмивання грошей шляхом 

вкладання їх у легальну економіку або вивозу за кордон [5, с. 24-25]. 

Для ефективної протидії організованій злочинності необхідно реалізовувати 

принципи наступальності та попереджувати вчинення даних злочинів. Серед правоохо-

ронних органів дану методику, на нашу думку, здатні реалізувати оперативні підрозділи 

Національної поліції України здійсненням оперативно-розшуковий заходів, адже згідно 

ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено, що завданням 

оперативно-розшукової діяльності є «пошук і фіксація фактичних даних про протиправ-

ні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним коде-

ксом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав 

та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судо-

чинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і дер-

жави». Проте проводячи аналіз можливостей оперативних підрозділів слід звернути ува-

гу на те, що в даний момент вони, згідно ст. 6 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність лише 

у випадках наявності достатньої інформації, одержаної в установленому законом поряд-

ку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про: 

злочини, що готуються; осіб, які готують вчинення злочину; осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання; осіб безвісно відсутніх [6]. 

Однак, у нормативних документах відсутні вказівки та те, що оперативні підроз-

діли вправі здійснювати оперативно-розшукову діяльність в випадку коли злочин вчи-

нюється, що не відповідає основним завданням оперативно-розшукової діяльності і при-

зводить лише до погіршення якості розкриття злочинів. Адже, у випадку протидії 

професійній злочинності, надзвичайно важко буде довести підготовку до вчинення зло-

чину у зв’язку з її професіоналізмом та здатністю приховувати підготовчі дії. На нашу 

думку, надання можливості працівникам оперативних підрозділів самостійно без керів-

них вказівок слідчих проявляти ініціативу та реалізувати всі свої засоби і методи значно 

покращить якість протидії професійній злочинності. Хоча оперативні підрозділи і вправі 

здійснювати діяльність спрямовану на збирання і фіксацію фактичних даних в межах 

оперативно-розшукових справ, що можуть бути використані як докази згідно ст. 10 За-

кону України «Про оперативно-розшукову діяльність», однак на практиці, це не завжди 

реалізовується при розслідуванні нескладних злочинів, не говорячи вже про підготовку 

вчинення злочину професійними злочинцями [7, с. 136]. 

Однією з проблем діяльності оперативних підрозділів є окреслене КПК України 

коло їх повноважень, адже згідно ст. 41: «оперативні підрозділи органів Національної 

поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного 

бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і ми-

тного законодавства, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слі-

дчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за 

письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-

технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупцій-

ного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізова-

ної антикорупційної прокуратури» [8]. За своєю сутністю обмеження діяльності опера-

тивних підрозділів дорученням слідчого, прокурора, перетворює їх у сервісну службу з 

виконання доручень і позбавляє можливості ініціювати проведення якихось дій в кримі-

нальному провадженні за ініціативою оперативних підрозділів та брати на себе відпові-

дальність за їх проведення. Така норма, на наш погляд, є надзвичайно неправильною в 

сучасних умовах, адже, враховуючи фінансові та силові можливості професійних злочи-
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нців, неможливо покладати відповідальність за ефективність проведення розслідування 

злочину лише на слідчого. 

Деякі з вчених, звертаючи увагу на вище вказану проблему наголошували на то-

му, що на даний момент існує форма оперативного супроводження кримінального про-

вадження, що на сьогодні не працює внаслідок не досить належного надання значення 

оперативних підрозділів згідно ст. 41 КПК України. На даний момент оперативне супро-

водження кримінального провадження використовується лише для документування та 

систематизації результатів виконання доручень слідчого. На нашу думку, для надання 

ефективної боротьби з професійною злочинністю необхідно змінити ст. 41 КПК України 

і закріпити в ній право оперативних підрозділів самостійно в рамках кримінального про-

вадження ініціювати проведення та проводити гласні та негласні слідчі (розшукові) дії з 

метою виявлення та фіксації відомостей, щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. 

Така норма буде відповідати сучасним реаліям і надасть правоохоронним органам більш 

якісно документувати факти злочинної діяльності окремих осіб або груп [9, с. 62-65]. 

Однією з ознак професійної злочинності є наявність корумпованих зв’язків. На сьо-

годні даний момент неможливо об’єктивно сказати, що законодавець перебуває в прави-

льному напрямку боротьби з нею, адже неможливо виявити всі факти корупції за допомо-

гою методів та законодавства, яке існує на сьогодні. Темпи поширення корупції у 

сучасному українському суспільстві настільки стрімкі, що законодавство просто не всти-

гає ефективно протидіяти цьому явищу. Поняття корупційних злочинів є складним та дис-

кусійним у науці і виходить за межі предмету нашого дослідження. Ми дотримуємось ду-

мки Р. Л. Степанюка, який по відношенню до розслідування злочинів у бюджетній сфері 

зазначає, що «як корупціонерів доцільно розглядати службових осіб, котрі використову-

ють свої повноваження щодо розпорядження державним або комунальним майном для 

незаконного збагачення. Однак вони не застосовують схем безпосереднього вилучення 

цього майна на свою користь, а одержують «винагороду» за його використання в інтересах 

інших осіб – хабародавців» [10, с. 84]. Останнім часом небезпеку викликає навіть не мож-

ливість підкупу посадовців з боку злочинних угрупувань, а поступове входження членів 

злочинних організацій і, навіть, їх лідерів та організаторів у владні структури, органи дер-

жавного управління, контролюючі та правоохоронні органи. 

Іншою проблемою, яку ми вже окреслили вище, полягає у недостатній підготовці 

та відсутністю професійного досвіду роботи співробітників правоохоронних органів, що 

ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Перш за все, це органи Національної по-

ліції та прокуратури України, які останнім час знаходяться у стані перебудови та кадро-

вого оновлення. Розформування Управлінь по боротьбі з організованою злочинністю та 

утворення на їх місці Департаменту стратегічних розслідувань та підпорядкованих йому 

управлінь, неоднозначно вплинуло на результати протидії злочинності. Позитивним, на 

нашу думку, є приєднання до складу органу спеціалістів з виявлення та розслідування 

злочинів економічної спрямованості, оскільки організована злочинність на сучасному 

етапі, як зазначалось вище, направлена в тому числі і на вчинення цих злочинів.  

Негативною тенденцією є, на наш погляд, плинність кадрів, пов’язана з іноді до-

сить жорсткими та несправедливими умовами конкурсного відбору кандидатів, відсут-

ність індивідуального підходу до співробітників з багаторічним досвідом роботи. Ма-

буть, потрібно згадати інститут наставництва, який існував вздовж багатьох років, коли 

нові працівники надходили до правоохоронних органів для проходження стажування і 

були закріплені за працівниками, які вже мають понад 10-15 років досвіду роботи. На 

даний момент це надзвичайно велика рідкість внаслідок саме реформування органів по-

ліції. Одним із способів вирішення даної проблеми ми вбачаємо у можливості підготов-

ки фахівців для управлінь стратегічних розслідувань у вузах зі специфічними умовами 

навчання з подальшим обов’язковим стажуванням під керівництвом наставників протя-

гом не менш як трьох років. Однак, на жаль, на сьогодні, за недостатньої кількості про-

фесійних кадрів, реалізувати інститут наставництва можна буде не у повному обсязі. 

Висновки. Отже, на сьогодні правоохоронні органи потребують кардинальних 

змін для виконання завдань, котрі постали перед суспільством для подолання організо-

ваною злочинності. А саме, законодавцю необхідно переглянути статус оперативних 

підрозділів Національної поліції України та значно розширити їх повноваження, регла-

ментовані Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» на основі наданих пропозицій. Також законодавцю 

слід чітко усвідомлювати, що професійна злочинність, у першу чергу, пов’язана з кору-
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пцією, по-друге здійснює руйнівний вплив на економічну та соціально-політичну стабі-

льність нашої держави, що потребує кардинальних та радикальних змін. Для покращен-

ня протидії організованій злочинності запровадити підготовку співробітників для під-

розділів стратегічних розслідувань на базі закладів вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання з подальшою роботою на протязі не менш як трьох років під керівни-

цтвом досвідчених наставників. 
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SUMMARY 
Ihor V. Pyrih, Srhii O. Prokopov, Denys V. Vodopyan. Current requirements and state real-

ities of combating organized crime. The article describes in detail the concept of professional crime, it’s 
devastating impact on Ukraine's democracy, and offers suggestions on ways to identify, prevent, and stop 
professional crimes. The importance of the operational units of the National Police of Ukraine in the fight 
against professional crime in the current conditions of law enforcement reform is considered, the prob-
lems of the legislative and practical significance of the units of the criminal police are described. The 
modern legislation which defines the general principles and tactics of combating professional crime is 
analyzed and proposals for its improvement are made. Attention is drawn to the fact that, in recent times, 
the danger is not even the possibility of bribery of officials by criminal groups, but the gradual entry of 
members of criminal organizations and, even, their leaders and organizers into power structures, state 
administration, control and law enforcement bodies. 

Another problem we have outlined above is the lack of training and lack of professional experi-
ence of law enforcement officers in the fight against organized crime. The dismantling of the Organized 
Crime Offices and the establishment of Strategic Investigation Departments and their subordinate de-
partments had a mixed effect on the results of combating crime. Positive, in our opinion, is the accession 
to the body of experts in the detection and investigation of crimes of economic orientation, as organized 
crime at the present stage, as noted above, aimed at including the commission of these crimes. The nega-
tive tendency is, in our opinion, the turnover of personnel, due to the sometimes rather harsh and unfair 
conditions of competitive selection of candidates, the lack of individual approach to the staff with many 
years of work experience. One way to solve this problem is to train specialists in strategic investigations 
departments in universities with specific conditions of study, followed by a mandatory internship under 
the guidance of mentors for at least three years. 

Keywords: organized crime, criminal proceedings, operational units, police, corruption. 
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Констатовано, що цифрові сліди характерні для злочинів, пов’язаних із нецільовим 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Загалом, вони присутні в усіх видах 
злочинів. Однак їх використання знаходиться на нижньому рівні відносно інших типів слідів. 
Автори дослідження пропонують розрізняти кілька видів ознак та характеристик цифрових слідів 
у злочинній діяльності. Дослідження здійснено в межах науково-дослідної теми (реєстр №3.3) 
Центру досліджень у галузі безпеки, код ITMS: 26240120034, що фінансується за рахунок 
Оперативної програми «Дослідження та розробка», і показує широкий спектр характеристик для 
дослідження цифрових слідів. 

Ключові слова: слід, цифровий слід, криміналістичні та експертні знання, дослідження. 

 

Introduction 

Fast development of information and communication technology has an impact on all 

spheres of present-day society. An integration of telecommunication and information systems 

enables the speeding and improves the reliability of information processing, storage and trans-

mission. It is the matter regardless the distance and way of communication. Thus opening a 

wide spectrum of possibilities in both - positive or negative directions. In its positive direction, 

this development causes and backs up huge economic and social changes not only in the Slo-

vak Republic (Meteňko a kol., 2004), but in general over the world too. Technical equipment 

and technology are, in general, created to serve the people. Development of information and 

communication technologies (ICT) is very fast. Efficiency of using technics and technology is 

growing, and the areas where they are used are also spreading too.  

At present time one may not find any branch of human activity where he would not 

meet the electronics equipment, his digital software and its application. Actual time is typical 

for a larger and deeper integration of information and communication technologies with all 

ordinary household and office equipment (television set, telephone, refrigerator etc.). We will 

be encircled by technologies on our every step and still in a larger extent (Rak, 2000). Big 

question is, if we by police and other security and law enforcement services are on the right 

situation and if we are prepared accept and realised this call in the crime control. 

 

Some peculiarities and historical aspects of the digital trace theory  

and its applications in forensic science and criminalistics 

The concept of cybercrime originated in the days of the big computers and the first PCs. 

Since then, however, this area has undergone stormy developments, and further trends also 

foresee ongoing developments in our time. In addition to mainframe and personal computers, 

other technological means that connect or suitably complement the computing capabilities with 

communication in a variety of forms are commonplace. Their common platform is to digitize 

almost everything that surrounds us. Is coming internet of things. Data files often contain, in 

addition to primary content (text, photos, audio, video, etc.) metadata that characterize addi-

tional file information, e.g. about the format, style, or data of birth or replace. It is then possible 

to determine when the picture was taken, or text revised, under what lighting conditions, what 

kind of setting, including a type of camera, author of text, etc. This information found on a 

computer that is in some way related to a criminal offense can provide important information 

for the investigation. 

Everyday are used mobile phones, wireless data transfers from our personal electrical 

equipment (via WiFi, Bluetooth), electronic diaries, handhelders, digital watches audio digital 

recorders, digital camcorders and cameras, video and DVD players, or recorders, payment and 

ID cards, various recording media (CDs, DVDs, USB memory, digital camcorder and camera 

memories, optical media, etc.), rich accessories for various peripherals to all of the above men-

tioned devices. Many of the other technologies incorporate one or more dedicated processors to 

ensure the activity of the device - on-board computers, aircraft, ships, various security and 

monitoring devices, electronic identification of objects, goods, etc. All including smaller or 

bigger memories. 

More of these devices leave criminalistics and/or forensic traces of their activity, which 

have their general and individual patterns and are practically usable. It is equally clear that the 

term "computer" crime has a much wider significance today than in the past. Computer crime 

has been logically correctly understood in the past in relation to computers only. Nothing else 

existed there. Where, but to include today's criminal activity, with payment or identification 

cards containing magnetic data carriers, modification of unprotected data during their wireless 

transmission, using cryptocurrencies, and the like? A number of technological devices, even if 

they are not a means or purpose of a crime, contain a large number of different data which in 
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the course of an investigation of another crime, offense or completely different activity in the 

first phase have the classic character of the criminalistic trace, and in the final stage ideally the 

character judicial evidence. Using all of these traces, it is then possible to examine the case 

investigations, collect evidence against the perpetrator, or confirm the alibi of innocents. Trac-

es become direct or indirect evidence in the defence. On the data medium, records of the user's 

activity on a computer, a mobile phone list of the last calls of the crime victim, a video record 

of a department store or bank customers at the time in question, the vehicle's VIN number that 

the perpetrator forgot on mechanical falsification of other car numbers change, or did not 

know, in the call centre a listing of all calls made, GPS coordinates of an object (eg a car or 

victim) at a particular time, etc. 

An important source of traces can be web cameras that capture a particular area of inter-

est in real time. Live shots can be browsed via the internet from the other end of the globe. 

These cameras can be controlled remotely from our computer. Camera surveillance system 

operators are state and non-state institutions, private individuals. The cameras capture various 

objects and scenes, continuously capturing areas of crossroads, business houses, banks, cash 

dispensers, petrol stations, border crossings, technological or service spaces, tourist attractions, 

hotel lounges, etc. it is important that many applications working with webcams archive the 

images taken together with the time and place of establishment. Image frames, or their se-

quences, can thus also take the form of traces, evidence, and play an important role in investi-

gating wholly common crimes. If, at the scene, the witnesses were interviewed and tried to best 

describe the situation, today we can - we have to assess whether the space was not monitored 

by means of digital outputs that could serve as traces, a basic guideline for the investigation, 

and then evidence of far greater redundancy (a much larger amount of objective information) 

than subjective descriptions of witnesses that can even differ in diametrically. 

 

Definition of digital trace 

Every technology device that is acquired, processed, handed over, or retains data leaves 

a record of its activities. These records from a criminalistic point of view are traces. According 

to the theory of reflection as a basis of interaction, such as a person or other object or entity / 

influence, controls, triggers, or modifies the SW equipment, or its settings, or otherwise con-

trols the electronic device. These activities or changes are then reflected in the material envi-

ronment in and out of the technology. 

 In the sense of computer or cybernetic crime or cybercrime defined, or the computer or 

cyber-related crime including complexity of data-processing devices is before defined concept 

much wider than just a computer. In some works by renowned Czech and Slovak authors, we 

come up with the concept of a “computer traces”, which is rather intuitively used than actually 

defined. The concept of computer trace originated at the same time as the concept of cyber-

crime, roughly in the second half of the 1980s. Obviously, the concept of a computer trace is 

not enough today, because other electronic devices also leave traces of the same nature, charac-

ter, general or individual characteristics as a computer trace. 

In the foreign literature, there are several similar definitions defining the commonly 

used term digital evidence (digital record). It is important to note that the word "evidence" has 

a primary meaning in English – proof. We cannot find a word about modern technology in for-

eign literature (we can find the meaning of a potential digital record that has a close sense of 

clue). The cause is simple and pragmatically based - foreign theories and practices are strongly 

oriented to the outcome of the criminal process, i. the trace/evidence must be accepted by the 

court and, therefore, in the perception and subsequent use of the terms, the trace and evidence 

are automatically identified. This concept is understand as a forensic concept of digital evi-

dence. The definition of a digital trace in the home literature is a few. Any years before we use 

this concept based on research to 2010.  Our concept of digital trace was presented at 2005 

(Meteňko, J., Meteňko, M., Hejda J., 2005) : Any change in the material environment of hard-

ware memory, or captured in such a hardware carrier for data, which has criminalistic rele-

vance (related to criminalistic relevant event), is examinated (search, ensure and specific exam-

ination) with criminalistic – (forensic) informatics (cyber) methods and based on its 

examination is possible the identify for relationship of digital traces and object that created it. 

Actually, we prefer the following definition - a digital trace: A digital trace can be de-

fined as any information that is stored or transmitted in digital form and which is related to the 

investigated event with which it can be searched, to investigate and decode in advance and in 

detail by current criminalistic or forensic methods and means (Meteňko, M., 2018). 
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This definition is open to any digital technology. (Rak, R., Porada, V., 2000) In this 

way, the digital trace covers both the area of computers and computer communications, as well 

as the digital transmission area (mobile phones, but also future digital objects and equipment), 

videos, audio, digital photos, camera systems data, electronic security systems data and any 

other technologies potentially associated with Hi-Tech crime. The original proposal was about 

the binary form of stored or transmitted information. The word binary has been changed to 

digital because this term is more general (the binary form is a subset of the general digital 

form). Unlike other definitions, the definition is also general in the sense that the digital trace 

does not necessarily coincide with a criminal offense, which, as we shall see below, is very 

important. The digital trace must be available not only to force ministries, criminalistic, but 

also to general forensic investigations conducted by state authorities (civil law, commercial 

laws) and commercially for the needs of independent internal or external audits. 

The International Organization of Computer Evidence (IOCE) originally defined a digi-

tal record, or a digital evidence or digital forensic trace, as any information stored or transmit-

ted in binary form that can be submitted to the court as factual evidence. The word binary ver-

sus digital has already been discussed. In this definition, emphasis is placed on providing 

evidence to the court. In practice, for example, for forensic investigations on a commercial 

basis (consultant-forensics or other firm or individual), but no exit to court may be, the result of 

the study is submitted to the management or the company's shareholder. The concept of digital 

trace as any other trace should therefore be oriented only to the correct course of the investiga-

tion and, as a result, standardize the work practices, concepts and quality elements for any in-

vestigative body, and guarantee the portability of the evidence, investigation methods among 

the various participants in the investigation, between state authorities and independent expert 

bodies and entities. 

In other proposals, the digital trace was defined as information characterizing or proving 

the commission of a criminal offense, or establishing a relationship between the offense com-

mitted and its victim, or criminal offense and perpetrator. Even here was the effort to link the 

trace only to the definition in connection with the offense committed. In the first definition 

below the digital trace, we also understand the outcome of the user's legitimate activity, which 

is in any way relevant to a general investigation, in-depth financial audit up to the level of IS 

technology. Such a definition is improperly narrowed and oriented only to a criminal offense, 

which may not always be true. In connection with digital traces, other related processes and 

entities are defined which are logically associated with digital traces and form a homogeneous 

whole. This is very important for the whole process of working with digital traces. 

These terms were defined for our needs in the project Centrum excelentnosti 

bezpečnostného výskumu  kód ITMS: 26240120034 supported by the Research & Develop-

ment Operational Programme funded by the ERDF, task 3.3. by following way: 

Ensuring digital traces is a process that begins when the information or device is se-

cured or stored for preliminary or detailed expert examination. It is assumed that the digital 

trace will be finally accepted as evidence by the judicial authorities. It is further assumed that 

the retention process is reasonable and legal for working with evidence in a given geographical 

location (country). Physical and data objects become evidence only if they are acceptable to 

law enforcement agencies. Local differences and internal regulations are usually preferred in 

crime law processes. 

Data forms. Objects or information with a credible information value when associated 

with physical elements. Data forms in different objects may have different formats, but they 

can never change the original information they are typical carriers for information. Data objects 

are e.g. databases, directories, files, virtual memory information, digital video, or audio record-

ings, and other forms of data recognised for human sensation. 

Physical objects. Elements on which data objects are stored or through which they are 

transmitted. In our criminalistic concept known as carriers. Physical objects mean technologi-

cal parts, devices designed to process, store, or transmit data. In practice, they are computer 

hard drives, various storage media (floppy disks, CDs and DVDs, data tape memory cards). In 

the broader sense, all devices (computers, printers, network elements) that contain, in addition 

to digital tracess, additional information such as production numbers, dactyloscopic, or me-

chanical or biological traces and others that demonstrate the logical relationship of the physical 

device ), its user (offender) and criminal offense, or other activities of interest to the investiga-

tion. Physical objects are often and not only in Slovak police practice the subject of a broader 

widespread criminalistic interest, just as a “things traces” – those as substituents of real digital 
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trace. All common methods of criminalistic /forensic and crime investigation are used as ap-

propriate. 

Originals of digital trace. Those are data objects that are secured for expert-

forensic/criminalistic searching and investigation purposes. Incorrect there are accepted physi-

cal and mater objects too. Originals of digital traces are the basic evidence. For the purposes of 

the user (perpetrator) or investigating authorities, work duplicates or copies of digital footage 

are created and with full acceptation. The process of creating them is unambiguous and there is 

no change in information content. This process, when the basic conditions are met, is always 

repeatable with the same results. Users and independent experts are then provided with ac-

quired or created basic material for further investigation with the same information value. 

Thus, the immeasurability of the original digital trace as evidence is guaranteed. 

Duplicate of digital trace. Exact digital reproduction of all data objects contained on the 

original data and physical object to physically the same type of data medium. Duplication of a 

digital traces is always created by copying all data objects of that physical object to another 

physical medium of the same type. Digital duplicates work quite well, especially in the com-

plex digital environment of computers or other digital devices where there is a wide variety of 

links between individual data objects. Because the duplicate reproduces all data objects, both 

logical and physical relationships are maintained. The duplicate can be used comfortably, safe-

ly and fully. The disadvantage can be the giant amount of information stored on duplicates. 

The data volume and the information content of all data objects are in a ratio of 1: 1 between 

the original and the duplicate. Duplicates of digital traces are primarily created for the purposes 

of evidence investigations so that we can present the original material for re-searching and re-

investigation to another, independent, knowledgeable person where the physical object itself 

can not be directly secured for the needs of the CPU for various reasons. In practice, the field 

of personal computers typically uses the image disk, which is a true duplicate of its content, a 

mirror of its original content stored in digital form. 

A copy of the digital traces. Accurate reproduction of information from the original 

physical object to another, physically independent data medium. When creating a digital trace, 

we create data objects with the same information content but physical media that may be of a 

different type. In the copy creation process, all data objects of the original physical object need 

not necessarily be reproduced, but only some of them are selected, which are essential and 

therefore necessary for further investigation. An example of this can be copying a single digital 

photo from a digital camera memory card where a lot more photos are stored. In the case of 

computer systems or digital devices, we copy individual data objects, but we create them from 

the wider context of complex environments. As a result, all functional and logical links to other 

data objects may not be retained. We make copies if it is useful for the purpose of the investi-

gation, for example, due to the size of digital trace data volume. Copies contain only part of the 

data objects of the original physical object. However, the information value of each copy object 

does not change from its original. 

Ordinary copies of digital traces may not be sufficient proof because we were mistaken 

in choosing them, providing only a certain part, etc. From the point of view of criminal-

istic/forensic searching and investigation, it is therefore crucial to have originals of digital trac-

es or their duplicates. It is possible to demonstrate transparently the eligibility and correctness 

of the chosen investigation procedure and the preparation of evidence. 

 

Specific features of digital trace. 

The concept of digital trace must always be understood in the wider context of evolving 

technologies. Below digital trace, we must not only represent the reflections of software and 

human activities in the physical environment of data storage media for computers. Digital trace 

are created by technologies that work based on modern electronics. 

In various forensic/criminalistic laboratories of world police agencies or institutes, spe-

cialized audio and video laboratories have historically been established before analytical work-

places have started to focus on expert research on computers and their associated peripheral 

devices and technologies. Audio and video laboratories perform classical analysis of sound and 

video, whether recorded by analogue or digital technology. 

The current world practice practice has a bearing on the problems of certain rivalry be-

tween all the above-described specialized areas. Each area has its own justification, its histori-

cal moments of origin, its specifics and its place in criminalistic and forensic practice. None of 

them is otherwise exceptional, priority over others. 
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Global trends in the globalization of information activities strongly erode the differ-

ences between the functionality of individual digital devices that are increasingly using com-

mon international standards for data exchange and transmission. 

Everywhere there are digital trace that blend in between the most diverse digital devices 

and can denounce the course of many activities with much greater accuracy and content than 

we are able to preserve in our human memory for a long time. 

From this point of view, practical criminalistic begins to perceive the integration of 

technological processes and objects and the expertise activity is understood in a complex way. 

Digital records their standardized data and communication formats are a sealant that combines 

exploration into the essence of digital traces and their character traits. 

 

Digital traces as field traces 

Although data and information are immaterial, material medium, with various techno-

logical equipment, format, data structure, reliability and lifespan etc., is needed in order to 

store them. The medium contains digital traces in the form of field and it is a physical compo-

nent of means of evidence. In judicial practice they can be required as physical part of evi-

dence, from which it is possible to acquire the same information again and at any time in order 

to determine expert’s finding. Technologies for digital data processing for personal use (PC, 

notebooks, smart cards, tapes, floppy disks, CDs and DVDs, mobile phones, personal organiz-

ers – PDA etc.) are perceived in this way. If they are found on the crime scene they are secured 

and sent to laboratory for the expert examination. 

 

Latency of digital traces 

Digital traces are invisible. Latency is multiple. The records, which are processed or 

stored to the data medium, are invisible to the naked eye (with the exception of views of monitor 

screens, print screens, photographs or video recordings of screens and printed documents). The 

second level of invisibility is due to the fact that some of the records, files are invisible to the or-

dinary computer and digital technology users because there is a hidden attribute set, special set-

tings of user’s rights or special application or system means. Another category of latency of digi-

tal traces is comprised by deleted recordings, reformatted disks or data destroyed or changed by 

other means. Special software is needed in case of restoring them. In the same way we approach 

encrypted data, which although are visible to the user, they are without informative context. 
 

Time traceability of digital traces 

In comparison to other traces known in criminalistic or forensic practice in some case 

the digital traces can precisely determine time span of activities. 

It depends on criminalist’s knowledge, which enables him to fully use information and 

archival sources of application program equipment. Knowledge of user/perpetrator is signifi-

cant as well. If the user does not have particular knowledge, then digital traces of great im-

portance can be found in the document. A good example is utilization of functionality revision 

of Word. If the user is unaware of all the implications, he can unintentionally provide commer-

cial competitor with restricted and internal information, which in extreme case can end up by 

filing a complaint (slander, information leak, information abuse in commerce, etc). If all ver-

sions of working documents are stored, internal audit can analyse procedure of document pro-

cessing in similar way. This is determined by fact that the computers and other digital devices 

(camcorders, cameras etc.) have digital clock, which determines the activities of system SW or 

other activities of digital devices such as time lock. 

It is common that accurate time setting by a larger system is executed by automatic syn-

chronization by the Internet services and specialized transmitter so that the clock indication is 

absolutely credible. Then it is possible to determine when the user logged in/logged out, creat-

ed, deleted, ordered services, sent and received an e-mail read it and replayed to it etc. If there 

are found digital traces with a time lock, they significantly document the process of particular 

activities in time. 

Unless there is a clear identification of the user (perpetrator) in relation to computing or 

other digital technology and equipment, it is possible to use digital footprints to document all 

of its activities related to computers and other bearers with digital devices. 
 

Content of digital traces 

In specific cases digital traces have high information value on interests and activities of 

the person, the computer user or the perpetrator of the crime. From this point of view they are 
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very important for criminalistics and other forensic sciences and from the point of theory of the 

traces they are unique in comparison to other types of the traces. In many cases it is possible to 

study not only particular activities of the computer users (all the activities he has done), but 

also what information he was interested in, what information he acquired, processed, stored or 

handed in to the others. Due to these facts it is possible to determine some fields of the interest 

of the perpetrator, his motivation and to create psychological profile. 

Examples include addresses (and contents) of browsed websites, content of photos, vid-

eos, text files, etc. Analyzing the contents of a personal digital device reveals a lot of profes-

sional and intimate about its owner. The current problems, such as Facebook or other commer-

cially-oriented Internet projects, point to criminal abuse of such options. 

 

Relatively low lifespan of digital traces 
From criminalistic or forensic point view of digital traces, digital records are recorded to 

memory medium. They can be intentionally deleted by the user or systematically and automati-

cally (without one’s involvement) rewritten by other records. Read-only optical medium, in-

tended for archival purposes, is exception. They are very expensive and not very commonly 

used in the practice. The mediums are intended for recording without possibility of deleting 

them with lifespan of 50-years and over. It is possible to restore deleted recordings with the 

help of special SW, but the restoring must be done very quickly before the memory medium is 

rewritten by system means. The promptness of restoring and fixation of particular data, capaci-

ty of the memory medium and intensity of user’s activities when creating data files, play deci-

sive role. Besides, data can be damaged by computer viruses or hidden programmes (e.g. Tro-

jan horse). 

When transmitting data by wire or wireless means, if we have access to sender or recip-

ient filesystems (where the data is stored much longer than the transfer itself), the transmission 

time is very short and moves in a row in seconds (and even shorter!). Special means (monitor-

ing software) that store data on the storage medium and without which it is practically impos-

sible to detect meaningful real-time data content must be deployed. Trace detection in this way 

is operative and is typically performed only when checking different examinations or targeting 

the activities of the person concerned. 

 

Large data capacity of digital traces 

The volume of data in a medium-sized enterprise is in our range in a number of TBs. 

Strong centralization, arising from operational and economic reasons, is typical for computer 

and communication means. In our country data capacity is around tens TB in middle size com-

panies. Only a small part has character of a digital trace. 

In practice, it is often difficult to select the necessary relevant traces from such a large 

volume of data and evaluate them in the real short time necessary for a successful investiga-

tion. For similar reasons, it is very complicated to provide digital footprints from the Internet, 

where the amount of data grows with the number of (even short-term) connected servers being 

worked on. Digital tracks are also found on such remote servers. Data density of digital traces, 

among other data with development of new technologies, constantly decreases 

The digital trace itself is not limited by physical capacity. New technologies for data 

comprising are developed. It means that larger data capacity is saved to the same capacity of 

data medium. 

The data density of digital tracks between other data and the development of new tech-

nologies is steadily declining 

The digital footprint itself is not in the normal sense limited by the physical volume. 

Still new data compression technologies are being developed, i.e., j. an ever larger amount of 

data is stored in the same volume of data medium. In parallel, new and new data media tech-

nologies are being created to save more data to the same or even smaller volumes (the 3.5 "disk 

has a capacity of 1.4 MB, CD up to 800 MB, DVD 9.5 GB and below .). In order for forensic 

analysis to be effective enough and fast to be analyzed, it must be directed to search for specif-

ic species or individual digital tracks. If we know what we're looking for, the process is very 

fast. Otherwise, the analysis will absorb a great deal of time and resources. The volume of data 

processed and stored with technology advances sharply. However, the amount of digital foot-

prints left by perpetrators does not grow at the same rate. If we define the data density of the 

digital tracks as the ratio of the data volume of the digital tracks left behind by unwanted ac-

tivities and the total volume of all data processed or stored, then this ratio - the density of the 
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digital tracks versus the data density will overall decrease in the future, j. criminal investigation 

and investigation or forensic investigations will become more and more challenging in scope. 

The digital footprint density, ie its distribution in the digital environment, is significantly pro-

longing the time of the investigation, partly because of the length of its search, and because of 

the obstacles to the effectiveness and speed of the international exchange of information and 

legal assistance. 

 

Extreme dynamics of environment of digital traces 

This particularity is typical mainly for common network environment in big institutions 

when data funds are distributed in real time. Comprehensive company applications are strongly 

centralized and dynamic with high requirements for application accessibility from the point of 

fulfilling information needs of the institution, economic and operational characteristics. Appli-

cations are included in critical company applications. It means that interruption of application 

function only for one minute (mainly in industry, transport, telecommunication, financial insti-

tutions etc.) can have disastrous existential consequences. 

In the past, this was particularly true of large institutions. At present, it is even more 

pronounced in the dynamics of large network structures of social and business networks. Ex-

tensive enterprise applications are highly centralized, with a high demand for application avail-

ability, and are therefore very dynamic in terms of meeting the institution's information needs 

and economic-operating characteristics. There are a large number of internal users (most of the 

institution's employees) and / or external partners or customers. Applications have a major im-

pact on meeting economic, competitive, security, and other goals. Critical applications must 

therefore be designed according to strict security rules (staff separation, logging - backup, data 

archiving, ongoing monitoring, etc.). If these rules are not observed in the development or op-

eration, this directly compromises the safety and operability of the structure. Investigation, 

searching, detecting and searching for a perpetrator and tracking is a very complicated matter 

with a high degree of uncertainty of the outcome and a great deal of investment and time sup-

port in investigative processes (Peťovský, M., Loffler, B., 2017). 

 

Heterogeneity and complexity of the environment of digital traces 

Various operational systems, databases, application software and its versions, data inter-

face among applications, data formats, transferable proceedings, proceedings of operational 

records, logo etc. are commonly and concurrently used in the same organizations. Concerning 

information and communication technologies know-how of each field is covered by all sorts of 

experts. Intricacy of investigation is determined by complexity of issue, which does not have to 

be apprehended in a conceptual way. Quality and promptness of secured digital traces are pri-

mary cause of low criminal detection in connection with information and communication tech-

nologies. The investigation is not entirely clear in the first phase - just as with every survey, 

what digital tracks we are looking for and, in addition, it is necessary to effectively coordinate 

the work of all specialists, operationally and if necessary direct their synergies and require 

them with clearly qualified search and reassurance operations. The search and seizure require-

ment is also complicated by a legal qualification that needs to be properly interpreted. Digital 

footprints can be found in a variety of parts - nodal storage points of information and commu-

nication technologies, not always having to be a complete object. Sometimes it can be just part 

of the structure of the digital footprint or the signer's signature. The problem is also the fact 

that sometimes the information structures only partly duplicate internal institutional processes, 

reflecting precisely in the structure of digital data processing technologies that have become 

the means or the goal of a certain form of assault of a crime. Taking into account the analogue 

of the offending criminal group, in the ICT environment, it is absolutely necessary to have a 

team of experts who know the complex problem even from specialists (for example e-mail 

administrators, operating systems, databases, SAP business applications (Meteňko, M., 2018) 

and below). Unlike in the case of a classical criminal outcast group, however, the police are not 

available for such cybercrime investigation teams. The daily rate of a top specialist in Infor-

mation and Communication Technologies is calculated at 10 times the hourly rate of working 

time of forensic technicians. 

The complexity of the environment is of paramount importance. For example, if the ob-

ject is to examine a solitary piece (computer or other technological device intended to cover the 

needs of the user or owner - mobile, electronic diary, video camera, digital camera, vehicle 

control module, etc.), which can be easily selected from the environment, then can be sent for 
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analysis to a specialized forensic / forensic organization while preserving the process rules and 

functionality of the device and can be examined separately by a highly professional team in the 

lab. But if it is a large complex object, without the possibility of separation from the system, 

such an examination must be carried out on the spot. 

 

Large geographic capacity of environment with geographic traces 
Computers are connected together around the whole world with the help of private 

computer network and the Internet, so distribution of distant data and application is possible. A 

highly experienced perpetrator, who wants to leave minimum traces behind or to make investi-

gation difficult, usually never uses the particular computer directly, but with help of other 

computers, which are theoretically and practically in absolutely different country or continent. 

Although the computer network does not recognize geographic boundaries, the investigation is 

always based on present laws of the country. 

Crime scene, involving information and communication technologies, is in some cases 

impossible to restrict geographically to a particular territory, although the digital traces are 

limited by very small technological space  - chip size, data disk etc. The crime scene can have 

virtual character due to the fact that some types of the applications use distributed processing 

concurrently on several distant servers. 

Criminalistic and Forensic searching and Investigation thus introduce other aspects in 

the process that complicate the provision of digital tracks in geographically remote locations 

with completely different laws. In some countries, the case may not be a criminal offense ei-

ther. 

The crime scene determined by the way it is committed by means of information and 

communication technologies and in connection with the provision of digital footage, acquires a 

completely new dimension and content compared to the classic crime scene in the current un-

derstanding of forensic science. The crime scene for information and communication technolo-

gies can not, in some cases, be geographically trivial limited to a certain territory, although 

digital traces are limited by their very limited technological space - the size of the chip, data 

disc or other media is actually quite small. The crime scene may even have a virtual character 

because some types of applications use distributed processing simultaneously on several physi-

cally remote servers for various reasons. 

Another factor contributing to large-scale digital footprint distribution is the compatibil-

ity of devices, their interfaces, data formats. An example example can be one and the same data 

file - e.g. Word document, or digital photo, e.g. * .jpg format, which can be stored both on the 

attacker's notebook and on a personal digital assistant (PDA as well as on a diskette, CD-ROM, 

USB key, or on a corporate server data server or on a remote server on another continent).  
 

High level of data protection makes the work with the digital traces difficult or 

impossible 
Due to the safety reasons there are a lot of data transitions and nodal points, mainly in 

file systems and databases, which are cryptographically protected 

An important element here is also the personal substrate of protection, which now ap-

pears to be the most appropriate place to penetrate
 
(Meteňko, M., 2012).  

If we are not familiar with the particular algorithm or technological means, the data in 

digital form do not have value and information for the investigation and so it is not possible to 

identify them as digital traces and conduct any further investigation. To amateurs the encrypted 

file only contains mixture of unfamiliar data. We are able to find and read their content only 

after decoding them. 

In some cases, it is difficult or impossible to continue investigations (offenders usually 

do not voluntarily announce their technological know - how and deliberately use state - of - the 

- art technologies that are not yet available to public authorities); in other cases, the injured 

entity may in certain circumstances provide the investigating authorities with the necessary 

knowledge , technological and technical means. A corrupted enterprise that has a cryptograph-

ically secure database where a defrauding type transaction has occurred, attempts to help iden-

tify the offender, discloses all information, and provides the highest system access privileges to 

investigators and Forensic and Criminal Intelligence Specialists. 
 

A digital trace is automatically identifiable and process able by specialized devices 
Since digital traces are generated as a final result by a certain technology, it is feasible 

to automatically assess the traces by technologies compatible with the former ones supposing 
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necessary conditions are preserved. 

The part of digital traces is the output of the user or the system software. These soft-

ware’s are programmed by set systems and algorithms in a way that the outputs related to these 

programs have very specific logic and structure, the data format; which is possible to estimate 

to a certain degree of accuracy. 

This aspect is exploited in particular cases by making use of specialized software, which 

manages to automatically assess digital traces made by algorithm devices, and identifies these 

traces with pinpoint accuracy. 

This feature of digital traces also includes the possibility of searching them with datam-

ining tools, which in the past was not applicable in the field of criminalistic traces, or only 

some of the advantages of this process - the procedure (perhaps in the future, methods of inves-

tigation), were partly used in typing and profiling in criminalistic (Meteňko, M., 2018). 

One example is violating copyright laws by installing illegal software into corporate 

computers. Each installation of legal or illegal software leaves behind some information on the 

installed product in the system registers of OS Windows. 

From the viewpoint of criminalistic and forensic practice, this information is equivalent 

to digital traces. 

If we have general corporate database of officially purchased software products at our 

disposal and the computers are connected to the corporate network, it is possible to search/scan 

the system registers of all computers available and specialized user software and to compare 

the result with the given database. 

The output is in fact the list of all installations illegally carried out in every PC, whereas 

the price of licenses not carried out can also be automatically ascertained. 

 

High level of digital traces obliteration by qualified offenders 

As practice shows, highly competent offenders whose professional education is associ-

ated with the field of information and communication technologies cause the largest traces.  

The offenders are extremely familiar with the keystone of crucial technologies function-

ing as the ways of the technologies and data protection they have to and are able to avoid, are 

of great interest to them. At the same time, they are acquainted with the habits and behaviour 

of employees and the management of a particular organization. 

The commonest tactics of hackers hacking computers is gaining unauthorized access to 

the administrator´s passwords which enables them to perform unlimited activities within the 

operation systems, including deleting operating and monitoring records/logos of user, distribu-

tion and system activities. 

Thus, a hacker is proficient in gaining access rights that are a property of another, moreover 

he/she is able to make use of someone else´s user account and act under a new identity. 

Supposing the identity is revealed, the attention is directed towards the innocent victim 

(Meteňko, M., 2012) 

 

Damaged digital traces restoration 

Under specific conditions, deliberately deleted or otherwise damaged digital traces can 

be restored. 

As a rule, this is not true of other criminalist relevant traces. A footprint once deleted 

cannot be restored.  

Digital traces restoration is conditioned by the keystone of operation systems function-

ing related to the information and communication technologies and techniques which may dif-

fer either slightly or substantially among each other, according to the same mechanisms of 

functioning. 

If we delete a file in Windows or in the e-mail, it is possible to restore it in a user´s 

sense by retrieving it from “the thrash” or “deleted items”. 

Even if a user does away with these records in a file system, i.e. in its fragments on purpose, 

the information remains retained for a certain period of time and it may be restored, even complete-

ly by special software or by unique procedures. Similarly, hardware restoration is possible. 

 

Digital traces originality 

It is very easy to copy the data records, files and their carriers and to generate their du-

plicates. 

During the files and data copying process, no data loss or distortion is caused. This results 
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from the keystone of digital technologies, respectively from the quality as a technological re-

quirement imminent to digital technologies. That is why providing full proof of originality, i.e. 

discerning between the original and the copy becomes so intricate, as for instance when submit-

ting proofs at trial proceeding. The above-mentioned problem, explained and perceived in a 

wrong way may, in extreme cases, result in mistrust towards digital and electronic traces as such. 

In particular cases, digital traces can be easily modified without the process of modifica-

tion leaving any visible tracks of its activity behind. Digital traces, either the copies or the orig-

inal, may be damaged or destroyed, deliberately or randomly, irrespective of whether they are 

in memory medium stand still or just being distributed/transmitted over the net. 

Digital traces may also be easily modified or destroyed right in the process of collecting 

or safeguarding it for the purposes of examination and investigation. Unless the standard pro-

cedures of digital traces safeguarding along with the thorough and overall documentation are 

observed, it is theoretically possible to handle even safeguarded digital traces. Naturally, these 

shortcomings need to be checked and eliminated in a methodical and organized manner so as to 

make the digital traces acceptable in the courtroom. However, changes may be achieved in 

positive direction, too. An example is a digital photography of lower quality, caused by a false 

exposure; a system-defective, blurred shot, balanced in incorrectly coloured way. 

At present, specialized software is able to remove the shortcomings to the extent that it 

is feasible to recognize the face of a person or the license plate of a car. The flow of the process 

is exact and repeatable at any time with the same effect. Thus, appropriate software may 

change a primary/original trace which lacks the required information into a high-level quality 

digital trace which clarifies the investigation. 
 

Low acceptance and knowledge of digital traces by judicial/legal and criminalistic 

practice 

Digital records can catch hold of a picture, sound, different operating values and conditions, 

user´s activities or the activities associated with automated processes and programs, what is more, 

they record the values given by exact measurements, data transmission and many more. 

Unlike subjective workings of human memory, we are able to reproduce the above-

mentioned records over and over again in the same quality and in front of no matter how large 

the group of impartial observers and experts is. 

The problematic issue related to digital traces is theoretical and in some cases also prac-

tical possibility of falsification and of challenging the legal quality of traces. However, this 

possibility occurs within all types traces processed in criminalistic and forensic way. 

This leads to a relatively unworkable criminalistic but especially judicial practice of 

their acceptance and thus of search and exploration. This precedent is also reflected in the cur-

rent legislation, which remains on the findings of more than 20 years, with reference to "suffi-

cient modification of computer traces". Current trends, however, show that up to 40 percent of 

offenses are somehow linked to the way of committing or confiscating, which can be investi-

gated using the knowledge of digital footprint theory. Estimates suggest that this percentage 

will grow for the long term, probably up to 60-80%. 

In practice, we are more often confronted with the prejudices of individuals, which re-

sult largely from the ignorance of the issue much more than the real reference to the real weak-

nesses of the communication and information categories. Many information and communica-

tion information and related technologies are classified and certified to the same level as no 

other technologies and technical means. Communication and information technologies contain 

a sufficient number of logged information mechanisms, so that while observing objectively 

defined investigative and investigative procedures and corresponding handling of acquired 

digital footprints, these are credible and undisputable proofs of the activities that took place on 

the scene or through this technology. 

The biggest problem at present is identifying the person who created the digital trace. At 

the moment, similar mechanisms of individualization and linking between the trace and its object 

are sought, as is the case with some criminalistic methods investigating static reflection. But more 

perspective is the plane of reflection of dynamic features known from handwriting, spoken 

speech, photographic recordings, as well as from the field of trasology or mechanoscopy. 
 

Storing and quality of digital traces is influenced by subjective factors 
From the point of safety storing and quality of digital traces is directly proportional to 

international, national or institutional legislation, experience of system administration and it 

depends on institutional culture. Regular monitoring and audit of key transactions, providing 
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storage backup and data archiving from important data sources to a special medium and their 

long-term storage, play primary role (Gragušová, Ľ., Greguš, M., Kreheľ, O., 2013). 

Thus, it plays routine monitoring and audit of key transactions, backing up and archiv-

ing data from important data sources (corporate IS, e-mail, etc.) to special media - ideal disk 

arrays and their long-term storage and protection. From these media, it is then possible to re-

store required data if required, which are no longer available in production systems. The fre-

quency and frequency of procurement of backup or archive media, the way they are preserved 

to avoid their harm, the observance of institutional standards and rules, defined primarily in the 

security information policy and subsequently in the operating order of the ICT department of 

the institution, are decisive. 

The other side of this feature is the above-mentioned still low acceptance and the result-

ing ignorance and inability to search, secure and pre-examine - to decide on digital objects 

whether they are digital traces or not, and what will actually be a digital trace. The current situ-

ation not only in Slovakia, when we directly banned subjects for work in the city of crime, and 

during the tours, digital trace and mostly their carriers are ensured for long time unbearable. 

The need for substantial skills upgrading is a success story in this area, and the future in this 

area is no different than changing the current access to search and trace processes, as we have 

said in this section on the characteristics of digital traces. 

 

CONCLUSION 

We are exposed to prejudices of individuals made on grounds of unfamiliarity with the 

subject matter rather that to relevant reference to actual weak spots of communication and infor-

mation categories. Much information and communication information along with the correspond-

ing equipment is classified and certificated in the safety manner at such level that is simply in-

comparable with any other technologies. Communication and information technologies contain a 

satisfactory quantity of the record information mechanisms, so on condition the examination and 

investigation procedures, objectively defined are observed along with the appropriate handling 

with collected digital traces, these technologies are reliable and unimpeachable evidence of ac-

tivities which took place at the crime scene or by means of this technology. Basis for searching, 

ensuring and research of digital traces are knowledge about criminalistic and forensic concept 

digital traces. Situation in the field is year pro year worst. More and more traces are not ensured 

for acknowledge in this area.  There are other scientific problem too. One of the main problem is 

the identification of the person responsible for a particular digital trace. 

Only long term basic and applicable criminalistic and forensic research can help to im-

prove the negative situation in the area of digital traces. 

This contribution is the result of the project implementation: Centrum excelentnosti 

bezpečnostného výskumu  kód ITMS: 26240120034 supported by the Research & Develop-

ment Operational Program funded by the ERDF, task 3.3. 
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SUMMARY 
The authors attempted to analyse the possibilities of research and investigating the digital traces 

and its content, such as a new section of criminalistics and forensic traces. The basis for this analysis is 
the only first complex scientific book in Slovakia in this area, especially the content of its first part. De-
tailed knowledge processing was carried out as part of the research of one of the co-authors in European 
research project. Digital traces are typical of crime related to the misuse of information and communica-
tion technologies. In general are to see in all of type crime delicts. However, their using is on the down 
level opposite other type of traces. Authors in the study distinguish between breakdowns - many types of 
attributes and sights of digital traces in the criminal activities. In the framework of extensive research 
during and after the project in Research Activity 3.3, Center for the Excellence in Security Research, 
ITMS Code: 26240120034, co-financed by the Operational Program Research and Development, shows a 
wide variety of attributes for research digital traces. 

Keywords: trace, digital trace, criminalistic and forensic knowledge, research.  
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Проведено аналіз законів України, що забезпечують державне регулювання видобутку, вироб-

ництва, переробки коштовного каміння та контроль за їх реалізацією. Установлено перелік експертних 

завдань для дослідження перлів і бурштину, які визначаються походженням каміння та специфічними 

ринковими відносинами, а також визначено особливості їх судово-гемологічної експертизи. 

Ключові слова: судово-гемологічна експертиза, перли, бурштин, експертні завдання, видо-

буток, культивовані перли. 
 

Постановка проблеми. Перли та бурштин, згідно зі ст. 1 Закону України «Про 

державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» [1], належать до коштовних 

каменів органогенного походження. Утім, перебуваючи в одній групі, але маючи різні 
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умови походження, перли та бурштин сформували різні за складністю й неоднозначніс-

тю ринки збуту. 

Перли на українському ринку представлені штучно вирощеними культивованими 

різновидами, які є приватною власністю компанії-виробника й потрапляють під конт-

роль держави тільки на стадії реалізації. 

Родовища бурштину на території України відомі в трьох областях – Рівненській, 

Волинській та Житомирській. Контроль за раціональною та комплексною розробкою 

родовищ бурштину, а також охороною надр під час їх експлуатації забезпечуються ак-

тами гемологічного та надрового законодавства [1, 2]. Але бурштин у нашій країні видо-

бувають здебільшого незаконно, із порушенням перелічених вище законів та інших нор-

мативних документів. Навколо видобутку цього мінералу сформувалися нелегальні 

структури, які своєю діяльністю завдають непоправної шкоди екологічній системі регіо-

ну. При цьому бюджет країни втрачає потенційно можливі надходження. Втрачаються й 

можливості розвитку національного ринку. 

Неузгодженість правової термінології також вносить певну плутанину в практику 

вітчизняного гемологічного ринку. Так, бурштин вважають коштовним камінням тільки 

на території України. В інших країнах до коштовних каменів належать зразки бурштину 

понад 1 кг із рідкісними інклюзами, що становить близько 10 % від усього видобутого 

бурштину. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Наявна 

нормативно-правова база, що нараховує близько 20 законів прямої дії та понад 70 поста-

нов Кабінету Міністрів України, інших підзаконних актів, разом зі специфічним вітчиз-

няним ринком перлів і бурштину сформували ті особливості судово-гемологічної експе-

ртизи, із якими часто доводиться стикатися профільному судовому експерту. 

Поставивши за мету визначення теоретико-прикладних проблем використання у 

протидії злочинності гемологічної експертизи, уточнення завдань і питань, які вирішу-

ють під час її проведення, І. Р. Шинкаренко та О. С. Оболенцева-Красивська вважають 

за доцільне для коригування уявлення про теоретичний зміст судової гемологічної екс-

пертизи визнати основними напрями наукових досліджень, сформульовані в їх роботі [3, 

с. 105]. Крім означеного, на думку цих авторів, важливим для сучасної організаційно-

тактичної моделі гемологічної судової експертизи є формування методики проведення 

на базі системно-комплексних теоретико-прикладних досліджень судової гемологічної 

експертизи як теоретико-прикладної категорії. Останнє твердження сприймається неод-

нозначно, адже сформульоване, імовірно, із втратою суті висновку. 

Відтак метою статті є встановлення переліку експертних завдань для дослідження 

перлів і бурштину, критеріїв їх визначення, а також з’ясування особливостей судово-

гемологічної експертизи цих видів коштовного каміння органогенного утворення. 

Виклад основного матеріалу. Особливості судової експертизи бурштину. Судо-

во-гемологічна експертиза охоплює всі етапи комерційної діяльності, пов’язаної з бурш-

тином: видобуток, оцінка, обробка, дизайн, реалізація. 

Незаконний видобуток бурштину в Україні породжує кримінально орієнтовані 

збут сировини, виготовлення виробів і сертифікацію. Тому перед судовою експертизою 

стоять непрості завдання з визначення якості сировини, цінової політики, сертифікації 

каміння тощо. Експертові доводиться користуватися, як правило, не вітчизняними кла-

сифікаціями якості сировини, прейскурантами, еталонними колекціями, а закордонними, 

які не завжди збігаються з якісними характеристиками. 

Експертні завдання, з урахуванням українського законодавства та вітчизняного 

ринку, поділяються на: ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні, вартісні, технологічні. 

Ідентифікаційні завдання спрямовані на визначення назви та якісних груп бурш-

тину. Вихідним об’єктом може бути: бурштин-сирець, сортовий бурштин, ювелірні ви-

роби, антикваріат. Вирішення ідентифікаційних завдань стає можливим на основі визна-

чення оптичних, фізичних і декоративних властивостей як бурштину, так і його імітацій. 

Ідентифікацію поданого на експертизу бурштину здійснюють методом зіставлення із 

сортовими групами й колекціями. 

Наведемо одну з найбільш поширених класифікацій, розроблену для балтійського 

бурштину [4]. В основу сортових груп покладено колір, прозорість і технологічні харак-

теристики – полірування, в’язкість і крихкість: 

1) кляр – самоцвіт із високим рівнем прозорості, колір бурштину варіюється від 

бурштиново-жовтого (майже прозорого) до темно-коричневого, добре сприймає дзерка-
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льне полірування; 

2) напівпрозорий – камінь жовтого або темно-жовтого відтінку, іноді може бути 

червоним або блакитним, колір злегка замутнений, тому що має напівпрозорі прошарки, 

добре сприймає полірування; 

3) бастард – має специфічний жовтуватий відтінок за рахунок включень темно-

коричневого кольору, більш-менш прозорий, полірується до дзеркального блиску; 

4) кістяний – колір білосніжний, просвічується на глибину 2 мм, зовні нагадує 

слонову кістку, майже не полірується; 

5) червоний – практично непрозорий, шаруватий, під час полірування утворює 

шагреневу поверхню, кращий варіант під час виготовлення виробів – лощіння; 

6) пінистий – зовні камінь відрізняється від звичайного бурштину, свою назву 

отримав через велику кількість застиглої піни, має білий непрозорий відтінок, дуже по-

ристий, легкий, тому не придатний для обробки; 

7) забруднений – відрізняється чорним або сірим кольором, непрозорий через ве-

лику кількість органічних речовин, для обробки практично не придатний, оскільки не 

піддається поліруванню; 

8) розкривний – характеризується потужною кіркою окислення з червонуватим ві-

дтінком, просвічується місцями на 3-5 мм, під час обробки кришиться й погано підда-

ється поліруванню. 

Таким чином, для вирішення поставленого завдання в процесі експертного прова-

дження необхідно мати гемологічні прилади, наукову й методичну літературу, облад-

нання для обробки (шліфування й полірування) бурштину. 

Діагностичні завдання спрямовані на встановлення природи бурштину, генетич-

ної належності до певного родовища або групи родовищ. Це непросте завдання, воно 

вимагає від експерта глибоких знань у галузі геології родовищ бурштину, мінералогії, 

біології та ботаніки. 

Вихідним матеріалом служать великі партії бурштину-сирцю, колекційні та рідкі-

сні зразки, великогабаритні вироби. Такі об’єкти, як правило, містять інклюзи, що є 

практично єдиними джерелами інформації про специфічні умови утворення бурштину в 

конкретному родовищі, однак таких критеріїв наразі не існує. У наш час відомі геологі-

чні критерії, що дозволяють виділяти два генетичних типи родовищ бурштину: осадово-

континентальний та осадово-морський [5, с. 81]. 

Осадово-континентальний бурштин у сировині характеризується кавернозною по-

верхнею та «сорочкою» (перехідна зона), що по суті є зоною фізико-хімічного руйнування, 

яка сама по собі є слабопухкою зоною, що не піддається поліруванню. Цей факт свідчить 

про тривале перебування бурштину в агресивному середовищі, де відбувалися різкі зміни 

температури та вільний доступ кисню. У цьому генетичному типі, як правило, зберігають-

ся відносно великі розміри уламків, що характерно й для родовищ України. 

Осадово-морський бурштин (балтійський тип) має – тонку «сорочку» або повну її 

відсутність. Така закономірність визначається перш за все тривалістю перебування ула-

мків бурштину в прибережній зоні, де відбувається природне шліфування й полірування 

(абразивний процес). 

Наведені вище геологічні критерії виділення двох генетичних типів родовищ бу-

рштину мають місце тоді, коли бурштин перебуває в сировині. Але експерту часто дово-

диться стикатися з обробленим бурштином і навіть у виробах, що значно ускладнює за-

вдання. До з’ясування родовища походження бурштину часто залучають відомих 

колекціонерів, музейних співробітників. 

Слід зазначити, що єдиний бурштин, що має чітку географію походження, – домі-

ніканський, характерною ознакою якого є специфічний блакитний колір. 

Технологічні завдання (механоскопія) орієнтовані на визначення методів обробки 

й виготовлення виробів із бурштину. Об’єктом вивчення служить форма й поверхня об-

робленого бурштину, часто в ювелірних та антикварних виробах. Причому існує два 

способи обробки бурштину – ручний і механічний. 

Ручний спосіб передбачає виготовлення дешевої сувенірної продукції та авторсь-

ких високохудожніх ювелірних виробів. Сувенірну продукцію розглядають як масове 

виготовлення виробів низької якості, поверхня яких місцями погано відполірована, зі 

слідами обробного інструменту (різання, дряпання, ковзання тощо), а форма виробів – 

округла, примітивна. 

Особливу проблему для експерта становлять авторські роботи відомих майстрів і 
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фірм. Такі роботи характеризуються високою якістю обробки поверхні каменю та висо-

кохудожніми формами з тонкими лініями. Спрощує завдання експерта, якщо на виробі є 

авторський знак або якщо наявний каталог відомих майстрів і фірм. Часто для вирішен-

ня таких завдань залучають вузьких фахівців: мистецтвознавців, музейних працівників, 

антикварів. 

Механічний спосіб – процес виготовлення кульок та полірованої гальки для нами-

ста. Виготовлення гальки з бурштину-сирцю відбувається в спеціальних галтувальних 

установках. Кулі, виготовлені механічним способом, характеризуються ідеальною окру-

глою формою й дзеркальним поліруванням. Технологічні завдання вирішуються досить 

просто, якщо, звичайно, експерт знайомий із технологією обробки бурштину. 

Вартісні завдання. Перед початком проведення оцінки необхідно уточнити її мету 

й вид вартості, який буде визначатися: ринкова, заставна, ліквідаційна, інвестиційна, 

балансова. 

Для рядових зразків (вага до 200 г) існують ринкові ціни. Але в силу того, що все-

світній бурштиновий бізнес практично не структурований, прейскуранти на бурштин 

визначаються залежно від наявності каменю на ринку. Негативно на ціноутворення бу-

рштину впливають і чорні копачі, які легко знижують ціну, тому що не платять податки. 

А оскільки на території України, як уже зазначалося, широко розвинений нелегальний 

видобуток бурштину, а також майже відсутня державна закупівля сировини – усе це по-

роджує повну плутанину в ціновій політиці. 

Складність для експерта полягає в тому, що наявні в науковій літературі прейскуран-

ти пропонують порівняльні ціни, а вони, як показує аналіз, різко різняться (див. табл.). 
 

Ціни на бурштин [6] 

Вага, 

грами  

Ціни ДГЦУ Ціни «чорного ринку» 

в Україні 

Ціни в Китаї Ціни в Польщі 

До 2 15-30 10–70 – 100 

2–5 80–60 100–400 70–500 400–500 

5–10 168–335 400–700 450–1200 1 600–2 400 

10–20 330–660 1 100–1 700 1 000–2 500 3 000–4 000 

20–50 663–1325 2 800–3 700 3 000–5 000 5 500–7 000 

50–100 945–1890 3 500–4 900 5 000–8 000 8 000–10 000 

100–200 1 215–2 430 5 000–6 700–7 300 6 000–6 500 12 000–14 000 

200–300 1 590–3 180 6 700–7 300 індивідуально 13 000–16 000 

300–500 1 670–3 340 індивідуально індивідуально індивідуально 

 Довідка ДГЦУ 

за 09.2017 

Експерти in Consulting 

 

Наведено середні ціни в доларах США без ПДВ та вартості доставки бурштину в період 

2016–2017 рр. для дрібнооптових партій. 

 

 

Із прейскуранта випливає, що головним критерієм під час визначення вартості 

каменю є розмір фракції, а не характеристики бурштину. На світовому ринку, як показа-

но вище, крім геометричних параметрів, визначальними характеристиками є: колір, про-

зорість, здатність каменю сприймати полірування. Зразки більше 300 г, як видно з 

табл. 1, оцінюються індивідуально відповідно до спеціальних методик. 

Існує кілька методик оцінки рідкісних та унікальних зразків коштовних і напів-

коштовних каменів: 1) метод порівняння з відомими зразками; 2) метод з урахуванням 

рідкісності й унікальності каменю [7]; 3) метод гемологічної оцінки [8]. Усі вони, як 

правило, служать стартовою ціною під час проведення аукціонів. Достовірну вартість 

установлює покупець на ринку або аукціоні. 

Нижче розглянемо метод гемологічної оцінки, який апробований на багатьох рід-

кісних та унікальних коштовних і напівкоштовних каменях. Гемологічна оцінка включає 

чотири етапи: 1) градуювання властивостей; 2) дизайн на основі результатів градуюван-

ня; 3) розробку технології виготовлення виробу та складання технологічних карт; 

4) вартісну оцінку виробів і сировини. 

Перевага методики полягає в тому, що завдяки їй дають не абстрактну вартість 

каменю з урахуванням коефіцієнтів, балів і т. под., а конкретну проєктну вартість каме-

ню, а також установлюють його художню цінність для декоративно-прикладного мисте-
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цтва й колекціонування. 

Методика вимагає відповідних знань із діагностики, технології обробки, мистецт-

ва, дизайну та кон’юнктури ринку. Після проходження відповідних курсів експерт буде 

кваліфіковано здійснювати судові експертизи під час розслідування злочинів у сфері 

обігу коштовного й напівкоштовного каміння. 

Останній аспект набув особливої актуальності у зв’язку з дорученням Кабінету 

Міністрів України: із метою прискорення економічного розвитку, подальшої децентралі-

зації влади та запобігання корупції забезпечити розроблення та внести в установленому 

порядку на розгляд Верховної Ради України до 1 жовтня 2019 року законопроєкт про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування видобутку бурштину в 

Україні [9]. Зазначене доручення було виконане прийняттям відповідного закону [10], 

приписами якого були внесені зміни до: 1) Кодексу України про адміністративні право-

порушення – встановлює відповідальність за видобування корисних копалин із викорис-

танням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону обов’язкову сертифікацію 

(ст. 58–1); 2) Кодексу України про надра – початкова ціна продажу на аукціоні спеціаль-

ного дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-

промислову розробку родовищ із подальшим видобуванням бурштину (промисловою 

розробкою родовищ), становить дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів грома-

дян за 1 гектар відповідної ділянки бурштиноносних надр, що надається на умовах еко-

номічного ризику (нерівномірність залягання бурштину, недостатність геологічної інфо-

рмації та неможливість проведення підрахунку ресурсів і запасів корисних копалин без 

проведення попередніх розвідувальних та/або видобувних робіт на певних територіях), з 

обов’язковим подальшим затвердженням оцінки запасів у встановленому законодавст-

вом порядку (ст. 34) тощо; 3) Кримінального кодексу України – нова редакція ст. 206 

«Протидія законній господарській діяльності», ст. 254 «Безгосподарське використання 

земель», доповнення кодексу ст. 240–1 «Незаконне видобування, збут, придбання, пере-

дача, пересилання, перевезення, переробка бурштину»; 4) Земельного кодексу України – 

доповненням кодексу ст. 97–1 «Обов’язки користувачів бурштиноносними надрами, що 

проводять розвідувальні роботи та/або видобування бурштину». 

Крім того, змінами до Податкового кодексу України тимчасово встановлено став-

ку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину: до 31 грудня 

2020 року включно – у розмірі 5 відсотків; до 31 грудня 2021 року включно – у розмірі 8 

відсотків [11]. 

Ситуаційні завдання визначають умови та обставини, за яких сталася підміна яко-

сті бурштину. Тут може бути два сценарії: 

– на вихідний бурштин виписують сертифікат із заниженими або завищеними ха-

рактеристиками; 

– сертифікований бурштин (партія, колекційний зразок) підміняють на бурштин із 

високими або низькими характеристиками. 

Невідповідності якості бурштину та змісту сертифіката можуть виникати в ході 

видобутку, обробки та реалізації. 

Вихідними даними для вирішення ситуаційних завдань, крім самого об’єкта (бу-

рштин-сирець, сортовий бурштин, вироби з бурштину, антикваріат), необхідно вважати 

й такі документи: накладна походження, сертифікати якості під час видобутку, перероб-

ки, реалізації та інформація про шляхи проходження товару й відповідальних осіб. 

Крім того, слід звернути увагу й на термінологічні аспекти бурштинового законо-

давства, у якому поняття «бурштин» розглядається як збірний термін, що об’єднує різ-

новиди викопних смол, придатних для використання в ювелірно-виробній, хімічній, фа-

рмацевтичній та інших галузях виробництва. 

Залишається очікувати на більше від державного стандарту ДСТУ 8847:2019 «Бу-

рштин-сировина. Загальні технічні умови» (дата прийняття 17.04.2019, дата початку дії 

01.07.2020), затвердженого національним органом стандартизації [13]. Цей стандарт по-

ширюється на бурштин у сировині, який являє собою сукциніт – різновид викопних 

смол, та установлює основні принципи класифікації бурштину й основні вимоги щодо 

умов зберігання й транспортування, маркування, пакування та методів контролювання 

бурштину в сировині. Але стандарт не поширюється на інші різновиди викопних смол та 

бурштин в обробленому вигляді. 

Також слід враховувати положення про гемологічну експертизу, у якому визначе-

ні [14]: 1) об’єкти гемологічної експертизи – коштовне каміння, діаманти, коштовне ка-
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міння органогенного походження, напівкоштовне каміння, декоративне каміння та виро-

би з нього, ювелірні вироби зі вставками каміння та сировина (алмазна, бурштинова то-

що); 2) основні завдання експертизи коштовного каміння, якими є визначення: класифі-

каційних характеристик каміння (виробів із каміння та вставок із каміння в ювелірних 

виробах); якісних характеристик каміння, виробів із каміння та ювелірних виробів зі 

вставками з каміння; походження каміння; облагородження каміння; країни походження 

бурштину; родовища декоративного каміння; відповідності маркування каміння його 

дійсним товарним характеристикам; відповідності маркування та пакування виробів із 

каміння нормативно-технічній документації; відповідності якості виробів із каміння ста-

ндартам, технічним умовам. 

Особливості судової експертизи перлів. Перли на території України не видобува-

ють і не вирощують. Культивовані зразки мають запрограмований розмір, колір і форму. 

У країнах-імпортерах культивовані перли не є коштовним камінням, тобто в умовах ска-

сування ринкових відносин камінь потрапляє під контроль держави. При цьому держав-

них нормативних вимог до якості перлів немає, як немає і прейскурантів цін. Отже, пра-

вовідносини культивованих перлів на вітчизняному ринку залишаються 

неврегульованими, відтак проблема потребує вирішення з урахуванням європейського та 

світового досвіду. 

Разом із тим культивовані перли, завдяки генетичним особливостям і прозорому 

світовому ринку, спрощують їх судово-гемологічну експертизу. При цьому вирішення 

ідентифікаційних та ситуаційних експертних завдань практично дає відповіді на всі пи-

тання в процесі проведення судової експертизи матеріальних об’єктів, явищ і процесів, 

які містять інформацію про обставини події, на стадіях досудового розслідування та су-

дового розгляду справ у кримінальному або виконавчому провадженнях, адміністратив-

них, цивільних або господарських справ, справ про адміністративні правопорушення. 

Ідентифікаційні завдання визначають назву перлів, вид, сортність, вартість, спосіб 

вирощування. Широкий спектр визначених завдань закладений в особливості вирощу-

вання перлів, який зводитися до отримання готового товару після вилучення з раковини. 

За формою та розміром розрізняють морські та річкові перли, а також визначають 

їх види: Акойя, Блістер, Аболон, Кеші, Мабе, Біва та ін. За кожною назвою перлів стоїть 

назва фірми, країна-виробник і навіть тип материнської раковини. 

Колірна гама перлів визначає географію морського басейну. Так, сріблясті, роже-

ві, світло-коричневі та інші коштовні колірні відтінки вирощують у південних морях, а 

сорт Кортес (чорні перли) вирощують біля узбережжя Мексики. Таким чином, способи 

вирощування, як і самі перли, є власністю приватних компаній, тому сортність, ціноут-

ворення здійснює сам власник, що робить ринок перлів прозорим і цивілізованим. 

Ситуаційні завдання визначають умови та обставини підміни перлів на імітацію або 

на камінь нижчої (вищої) якості. Зазвичай такі правопорушення відбуваються на стадії реалі-

зації товару або під час проходження митного контролю. Для проведення й оформлення екс-

пертного провадження повинні бути надані сертифікати походження й сам об’єкт. 

Висновки. Перли та бурштин у Законі України «Про державне регулювання ви-

добутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 

контроль за операціями з ними» належать до однієї групи коштовних каменів, але мають 

різні за керованістю ринки: цивілізований для перлів і загалом некерований для буршти-

ну. Відсутність державних стандартів на бурштин створює певні труднощі для судової 

експертизи щодо визначення якості сировини, цінової політики, сертифікації. Таким чи-

ном, експерту доводиться користуватися не вітчизняними класифікаціями якості сиро-

вини, прейскурантами, еталонними колекціями, а зарубіжними, які не завжди збігаються 

за якісними характеристиками. 
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skasuvannya mizhderzhavnoho standartu [On the adoption of national standards, the adoption of amend-
ments to the national standard, the abolition of the interstate standard]: nakaz Derzhavnoho 
pidpryyemstva «Ukrayinsʹkyy naukovo-doslidnyy i navchalʹnyy tsentr problem standartyzatsiyi, 
sertyfikatsiyi ta yakosti» vid 17 kvitnya 2019 r. № 95. URL: http://uas.org.ua. [in Ukr.] 

14. Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro pryznachennya ta provedennya sudovykh ekspertyz ta 
eks-pertnykh doslidzhenʹ ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsiy z pytanʹ pidhotovky ta 
pryznachennya sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhenʹ [On approval of the Instruction on ap-
pointment and conduct of forensic examinations and expert research and Scientific and methodological 
recommendations on preparation and appointment of forensic examinations and expert research]: nakaz 
Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 08.10.1998 № 53/5 (u redaktsiyi nakazu Ministerstva yustytsiyi 
Ukrayiny vid 26.12.2012 № 1950/5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. [in Ukr.] 

 

SUMMARY 
Petro M. Baranov, Roman S. Kirin. Features of forensic gemological examination of Pearls 

and Amber. The article discusses the features of the forensic examination of organogenic origin gem-
stones - amber and pearls, which are in the in the same group of organogenic origin gemstones, have dif-
ferent conditions of origin and therefore they formed different markets on the complexity and ambiguity. 

Unlike the legislation of importing countries, where cultured pearls are not a precious stone, in 
Ukraine this stone is included in the scope of regulation of gemological legislation and the requirements 
of which to provide for control by the Accounts Chamber, the National Bank of Ukraine, and the Ministry 
of Finance of Ukraine.  At the same time the state regulatory requirements for the quality of pearls are 
not, just as there are no price lists for prices. Consequently, the legal relations of cultured pearls in the 
domestic market are practically unsettled, and this problem must be solved taking into account the foreign 
experience of market interstate relations. 

From the point of view of the forensic examination, the pearl is quite easy to identify, which al-
lows you the problems to competently and quickly to solve facing the forensic expert. The certificates of 
origin and quality, which are usually attached when moving a stone across the border facilitate expert 
production. Amber is considered as the only gem in Ukraine and the extraction of which may be illegal. 
This leads to the illegal sale of raw materials, manufacturing of products, certification.  Therefore, foren-
sic gemological examination has complex tasks in determining the quality of raw materials, origin, pric-
ing policy, certification. 

Keywords: forensic gemological examination, pearls, amber, expert tasks, production, cultured 
pearls. 
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КРИМІНАЛІСТИКИ  

ЗА КОРДОНОМ 

 
 

У статті продовжено дослідження проблем теорії та історії розвитку криміналістики у 
США та деяких європейських країнах, зокрема в Англії. У цілому метою цього аналізу є встанови-
ти, яким чином розвивається криміналістика за межами нашої держави, із якими проблемами вона 
стикається, а головне – дійти до висновку про необхідність перебудови (або достатність) системи 
криміналістичних методів та експертних досліджень. 

Проведене дослідження стосується виключно теорії та історії розбудови наукових пізнань 
у зарубіжній криміналістиці, виявлення позитивних рис її сучасного розвитку та екстраполяції на 
умови розвитку нашої науки, яка слугує певним інструментарієм у розслідуванні злочинів та вста-
новленні осіб, які їх учинили.  

У подальшому заплановано започаткувати дискусію в середовищі науковців та практичних 
працівників, задіяних у розслідуванні злочинів, про можливу імплементацію сучасних досягнень 
наших колег-криміналістів за кордоном. 

Ключові слова: криміналістика, історія криміналістики, криміналістика за кордоном, криміна-
лістика в деяких країнах Європи, у США, криміналістика як наука та прикладна галузь права. 
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Постановка проблеми. У другій половині XIX століття, у період різкого загост-

рення соціального антагонізму та швидкого зростання злочинності в країнах Європи, 

зазначені процеси зумовили необхідність створення й виділення в самостійну дисциплі-

ну науки, яка служила б певним інструментарієм (зброєю) у протидії злочинності та роз-

критті скоєних злочинів. 

Науку назвали криміналістика (від лат. сriminalis – злочинний, який стосується 

злочину), яку в цілому визначили як прикладну юридичну науку, що досліджує законо-

мірності готування, скоєння та розкриття злочинів, виникнення й існування його слідів, 

збирання, дослідження, оцінки й використання доказів, а також розробляє систему за-

снованих на пізнанні цих закономірностей спеціальних прийомів, методів і засобів, які 

застосовують у ході попереднього розслідування для попередження, розкриття й розслі-

дування злочинів, а також під час розгляду кримінальних справ у судах. 

Метою статті є дослідження проблем теорії та історії розвитку криміналістики у 

США та деяких країнах Європи. 

Виклад основного матеріалу. Засновником криміналістики як науки вважають 

австрійського судового слідчого Ганса Гросса, який одним із перших загострив увагу на 

речових доказах у розкритті злочинів, на використанні науково-технічних засобів і ме-

тодів природничих наук для їх виявлення й дослідження. Написаний ним «Порадник для 

судових слідчих, чинів загальної та жандармської поліції» пізніше став називатися «По-

радником для судових слідчих як системи криміналістики» (1892). Криміналісти Євро-

пи, Росії та України дотепер вважають цей підручник першим та основним, що дав поча-

ток криміналістиці як науковій та практичній дисципліні.  

Становлення криміналістики як наукової дисципліни у Європі відбувається з цьо-

го періоду, але в Китаї з 1248 р. відома книга «Си-уань-юй», у якій оприлюднено медич-

ні знання для встановлення розбіжностей між насильницьким утопленням та удушенням 

і встановлення особи за відбитками пальців [1, 2, 3]. 

У державах Західної Європи криміналістика виникла й розвивалася перш за все як 

прикладна, технічна дисципліна, яка узагальнює діяльність поліції, не регламентована 

законом, що знайшло відображення в працях А. Бертільйона, Е. Локара, Р. А. Рейсса. До 

числа перших у Європі належать Німеччина й Австрія. Австрія, як уже було зазначено 

вище, є «колискою» криміналістики, оскільки після досліджень Г. Гросса ця особлива 

галузь наукового знання отримала подальший успішний розвиток у роботах 

Ф. Айхберга, Г. Когеля, А. Ліхема, В. Польцера, К. Вальхерена й ін. [4]. 

Історію становлення й розвитку криміналістики в Німеччині можна розділити на 

три періоди: із моменту зародження й до закінчення Другої світової війни; років одноча-

сного існування Федеративної Республіки Німеччини й Німецької Демократичної Рес-

публіки; періоду після їх об’єднання. 

Узагалі витоки криміналістики в Німеччині були закладені ще до робіт Г. Гросса, 

оскільки перші наукові праці німецькою мовою, присвячені організації поліцейської дія-

льності щодо розкриття злочинів, видавали тут і раніше. Прикладом цього можуть слу-

жити роботи К. І. А. Міттермаєра, Г. Циммерманна, Л. фон Ягеманна та інших авторів 

першої половини XIX ст. Сучасні німецькі дослідники пов’язують цей процес із більш 

ранніми роботами з кримінального права, судової медицини, судової статистики й зага-

льним розвитком наукового знання [5]. 

Разом із тим найактивніше становлення криміналістики в Німеччині почалося 

лише в кінці XIX – на початку XX ст., тобто одночасно з таким же процесом в Австрії. 

Про це переконливо свідчать роботи Р. Хейнделя, X. Яргензона, Ц. Лейбіга, Е. Локара, 

Г. Шнейкерта та інших авторів [6, 7]. 

Значний внесок у криміналістику зробили вчені й практики Німецької Демократичної 

Республіки. Відповідно до особливостей побудови правоохоронної системи НДР, уже в пе-

рші роки її існування виявлення та викриття осіб, які вчинили злочини, здійснювали спеціа-

льні комісії, у складі яких були й фахівці в галузі криміналістики, що проводили досліджен-

ня речових доказів. У 1952 р. в НДР було створено Інститут криміналістичної (кримінальної) 

техніки, до обов’язків якого входило проведення криміналістичних експертиз. Крім цього, 

криміналістичні експертизи проводили в 15 окружних науково-технічних відділах Управ-

ління народної поліції Німецької Демократичної Республіки та в секції криміналістики Бер-

лінського державного університету імені Гумбольдта. 

Одночасно з практичним аспектом зміцнення криміналістики в НДР активно роз-

вивалися й криміналістичні наукові знання. Уже в 1954 р. Б. Гертіг і Р. Шедліх підготу-
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вали й видали «Підручник для криміналістів». У 1978 р. за редакцією й безпосередньою 

участю професора Є. Штельцера було видано підручник «Соціалістична криміналісти-

ка», а в 1983 р. X. Маєр, К. Вольф і Ю. Чекалла опублікували «Підручник криміналісти-

ки для поліції», що складається з трьох частин: 1) криміналістика як наукова дисципліна; 

2) система комунікацій та інформації в органах поліції; 3) класифікація злочинців [8, 9]. 

Цілий ряд ґрунтовних статей та інших наукових відомостей були опубліковані в 

журналах «Форум криміналістики» та «Криміналістика і судові науки». У цьому сенсі 

важлива робота відомого українського вченого, доктора юридичних наук, професора 

І. В. Постики – дисертація на тему «Основні проблеми криміналістичної науки, розкрит-

тя й розслідування злочинів у східноєвропейських країнах», у якій досліджено проблеми 

криміналістики романо-германської групи країн Європи [10]. 

Після об’єднання ФРН і НДР відбулися істотні зміни як у німецькій правоохорон-

ній системі, так і в розвитку правознавства, у тому числі криміналістики. Зараз криміна-

лістика залишається в Німеччині однією із загальновизнаних наук, але оцінка її змісту та 

значення починає змінюватися. 

Свідченням цього є окремі статті, що містять критичні відгуки про колишню сис-

тему викладання криміналістики, а також новий двотомний підручник «Криміналістична 

компетенція», виданий за загальною редакцією Р. Р. Ягера. У підготовці підручника взя-

ли участь понад 25 авторів, у тому числі відповідальні практичні працівники німецької 

поліції, фахівці в галузі криміналістичної техніки та такі відомі вчені, як професори 

А. Форкер, Р. Ніссе, З.-М. Ріхтер, Ю. Шток, В. Треншель та ін. [11]. 

Крім іншого, у підручнику подано й розгорнуте визначення криміналістики. Із то-

чки зору його авторів, «криміналістика – це наука про стратегію й методику розкриття 

злочинів і викриття злочинців за допомогою оперативних, тактичних і технічних спосо-

бів боротьби зі злочинністю» [12]. На наш погляд, коротко й науково недосконало, але 

для слухачів чітко й зрозуміло. 

Таким чином, дійсно, у наш час у Німеччині криміналістику розглядають як важ-

ливу галузь наукового знання, досягнення якої мали б забезпечити ефективне попере-

дження, розкриття та розслідування злочинів. Попри це зміст сучасної німецької кримі-

налістики не має науково обґрунтованої системи, відмінності від кримінології й теорії 

оперативно-розшукової діяльності та чіткого певного об’єкта й предмета дослідження, 

про що свідчать також інші наукові роботи останніх років, присвячені проблемам кримі-

налістичного наукового знання. Закони розвитку науки рано чи пізно, але потребувати-

муть дослідження цих проблем, і одним із джерел їх вирішення може бути загальна тео-

рія вітчизняної криміналістики [13]. 

Слід зупинитися також на розвитку криміналістики у США, де на сьогодні сфор-

мувалася система розслідування злочинів. Хоча вона й належить до загальної англосак-

сонської системи кримінального судочинства, проте має багато особливостей, які поля-

гають у системі органів, наділених правом попереднього слідства й дізнання щодо явних 

злочинів, а також у формі та змісті кримінально-процесуальної діяльності. 

Органи розслідування, або, як їх називають у США, органи, що застосовують пра-

во, поділяються на дві групи: 1) позбавлені права зобов’язувати свідків з’являтися на 

виклик і давати показання і 2) наділені таким правом. До перших належать поліція та 

прокуратура. До других – коронер, суддя, велике журі, а також відповідні урядові органи 

міністерств юстиції, фінансів, праці, охорони здоров’я, освіти й соціального забезпечен-

ня, сільського господарства, торгівлі, внутрішніх справ, сухопутних сил армії, військово-

морського флоту, військово-повітряних сил, оборони, державного департаменту й по-

штового відомства. 

Поряд із різноманіттям самих правозастосовних органів, кожен із них у свою чер-

гу створює особливі слідчі структури. Наприклад, у Міністерстві юстиції США правом 

розслідування наділені: Федеральне бюро розслідування (ФБР), маршали США, Служба 

імміграції та натуралізації; у Міністерстві фінансів – Берегова охорона, Секретна служ-

ба, Бюро з наркотиків, Розвідка, Відділ податків на тютюнові та алкогольні вироби, Ін-

спекція й Митна служба; у Міністерстві внутрішніх справ – Відділ безпеки, Служба на-

глядів, Бюро спорту й охорони дикої фауни, Бюро у справах індіанського населення. 

У більшості органів поліції є добре оснащені пошуковими та дослідницькими 

приладами криміналістичні лабораторії, сучасні засоби зв’язку та інформації, автотранс-

порт і спеціалізовані приміщення, тобто всі необхідні засоби й умови для ефективного 

використання досягнень природничих і технічних наук у процесі попередження, розк-
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риття та розслідування злочинів. 

Не менш досконале техніко-криміналістичне забезпечення слідчої діяльності наявне 

у Федеральному бюро розслідування. У його структурі разом із такими відділами, як 

контррозвідувальний, іноземний, політичного розшуку, промислового, адміністративного 

навчання та інспекції, створені підрозділи, у діяльності яких постійно й активно викорис-

товують криміналістичні технічні засоби, прийоми й методи. До числа таких підрозділів 

належать відділи карного розслідування та впізнання особистості, або ідентифікації, а та-

кож лабораторії, що мають кілька спеціалізацій, включаючи криміналістичні [14]. 

У Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, тобто в Англії, 

так само, як і в Сполучених Штатах Америки, криміналістика, у її розумінні російськими 

вченими, не визнана, але криміналістичне технічне забезпечення попередження, розк-

риття та розслідування злочинів широко й різнобічно розвинені. Найбільш активно вони 

проявляються в діяльності англійської поліції, яка має 52 самостійних підрозділи, кожен 

із яких очолює начальник поліції, за винятком графства Метрополітен і Лондона, де ни-

ми керують комісари поліції. У більшості поліцейських підрозділів є заступники нача-

льника поліції, які відповідають за боротьбу зі злочинністю і яким підпорядковуються 

відділи з розслідування шахрайства, незаконного обігу наркотиків та інших видів злочи-

нів. Дев’ять окружних відділів в Англії й Уельсі є спеціальними підрозділами, що скла-

даються з досвідчених офіцерів-слідчих, їх діяльністю керує старший поліцейський офі-

цер, який одночасно є окружним координатором боротьби зі злочинністю. Контроль за 

діяльністю всіх спеціальних груп здійснює національний координатор. 

Форми та зміст використання криміналістичних технічних засобів, прийомів і ме-

тодів в Англії визначаються цілою низкою чинників, у тому числі особливостями органі-

зації розслідування злочинів, можливостями сучасної науки й техніки, а також сформо-

ваними традиціями в цій галузі. 

Англійські вчені та практичні працівники правоохоронних органів зробили вели-

чезний внесок у розвиток криміналістичних технічних засобів, прийомів і методів вияв-

лення й викриття осіб, які вчинили злочини, – за допомогою відкриттів у дактилоскопії, 

серології, токсикології, судової балістики, генної ідентифікації та інших галузях науко-

вого знання. 

Поряд із криміналістичним технічним забезпеченням боротьби зі злочинністю в 

Англії були спроби дослідження і проблем криміналістичної тактики та криміналістич-

ної методики розслідування злочинів, але вони не завершилися створенням самостійної 

англійської криміналістики [15]. 

Аналогічне становище і у Франції, яка зусиллями А. Бертільйона (без практики 

Ежена Відока, діяльність якого можна віднести до питань оперативно-розшукової діяль-

ності) створила наприкінці XIX ст. першу у світі наукову систему криміналістичних об-

ліків та ідентифікації злочинців, де в наш час відсутні структуровані криміналістичні 

наукові знання. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в більшості країн далекого зарубіжжя 

для забезпечення боротьби зі злочинністю продовжує розвиватися особлива галузь знан-

ня, яку на межі XIX–XX ст. називали в одних країнах наукової поліцією, а в інших – по-

ліцейською технікою. 

Ці знання мають виключно прикладний зміст, не володіють загальною теорією, 

обґрунтованою системою й не спираються на науково розроблені принципи та закони 

розвитку. Вони об’єднані своїм призначенням запозичувати й пристосовувати новітні 

досягнення природничих і технічних наук для вдосконалення виявлення та викриття 

злочинців. 

 На підставі проведеного дослідження можна сформулювати такі висновки: 

1) характерною рисою розвитку зарубіжної криміналістики є майже повна відсут-

ність робіт, присвячених дослідженню її методологічних і теоретичних основ. Унаслідок 

цього і зараз у більшості країн Європи криміналістику не визнають самостійною нау-

кою, а розглядають як допоміжну, суто прикладну дисципліну або взагалі як «поліцей-

ську техніку», позбавлену правової регламентації. Тому коло проблем криміналістики 

обмежується комплексом спеціальних технічних засобів і прийомів, їй відводиться роль 

дисципліни, покликаної розробляти суто технічні рекомендації щодо розкриття та розс-

лідування злочинів. І, як наслідок такого підходу, у ряді країн (зокрема у США) кримі-

налістику викладають далеко не у всіх юридичних вищих навчальних закладах; 

2) курси зарубіжної криміналістики зазвичай складаються з чотирьох розділів: 
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а) техніка вчинення злочинів; б) криміналістична техніка; в) криміналістична тактика; 

д) організація боротьби зі злочинністю; 

3) питання організації боротьби зі злочинністю зазвичай складається з двох час-

тин: у першій висвітлюють внутрішньодержавні, а в другій міжнародні форми й методи 

кримінального переслідування; 

4) зростання злочинності, що спостерігається практично повсюдно, змушує дер-

жави до пошуку більш ефективних заходів боротьби з нею; 

5) зібрану інформацію піддають електронній обробці та вносять у бази даних 

комп’ютерних мереж, які обслуговують правоохоронні органи; 

6) непогано розвинена й так звана польова криміналістика, тобто криміналістичні 

засоби й методи для застосування в ході огляду місця події, обшуку, затримання, огляду 

та інших слідчих і розшукових дій, які проводять у складних, а часто і несприятливих 

умовах. Поліція США, Німеччини, Англії, Франції, Японії має спеціально обладнані ав-

томобілі та вертольоти, широко використовує в роботі телебачення, комп’ютерну й ла-

зерну техніку. Поліцейські органи активно застосовують портативні прилади й датчики 

для попереднього експрес-аналізу крові, наркотичних і вибухових речовин, пошуку до-

рогоцінних металів, трупів. Вони зручні й результативні в застосуванні. Велику увагу 

приділяють розробці ефективних наборів засобів для роботи з різними слідами й мікро-

об’єктами, а також для особистого захисту та безпеки співробітників поліції під час за-

тримання озброєних злочинців; 

7) у повсякденній діяльності поліція використовує новітні досягнення науково-

технічного прогресу, зокрема засоби мікроаналізу, голографії, комп’ютерних технологій. 

Електроніка широко представлена також у криміналістичній фотографії – це автоматич-

ні камери, що забезпечують точне наведення на різкість, установку витримки та діафра-

гми навіть під час зйомок у складних умовах; мікропроцесори, якими оснащені фотозбі-

льшувачі, що регулюють автоматичний підбір світлофільтрів у разі друкування 

кольорових знімків, та ін. У більшості розвинених капіталістичних держав поліція вже 

давно використовує тільки кольорові фотоматеріали, фотоапарати, що виключають про-

цес фотодруку, цифрові камери, що знімають на знімні носії інформації. Зняті кадри мо-

жна відразу ж переглянути на екрані монітора, вивести на друк через принтер 

комп’ютера, передати по телекомунікаційних каналах. Давно поширений кольоровий 

відеозапис, у тому числі цифровий; 

8) усе більше вдосконалюють криміналістичні засоби запобігання злочинних по-

сягань: різні системи контролю й допуску, що виключають недозволене проникнення на 

об’єкт, який перебуває під охороною, пронесення зброї, вибухівки, наркотиків, дорого-

цінних металів, товарів, забезпечених спеціальними бирками, і под. Активно застосову-

ють портативні детектори фальшивих грошей і цінних паперів, системи, що стежать і 

реєструють, у банках, супермаркетах та інших закладах, де зосереджуються великі суми 

грошей та цінні товари; 

9) велику увагу приділяють розробці й використанню аналітичних засобів під час 

допитів, особливо таких пристроїв, як поліграф, варіограф (просторе моделювання), де-

тектор приховуваного знання тощо. Прилади типу поліграф уже багато років застосову-

ють у практиці боротьби зі злочинністю понад 20 держав, у тому числі США, Швейца-

рія, Японія, Туреччина та ін. Там створені спеціальні лабораторії, які обслуговують 

кваліфіковані фахівці. Деякі сучасні конструкції поліграфів безконтактно реєструють 

десятки різних психофізіологічних параметрів, динаміку яких аналізує вбудований 

комп’ютер за спеціальною програмою. Точність діагностики причетності осіб, підозрю-

ваних у вчиненні злочинів, забезпечується в межах 75–100 %. 

Із певною часткою ймовірності можна прогнозувати, що в умовах подальшого 

поширення й затвердження вітчизняної криміналістики у світі буде зростати затребува-

ність і збільшуватися значення в боротьбі зі злочинністю всіх її основних розділів – 

криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики розс-

лідування окремих видів злочинів. 
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SUMMARY 

Oleksandr S. Sainchin. Theory and History Development of Criminal Investigations abroad. 
In the conditions of formation and development of new socio-economic relations, reformation of legisla-
tive state structures, executive and judicial power, the task of creating a legal basis for law strengthening 
and the law enforcement activity improving arises. The legal sciences should develop and form the state-
hood and lawfulness legal basis of law-enforcement activity, aimed to reliable protection of constitutional 
rights and legitimate interests of citizens, public formations and state structures of Ukraine. 

Criminalistics equips law enforcement officers with effective methods and means of detecting and 
investigating crimes, which promotes the principle of the inevitability of punishment, the objective use of 
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criminal law and preventive influence. 
Recently, Ukraine has been paying special attention to the law enforcement agencies activities 

improving and strengthening the scientific and technical base for combating crime in general, and orga-
nized in particular. The current level of criminalistics science and the scientific and technical potential of 
the natural and technical sciences, allowing prosecutors, internal affairs, security and court authorities to 
prevent, suspend and investigate very complex crimes, thereby contributing to the solution of one of the 
main tasks – strengthening law and order in Ukraine . 

Criminalistics science is a legal science that has emerged in the criminal process depths in the last 
century as a set of technical means and tactical techniques, as well as ways of using them for disclosure and 
investigation. The article further investigates the problems of criminalistics  theory and history in some coun-
tries of Europe, USA, and England. The overall purpose of this analysis is to investigate how the develop-
ment of criminalistics outside our country, their problems, and most importantly, to reach a conclusion about 
the need for restructuring (or sufficiency) of criminalistics methods and expert research system. 

The study deals exclusively with the theory and history of scientific knowledge development in 
criminalistics outside our country, to identify the positive features of its modern development and extrap-
olation to the conditions of our science, which serves as a specific tool in investigating crimes and identi-
fying the perpetrators. In the next study, it is planned to offer a discussion among scholars and practition-
ers involved in crime investigations about the contemporary achievements possible implementation of our 
criminalistics colleagues abroad. 

Keywords: criminalistics, history of criminalistics, criminalistics abroad, criminalistics science in 
some countries of Europe, USA and England, criminalistics as a science and applied field of law. 
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Проаналізовано концептуальні засади, погляди та ідеї щодо розуміння сутності приватної 
теорії судової експертизи – експертної превенції, розглянуто її поняття. Досліджено емпіричні 
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прикладні основи приватної теорії експертної превенції. Розглянуто й проаналізовано її поняття, 
структуру, предмет, об’єкт та завдання. З’ясовано її місце та роль у теорії криміналістики й судо-
вої експертизи.  

На думку авторів, предметом приватної теорії експертної превенції є теоретичні, нормати-
вно-правові та організаційні закономірності здійснення превентивної діяльності; закономірності 
виникнення та формування підстав превентивної діяльності на основі єдиної методології, уніфіко-
ваного понятійного апарату; перебудова та налаштування теоретичних категорій з урахуванням 
постійного оновлення, модернізації та видозміни спеціальних експертних знань; нормативно-
правове та організаційне забезпечення превентивної експертної діяльності; єдина мова наукової 
термінології та уніфікація превентивних стандартів тощо. 
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Постановка проблеми. Чинне законодавство України, зокрема положення Закону 

України «Про судову експертизу» [32] та конституційне підґрунтя законодавчого забезпе-

чення засад судової експертизи (п. 14 ст. 92 Конституції України) [27], створили сприятли-

ві умови для подальшого розвитку нормативно-правових, методологічних та організацій-

них напрямів судово-експертної діяльності, зокрема превентивної. Визначення в Законі 

державної політики щодо забезпечення правосуддя неупередженою, незалежною і квалі-

фікованою експертизою, орієнтованою на сучасні досягнення науково-технічного прогре-

су, а також юридичного статусу судового експерта, як самостійної професійної фігури 

(поряд з суддями, прокурорами, слідчими, адвокатами) у системі судочинства, потребує 

поглибленого наукового аналізу всіх аспектів експертної діяльності та відображення в на-

укових категоріях закономірностей її оптимального функціонування. 

Ефективність процесу розслідування злочинів багато у чому залежить від резуль-

татів експертних досліджень. Зі свого боку, якість експертних досліджень залежить від 

організації діяльності науково-дослідних установ щодо створення ефективних методик 

аналізу різних речових доказів [10, c. 8]. Сучасний період розвитку юридичної науки в 

Україні пов’язаний з необхідністю вирішення цілої низки проблем, серед яких значне 

місце посідають питання вивчення й творчого аналізу наукових напрацювань, шляхів 

використання науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків дос-

ліджень тощо. Розгляд цих питань неможливий без глибокого, неупередженого дослі-

дження історії розвитку науки взагалі та окремих її галузей. Особливо це стосується 

прикладних наук, результати наукових пошуків яких відносно швидко можуть бути 

впроваджені у конкретну практичну діяльність. До загальних теоретико-прикладних на-

ук належать криміналістика та судова експертиза, що покликані забезпечити своїми ре-

комендаціями практику протидії злочинності.  

1. Наукові здобутки не тільки збагачують теоретичний доробок науки, а й визна-
чають подальший шлях розвитку практики, забезпечують наукові засади оптимізації 

такої діяльності. У правозастосовній та правоохоронній сферах теоретичне осмислення 

шляхів вдосконалення практики особливо важливе, адже можливості для експерименту, 

як форми перевірки теоретичних прогнозів, тут дуже обмежені [34, c. 52–54]. Особливо 

це стосується превентивної діяльності, яка є загальним терміном та охоплює усі види 

впливу на злочинність. 

Під загальною превенцією ми розуміємо одну із сфер соціального управління, що 

полягає у попередженні та припиненні конкретних злочинів та самої злочинності як со-

ціального явища. Тобто злочинність, як невід’ємна частина розвитку й функціонування 

соціуму, розробляє, сповідує та запроваджує в життя власні інтереси, породжує новітні 

властивості, що суперечать охоронюваним законом цінностям. У цьому протиборстві не 

може бути компромісів, адже у разі програшу держава і суспільство самоліквідуються. У 

фахових правничих джерелах неодноразово висловлювалася думка, що протидія (боро-

тьба) зі злочинністю – це особливий вид взаємодії двох протилежних сторін соціального 

буття [28, c. 209].  

Як слушно зазначили з цього приводу фахівці, превентивна діяльність охоплює 

три сфери:  

1) загальну організацію такої діяльності: сукупність організаційних (облік, реєст-

рація), управлінських (прогнозування, планування, координація, визначення стратегії і 

тактики), профілактичних (реалізація програм і планів, здійснення профілактичних захо-

дів), контрольних (вивчення практики, встановлення тенденцій злочинності) дій різно-

манітних органів та установ, які взаємодіють між собою для досягнення спільних ре-

зультатів;  

2) правоохоронну діяльність, яка полягає у здійсненні спеціально уповноважени-

ми державою органами передбачених законом заходів для недопущення розвитку зло-

чинного наміру на попередніх стадіях вчинення злочину, виявлення ознак вчинених зло-

чинів, встановлення осіб, які їх вчинили, притягненню цих осіб до відповідальності, 

відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів людей та відшкодування збит-

ків від злочинних дій;  

3) попередження злочинів, під яким розуміється здійснення економічних, полі-

тичних, ідеологічних, виховних, правових та інших заходів з протидії злочинності –  це 

діяльність по виявленню та усуненню причин злочинності, окремих видів та груп злочи-

нів, конкретних злочинів, щодо недопущення завершення злочинів на різних етапах роз-

витку злочинної поведінки [3, c. 1–23; 18, с. 324–338].  
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Незважаючи на певну тенденцію зниження загального рівня злочинності в останні 

роки, досить високим залишається ступінь латентної злочинності, невпинно з’являються 

нові види злочинів, пов’язаних, насамперед із розвитком Інтернету, удосконаленням ІТ-

технологій, глобалізацією злочинних проявів тощо.  

Наступним великим чинником, що впливає на перебіг та ефективність превентив-

ної діяльності, є проблема своєчасної фіксації та порушення справ про кримінальні зло-

чини або проступки на основі наявної інформації. Неочевидність та складність замаско-

вано-вчинених злочинів, неможливість встановлення осіб, що їх вчинили, недоліки 

нормативно-правової бази діяльності органів внутрішніх справ, недосконалість взаємодії 

співробітників судово-експертних установ зі слідчими апаратами на стадії порушення 

кримінальної справи суттєво впливають на проведення превентивної діяльності, її ефек-

тивність й результативність у сучасних умовах. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблеми 

експертної превенції піддавалися науковому аналізу в теорії криміналістики, судової 

експертизи, кримінології та інших споріднених галузей правничих наук. Цьому були 

присвячені праці вчених радянської доби, сучасних вітчизняних науковців та фахівців 

закордонних шкіл. Серед них: Т. В. Авер’янова, І. А. Алієв, Ф. Г. Амінєв, М. І. Бажанов, 

В. С. Батиргарєєва, Р. С. Бєлкін, Ю. І. Битко, А. Ф. Волобуєв, В. В. Голіна, Д. П. Гуріна, 

Ф. Е. Давудов, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, В. Ю. Ква-

шис, О. М. Клюєв, В. П. Колмаков, В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, 

В. П. Лошманов, В. В. Лук’яненко, Г. А. Матусовський, Г. М. Міньковський, О. Г. Мі-

хайлянц, П. П. Михайленко, О. М. Моїсєєв, Е. Б. Сімакова-Єфремян, О. П. Снігерьов, 

І. Я. Фрідман, В. Ю. Шепітько, О. В. Шеслер, В. М. Шерстюк, М. Г. Щербаковський, 

О. П. Угровецький, М. П. Яблоков, В. С. Ядикін та інші [1-2; 4-9; 11-12; 26; 31; 36-37]. 

Незважаючи на вагомий внесок у розвиток учення про основи експертної превенції су-

дово-експертних установ і накопичені знання про експертне попередження в окремих 

видах експертних досліджень, наукові праці зазначених вчених не вичерпали вказаної 

проблеми, а, навпаки, поставили низку нових питань, які потребують вирішення. Адже в 

останні роки з’явилася низка нових поглядів на організацію діяльності судово-

експертних установ (далі – СЄУ), їх пріоритетні напрямки діяльності, процеси реформу-

вання та особливості самостійного функціонування експертів, що не є працівниками 

СЄУ. Також відбулися кардинальні зміни в нормативно-правовому регулюванні діяль-

ності судово-експертних установ та окремих незалежних експертів. Натомість, в експер-

тних установах накопичено великий практичний досвід проведення превентивної діяль-

ності, що потребує подальшого теоретичного розвитку, узагальнення та переосмислення 

з метою розробки найбільш ефективних методів протидії злочинності. Одним із таких 

питань є розгляд сутності, змісту, об’єкта та предмета приватної теорії експертної пре-

венції та впровадження її напрацювань у практику діяльності судово-експертних установ 

та незалежних експертів. 

Метою статті є аналіз концептуальних засад, поглядів та ідей щодо розуміння 

сутності приватної теорії експертної превенції та надання теоретико-прикладних пропо-

зицій щодо застосування її напрацювань у практику діяльності судово-експертних уста-

нов та незалежних експертів.  

Для досягнення поставленої мети та завдань використано комплекс загальнонау-

кових та спеціально-наукових методів пізнання. Вихідним із них був діалектичний ме-

тод, відповідно до якого всі проблемні питання, що розглянуто в цій статті, подано у 

вигляді єдності їх змісту та юридичної форми. Для визначення та поглиблення понятій-

ного апарату використано логіко-семантичний метод; соціологічний (вивчення офіцій-

них, наукових та бібліографічних джерел) – у процесі збору та накопичення наукової 

інформації про об’єкт  дослідження; логіко-юридичний – під час розробки науково-

обґрунтованих пропозицій з удосконалення чинного законодавства тощо.  

Виклад основного матеріалу. Природа знань кожної науки визначається виключно 

її предметом як частиною об’єктивної дійсності, що вивчає конкретна наука. Використан-

ня знань інших наук не змінює їх предмета, ці знання лише пристосовуються для вирішен-

ня завдань, які на цю науку покладені. Під час розробки теоретичних засад і відповідних 

до них рекомендацій, адресованих експертній практиці, теорія судової експертизи викори-

стовує так звані «спеціальні знання» і трансформує їх в знання юридичні, за допомогою 

яких оптимізується впровадження спеціальних знань у судочинство [33, c. 10]. 

Кримінологія та судова експертиза, безпосередньо не включаючи до свого пред-
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мета галузеві судово-експертні знання і практичні види судової експертизи, обслугову-

ють експертну практику опосередковано, шляхом розробки загальних теоретичних засад 

і принципів сучасної експертної методології, яка охоплює типові методики, що спира-

ються на базові інструментальні засоби та сучасну електронно-обчислювальну техніку, 

повинні відігравати роль методологічних орієнтирів при побудові галузевих експертних 

дисциплін й притаманних їм експертних методів, методик і технологій.  

Місце та призначення судової експертизи, як теоретичної категорії, полягає у та-

кому: по-перше, вона, маючи дуальний характер, повинна взяти на себе наукове обслу-

говування всіх сторін практичної судово-експертної діяльності, в контексті розробки 

практичних процесуальних рекомендацій діяльності судових експертів у рамках усіх 

видів  судочинства (кримінального, адміністративного, цивільного та ін.); по-друге, у 

тісній взаємодії з процесуальною наукою, судова експертиза повинна активно вдоскона-

лювати нормативно-правові засади державної політики у сфері судово-експертного за-

безпечення правосуддя; по-третє, вона не може знаходитися осторонь розробки науко-

вих засад організаційно-управлінського аспекту діяльності експертів, які б 

забезпечували найбільш ефективне функціонування державних судово-експертних уста-

нов як важливої складової судоустрою та судочинства; по-четверте, судова експертиза, 

невпинно розвиваючись та змінюючись, готує великий масив сучасних фахівців: як нау-

ковців, так і експертів-професіоналів.  

На базі криміналістичних теорій ідентифікації і розпізнавання, наукові засади якої 

були закладені ще С. М. Потаповим [31], сформувались теорії, методи і методики судово-

експертної ідентифікації, діагностики та ситуалогії, які істотно відрізняються від слідчих 

методів ототожнювання, розпізнавання, ситуаційного аналізу обставин злочину. Тактика 

призначення експертизи за змістом не збігається з поняттям тактики проведення експерти-

зи. Зовсім інший зміст містить у собі використання спеціальних знань слідчим у криміна-

лістичній методиці розслідування окремих категорій злочинів і методики використання 

спеціальних знань експертом, який професійно «обслуговує» конкретні види злочинів (су-

довий медик, експерт-автотехнік тощо). Фахові знання слідчого й спеціальні знання експе-

рта з приводу криміналістичної характеристики злочину і методики включення цих знань 

кожним у свою професійну діяльність мають як спільні, так і відмінні ознаки.  

Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію до поступового оновлення судової експерти-

зи як теоретичної категорії, її перетворення на більш ємний, ніж раніше, різновид теорети-

чних знань, який обслуговує не тільки право, а й потреби управління. Йдеться про активне 

поширення судово-експертної діяльності не тільки на сфери цивільного, господарського 

чи адміністративного судочинства, а й на інші галузі суспільної діяльності, які потребують 

професіональної експертної оцінки для прийняття важливих рішень у галузі права, управ-

ління, економіки [33, c. 11–12]. Така сфера експертної діяльності повинна мати чітко ви-

значені нормативно-правові, методологічні та організаційні засади [22, c. 23]. 

Важливою умовою підвищення ефективності превентивної діяльності є активіза-

ція використання досягнень науково-технічного прогресу в розкритті та розслідуванні 

злочинів. Судова експертиза, як синтетична галузь знань, дуже продуктивно сприяє за-

провадженню в слідчу практику сучасних досягнень науки і техніки. Однак проблеми 

взаємозв’язку та взаємовпливу судової експертизи та слідчої практики є найскладніші у 

криміналістичній теорії та практиці. Вирішення цих проблем багато в чому залежить від 

адекватного розуміння динамічних процесів у рамках самої  науки, які пов’язані з її роз-

витком, зміною пріоритетів, оновленням самих знань.  

Інтерес до науки,  як до вищої форми пізнання об’єктивної дійсності з боку філо-

софів, соціологів, правників, представників суспільних наук, що зростає – характерна 

ознака сучасного етапу розвитку науково-технічного прогресу. Серед питань, розгляд 

яких багато в чому забезпечує адекватне розуміння науки, значне місце посідає пробле-

ма її предмета та об’єкта.  Питання предмета науки включає в себе велику кількість від-

тінків, широкий спектр явищ та обставин, які постійно видозмінюються, що перетворює 

її у «вічну» проблему для кожної галузі знань. У своєму розвитку наука проходить декі-

лька етапів. Схематично в процесі еволюції науки можна виділити декілька періодів: 

а) зародження певної системи знань; б) диференціація знань; в) інтеграція знань [25, 

с. 34–35]. Формування тієї чи іншої наукової дисципліни неможливе без визначення кола 

її інтересів. Подальший розвиток науки об’єктивно веде до її диференціації, утворення 

нових галузей знань, що потребує конкретизації предмета так званої «материнської» 

науки та відокремлених від неї самостійних напрямків, уточнення між ними предмета 
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наукового пізнання.  

Наступний розвиток передбачає інтеграцію наук. З огляду на те, що окреслені 

етапи взаємозалежні, не мають чітких часових меж, включають у себе одночасно як ди-

ференційні, так й інтеграційні процеси, актуальність дослідження предмета науки з її 

розвитком не знижується, а зростає. Прояви названих положень мають свою специфіку 

стосовно конкретних галузей знань, а особливо відносно молодих прикладних наук, до 

кола яких належить і судова експертиза. Початок цієї досить складної проблеми є в при-

родній різниці між об’єктом науки та її предметом. Це цікава теоретична колізія, адже 

багато правничих наук вивчають ті самі явища чи феномени, які можуть збігатися або 

бути близькими за змістом. Саме з метою чіткого розмежування наук у контексті збігу 

досліджуваних явищ, у науковий обіг були введені теоретичні поняття «предмет науки» 

й «об’єкт науки». У цьому зв’язку М. І. Байтін  зазначав, що кожна наука має свій об’єкт 

і предмет дослідження, які тісно співвідносяться, але не збігаються. Поняття об’єкта ши-

рше, ним охоплюються явища зовнішнього світу, на які розповсюджується пізнання і 

практичний вплив суб’єктів, людей [9, c. 29]. Предмет же – це частина, сторона, той чи 

той конкретний аспект об’єкта, що досліджується цією наукою; це коло найбільш суттє-

вих питань, які вона вивчає. Якщо об’єкт є, як правило, загальним для низки наук, то 

предмет однієї науки не може збігатись із предметом іншої [30].  

Об’єкт науки розуміється як цілісна система з певною структурною організацією, 

з різного рівня внутрішніми та зовнішніми взаємозв’язками та взаємозалежностями, що 

мають не тільки певну усталеність, а й власну динаміку розвитку [25, c. 14].  

На існуванні загального для різних наук об’єкта досліджень наголошують біль-

шість учених-криміналістів, що спеціально досліджують проблеми діяльності експерт-

них установ [13; 24; 29]. Довготривалі дискусії юристів-правників, що продовжуються і 

в наш час, про сфери інтересів криміналістики, кримінального процесу, судової експер-

тизи значною мірою, на наш погляд, викликані тим, що в систему тієї чи тієї науки 

включається об’єкт дослідження. Слід зазначити, що об’єкт науки – це певна частина 

(фрагмент) об’єктивної дійсності, яка має якісну визначеність та однорідність, що про-

тистоїть суб’єкту діяльності, пізнання [17, c. 129]. Зважаючи на це, в систему науки вхо-

дить не сам об’єкт вивчення, а знання про нього у вигляді понять, положень, ідей, пог-

лядів, теорій, гіпотез, що відображають реальний об’єкт, його якості, ознаки, відносини, 

зв’язки, закони його утворення, розвитку та функціонування.  

Об’єкт науки не може залишатися незмінним. Його еволюція висвітлює нові, не-

пізнані раніше сторони та обставини. З іншого боку, розвиток самої науки не тільки ро-

зширює коло знань про певний об’єкт, але й відкриває незнані раніше сторони, зв’язки, 

відношення і, як наслідок, може скластися так, що можливостей наявного комплексу 

наук, які вивчають певний об’єкт (а різноманітність якостей об’єкта, його багатоаспект-

ність, об’єктивно не може бути вивчена окремою наукою) буває недостатньо для його 

дослідження. Тому найбільш результативними і найбільш перспективними досліджен-

нями вважаються міжгалузеві, стикові, які включають систему, сукупність певних знань, 

підходів, методів різних галузей знань. До таких наук можна віднести і судову експерти-

зу [15, c. 80].  

Окрім того, еволюціонують і самі знання про об’єкт та предмет науки. Вони до-

повнюються новими положеннями, уточненнями, в деяких випадках взагалі суттєво змі-

нюється система уявлень про об’єкт, його елементи або ж характеристики. Динамічність 

самого об’єкта пізнання, розвиток науки об’єктивно зумовлюють значне збільшення об-

сягу знань про досліджувану галузь. У зв’язку з цим проблема уточнення предмета нау-

ки та її об’єкта постійно актуалізується, оскільки предмет науки якраз і формується у 

процесі пізнання, являючи собою ідеалізований об’єкт науки, його теоретичну модель 

[15, c. 15]. Отже, проблема предмета науки не може, на нашу думку, належати до кола 

безумовно вирішених. Кожен етап розвитку вносить свої корективи, відкриває нові сто-

рони та аспекти цього фундаментального поняття.  

Адекватне розуміння предмета судової експертизи, сутності її підсистем та окре-

мих теорій має принципове значення, тому що в їх визначенні конкретизовано ту ділян-

ку об’єктивної дійсності, яка становить змістовну основу власне цієї галузі знань, а саме 

діяльності, об’єктом якої є експертне дослідження.  

Приватна теорія експертної превенції не виникла на «порожньому місці». Її роз-

робці передувала довга та кропітка робота з розробки загальної теорії судової експерти-

зи. Через те, що приватна теорія експертної превенції вивчає практично той самий 
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об’єкт, що й загальна теорія судової експертизи, доцільно попередньо проаналізувати 

зміст предмета загальної теорії. До того ж, береться до уваги той факт, що й сама ця тео-

рія переживає істотні якісні зміни: у правовому регулюванні судово-експертної діяльно-

сті; розширенні сфер застосування спеціальних знань; накопиченні й систематизації но-

вого фактичного матеріалу тощо. 

Сам процес формування наукових уявлень про предмет загальної теорії судової 

експертизи має тривалу історію і не завершений до цього часу. Велика кількість фахів-

ців-кримінологів визнали судову експертизу самостійною галуззю юридичної науки, 

однак розійшлися у трактуванні її місця в системі інших галузей знань. Вони вважають, 

що подальше її становлення вимагає більш чіткого визначення об’єкта і предмета нової 

науки, її концептуальних основ, її методології, що повинні спиратись на модель експер-

тного пізнання і міжгалузеві вчення для їх онтолого-гноселогічних орієнтирів [20].  

Наприклад, визначаючи місце судової експертології в системі наукового знання, 

О. Ейсман зазначав, що вона є скоріше частиною криміналістики – відокремленої, що 

має специфічну проблематику, предмет і завдання. Її слід вважати вченням про судову 

експертизу в системі науки криміналістики [38, c. 67].  

О. І. Вінберг та Н. Т. Малаховська  в багатьох статтях й уточненнях до них наво-

дять певне уявлення про їх концепцію нової галузі знань, яку вони саме і назвали судо-

вою експертологією. Ці вчені визначають її галуззю юридичної науки, що вивчає зако-

номірності, методологію, процес формування і розвитку наукових основ судової 

експертизи, а також досліджує їх об’єкти, що дає змогу мати уявлення про предмет нау-

ки і про її місце в системі наукового знання. Судова експертологія має досліджувати 

загальні закономірності й методологічні проблеми теорії судових експертиз і не опуска-

тися до рівня окремих видів експертиз як практичної конкретної діяльності [15]. 

Як зазначає О. В. Юнацький, судова експертологія – це наука, що вивчає законо-

мірності функціонування судово-експертної діяльності, закономірності й методологію 

формування та розвитку експертиз, закономірності дослідження об’єктів експертиз, що 

здійснюється на основі спеціальних знань, трансформованих на базі галузевих наук у 

систему наукових методів, методик та засобів вирішення експертних завдань. У межах 

правової регламентації вона має бути визначена як синтетична, прикладна юридична 

наука, що за своєю ґенезою і загальним об’єктом дослідження (злочинна діяльність) на-

лежить до циклу кримінально-правових наук [20]. 

Як зазначалося в наукових працях, присвячених розробці питань ґенези судової 

експертизи від частини криміналістики до самостійної наукової категорії, генеральною 

ідеєю її створення була головна (засаднича) закономірність: при усіх окремих відміннос-

тях експертиз різних родів і видів усі вони мають багато загальних позицій, які виража-

ються в їх призначенні, теоретичному обґрунтуванні, джерелах виникнення, стадіях роз-

витку, функціонуванні, нормативному регулюванні, організації. Також умовами, що 

сприяли вирішенню завдання щодо створення судової експертології, були: наявність 

великого емпіричного матеріалу в окремих родах (видах) експертиз, створення на цій 

основі окремих теорій цих експертиз, в яких знайшли відображення їх наукові основи і 

закономірності; розробка принципів, методологічних, правових і організаційних основ 

різних родів судових експертиз, виділення з цього об’єму того загального, що повинно 

бути властивим будь-якому роду експертизи, у тому числі й тим, що створюються; наяв-

ність проміжних теоретичних розробок з окремих проблем судової експертизи, що 

знайшли відображення в монографіях, статтях, навчальній і методичній літературі; сис-

тема методів і методик експертного дослідження, що постійно удосконалюється та є ві-

дображенням загального науково-технічного прогресу; наявність розвиненої системи 

державних судово-експертних установ в різних відомствах країни, що координують 

свою практичну і наукову діяльність. Отже, мета судової експертології полягає насмпе-

ред в систематизації накопичених до цього моменту категорій усіх родів (видів) судових 

експертиз, а саме: поняття предмета експертизи, об’єктів дослідження, експертних за-

вдань, спеціальних знань експерта, поняття експертної компетенції і компетентності, 

технології експертного дослідження і багато інших [20]. 

Як слушно зазначав І. А. Алієв, загальна теорія судової експертизи повинна відо-

бражати закономірності виникнення і розвитку експертиз різних класів, родів, видів; 

бути синтезованим і систематизованим знанням про судову експертизу як єдину систему 

і процеси, що в ній відбуваються. У ній повинні знайти відображення поняття предмета, 

загальна методологія, вчення про об’єкти, суб’єктах, експертнї завдання, що вирішують-
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ся, і методики експертного дослідження, теоретичні аспекти інфраструктури та систем-

но-функціонального аналізу експертної діяльності, а також перспективи створення і роз-

витку приватних теорій судових експертиз. При цьому вона повинна бути юридичною 

міждисциплінарної теорією, предметно пов’язаною з кримінальним процесом, криміна-

лістикою, з іншими науками, в тому числі спеціалізованими, що складають основу екс-

пертиз різних класів, родів [6, с. 6].  

Предмет загальної теорії судової експертизи, за визначенням С. Ф. Бичкова, це сис-

тема теоретичного знання, що відображає на метапредметному рівні загальні закономірно-

сті розвитку наукових основ судової експертизи та експертної діяльності [14, c. 124]. 

Вивчаючи предмет загальної теорії судової експертизи, Т. А. Авер’янова підкрес-

лює, що це система світоглядних і праксеологічних принципів як самої теорії, так і її 

об’єкта –  експертної діяльності, приватних теоретичних побудов в цій сфері наукового 

знання, методів розвитку теорії та здійснення експертних досліджень, процесів і відно-

син, тобто комплексне наукове відображення судово-експертної діяльності [2, c. 261]. 

Недоліком цієї дефініції, на наш погляд, є відсутність аналізу правових та організацій-

них засад судово-експертної діяльності. 

Одним із основних чинників, що суттєво впливають на дослідження проблем екс-

пертної превенції полягає в тому, щоб взявши її за основу як цілісну систему, розкрити її 

сутність, якісну специфіку, властиві їй системні інтеграційні якості (склад, структуру, 

внутрішню і зовнішню організацію, взаємозв’язок компонентів). При цьому акцентуєть-

ся на взаємодії та взаємозалежності окремих компонентів системи, специфіці функціо-

нування  всієї системи як єдиного цілого. Водночас необхідним є розмежування сукуп-

них якостей системи від окремих якостей елементів, з яких вона складається, адже вони 

можуть суттєво різнитися. 

Вирішення цього завдання вимагало, зі свого боку, розробки приватної теорії екс-

пертної превенції. Усі спроби теоретичних узагальнень, що стосуються окремих елемен-

тів превентивної діяльності, без наміру розглядати їх як компоненти однієї системи, без 

застосування наукового аналізу всієї системи загалом (наприклад, взаємопов’язаних  

процесів, що відбуваються в цій системі, їх ієрархічних зв’язків) не змогли забезпечити 

побудову приватної теорії експертної превенції. 

Створення теорії завжди знаменує якісно новий етап у розвитку наукового знання 

і його позитивного впливу на практику. Приватна теорія експертної превенції покликана 

систематизувати емпіричне знання та наявні теоретичні узагальнення, описати і поясни-

ти її, розкрити закономірності її  функціонування і розвитку. Водночас розробка приват-

ної теорії експертної превенції вимагала вирішення питання про те, в межах якої галузі 

знань, у світлі якої загальної теорії вона може бути створена і розвинена. 

Під час розробки цього питання Р. С. Бєлкін, посилаючись на праці П. В. Копніна, 

писав, що знання, щоб стати теорією, має досягти в своєму розвитку певної зрілості... 

Теорія повинна включати в себе не тільки опис відомої сукупності фактів, а й їх пояс-

нення, закономірності, яким вони підпорядковані. У теорію входить низка положень, що 

виражають закономірні зв’язки. Причому ці положення об’єднані одним загальним по-

чатком, що відображає фундаментальну закономірність цього предмета (або сукупності 

явищ). Якщо немає об’єднавчого загального початку, то ніяка сукупність наукових по-

ложень, що відображають закономірні зв’язки, не становитиме наукової теорії [4, 285]. 

Схожої думки дотримуються й інші вчені.  

Наприклад, розглядаючи співвідношення загальної теорії та приватних теорій 

окремих родів і видів експертиз, Т. В. Авер’янова та І. А. Алієв відзначили, що приватні 

теорії виходять з положень загальної теорії та містять як вихідні посилки ті її дані, що 

відповідають специфіці окремих роду чи виду експертиз. Крім цих даних, що мають за-

гальне значення, зміст приватної теорії становлять специфічні наукові підстави роду, 

виду експертиз, характеристика типових методів дослідження або типових методик, ви-

користовуваних для вирішення знову-таки типових для цього роду, виду експертиз за-

вдань. Зазначені автори характеризуючи приватні теорії, зазначають, що вони можуть 

відрізнятися за рівнем наукового узагальнення. У їх ієрархії можна уявити собі теорії 

класу, роду, виду і навіть підвиду експертиз, причому кожна наступна в цьому ряді від-

різняється більшою конкретизацією від попередньої, зберігаючи в своєму змісті якісь 

загальні для всіх цих теорій положення [4, c. 158]. 

Підставою для формування теорії експертної превенції стала дискусія про кримі-

налістичну профілактику, що розгорнулася  на початку  60-х років минулого століття. До 
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того часу питання про криміналістичну (в тому числі й експертну) превенцію в спеціа-

льній літературі не порушувалося. Лише окремі фахівці-криміналісти (В. П. Колмаков, 

І. Я. Фрідман, В. Ф. Зудин, І. А. Алієв) почали розглядати у своїх працях основи судово-

експертної превенції. У працях Р. С. Бєлкіна, присвячених розгляду приватних  криміна-

лістичних теорій, висловлювалися твердження про те, що за своїм змістом вони можуть 

бути «більш загальними» та «менш загальними», відображаючи, відповідно, більшу або 

меншу предметну область, більш-менш значну групу явищ і процесів [12, c. 172].  

Одним із перших почав розробляти положення приватної теорії експертної преве-

нції видатний український науковець В. П. Колмаков [26, c. 107]. Однак його напрацю-

вання наштовхнулися на велику критику з боку окремих науковців, особливо фахівців-

кримінологів. Одним із затятих опонентів  В. П. Колмакова був І. Я. Фрідман. Однак, 

приділивши вивченню цього питання багато часу й накопичивши певний теоретичний 

масив інформації, він був вимушений погодитися із В. П. Колмаковим, зробивши висно-

вок, що ця приватна теорія має право на існування, оскільки становить частину предмета 

криміналістики, є розділом її загальної наукової теорії, й запропонував структуру і зміст 

цього вчення [37]. Потому й інші теоретики у сфері криміналістики і судової експертизи 

розглядали в своїх працях питання нормативно-правового, організаційного та методико-

методологічного характеру здійснення експертної превенції, приділяли значну увагу 

проблемам контролю за реалізацією рекомендацій, наведених у висновках співробітни-

ків експертних установ та спрямованих до правоохоронних органів та інших посадових 

осіб, до функціональних обов’язків яких входить виконання таких рекомендацій. 

Згодом, аналізуючи теоретичний доробок попередників та великий масив емпіри-

чного матеріалу, І. А. Алієв обґрунтував необхідність конструювання приватної теорії 

експертної профілактики, визначив її принципи та функції, зміст і структуру, а також 

закономірності її побудови та окреслив взаємодію її компонентів із іншими видами про-

філактичної діяльності [5, c. 21]. У цьому зв’язку Р. С. Бєлкін вказував, що в контексті 

загальної теорії судової експертизи, об’єктом якої є практична експертна діяльність, 

приватна теорія має право на існування, оскільки відображає самостійне і до того ж ве-

льми істотний напрямок експертної практики, який справедливо можна назвати експерт-

ною профілактикою [11, c. 161]. 

Як і більшість приватних теорій, теорія експертної превенції розробляє та запро-

ваджує власну систему понять, які є відображенням реальної дійсності. Проаналізував-

ши думки науковців [8; 26], які попередньо розглядали ці питання, можемо стверджува-

ти, що система понять експертної превенції може бути розподілена на три великі блоки: 

базовий, проміжний та інтегральний.  

Базові поняття теорії експертної превенції здебільшого збігаються із тими, що ви-

користовуються у загальній теорії судової експертизи: спеціальні знання, експерт, судо-

ва експертиза, висновок експерта, експертне дослідження тощо.  

До другого, проміжного, блоку системи понять теорії експертної превенції нале-

жать вже більш специфічні поняття, притаманні саме цій приватній теорії: завдання су-

дової превенції, експертна профілактична діяльність, рекомендації експерта щодо усу-

нення (мінімізації) причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, виявлення 

детермінант злочинності тощо. 

Інтегральним рівнем понять відповідають: сукупність окремих превентивних за-

ходів, які використовує експерт під час професійної діяльності, структурно-

функціональна основа превентивної експертної діяльності, суб’єкти експертної превен-

тивної діяльності, моделі експертно-профілактичної діяльності тощо. 

На думку Ф. Г. Амінєва, предметом експертної профілактики є закономірності 

виникнення, виявлення, збирання, дослідження, оцінки і використання криміналістично-

значущої інформації про обставини, що сприяють вчиненню злочинів, отриманої в ході 

судово-експертної діяльності, а також заснованих на пізнанні цих закономірностей спе-

ціальних засобах і методах усунення зазначених обставин і попередження злочинів, що 

готуються (правопорушень) [8]. 

Виконавши аналіз результатів обговорення і висловлювань вчених щодо поняття 

«предмет експертної превенції» та спираючись на власні дослідження [38], наведемо 

авторське розуміння цієї теоретичної дефініції. Вважаємо, що предметом приватної 

теорії експертної превенції є теоретичні, нормативно-правові та організаційні закономі-

рності здійснення та забезпечення превентивної експертної діяльності, а також законо-

мірності виникнення та формування підстав превентивної експертної діяльності на осно-
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ві єдиної методології та уніфікованого понятійного апарату, що дає змогу перебудовува-

ти та налаштовувати теоретичні категорії з урахуванням постійного оновлення, модерні-

зації та видозміни спеціальних експертних знань, тим самим забезпечувати єдність мови 

наукової термінології та уніфікацію превентивних стандартів тощо. 

Розкриваючи поняття об’єкта приватної теорії експертної превенції, хочемо за-

значити, що вони можуть класифікуватися на: 

– загальні об’єкти (матеріальні носії інформації про злочинну подію, наприклад, 

документи, надані експерту для вивчення; предмети оточуючого світу, направлені на 

експертизу для порівняння тощо); 

– характерні об’єкти (спеціальні об’єкти родів і видів судових експертиз: напри-

клад, документи бухгалтерського обліку, акти ревізій тощо); 

– конкретні об’єкти (об’єкти, що досліджуються експертом у ході проведення 

конкретної судової експертизи). 

З огляду на зміст та обсяг вивчених об’єктів експертної превенції, можна ствер-

джувати, що завдання, які вирішуються в рамках цієї приватної теорії, поділяються на 

дві групи: загальні та спеціальні.  

Загальним завданням приватної теорії експертної превенції слід вважати практику 

спеціальних суб’єктів, спрямовану на протидію злочинності шляхом розробки наукових 

положень щодо використання судово-експертної діяльності в попередженні злочинів. 

Проаналізувавши думки науковців [23], вважаємо, що до спеціальних завдань належать: 

встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, при проведенні експерт-

них досліджень; розробка методів і засобів отримання достовірних знань, що надали 

судовим експертам нові можливості по встановленню детермінанта злочинності; розро-

бка і вдосконалення заходів щодо підвищення ефективності загальної взаємодії та коор-

динації заходів між співробітниками судово-експертних установ та іншими суб’єктами 

превентивної діяльності; запровадження елементів превентивної діяльності у цивільно-

му, господарському, арбітражному та адміністративному процесах тощо. 

Основними принципами приватної теорії експертної превенції є: принцип при-

чинності (дослідження причинно-наслідкових зв’язків, причинно-зумовлених дій експе-

рта щодо встановлення криміногенних факторів і розробці пропозицій щодо їх усунен-

ня); принцип спадковості (полягає в тому, що приватна теорія експертної превенції 

реалізує закономірності теорії криміналістичної профілактики) тощо.  

Також виділення експертної превенції в самостійну систему спирається на прин-

цип системного підходу як одного з найбільш перспективних напрямків у розробці ме-

тодології соціальних досліджень. У процесі такої розробки повинен бути обраний варі-

ант вирішення специфічного системного завдання – виокремлення об’єкта, що 

досліджується. Таке виокремлення має дуалістичну природу: з одного боку, ми можемо 

виділити рівні соціальної системи, а з іншого – визначити сферу суспільного життя, де 

ця система буде найбільш життеспроможною та динамічною.  

Якщо мова йде про систему експертної превенції, найбільш перспективним, на 

наш погляд, є її розподіл (виокремлення її елементів) за різними рівнями. Це дасть змогу 

найбільш ефективного розгляду системи експертної превенції як єдиного конгломерату 

даних та дозволить проаналізувати наявні в системі ціннісні регулятиви та специфіку їх 

реалізації [6]. Такими регулятивами (маркерами або ціннісними інваріантами) для сис-

теми експертної превенції є соціальний, правовий та етичний обов’язок вжиття заходів 

профілактичного характеру співробітниками судово-експертних установ України. Адже 

саме судові експерти мають можливість встановлення причин та умов злочинів, застосо-

вуючи на практиці спеціальні знання, мають можливості для розробки й реалізації ком-

плексу спеціальних превентивних заходів. Дія зазначеного спеціального комплексного 

інваріанта цієї системи поширюється на всю експертну установу. 

Отже, системоутворюючими чинниками експертної превенції є: реалізація превен-

тивних завдань з використанням спеціальних знань; координація, інформаційне і методич-

не забезпечення превентивних заходів; уніфікація структури взаємопов’язаних суб’єктів 

превентивної діяльності; нормативно закріплені суб’єкти превентивної діяльності; однако-

вість функціонального забезпечення превентивних заходів судово-експертних установ 

системи Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ. 

Можливість та закономірність використання спеціальних знань співробітниками 

судово-експертних установ під час здійснення превентивної діяльності не викликає запе-

речень, адже можливості судової експертизи у виявленні обставин, що сприяють вчинен-
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ню злочинів, а також у розробці заходів щодо їх усунення, мають першорядне значення. 

Висновки. Спираючись на результати аналізу фахових джерел із цього питання та 

враховуючи власний доробок авторів [19; 35], зазначаємо, що: 

1. Історичний розвиток судової експертизи як науково-теоретичної категорії свід-

чить, що вона знаходиться в процесі безперервного прогресу, а постійним чинником її 

еволюції є процеси диференціації та інтеграції знань в цій предметній категорії. Аналогіч-

ний процес відбувається і з системою знань про приватну теорію експертної превенції. 

2. Концепція вчення про експертну превенцію, як система наукових поглядів та 

керівних положень, необхідна для систематизованого висвітлення теоретичних основ і 

практики судово-експертної діяльності. Вона базується на експертній ініціативі, яка є 

передбаченою процесуальним законом реалізацію права експерта наголошувати на певні 

факти, що були виявлені при проведенні експертизи, та які мають значення у виявленні 

детермінант злочинності та мінімізації їх негативного впливу на суспільство. 

3. Ми вважаємо, що предметом приватної теорії експертної превенції є теоретич-

ні, нормативно-правові та організаційні закономірності здійснення та забезпечення пре-

вентивної експертної діяльності, а також закономірності виникнення та формування під-

став превентивної експертної діяльності на основі єдиної методології та уніфікованого 

понятійного апарату, що дає змогу перебудовувати та налаштовувати теоретичні катего-

рії з урахуванням постійного оновлення, модернізації та видозміни спеціальних експерт-

них знань, тим самим забезпечувати єдність мови наукової термінології та уніфікацію 

превентивних стандартів тощо. 

4. З метою здійснення експертної ініціативи щодо прогнозування, а в подальшому 

й превенції злочинів, необхідним є поглиблення взаємодії судово-експертних установ та 

незалежних експертів з органами кримінального переслідування і судом. Відзначимо, що 

як експертна превенція, так і експертна ініціатива прямого закріплення в чинному кри-

мінально-процесуальному законодавстві не знайшли. Тому вважаємо за необхідне допо-

внення чинного кримінально-процесуального законодавства й відомчих нормативних 

актів положеннями про обов’язковість здійснення превентивної діяльності як співробіт-

никами державних судово-експертних установ України, так і незалежними експертами.  
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SUMMARY 

Nataliya Ye. Filipenko, Oleksandr P. Snigeryov. Expert prevention: concept, subject and 
object. This article analyzes the conceptual foundations, views and ideas on understanding the essence of 
expert prevention. Essence of expert prevention lies in the influence of relevant subjects on crime through 
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the use of specific expertise. That means that subject of forensic examination of each kind and type 
should be attributed to the study of circumstances on the basis of which scientific, organizational and 
technical measures of a preventive nature can and should be developed.  

The empirical prerequisites for the emergence and development of forensic research have been 
investigated: accumulation of empirical facts in the theory of forensic science and other sciences, 
manifestation of integration processes. Formation of theoretical and applied foundations of private theory 
of expert prevention. The concept and structure of the private theory of expert prevention, its place and 
role in the theory of forensic science and judicial examination are considered. It is noted that the study of 
the current state of the theory and practice of private expert theory has allowed to establish that it has a 
common beginning and justification. Private theory of expert prevention as a system of 
interconnectedness includes: idea, principles, great empirical material, which is the cornerstone of the 
theory, general and specific tasks, functions and goals of the theory, etc.  

On the basis of the conducted analysis it is proved that the principles of a systematic approach and 
construction, which provide its structure, connection with the general theory of forensic examination and 
the general theory of criminology, a combination of theoretical and applied (practical) researches serve as 
a justification for the creation of a private theory of expert prevention.  

It is emphasized that the formation of the theory of expert prevention is the need to create this 
theory in order to successfully combat crime specific expertise using. 

The relation between the concepts of "general forensic theory" and "private theory of expert 
prevention" has been investigated, since ambiguity of both scientific understanding and practical 
application is one of the main problems that cannot be overcome in the forensic research of the 
phenomenon of expert prevention. appropriate conceptual categorical apparatus.  

Keywords: criminalistics, forensic science, expert prevention, forensic science general theory, 
forensic science private theory, specific expertise, forensic science institutions. 
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БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ АВІАЦІЙНОГО 

ТРАНСПОРТУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Визначено, що підґрунтям ефективної діяльності з убезпечення об’єктів критичної інфра-

структури є формування системи законодавчого визначення критеріїв віднесення до  критичної 
інфраструктури держави відповідних об’єктів,зокрема й авіаційного транспорту. Підґрунтям зако-
нодавчої та організаційної діяльності у цьому сенсі є здійснення наукових досліджень, спрямова-
них на формування науково-організаційного убезпечення об’єктів авіаційного транспорту. 

Констатовано, що поза межами предмета сучасних досліджень у безпековій сфері авіацій-
ного транспорту та загалом усіх об’єктів критичної інфраструктури залишилися:  теоретичні 
з’ясування сутності та співвідношення таких теоретично-прикладних категорій різних видів без-
пеки стосовно об’єктів критичної інфраструктури та авіаційного транспорту. Недостатньо дослі-
джені причини та умови формування загроз безпеці всієї інфраструктури авіаційного транспорту 
України. Визначено необхідність розробки теоретико-прикладних та правових проблем безпеки 
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об’єктів авіаційного транспорту України не тільки з боку втручання в діяльність цивільної авіації, 
а й всього комплексу умов нормальної діяльності структур та суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті об’єктів авіаційної інфраструктури. 

Ключові слова: авіація, авіаційна безпека, критична інфраструктура, рівні загроз, загрози 
авіаційної безпеки, проблеми убезпечення об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту, авіа-
ційна діяльність. 

 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення об’єкти авіаційного транспорту ста-

ли джерелом безпекових загроз з боку екстремістсько-радикальких угруповань, терорис-

тичних організацій і груп, що мають можливість використовувати для проведення своїх 

операцій сучасні досягнення у сфері зв’язку й передачі інформації [1].  

Світовий досвід свідчить, що підґрунтям ефективної діяльності щодо убезпечення 

об’єктів критичної інфраструктури є формування системи законодавчого забезпечення 

визначення критеріїв віднесення до  критичної інфраструктури держави, об’єктів транс-

порту взагалі та авіаційного транспорту зокрема [2]. Отже, постає низка викликів до на-

укового та організаційного убезпечення об’єктів авіаційного транспорту. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Вивчення 

сучасних положень та здобутків представників національної школи безпекознавства свід-

чить, що їх підґрунтям є твори Томаса Гоббса, Еммануїла Канта,  Георга Гегеля та ін. Їх 

погляди розвинули у своїхпрацях В.Горбуліна, Є.Марчука, В.Паламарчука  та інших, які 

визначили теоретичний зміст та співвідношення понять «національна-державна-соціальна 

безпека» та проблем їх моделювання [3, С. 76–88; 4; 5,  С. 106–113; 6, С.11–12]. 

Безпекові дослідження на сучасному етапі здійснюються за напрямами: 

− теоретичні розвідки щодо визначення та дослідження актуальних проблем 

правового регулювання функціонування авіаційного транспорту, алгоритмів формуван-

ня концептуальних моделей формування системи  транспортної безпеки [7, с.2–5]; 

− визначення теоретико-прикладних проблем убезпечення залізничного, 

авіаційного та інших видів транспорту; 

− визначення змісту безпеки авіації, особливостей організації контролю та 

нагляду за авіаційною безпекою та безпекою польотів (В. П. Бабак, А. С. Бичков, 

І. В. Вайсберг, С. Т. Гончарук, Н. В. Дараганов, В.В. Захаренков, М.В. Кармизов, 

М.В. Карпенко, Г. Й. Касперович, Є. А. Куклєв, М. С. Кулик, А. В. Ліньков, В. О. Мак-

симов, В. М. Рухлінський, В. І. Токарев, С. В. Трофімов, А. В. Філіпов) [8, с. 554; 9; 10]; 

– дослідження теоретико-прикладних проблем формування державної політики у 

сфері безпеки інфраструктури авіаційного транспорту та протидії незаконному втручан-

ню в діяльність цивільної авіації (Т. Є. Висоцька,О. Дубинський, Р. А. Калюжний,  

Д. П. Лотюк,С. І. Москаленко, В. І. Рижий, А. О. Собакарь, І. М. Сопілко, 

В. В.Устименко) [11; 12, с. 131–135;13,с.249–251; 14, с.10; 15; 16, с.935–936; 17, с.149; 

18, с. 596–600]. 

Водночас поза межами предмета наведених досліджень залишилися: 

−  теоретичні з’ясування сутності та співвідношення таких теоретико-

прикладних категорій: «безпека» – «національна безпека» –  «екологічна безпека» – 

«громадська безпека» – «авіаційна безпека» – «безпека польотів» – «безпека об’єктів 

авіаційного транспорту» – «безпека об’єктів критичної інфраструктури авіаційного 

транспорту» – «безпека пасажирів» тощо;  

− системне комплексне дослідження причин та умов кримінальних та інших 

правопорушень, які є підґрунтям формування загроз безпеці всієї інфраструктури 

авіаційного транспорту України тощо. 

 Зазначені обставини і зумовили розробку у статті теоретико-прикладних та пра-

вових проблем безпеки об’єктів авіаційного транспорту України. 

Мета. 1. Уточнення теоретичного змісту та співвідношення категорій «безпе-

ка» – «національна безпека» – «екологічна безпека» – «громадська безпека» – «авіаційна 

безпека» – «безпека польотів» – «безпека об’єктів авіаційного транспорту» – «безпека 

об’єктів критичної інфраструктури авіаційного транспорту» – «безпека пасажирів». 

2. Уточнення змісту причин та умов кримінальних та інших правопорушень, які є 

підґрунтям формування загроз безпеці всієї інфраструктури авіаційного транспорту 

України. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинного законодавства суб’єкти го-

сподарської  діяльності,  які  надають  послуги  з перевезення  пасажирів,  вантажів пові-

тряним транспортом,  повинні забезпечувати стандартизований рівень авіаційної безпе-
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ки, що відповідає встановленим державою вимогам щодо захисту цивільної авіації від 

актів незаконного  втручання, інших протиправних  посягань  на діяльність авіації (роз-

діл XIII Повітряного кодексу України) [19]. 

Для убезпечення об’єктів авіаційного транспорту здійснюються превентивні заходи 

щодо встановлення осіб та організацій, діяльність яких може створювати умови для неза-

конного втручання в діяльність структур цивільної авіації [20, с. 278–281]. З метою визна-

чення наявних проблем та напрямів їх подолання необхідно уточнити зміст основних тео-

ретико-прикладних безпекових категорій, з’ясувати перелік об’єктів інфраструктури 

авіаційного транспорту, зміст теоретичної та діяльної складової їх безпеки, її співвідно-

шення з іншими науковими положеннями. 

Відповідно до чинного законодавства до об’єктів інфраструктури авіаційного 

транспорту належать підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення 

пасажирів, вантажів, багажу, пошти, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а 

також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повіт-

ряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу авіацій-

ного транспорту [2]. 

Для встановлення всіх імовірних об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту 

необхідно з використанням методу порівняльного аналізу нормативних документів та 

системного підходу до категорії безпека, виокремити проблемні питання організації дія-

льності різних видів підприємств, що забезпечують роботу авіаційного транспорту. 

Відповідно до основних принципів системного підходу до безпекової діяльності, 

здійснивши аналіз норм Повітряного кодексу України, можна констатувати, що органі-

заційно-правову форму авіапідприємств та підприємств, що їх обслуговують, у Кодексі 

не визначено [19]. 

Відповідно до положень Господарського кодексу та Закону України «Про транс-

порт» державі, зарубіжним державам, вітчизняним та іноземним суб’єктам господарю-

вання і громадянам надано право здійснювати господарську діяльність у сфері авіапере-

везень. Як правило, авіаперевізники функціонують на основі приватної та колективної 

власності, авіапідприємства, що їх обслуговують, мають державну або комунальну влас-

ність [2; 21]. 

Виконане нами дослідження та аналіз здобутків інших науковців [22, с. 241–

246]дозволяють констатувати, що на території об’єктів критичної  інфраструктури вза-

галі та авіаційного транспорту зокрема  можуть створюватися: 

− підприємства та організації, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, 

багажу, пошти, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи; 

− суб’єкти господарювання, що надають послуги із харчування, побутового об-

слуговування пасажирів, послуги з продажу різних товарів, із перевезення авіапасажирів 

автомобільним транспортом і таксі; 

− сервісні служби з обслуговування пасажирів; 

− банківські відділення; 

− пункти обміну валют; 

− пункти з прокату автомобілів;  

− сервісні служби надання послуг зі стоянки автомобілів; 

− офіси туроператорів тощо. 

Водночас різноманіття зазначених суб’єктів господарювання не наведене у Законі 

України «Про транспорт» та Повітряному кодексі України. В останньому законодавчому 

акті все різноманіття сервісних структур викладене у статті 70 та визначено як об’єкти 

соціальної сфери та інші спорудження і об’єкти [19]. Зазначене створює перешкоди для 

здійснення безпекової стратегії  на об’єктах інфраструктури авіаційного транспорту та 

на прилеглій території. 

Як свідчить досвід країн світу, таке різноманіття суб’єктів господарювання на 

об’єктах інфраструктури авіаційного транспорту вимагає створення комплексної систе-

ми їхнього убезпечення. Ми дотримуємося думки, що її основним змістом є формування 

такого стану галузі цивільної авіації, за якого ризик завдання збитків людям чи майну 

знижується до прийнятного рівня внаслідок безперервного процесу визначення рівня 

небезпеки і керування ним та утримується на такому рівні, або знижується далі, у сферах 

безпеки польотів, авіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, 

економічної безпеки та інформаційної безпеки [19]. 
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Відповідно до зазначеної дефініції та думок науковців вона складається з: 

– забезпечення стану галузі цивільної авіації, за якого ризик завдання збитків людям 

чи майну знижується до прийнятного рівня безпеки (безпека авіації) [13, с.249–251; 19]; 

–  загальної та спеціальної профілактики, превенції та припинення актів незакон-

ного втручання в діяльність цивільної авіації (авіаційна безпека) [13, с. 249–251; 19]; 

– забезпечення правопорядку на території об’єктів інфраструктури авіаційного 

транспорту та забезпечення захищеності життєво важливих для суспільства та особи 

інтересів, прав і свобод людини й громадянина, забезпечення яких є пріоритетним зав-

данням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого самовряду-

вання, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо ре-

алізації і захисту національних інтересів від впливу загроз (громадська безпека) [23]; 

– забезпечення особистої безпеки працівників підприємств, що функціонують на 

території об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту (особиста безпека) [24]; 

– забезпечення підприємству сталого економічного і фінансового розвитку, 

надійного захисту майна та персоналу фірми від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, 

попередження небажаних подій, що можуть призвести до негативних наслідків (еко-

номічна та фінансова безпека)  [25; 26]; 

–  безпека підприємницької діяльності – забезпечення захисту підприємств від ри-

зиків [27; 28, с. 192–195; 29,  с. 3–6; 30,с. 47–53.]; 

– захист від можливих втрат унаслідок розкрадання нерухомості, обладнання, 

продукції, винаходів, програм та інше, а також захист від можливих втрат унаслідок 

аварій, катастроф через використання фізично застарілого устаткування, низьку кваліфі-

кацію і безвідповідальність працівників (матеріально-технологічна безпека (МТБ) [31]; 

– забезпечення нормального функціонування систем збору, обробки, зберігання та 

використання інформації на об’єктах інфраструктури авіаційного транспорту або ком-

плекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації особи, суспільства і 

держави від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, вне-

сення змін, ознайомлення, перевірки запису чи знищення (у цьому значенні частіше ви-

користовують термін «захист інформації» (інформаційна безпека – кібербезпека) [32, 

с.123–129]. 

З огляду на наведені дефініції різних видів безпеки в авіаційній галузі та критич-

ній інфраструктурі можемо виокремити їхні основні ознаки, а саме забезпечення: 

– превенції незаконного втручання в об’єкт-галузь; 

–захищеності життєво важливих для суспільства інтересів; 

– особистої безпеки та інтересів працівників; 

– підприємству сталого економічного і фінансового розвитку; 

– надійного захисту майна та персоналу фірми від впливу внутрішніх та зовніш-

ніх загроз; 

– нормального функціонування систем збору, обробки, зберігання та використан-

ня інформації об’єкта-галузі тощо. 

Отже, можемо вважати, що основною характеристикою безпеки є  стан об’єкта-

галузі,  за якого ризик внутрішніх та зовнішніх загроз знижується до мінімального. 

З означеного, однією з основних умов ефективної безпекової діяльності є фор-

мування теоретичного уявлення про зміст поняття «безпеки» –«національної безпеки» – 

«авіаційної безпеки» – «безпеки цивільної авіації» – «безпеки об’єктів критичної інфра-

структури» – «безпеки об’єктів інфраструктури  авіаційного транспорту» – «безпеки 

суб’єктів підприємницької діяльності на об’єктах критичної інфраструктури,зокрема 

авіаційного транспорту», визначення їх змісту та місця у формуванні державної політи-

ки та стратегії у сфері національної безпеки України. 

Відповідно до аналізу думок науковців щодо новітньої парадигми національної 

безпеки [33, с. 362–363; 34, с. 186–189], порівняльного дослідження чинного національ-

ного безпекового законодавства [1; 2; 19], міжнародних  правових актів можемо зробити 

висновок [35; 36], що зміст безпеки об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту та 

суб’єктів господарювання, що розташовані на їхній території,  може розглядатися з декі-

лькох позицій: 

По-перше,  як умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх фак-

торів і внутрішніх чинників не призводить до виникнення загроз і негативних 

об’єктивних та суб’єктивних  негативних процесів.  

По-друге, як стан об’єкта критичної інфраструктури – авіаційного транспорту, за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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якого ризик завдання збитків людям чи майну знижується до прийнятного рівня.  

По-третє, як вид діяльності  уповноважених структурних підрозділів щодо ство-

рення нормативних умов функціонування об’єктів критичної інфраструктури – авіацій-

ного транспорту. 

Наведене належить до поняття безпеки взагалі об’єкта критичної інфраструктури 

та авіаційного транспорту зокрема. Це інтегроване поняття залежно від виду об’єкта та 

окремих напрямків діяльності поділяється на конкретні види. Стосовно об’єктів авіацій-

ного транспорту, безпека об’єкта диференціюється на: безпеку авіації (БА); авіаційну 

безпеку (АБ); безпеку польотів (БП); економічну безпеку (ЕБ); фінансову безпеку (ФБ); 

кадрову безпеку (КБ); особисту безпеку (ОБ); фізичну безпеку об’єкта (ФБО); інформа-

ційну безпеку (ІБ);матеріально-технологічну безпеку (МТБ). 

Якщо розглядати об’єкт інфраструктури авіаційного транспорту відповідно до на-

ведених видів безпеки, то його нормальне функціонування визначається ступенем захи-

щеності від комплексу загроз і виникає системна проблема формування комплексного 

поняття його убезпечення. 

Дослідження ефективності діяльності щодо підтримання відповідного рівня без-

пеки об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту необхідно почати з визначення 

можливих безпекових загроз. Зокрема, відповідно до Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, 

загрозами безпеці критичної інфраструктури (КІ) визначено:  

− критична зношеність основних фондів об’єктів інфраструктури України та не-

достатній рівень їх фізичного захисту;  

− недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури від терористичних 

посягань і диверсій;  

− неефективне управління безпекою критичної інфраструктури і систем жит-

тєзабезпечення. Загрози критичній інфраструктурі в разі їх реалізації проявлятимуться у 

вигляді припинення надання послуг та товарів, що є життєво важливими для населення, 

економіки, державного управління [37–39].  

Зазначені загрози не є вичерпними для інфраструктури авіаційного транспорту. 

Аналіз безпекової обстановки об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту свідчить 

про щорічне  зростання  кількості інцидентів в останні три роки. Основні зусилля щодо 

забезпечення реалізації заходів цивільного захисту, що здійснюються Державною служ-

бою та підприємствами цивільної авіації, спрямовані на впровадження вимог загально-

державних та відомчих нормативно-правових актів з пожежної безпеки, розроблення і 

затвердження положень, інструкцій, інших нормативних актів, що діють у сфері транс-

порту; інспектування та перевірки суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності та контроль 

за виконанням ними авіаційних правил України з питань організації протипожежного 

забезпечення; утримання у справному стані засобів протипожежного захисту і зв’язку, 

пожежної техніки; створення на кожному аеродромі цивільної авіації підрозділів поже-

жної охорони та необхідної матеріально-технічної бази; здійснення заходів щодо впро-

вадження автоматичних засобів виявлення й гасіння пожеж [40, c. 96]. Одночасно загро-

зи безпеці об’єктів авіаційного транспорту не обмежуються матеріальними, 

управлінськими та організаційними прогалинами. 

Виконане нами дослідження та результати праць науковців, які займаються без-

пековими проблеми у галузі авіаційного транспорту, дозволяють визначити найбільш 

поширені види  загроз: 

− акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації [41]; 

− правопорушення, спрямовані на перешкоджання нормальній діяльності 

об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту та втраті персоналу й загрозі життю та 

здоров’я пасажирів [42, c. 20; 43, с. 46]; 

− загрози втрати льотного стану повітряними судами внаслідок дії небезпечних 

для повітроплавання чинників, а також охорони людського життя на землі та в повітрі, 

захисту навколишнього природного середовища та штучних споруд на території аеро-

порту (аеродрому) [16, с. 935]. 

Узагальнюючи наведене та використовуючи системний підхід, можемо зробити такі 

висновки щодо рівня загроз безпеки об’єктам інфраструктури авіаційного транспорту: 

– по-перше,  поліфакторності ризику, безпекових загроз об’єктам інфраструктури 

авіаційного транспорту; 

– по-друге, не є загрозою безпеці несистемні прогалини в оперативному управ-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

258 ISSN 2078-3566 

лінні об’єкта інфраструктури авіаційного транспорту, що не порушують нормальну тех-

нологічну діяльність та безпекові стандарти; 

– по-третє, до загроз належать діяння, спрямовані на дестабілізацію нормальної 

діяльності об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту та отримання від цього пев-

ної вигоди або досягнення іншої мети; 

– по-четверте, до загроз належать системні протиправні порушення чинного зако-

нодавства, що регулює різні сфери діяльності об’єктів інфраструктури авіаційного тран-

спорту. 

Висновки. Отже, для формування сучасного правового регулювання та ефектив-

ної організаційно-тактичної моделі убезпечення об’єктів інфраструктури авіаційного 

транспорту необхідно чітко визначити весь комплекс загроз та проранжувати його за 

рівнями стратегічного впливу на критичну інфраструктуру держави. Зважаючи на вико-

наний аналіз практики, законодавчих та відомчих нормативних актів і думок науковців 

вважаємо, що загрози безпеці діяльності об’єктів інфраструктури авіаційного транспор-

ту можуть бути диференційовані так: 

1. За джерелом виникнення всі загрози можна поділити на внутрішні та зовнішні: 

− внутрішні загрози: чинники, пов’язані з недоліками та прорахунками у діяль-

ності об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту, які можуть призвести до негатив-

них наслідків, а також з ефективністю заходів, які вживаються для усунення причин та 

умов, що цим недолікам сприяють; 

− зовнішні загрози: чинники, джерела яких перебувають поза межами підприєм-

ства. 

Аналіз убезпечення об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту свідчить, що 

найбільшу небезпеку для них мають зовнішні загрози, оскільки їх важко передбачити, а 

тому важко своєчасно вжити відповідних контрзаходів. 

2. За ступенем тяжкості, спричинених ними наслідків: загрози з низьким, сере-

днім та високим ступенем тяжкості наслідків: 

− загрози з низьким ступенем негативних наслідків: не чинять істотного втру-

чання в діяльність об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту та не мають загрози 

життю та здоров’ю пасажирів та персоналу; 

− загрози  середнього ступеня негативних наслідків: вимагають від структур 

об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту для їх подолання додаткових витрат 

порівняно з їхніми поточними зусиллями і не потребують значних витрат часу та потен-

ційно можуть мати загрозу життю та здоров’ю пасажирів і персоналу; 

− загрози високого ступеня негативних наслідків: їх реалізація створює загрозу 

життю та здоров’ю пасажирів та персоналу та знищенню авіаційної інфраструктури.  
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SUMMARY 

Ihor R. Shynkarenko І., Hanna O. Spitsyna. Security of aircraft infrastructure objects: 
theoretical aspects. The article determines that the basis for effective activity for the protection of critical 
infrastructure facilities is the formation of a system of legislative definition of criteria for attribution to 
the critical infrastructure of the state of the relevant facilities, including aviation. The basis of legislative 
and organizational activity in this sense is the implementation of scientific research aimed at the 
formation of scientific and organizational security of aviation objects. 

It is stated that beyond the scope of modern research in aviation security and in the whole of all 
critical infrastructure objects there remain: theoretical clarification of the essence and correlation of such 
theoretical and applied categories of different types of security with regard to critical infrastructure and 
aviation transport objects. The reasons and conditions for the formation of security threats to the entire 
aviation infrastructure of Ukraine have not been properly investigated. The necessity of development of 
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theoretical and applied and legal problems of safety of the objects of aviation transport of Ukraine is 
determined not only by the intervention in the activity of civil aviation, but also by the whole complex of 
conditions of normal activity of structures and subjects of business activity of objects of aviation 
infrastructure. 

The purpose of the article is to create on the basis of a series of articles a theoretical basis for 
organizational and legal security of objects of aviation transport infrastructure. The purpose of the article 
was implemented in a systematic approach to the study of existing problems in the security sphere of 
aviation infrastructure. The use of a set of general and specific research methods made it possible to 
determine the factors and content of the causes and conditions of the formation of threats to the security 
of all aviation transport infrastructure in Ukraine. 

This approach made it possible to conclude that the content of security of aviation infrastructure 
and economic entities located in their territory can be viewed from several positions: 

First - as conditions in which there is a complex system where the action of external factors and 
internal factors does not lead to the emergence of threats and negative objective and subjective negative 
processes. 

Secondly, as a condition of critical infrastructure - aviation, at which the risk of harming people 
or property is reduced to an acceptable level. 

Thirdly - as a type of activity of authorized structural units for creation of normative conditions 
for functioning of critical infrastructure objects - aviation transport. 

Taking into account the analysis of the practice, legislative and departmental regulations and 
opinions of scientists, a differentiated classification of security threats to aviation infrastructure objects is 
given, with determination of their impact on each element of the infrastructure. 

Keywords: aviation, aviation security, critical infrastructure, threat levels, aviation security 
threats, problems of securing aviation infrastructure, aviation activity. 
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БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА ЯК СПОСІБ  

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ  

В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Досліджено функціонал інституту безоплатної вторинної правової допомоги в аспекті реа-

лізації конституційного права особи на захист, комплексно вивчено статус захисника у процесі 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, акцентовано увагу на правових під-

ставах  питання стандартизації професійної юридичної допомоги. Авторами статті окреслюються 

ключові теоретичні та практичні проблемні аспекти надання уповноваженими суб’єктами безо-

платної вторинної правової допомоги у кримінальному судочинстві України. Встановлено статус 

захисника у процесі надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Ключові слова: безоплатна вторинна правова допомога, адвокат, захисник, право особи 
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Постановка проблеми. Інститут безоплатної вторинної допомоги у сучасній пра-

вовій системі є винаходом в аспекті реалізації конституційного права людини і громадя-

нина на захист. Держава у цьому питанні повинна забезпечувати потужний правничий 

блок, пов’язаний із наданням громадянам професійної допомоги юриста та нормативно-

го забезпечення випадків, коли така допомога надається на безоплатній основі. 

Ключовою фігурою забезпечення такою допомогою, яка має бути до того ж і які-

сною, є адвокат, який у кримінальному процесі набуває статусу захисника і виконує ряд 

важливих функцій не тільки для особи, яку захищає, але і для всього перебігу досудово-

го розслідування та судового розгляду. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

щодо надання безоплатної правової допомоги, зокрема вторинної, досліджували у своїх 

наукових роботах як теоретики, так і практики, зокрема: А. Бежевець, Є. Бова, 

С. Гончаренко, І. Гловацький, С. Фурса, А. Гаркуша тощо.  

Мета: здійснити у даному дослідженні ретроспективний аналіз функціонування си-

стеми безоплатної вторинної правової допомоги, а також комплексно вивчити статус захи-

сника у процесі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, звернути 

увагу на правові підстави та питання стандартизації професійної юридичної допомоги. 

Виклад основного матеріалу. Науковий підхід до поняття «правова допомога» 

сьогодні досить диференційований, тому що врозріз направлені численні думки правни-

ків стосовно характеру і правової природи юридичної допомоги. Незважаючи на це, без-

оплатна первинна і вторинна правова допомога застосовується майже у всіх сферах пра-

ва, де є необхідність захисту і охорони прав людини, а також реалізації права людини на 

захист, яке визначено Конституцією України. 

Основний Закон України проголошує, що кожен має право на професійну правничу 

допомогу. А в передбачених законом випадках така допомога надається безоплатно. До 

того ж, у ст. 59 Конституції України зазначено, що кожен є вільним у виборі захисника [1]. 

Отже, держава у цьому питанні повинна створити потужний правничий блок, 

пов’язаний із наданням громадянам професійної допомоги юриста та нормативним за-

безпеченням випадків, коли така допомога надається на безоплатній основі. 

Учений О. Капля у своєму дослідженні «Забезпечення права на правову допомогу 

як принцип адміністративного судочинства України» зазначає, що «особлива значущість 

права на правову допомогу виявляється в тому, що воно виступає своєрідним правовим 

посередником, без якого буває доволі складно повноцінно реалізувати гарантовані Основ-

ним законом права, оскільки процесуальне законодавство має здебільшого формалізова-

ний характер» [2, с. 107]. Дане дослідження проведене в межах адміністративного судо-

чинства, проте воно актуальне для будь-якого процесу. Усе залежить лише від сфери 

суспільних відносин, у межах яких особа реалізує гарантоване право на правову допомогу. 

Таким чином, дана допомога має бути доступною, нічим не обмеженою та реаль-

ною. А щоб вона такою вважалася, сьогодні в Україні діє система центрів надання безо-

платної первинної і вторинної правової допомоги, ряд юридичних клінік, зокрема, на 

базі вищих навчальних закладів та інших установ юридичного спрямування. Так, до ко-

ординаційних центрів безоплатної правової допомоги у 2019 році надійшло 2 700 484 

звернення про надання правової допомоги і було ухвалено 1049 виправдувальних виро-

ків завдяки кваліфікованому захисту адвокатів, які співпрацюють із системою безоплат-

ної правової допомоги (далі – БПД). Це спрямовано на поширення якісної юридичної 

допомоги, а дана статистика свідчить про популяризацію і довіру серед населення до 

системи та її дієвості [3]. 

Окрім того, така допомога має бути безоплатною у виняткових випадках, які пе-

редбачені чинним законодавством. Саме тому на державу покладається обов’язок виок-

ремити їх в аспекті необхідності визначеним соціальним групам і закласти в Державний 

бюджет обсяг коштів на фінансування юридичної допомоги. У протилежному випадку, 

нехтування посадовими особами законодавчого органу влади даними приписами може 

призвести до низької правової захищеності громадян, поширення нігілізму та правової і 

моральної деформації системи держави і права. 

Нормативно-правова база стосовно інституту безоплатної правової допомоги до-

сить широка, починаючи від документів міжнародного значення і до норм українського 

законодавства. Положення про безоплатну правову допомогу закріплені в Конвенції Ради 

Європи про захист прав людини і основоположних свобод та в Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права [4; 5]. Крім того, Конвенція про статус біженців, Конвен-
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ція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах та інші міжнародні акти передбачають обов’язок держави забезпечити безоплатну 

та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і створити дієвий механізм, 

який забезпечить доступність для кожного безоплатної правової допомоги [6; 7]. 

Безоплатна правова допомога в Україні є регламентованою на правовому рівні, а 

тому існує ряд нормативно-правових актів, що визначають базові засади її надання і фу-

нкціонування, зокрема і в системі кримінального процесу. Проте центральним серед чи-

сленних документів є Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 

№ 3460-VI, де надається тлумачення дефініції безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі  – Закону). У межах дослідження нас цікавитиме саме вторинна допомога, тому що 

саме цей вид означає захист підсудного адвокатом, який співпрацює із системою надан-

ня кваліфікованої юридичної допомоги в разі необхідності. Відповідно до ст. 13 Закону, 

безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні 

рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя [8].  

Метою популяризації безоплатної правової допомоги в Україні є розповсюдження 

правових інструментів для захисту своїх інтересів, відновлення порушених прав і свобод 

серед населення держави, забезпечення рівного доступу до правосуддя, а також відпові-

дності мережі надавачів безоплатної правової допомоги потребам громадян [9]. 

Відповідно до ст. 13 Закону «…вторинна допомога існує у трьох основних фор-

мах: захисту; представництво осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, та їх інтересів у судах, органах державної влади, органах місцевого самовря-

дування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру» [8]. 

Незважаючи на незначну кількість дій, які може виконувати суб’єкт надання БВПД, 

спектр його можливостей доволі широкий, тому що захист, як і складання процесуаль-

них документів, є тривалими та об’ємними процесами, де захисник має детально вивчи-

ти обставини, зробити власні висновки стосовно дотримання уповноваженими службо-

вими особами принципів верховенства права та законності, інших фундаментальних 

засад залежно від виду процесу, у межах якого адвокат здійснює свою діяльність. 

Поняття «процесу» існує майже у всіх галузях права, а тому право особи на про-

фесійну правову допомогу втілене у кодифікованих законах, які регулюють суспільні 

відносини: Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуаль-

ний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесу-

альний кодекс України. Крім того, доцільно звернути увагу на базовий нормативно-

правовий акт: Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».  

Таким чином, у ході даного дослідження з’ясовано, що термін «правова допомо-

га» у контексті Закону України «Про безоплатну правову допомогу» поєднує в собі пра-

во особи «мати призначеного захисника в разі, коли інтереси правосуддя (характер спра-

ви, наслідки для обвинуваченого та його можливість захищати себе самостійно) того 

вимагають або коли у особи немає достатньо коштів для оплати цього захисника» [10, 

с. 34-35]. 

Як вже зазначалося вище, підвалини безоплатної правової допомоги складає Кон-

ституція України, яка містить окремі норми, що регламентують право кожної особи на 

кваліфіковану правову допомогу на безоплатній основі. Забезпечення такої допомоги – 

обов’язок держави, тому що вона є гарантом дотримання прав і свобод людини і грома-

дянина, а також здійснення управлінської діяльності на засадах законності і верховенст-

ва права. 

Слід зауважити, що надання безоплатної вторинної правової допомоги найчастіше 

похідна дія, тому що, перш за все, особа звертається до уповноваженого органу за квалі-

фікованою юридичною допомогою з питань її порушених прав.  

Адвокатура є основним інститутом, який здійснює захист, представництво інте-

ресів осіб, що мають право на правову допомогу. Крім того, вона вважається суб’єктом 

надання якісної допомоги, тому що саме адвокати беруть безпосередню участь у станов-

ленні системи безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, надання якісної пра-

вової допомоги покладено на захисників контрактом, який укладається із центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Питання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги гостро постає і 

досі у системі надання такої допомоги. Дане дослідження побудоване на постулатах Кри-

мінального процесуального кодексу, а також на реалізації особою права мати захисника на 

першу вимогу та побачення з ним без обмеження їх кількості і тривалості відповідно до 
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п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України [13]. А тому в архіві практики Європейського суду з прав лю-

дини є достатня кількість прецедентів, пов’язаних з порушення прав і законних інтересів 

підзахисних осіб у результаті залучення захисника на безоплатній основі. Наприклад, у 

справі «Загородній проти України» (№ 27004/06 від 24.11.2011 р.) заявник наголошує на 

тому, що його право на вільний вибір захисника було порушене; «Бортник проти України» 

(№ 39528/04 від 27.01.2011 р.), «Нечипорук та Йонкало проти України» (№ 42310/04 від 

21.01.2011 р.), «Балицький проти України» (№ 12793/03 від 03.11.2011 р.) так само зверта-

ють увагу на порушення права на захист і юридичну допомогу [11, с. 271]. 

Право особи на захист, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-

шення, гарантоване пунктом 3 (с) статті 6 Конвенції, і становить одну з головних підвалин 

справедливого судового розгляду [4; 12]. Безперечно, право на захист – це не монолітна 

категорія або ознака справедливого суду. У ході даного дослідження з’ясовано, що дане 

право досить диференційоване, тому що воно може виражатися у різних формах. Зважаю-

чи на Кримінальний процесуальний кодекс, слід зазначити, що особа: має право мати за-

хисника (п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК); право захищати себе самостійно шляхом збирання і подачі 

слідчому, прокурору, слідчому судді докази (п. 8 ч. 3 ст. 42 КПК), подавати свої зауважен-

ня до порядку проведення дій (п. 10 ч .3 ст. 42 КПК), заявляти клопотання, відводи (п. 12, 

13 ч. 3 ст. 42 КПК) тощо; право на безоплатну правову допомогу, якщо того вимагає закон, 

а підозрюваний, обвинувачений з об’єктивних причин не може його залучити самостійно 

(ст. 49 КПК); право на практичну й ефективну правову допомогу (ст. 47 КПК) [13; 14, с. 

75]. Враховуючи, що право на захист сегментарне, також слід підкреслити, що воно надає 

особі вибір: захищати себе самостійно або залучати захисника. Лише у визначених зако-

ном випадках адвокат обов’язково залучається, про що повідомляється особа і в разі її від-

мови або неспроможності залучити захисника, відповідний центр надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Тобто фактично залучення правника-спеціаліста в якості 

безоплатної правової допомоги може бути здійснено на наступних підставах: якщо особа 

не може його залучити самостійно через відсутність належних коштів або якщо даного 

залучення вимагають інтереси правосуддя. Такі випадки є винятковими і їх не можна вва-

жати порушення прав або свобод людини. 

Саме тому під час залучення захисника компетентні органи повинні брати до ува-

ги фінансові можливості обвинуваченого та інтереси правосуддя, зокрема, природу і 

складність висунутого обвинувачення, а також оцінювати здатність обвинуваченого за-

хищати себе самостійно. Що стосується відсутності коштів, то, наприклад, ними замі-

нюється відбування заявником покарання у вигляді позбавлення волі за інший злочин 

під час нового кримінального провадження та відсутність жодних ознак того, що він мав 

будь-яке джерело доходу, так само як і факт призначення захисника, що свідчить про 

визнання державними органами його фінансових труднощів [14, c. 77]. 

Безоплатна вторинна допомога, відповідно до статистичних даних офіційного 

сайту, набуває розповсюдження з 2014 року. Саме з цього часу практика захисту адвока-

тами обвинувачених у суді стає ефективнішою та постійно зростає (у 2019 вже 1049 ви-

правдувальних вироків) [3]. З липня 2014 року запроваджено Стандарти якості надання 

вторинної безоплатної правової допомоги, чим значно пожвавлено діяльність захисни-

ків, їх умотивованість, зацікавленість і встановлено певним чином відповідальність. Дані 

стандарти у 2014 році створено у межах кримінального процесу, а з грудня 2017 року 

вирішено, що подібних правил потребують цивільний, адміністративний і господарський 

процес тощо [15; 16]. Стандарти якості надання захисником безоплатної правової допо-

моги на договірних засадах – це готовий алгоритм дій під час захисту або представницт-

ва; уніфікація дій адвоката, який працює в системі безоплатної вторинної правової до-

помоги; додатковий інструмент для обґрунтування своєї позиції та захист від 

необґрунтованих претензій і звинувачень у неякісній роботі [17]. Крім того, дані станда-

рти слід вважати певною гарантією особі у тому, що адвокат добросовісно і якісно вико-

нує свою роботу. Дії захисника відповідно до визначених правил на всій території Укра-

їни формують авторитет системи надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Особливої уваги у кожному кримінальному провадженні мають заслуговувати 

випадки, коли участь захисника є обов’язковою. Вони передбачені чинним Криміналь-

ним процесуальним кодексом. Фактично у кодифікованому процесуальному законі за-

кладена гарантія права особи на захист. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 вересня 2015 р. № 9 наголошує, 

що необхідною умовою реалізації права на захист є забезпечення основних його гаран-
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тій на усіх стадіях кримінального провадження, оскільки випадки, коли підозрюваному, 

обвинуваченому під час досудового розслідування не було призначено захисника за 

умови його обов’язкової участі, ставлять під сумнів питання належності та допустимості 

доказів, на яких ґрунтується обвинувальний акт прокурора. При цьому призначення за-

хисника у судовому провадженні у таких справах не може саме по собі відновити пору-

шене право на захист [18, c. 122]. 

Обов’язкова участь захисника у спеціальному досудовому розслідуванні передба-

чена ст. 52 КПК України на підставі ст.ст. 49, 53 КПК України [13]. У даній формі досу-

дового розслідування прийняття процесуального рішення про проведення спеціального 

досудового розслідування вважається моментом, з якого підозрювано-

му/обвинуваченому в обов’язковому порядку надається захисник. 

Висновки. Інститут безоплатної правової допомоги постійно вдосконалюється. 

Як свідчить дане дослідження, за наведеною статистичною інформацією, рівень довіри 

населення до цього інституту значно підвищився. Якість безоплатної правової допомоги 

залежить від багатьох чинників. Перш за все, від того, наскільки відповідально і прискі-

пливо адвокат виконуватиме свою роботу. 

Зокрема, адвокатами обговорювалась теза про стимулювання до надання якісної 

допомоги, оскільки велика кількість справ, які знаходяться в адвоката, заважає концент-

рації, і як наслідок, зменшує рівень позитивних рішень. Крім того, безоплатна правова 

допомога не передбачає підтримку громадян у зверненні до міжнародних судових уста-

нов, наприклад, до Європейського суду з прав людини. Допомога на міжнародному рівні 

може бути надана системою громадських приймалень Української Гельсінської спілки з 

прав людини.  
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Alina H. Harkusha, Olena A. Soldatenko. Free secondary legal aid as a method of imple-

menting of constitutional humans rights within the criminal procedure. The article investigates the 
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tance. The authors of the article outline the key theoretical and practical problematic aspects of the provi-

sion of free secondary legal aid by authorized entities in criminal proceedings in Ukraine. Defender's 

status in the process of providing secondary secondary legal aid has been established. 

The article investigates that the bar is the main institution that provides protection, representation 

of interests of persons entitled to legal aid. In addition, it is considered to be the subject of quality assis-

tance, because it is the lawyers who are directly involved in setting up a free secondary legal aid system. 

In the course of this study it is found that the term “legal aid” in the context of the Law of Ukraine 

“On Free Legal Aid” combines the person’s right “to have a defense counsel appointed when the interests 

of justice (the nature of the case, the consequences for the accused and his ability to defend on their own) 

require it or when the person does not have sufficient funds to pay for this defender”. 

The quality of free legal aid depends on many factors. First of all, from how responsibly and me-

ticulously the lawyer will perform his work. In particular, the lawyers discussed the thesis of incentives to 

provide quality assistance, as the large number of cases in the lawyer, hinders concentration, and as a 

result, reduces the level of positive decisions. In addition, free legal aid does not provide support to citi-

zens in applying to international courts, such as the European Court of Human Rights. Assistance at the 

international level can be provided by the system of public receptions of the Ukrainian Helsinki Human 

Rights Union. 

Keywords: free secondary legal aid, lawyer, advocate, right of defense. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  

ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

МОРАЛЬНОСТІ 

 

 
Досліджено деякі аспекти розслідування злочинів проти моральності. Розглянуто особли-

вості використання спеціальних знань під час розслідування цієї категорії кримінальних правопо-

рушень. Зазначається, що спеціальні знання – це сукупність теоретичних знань і практичних умінь 

та навичок у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, отриманих внаслідок професійної підгото-

вки і фахової освіти, що використовують для попередження та розслідування кримінальних пра-

вопорушень. 

Наголошено на тому, що спеціальні знання можуть використовуватися уповноваженою 

особою як безпосередньо, так і опосередковано. На підставі аналізу судово-слідчої практики серед 

основних форм використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти моральності 

було виокремлено такі: безпосередня (використання слідчим спеціальних знань під час проведен-

ня окремих процесуальних дій); опосередкована (призначення судових експертиз та залучення 

відповідних спеціалістів до проведення окремих процесуальних дій). 

Ключові слова: злочини проти моральності, спеціальні знання, слідчі (розшукові) дії, так-

тичний прийом, форми використання спеціальних знань. 

 

Постановка проблеми. Процес розслідування кримінальних правопорушень ви-

магає від працівників правоохоронних органів застосовування максимального набору 

можливих засобів та методів. Одним з найбільш поширених засобів, що застосовують у 

будь-якому кримінальному провадженні є використання спеціальних знань. Цей аспект 

має свої характеристики як стосовно суб’єкта його можливого використання, так і щодо 

його форм. Крім того, в науковій літературі дотепер є полеміка щодо інформаційного 

наповнення терміну «спеціальні знання». Також необхідно наголосити на тому, що ви-

користання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти моральності має 

певні відмінності, які потребують висвітлення. 
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Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Вагомий 

внесок у розвиток спеціальних знань зробили вчені-криміналісти, як-от Т. В. Авер’янова, 

В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, А. В. Дулов, В. А. Журавель, В. О. Коновалова, 

Н. І. Клименко, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, 

П. Д. Нестеренко, І. В. Пиріг, М. І. Порубов, Б. В. Романюк, М. В. Салтевський, 

В. В. Тіщенко, К. О. Чаплинський, О. Г. Філіппов, М. Г. Щербаковський та інші. Однак 

питання використання спеціальних знань під час розслідування досліджуваної категорії 

кримінальних правопорушень науковцями комплексно не досліджувалися. 

Метою статті є висвітлення особливостей використання спеціальних знань під час 

розслідування злочинів проти моральності. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначено вище, використання спеціальних 

знань є ефективним засобом виявлення нової, а також перевірки наявної доказової інфо-

рмації. Зокрема, 96  % опитаних працівників правоохоронних органів вказали на 

обов’язковість використання зазначеного методу перевірки та отримання доказів. 

Необхідно наголосити на тому, що під час кримінального провадження на стадії 

як досудового розслідування, так і в суді можуть виникнути питання, вирішення яких 

через вузьку спеціалізацію і неправовий характер може виявитися не до снаги слідчому 

й суду. У цьому разі, як зазначають науковці, до процесу доказування залучають інших 

учасників кримінального процесу – осіб, які мають спеціальні знання, достатні для ква-

ліфікованого вирішення проблеми, що виникла, а саме: експерти, спеціалісти, консуль-

танти [11, с. 105]. 

Розглядаючи питання щодо використання спеціальних знань під час розслідуван-

ня досліджуваної категорії кримінальних правопорушень, вважаємо за необхідне визна-

чити, що саме розуміють під терміном «спеціальні знання». Наприклад, Б. В. Романюк 

надає таке тлумачення досліджуваної наукової категорії – це сукупність науково обґрун-

тованих відомостей окремого (спеціального виду), якими володіють особи – спеціалісти 

у рамках будь-якої професії у різних галузях науки, техніки, мистецтва та ремесла, і, 

відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства, використовують їх для 

успішного вирішення завдань кримінального судочинства [14, с. 57]. Зі свого боку, 

Є. І. Зуєв наголошує на тому, що спеціальними знаннями є професійні, що відповідають 

сучасному рівню розвитку пізнання (виключаючи галузі процесуального та матеріально-

го права) у науці, техніці, мистецтві або ремеслі, використання яких у боротьбі зі зло-

чинністю сприяє виявленню доказової та оперативно-розшукової інформації, а також які 

сприяють розробці технічних засобів і тактичних прийомів виявлення і фіксації слідів 

або інших ознак злочинних діянь [4, с.  72]. Одразу відмічаємо наявність у першому 

визначенні такого терміну, як «спеціаліст», тимчасом як Є. І. Зуєв не відокремлює вико-

ристання спеціальних знань. 

А вже В. Г. Грузкова наголошує на тому, що спеціальні знання поєднують у собі, 

по-перше, наукові знання, що дозволяють розкрити (власне, «пізнати») природу до-

сліджуваних явищ, їхню сутність; по-друге, життєвий досвід – найбільш раціональні, 

ефективні алгоритми практичної діяльності; по-третє, знання з галузі техніки, що акуму-

люють сучасну науково-технічну інформацію і досвід її практичної реалізації [2, с. 37]. 

Тобто знову відсутня конкретна особа – «спеціаліст», але має місце визначення переліку 

професійних знань, які він повинен мати. 

На наш погляд, найбільш вдало відображає юридичний характер поняття 

спеціальних знань визначення В. К. Лисиченка та В. В. Циркаля, які зазначили, що це 

незагальновідомі в судочинстві наукові, технічні та практичні знання, набуті внаслідок 

професійного навчання чи роботи за певною спеціальністю особою, залученою як 

спеціаліст чи експерт з метою допомоги слідчому чи суду у з’ясуванні обставин справи 

або надання висновків з питань, для вирішення яких потрібне їх використання [9, с. 22]. 

Так само Г. М. Надгорний наголошує, що сутність досліджуваного поняття можна 

сформулювати так: це знання, що не належать до загальновідомих, які створюють осно-

ву професійної підготовки з наукових, інженерно-технічних і виробничих спеціально-

стей, а також незагальновідомі знання, що необхідні для заняття будь-якими іншими 

видами діяльності [12, с. 42]. 

Зі свого боку, Г. І. Грамович вказує, що спеціальними в кримінально-

процесуальному значенні будуть систематизовані наукові знання, вміння та навички в 

окремій галузі людської діяльності (виключаючи знання в галузі матеріального і про-

цесуального права), одержані внаслідок цілеспрямованої професійної підготовки та до-
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свіду роботи, що використовуються з метою збирання доказової та орієнтуючої інфор-

мації про злочинне діяння, а також сприяють розробці технічних засобів і прийомів ро-

боти з доказами та встановлення вагомих обставин, що мають значення для справи 

[1, с. 12]. У цьому визначенні зауважуємо на фразу «значення для справи», яка визначає 

цілеспрямованість використання спеціальних знань. 

На думку В. М. Реваки спеціальні знання – це сукупність будь-яких пізнань на су-

часному етапі їхнього розвитку в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, отриманих 

внаслідок професійної підготовки і фахової освіти, за винятком професійних правових 

пізнань суб’єкта доказування (органу дізнання, слідчого, прокурора, суду), використову-

ваних з метою виявлення і розслідування злочинів у порядку, передбаченому криміналь-

но-процесуальним законом [15, с. 177]. Знову можемо побачити, що у визначенні виок-

ремлюється певна мета використання спеціальних знань – виявлення і розслідування 

злочинів. 

Такої самої позиції дотримуються у своєму визначенні В. С. Кузьмічов та 

І. В. Пиріг, визначивши, що під спеціальними знаннями розуміють сукупність теоретич-

них знань і практичних умінь та навичок у галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла, 

набутих внаслідок спеціальної теоретичної підготовки або професійного досвіду роботи, 

що використовуються з метою розкриття, розслідування та запобігання злочинів 

[7, с. 14]. Тобто спеціальні знання використовуються відповідними суб’єктами з метою 

розслідування та запобігання злочинів. Щодо злочинів проти моральності як суспільно-

небезпечного діяння, то під час його розслідування можуть застосовуватися різні 

спеціальні знання. 

Досить слушною є думка М. Г. Щербаковського, який наголошує на тому, що про 

вміння експерта, насамперед, вказує те, що він знає, як провести дослідження, тобто має 

знання про об’єкт дослідження і способи вилучення з нього необхідної інформації. Тому 

в поняття вміння необхідно включити знання про об’єкти і методи, методики до-

слідження. З іншого боку, вміння завжди є застосуванням знань, тобто недостатньо про-

сто знати щось про предмет, необхідно опанувати цілою низкою дій та операцій для то-

го, щоб застосувати ці знання. Отже, уміння – це цілеспрямовані дії (операції, 

дослідження) з об’єктом на основі знання про нього. У цьому сенсі виконання дії на ос-

нові навичок стає автоматичним. У свідомості обізнаної особи, наприклад, висуваються 

на передній план цілі, заради яких виконуються дії, і умови, в яких вони протікають, а 

також їх можливі результати. На підставі викладеного вважаємо, що включення в понят-

тя «спеціальних знань» вмінь та навичок є зайвим і не відповідає прийнятим у педагогіці 

та психології положенням. Тому цілком правильним є роз’єднання законодавцем 

спеціальних знань та навичок їх застосування у спеціаліста в кримінальному про-

вадженні (ст. 71 КПК України) [20, с. 225–226]. 

Доречною є позиція В. Н. Махова, який акцентує на тому, що в кримінальному 

процесі досліджувана категорія є знаннями, які властиві різним видам професійної дія-

льності, за винятком знань, що є професійними для слідчого і судді, та використовують-

ся під час розслідування злочинів і під час розгляду кримінальних справ у суді з метою 

сприяння встановленню істини в справі у випадках, формах і порядку, визначених кри-

мінально-процесуальним законодавством [10, с. 131]. 

Ми підтримуємо позицію К. О. Чаплинського, який серед головних цілей 

використання спеціальних знань під час експертизи визначає сприяння повному і 

швидкому розкриттю та розслідуванню злочинів, встановлення істини у кримінальній 

справі, дослідження певних об’єктів і явищ, отримання необхідних відомостей для 

встановлення обставин, що мають значення для правильних та обґрунтованих рішень по 

справі; сприяння виявленню, фіксації і вилученню доказів та з’ясуванню спеціальних 

питань, що виникають при проведенні слідчих дій [17, с. 236]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що спеціальні знання – це сукупність теоретичних 

знань і практичних умінь та навичок у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, отри-

маних внаслідок професійної підготовки і фахової освіти, що використовуються з метою 

попередження та розслідування кримінальних правопорушень. 

Звичайно, використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти 

моральності потрібно розглядати крізь призму оперування ними тими чи іншими 

суб’єктами під час проведення відповідних слідчих (розшукових) дій. Зокрема, у 

кримінально-процесуальному законодавстві України як суб’єкти використання 

спеціальних знань, про що наголошує І. В. Пиріг, чітко визначені їх безпосередні носії – 
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слідчий, спеціаліст, експерт [13, с. 37]. Зі свого боку, О. В. Фролов до суб’єктів 

застосування спеціальних знань відніс такі категорії: експерт; спеціаліст; педагог; 

психолог; перекладач; безпосередньо особу, що проводить розслідування [19, с. 82]. 

Стосовно форм використання спеціальних знань визначеними суб’єктами слід зазна-

чити таке. Г.  Г. Зуйков до самостійних форм використання спеціальних знань відносив такі: 

а) безпосереднє застосування спеціальних знань у науці, техніці, мистецтві і ремес-

лі самим суддею; 

б) призначення експертиз; 

в) призначення ревізій; 

г) знання, які властиві різним видам професійної діяльності, за винятком знань, 

що є професійними для слідчого і судді, та використовуються під час розслідування зло-

чинів і розгляді кримінальних справ у суді з метою сприяння встановленню істини в 

справі у випадках, формах і порядку, визначених кримінально-процесуальним законо-

давством; 

д) консультаційна допомога фахівця без залучення його до особистої участі в судо-

вих діях; 

е) участь фахівця в судових діях [5, с. 116]. 

А вже В. К. Лисиченко та В. В. Циркаль до основних процесуальних форм застосу-

вання спеціальних знань і технічних засобів відносять: 1) безпосереднє використання їх 

слідчим, прокурором (у тому числі криміналістом) і складом суду при виконанні своїх 

процесуальних функцій збирання, дослідження й оцінки доказів; 2) участь спеціалістів при 

провадженні слідчих дій; 3) призначення і провадження судових експертиз [9, с. 50–51]. 

Крім того, наприклад, В. С. Кузьмічов виокремлює певні непроцесуальні форми 

використання спеціальних знань. Автор відносив до них консультативну та довідкову 

діяльність суб’єктів спеціальних знань (усну чи у вигляді довідок); проведення ревізій-

них чи аудиторських дій; участь суб’єктів спеціальних знань в оперативно-розшукових 

заходах; попередні дослідження матеріальних об’єктів спеціалістами й експертами (в 

усній чи письмовій формі); результати перевірок за криміналістичними обліками (у ви-

гляді довідок) [8, с. 200]. 

Ми підтримуємо позицію В. В. Тіщенка, який доречно поділяє використання 

спеціальних знань на такі категорії: 

– безпосередні, тобто такі, що безпосередньо спрямовані на збирання й отримання 

доказів 

– опосередковані, тобто ті, що сприяють збиранню і оцінці доказів [16, с. 351–352]. 

Зі свого боку, Ю. М. Чорноус акцентує на тому, що реалізація техніко-

криміналістичного забезпечення стосується різних питань, пов’язаних із залученням 

спеціальних знань, участю спеціалістів (зокрема, інспекторів-криміналістів, судових 

експертів) під час проведення слідчих (розшукових) дій, вилученням речових доказів, 

наступним проведенням судових експертиз. Судово-експертна діяльність за змістом є 

предметом дослідження багатьох наукових праць, заслуговує особливої уваги у структу-

рі техніко-криміналістичного забезпечення, а згідно з іншим поглядом – як самостійна 

складова криміналістичного забезпечення. Отже, основний зміст техніко-

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів становлять відповідні спеціаль-

ні знання і технічні засоби, а також суспільні відносини, що виникають у процесі їх за-

стосування. Розвиток суспільних відносин, вплив науково-технічного прогресу, удоско-

налення засобів та методів злочинної діяльності вимагають постійної уваги до вказаних 

питань [18, с. 221]. 

Проаналізувавши праці зазначених авторів, ми зробили висновок, що опосередко-

ваність використання спеціальних знань проявляється в тому, що під час проведення 

судової експертизи структура функцій слідчого дещо змінюється. Якщо під час прове-

дення загальної маси слідчих (розшукових) дій слідчий є уповноваженою особою, яка 

проводить окремі дії, то під час призначення експертизи його функція змінюється. Як 

вказують окремі науковці, у тактиці проведення експертизи слідчий виконує функції 

організації, контролю та фіксації [3, с. 249]. 

Отже, спеціальні знання можуть використовуватися уповноваженою особою як 

безпосередньо, так і опосередковано. На підставі аналізу судово-слідчої практики серед 

основних форм використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти 

моральності нами було виокремлено такі: 

– безпосередня (використання слідчим спеціальних знань під час проведення 
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окремих процесуальних дій); 

– опосередкована (призначення судових експертиз та залучення відповідних спе-

ціалістів до проведення окремих процесуальних дій). 

Особливого значення під час розслідування злочинів проти моральності відіграє 

роль спеціаліста під час проведення окремих процесуальних дій. Тому ми вважаємо до-

речною думку Є. П. Іщенка, який наголошує на тому, що спеціалісти залучаються до 

участі в слідчих (розшукових) діях у разі: 

1) відсутності спеціальних знань і навичок у слідчого; 

2) недостатнього оволодіння слідчим прийомами і засобами швидкого і доброякі-

сного виконання тієї чи іншої роботи, що вимагає спеціальних знань і навичок; 

3) необхідності з етичного чи тактовного погляду доручити здійснення визначе-

них дій саме спеціалістові; 

4) одночасного застосування низки НТЗ; 

5) необхідності виконати великий обсяг роботи, що вимагає спеціальних знань і 

навичок [6, с. 12]. 

Висновки. Отже, виконане нами дослідження дозволяє зробити певні висновки, 

зокрема, спеціальні знання – це сукупність теоретичних знань і практичних умінь та 

навичок у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, отриманих внаслідок професійної 

підготовки і фахової освіти, що використовуються з метою попередження та розсліду-

вання кримінальних правопорушень. На підставі аналізу судово-слідчої практики серед 

основних форм використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти 

моральності було виокремлено такі: безпосередня (використання слідчим спеціальних 

знань під час проведення окремих процесуальних дій); опосередкована (призначення 

судових експертиз та залучення відповідних спеціалістів до проведення окремих проце-

суальних дій). 
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SUMMARY 

Mykola M. Yefimov. Use of special knowledge in investigation of anti-morality crimes. The 

scientific article deals with some aspects of the investigation of crimes against morality. The peculiarities 

of the use of special knowledge in the investigation of this category of criminal offenses are considered. 

The author emphasizes that during criminal proceedings at the stage of both pre-trial investigation 

and in court, questions may arise, which, due to their narrow specialization and unlawful nature, may not 

be within the power of the investigator and the court. In such cases, other participants in the criminal 

process are involved in the process of proving - persons who have special knowledge sufficient to make a 

qualified solution to the problem. 

It is noted that special knowledge is a set of theoretical knowledge and practical skills in the field 

of science, technology, arts, crafts obtained as a result of vocational training and professional education 

used for the prevention and investigation of criminal offenses. 

The view is maintained that the following should be attributed to independent forms of the use of 

specialized knowledge: the direct application of specialized knowledge in science, technology, art and 

craft by the judge himself; appointment of examinations; appointment of audits; knowledge that is inher-

ent in various types of professional activity, except knowledge that is professional for the investigator and 

the judge, and is used in the investigation of crimes and criminal proceedings in court in order to facilitate 

the establishment of the truth of the case in cases, forms and procedures determined by criminal- proce-

dural legislation; consulting assistance of a specialist without involving him personally in court actions; 

expert's participation in court actions. 

It is emphasized that specialized knowledge can be used directly and indirectly by an authorized 

person. Based on the analysis of judicial investigative practice, the following were distinguished among 

the main forms of use of special knowledge in the investigation of crimes against morality: direct (use of 

special knowledge by investigators in carrying out individual procedural actions); mediated (appointment 

of forensic expertise and involvement of relevant specialists in individual procedural actions). 

Keywords: crimes against morality, special knowledge, investigative (search) actions, tactical 

admission, forms of use of special knowledge. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ, ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 

 
Висвітлено основні проблеми захисту документів, що посвідчують особу під час перетину 

державного кордону України. Визначено, що правоохоронні органи все частіше виявляють підро-

блені документи під час перетину державного кордону. Факти підробки документів пов’язані з 

підвищенням рівня суспільної небезпеки, оскільки стосуються різних способів вивчення криміна-

льних правопорушень як в Україні, так і за її межами. Цьому сприяють не тільки економічно-

політична нестабільність у державі, а й наявність в обігу паспортних документів старих зразків, у 

яких ступінь захисту від підробки не надто високого рівня, як у документах нового зразка. Розслі-

дування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням підроблених паспортних 

документів, неможливе без знань про засоби їх підробки, порядок огляду та особливості прове-

дення відповідних експертиз. 

Ключові слова: паспортні документи, експертиза, підробка, Державна прикордонна слу-

жба, правоохоронні органи. 

 

Постановка проблеми. У сучасних науково-технічних умовах більшість методи-

чних рекомендацій потребує покращення через втрату актуальності. Це потребує необ-

хідності вдосконалення процедури проведення експертиз та застосування новітніх мето-

дів і засобів виявлення підробок у документах. У зв’язку з набуттям Україною статусу 

незалежної держави та визнанням її на міжнародній арені постає питання щодо належ-

ного захисту, оформлення, нормативно-правового забезпечення документів, що іденти-

фікують особу під час перетину державного кордону. 

Сьогодні в нашій країні склалася ситуація, коли громадяни однаково використо-

вують паспортні документи як зразка 2008, так і 2015 років. Звичайно, документи нового 

зразка мають більш високий ступінь захисту від підробки. Правильно налагоджена сис-

тема документообігу багато в чому залежить від зовнішньої та внутрішньої політики 

держави, яка створює умови для функціонування безвізового режиму з одночасним вдо-

сконаленням бланків документів, що ідентифікують особу під час перетину державного 

кордону. Використання новітніх технологій допомагає виявити підробку документів 

впродовж процедури перетину державного кордону та допомагає запобігати зростанню 

транснаціональної злочинності.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

виявлення та вдосконалення захисту паспортних документів розглядали у працях вчені, 

як-от О. В. Ананьїн, О. Л. Кобилянський, Н. С. Карпова, В. С. Мощишина, В. Я. Радець-

ка, Ю. М. Чорноус, О. В. Шведова та інші. Але складнощі, які часто виникають під час 
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проведення технічної експертизи, досліджувалися достатньо фрагментарно, що зумов-

лює необхідність опрацювання неврегульованих законодавством питань щодо викорис-

тання найсучасніших методик під час здійснення експертиз. 

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати види підробок паспортних даних, 

встановити, які є шляхи удосконалення наявних методик виявлення фальшивих докуме-

нтів, визначити, які новітні технології використовують правоохоронні органи під час 

виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з використовуванням не-

справжніх документів, і під час запобігання та попередження транснаціональної злочин-

ності. Напрямки діяльності, спрямованої на осучаснення вітчизняних методик виявлення 

фальшивих документів, передбачають низку організаційно-правових заходів. У цій стат-

ті розглядаються такі організаційно-правові заходи: вивчення і узагальнення прийомів 

виявлення підробок документів нового й старого зразків; розробка пропозицій щодо ви-

роблення якісного багатоступеневого механізму захисту бланків документів; виконання 

рекомендацій членів міжнародних організацій щодо захисту документів.  

Виклад основного матеріалу. Одним з основних напрямків державної політики з 

питань національної безпеки та євроінтеграції України є запобігання транснаціональній 

організованій злочинності під час процедури перетину державного кордону України. 

Використання підроблених паспортних документів – це достатньо поширений засіб, 

який сприяє реалізації загроз різних видів організованої транснаціональної злочинності, 

особливо торгівлі людьми, терористичній діяльності, нелегальній міграції.  

Важливим елементом боротьби з фальсифікацією паспортних документів є забез-

печення ефективної судово-експертної діяльності відповідних підрозділів Державної 

прикордонної служби України (ДПСУ). Для проведення якісної судово-технічної експе-

ртизи паспортних документів необхідно ретельно аналізувати інформацію про сучасні 

способи підробки документів. 

Потреба в постійному дослідженні ознак і методів підробок зумовлена стрімким 

розвитком поліграфічних засобів. Такий аналіз сприяє покращенню системи захисту 

документів,  що надають право на перетин державного кордону України [1, с. 58–64]. 

Проблемам правового захисту документів від підробок та методам їхнього вияв-

лення приділяли увагу науковці, як-от І. В. Білоус, А. В. Іщенко, С. М. Науменко, С. Д. 

Павленко, Л. С. Тальянчук, Н. В. Тутецька та інші. 

Відповідно до статистичних даних Головного експертно-криміналістичного 

центру ДПСУ за 2016–2018 роки, найбільша частина нелегальних мігрантів, які потрап-

ляють в Україну шляхом використання підроблених паспортних документів, є вихідцями 

з країн Близького Сходу, Африки, Азії, СНД. Правопорушники здебільшого застосову-

ють часткове підроблення документів, а саме: заміну сторінки персональних даних, за-

міну фотокарток, унесення змін у реквізити документів, перепрошивку бланків докумен-

та, що означає повторне умисне прошивання аркушів документа для підміни 

справжнього і надання йому встановленої законом форми. 

Органи охорони державного кордону України стверджують, що багато випадків 

часткового підроблення паспортів України відбувається у східних регіонах – на тимча-

сово окупованій території Автономної Республіки Крим та в деяких районах Донецької 

та Луганської областей [2]. 

Основними способами часткової підробки документів є механічне підчищення, 

що призводить до його знебарвлення через використання хімічних речовин (кислот, лу-

гів, окислювачів та ін.), дописування та виправлення як в рукописному, так і машинопи-

сному текстах; заміна аркушів та фотозображень. 

Науковці визначають такі засоби захисту від підроблення: 

 технологічний, що полягає у внесені до реквізитів документа певних ознак за 

допомогою спеціальних технологічних процесів (спеціальний папір, захисні волокна та 

водяні знаки);  

 поліграфічний захист, що здійснюється за допомогою різних видів і способів 

поліграфічного друку (елементи графіки, мікродрук і приховані зображення, фонові сітки);  

 фізико-хімічний захист, який полягає у використанні в складі матеріалів доку-

мента спеціальних речовин, наявність яких визначається такими методами, як флуорес-

центні та  фосфоресцентні фарби або фарби, що «світяться» під ультрафіолетовим світ-

лом в обмеженому діапазоні кольорів, інфрачервоні фарби, якими наносять зображення, 

тексти та номери в документах, що посвідчують особу. 

На жаль, не всі документи, що посвідчують особу, є достатньо захищеними, на-
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приклад, сторінки посвідчення особи на повернення в Україну та посвідчення члена екі-

пажу не мають водяних знаків. Також у цих документах можна помітити відсутність 

захисних волокон.  

У багатьох вітчизняних паспортних документах відсутня синтетична захисна нит-

ка. Такий вид захисту наявний у паспортах США, Франції, Туреччини та інших країнах. 

Потрібно зазначити, що посвідчення члена екіпажу та посвідчення особи на повернення 

в Україну відрізняються від інших документів, що посвідчують особу, відсутністю об-

кладинки. Це створює додаткові ризики для підробки таких документів [3, с. 30–37]. 

На думку членів міжнародної асоціації ІКАО (англ. ICAO – International Civil Avi-

ation Organization), для покращення якості українських документів, що посвідчують осо-

бу, треба розширити перелік способів додаткового захисту, а саме [4, с. 530–533]:  

 на обкладинку та на всі сторінки документів наносити невидимі зображення та 

захисну стрічку з позитивним і негативним мікротекстом назви країни, що буде люміне-

сціювати під час ультрафіолетового випромінювання;  

 дублювати зображення фотопортрета додатково ще на 2, 3 або 4 сторінках до-

кумента;  

 серійний номер наносити  способом високого друку не лише на одній сторінці; 

використовувати металографський друк; 

 на краях сторінок конгревним тисненням, при якому утворюється рельєфне 

(випукле) зображення рисунка, зробити надрізи мікроперфорацією, що означає нанесен-

ня випуклого точкового зображення на документ. 

Стаття 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, їх збут, а також використання підроблених документів. 

Огляд документів законодавчо регламентується ст. 237 КПК України, однак огляд доку-

ментів, що посвідчують особу, має певні специфічні особливості, оскільки це документи 

суворого обліку та звітності. Важливість такого огляду полягає у виявленні ознак підро-

бки документів, що має значення для попередження правопорушень як на державному, 

так і міжнародному рівнях [5, с. 295]. 

Система та етапи перевірки документів, що посвідчують особу, визначені в «Ін-

струкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства, які перетинають державний кордон». Існують такі рівні перевірки 

зазначених документів: стандартна перевірка, яка буває спрощеною та повторною; пог-

либлена перевірка; експертне дослідження [6]. 

Стандартну перевірку проходять усі, без винятку особи, що мають намір перетну-

ти державний кордон України. Для ефективного виявлення підробок на цьому етапі мо-

же використовуватися спеціальне технічне обладнання, наприклад, компактні прилади зі 

збільшувальним окуляром та ультрафіолетовими променями. Проте не всі працівники 

ДПСУ оснащені технічними засобами і використовують їх під час перевірки документів. 

Спрощена перевірка встановлена для громадян України та іноземців, які мають службові 

та дипломатичні паспорти. 

Поглиблена перевірка здійснюється в разі сумнівів щодо дійсності або приналеж-

ності паспортного документа відповідній особі. За результатами такої перевірки робить-

ся висновок спеціаліста у письмовій або електронній формі. Після цієї перевірки вилу-

чений документ направляється на експертне дослідження, яке здійснюється Головним 

експертно-криміналістичним центром ДПСУ. Важливу роль під час експертного дослі-

дження відіграють вільні експериментальні зразки. У Науково-методичних рекомендаці-

ях з питань підготовки та призначення судових експертиз від 08.10.1998 року зазнача-

ється, що вільні зразки є не обов’язковими для експерта. Проте вони дозволяють 

провести більш якісне і більш точне дослідження, оскільки надаються в період часу, що 

наближений до часу виконання досліджуваного документа, наприклад досліджуваний 

паспорт виготовлений у 2014 році, то і зразок відбирається за 2014 рік [7, с. 172–178]. 

Під час дослідження документів, що посвідчують особу, застосовують технічні засо-

би, наприклад транспортири, лупи, мікроскопи з окуляром-мікрометром. В експертному до-

слідженні паспортів використовують різні режими освітлення, а фіксація результатів такого 

методу проводиться за допомогою спеціального програмного забезпечення, як-от Regula, 

«ТЕД-34», відеоспектрального пристрою Foster+Freemen. За допомогою цієї техніки можна 

перетворити невидиме зображення у видиме, фотографуючи та фіксуючи його. 

Достатньо поширеним методом виявлення підроблених документів є застосування 

інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. Слід відмітити такий пристрій, 
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як Crime-lite 2, який забезпечує інтенсивне випромінювання у різних кольорових гамах, 

що дає змогу виявити сліди на документах під час дактилоскопічної експертизи. 

«ТЕД-34» – це пристрій, що призначений для проведення оптичних досліджень 

документів. За допомогою цього пристрою можна вивчити характеристики матеріалів, 

якими нанесені зображення на документах; виконати спектральний аналіз; ввести зо-

браження у комп’ютер та обробити їх на принтері.  

Серед найсучасніших технічних засобів, якими користуються у своїй діяльності 

експерти підрозділів Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України та ДПСУ під 

час дослідження документів, є пристрої, як-от: Foster+Freemen VSC-QCI, ESED, 

FORAM, фотоапарати СANON, довідково-інформаційна система FRONTLINE 

DOCUMENTS SYSTEM. 

Під час дослідження документів особливе місце займає судово-дослідницька фо-

тографія. Для здійснення репродуктивної зйомки використовують цифрові фотоапарати 

СANON, які дозволяють виявити ознаки підроблення за допомогою візуальних та мікро-

скопічних способів. 

Пристрій FORAM дозволяє вивчати якісні характеристики барвників у паспорт-

них документах. Таке дослідження забезпечує визначення змінених та підроблених до-

кументів. 

Прилад ESED перевіряє захисні характеристики документів, включаючи банкно-

ти, паспорти та ID-картки. Цей прилад використовується і як стаціонарний, і як портати-

вний, що дозволяє перевіряти документи, застосовуючи вбудовану лінзу і різні типи 

освітлення. 

Під час порівняльного дослідження паспортів застосовують системи «Паспорт» та 

FRONTLINE DOCUMENTS SYSTEM. Ці системи містять відомості про ознаки справж-

ності паспортів, а також документів щодо управління транспортними засобами. 

В Україні гострою проблемою залишається технічне забезпечення експертних 

підрозділів, яке здебільшого є застарілим, але це не перешкоджає виконанню основних 

завдань. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що сучасні засоби захисту докумен-

тів, що посвідчують особу, в цілому виконують функцію захисту таких документів від 

фальсифікації, проте відбувається постійне вдосконалення механізмів захисту шляхом 

упровадження новітніх технологій та запозичення міжнародного досвіду для покращен-

ня якості українських документів. Правоохоронним органам України потрібно модерні-

зувати технічні засоби відповідно до сучасних реалій та завдань експертного досліджен-

ня документів. 
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SUMMARY 

Maksymova M. K., Kosychenko O. O. Peculiarities of protection and ways of prevention 

and ways of prevention of falsification of documents identifying at the cross-border of Ukraine. The 

main ways of protection of identity documents when crossing the state border of Ukraine are highlighted. 

It is determined that law enforcement agencies are increasingly detecting forged documents when cross-

ing the state border. Document forgery is linked to an increase in the level of public danger, as it relates to 

different ways of investigating criminal offenses in Ukraine and abroad. This is facilitated not only by 

economic and political instability in the country, but also by the presence in circulation of passport docu-

ments of old specimens in which the degree of protection against counterfeiting is not too high, as in the 

documents of the new specimen. It is impossible to investigate criminal offenses related to the use of fake 

passport documents without knowledge of the means of their forgery, the procedure of inspection and the 

peculiarities of conducting the relevant examinations. It should be noted that document forgery is con-

stantly being improved, so law enforcement agencies need to use state-of-the-art technical devices to 

respond to the challenges of time. Not only insufficient funding from the state, but also inadequate pro-

fessional training of employees who deal with identification of fake passport documents, the scraps do not 

have the proper level of use of technologies that enable identification of passport technologies, which 

complicates the implementation of the latest technologies in the activities of law enforcement agencies. In 

order to expose criminals falsifying passport documents, one must not only be thoroughly aware of crimi-

nal procedural law, but also be able to put it into practice. For detailed examination of passport documents 

at the border crossing, it is necessary to rely on both legislative acts and departmental instructions, which 

specifically explain certain aspects of detecting counterfeits. Exposing criminals, who use false docu-

ments will, in the future, counteract transnational crime, which poses a great deal of damage both nation-

ally and internationally. In Ukraine, technical support for expert units remains a major problem, which is 

more outdated, but this does not prevent the main tasks from being fulfilled. It can be concluded that the 

modern document security instruments, as a whole, perform the function of protecting such documents 

from fraud, but there is a continuous improvement of security mechanisms through the introduction of the 

latest technologies and borrowing of international experience to improve the quality of Ukrainian docu-

ments. The law enforcement agency of Ukraine needs to modernize its technical means in accordance 

with the current realities and tasks of expert examination of documents. 

Keywords: passport documents, examination, forgery, state border service, law enforcement. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
Визначено професійні вимоги до осіб, які виконують правоохоронні функції, та розглянуто 

особливості навчання фахівців зі спеціальності «Правоохоронна діяльність». Основна увага приді-

лена діяльності слідчих органів досудового розслідування та співробітників оперативних підрозді-

лів. Зроблено спробу узагальнити вимоги до осіб, які претендують на посади слідчих та оперупов-

новажених, з урахуванням вимог законодавства до їх повноважень та особливостей сучасних умов 

праці. 

Вказано на окремі питання придатності до працевлаштування осіб, які отримують освіту за 

спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а також віднесення посади слідчого до правничих 

професій. Запропоновано два шляхи виходу із невизначеної ситуації щодо працевлаштування здо-

бувачів вищої освіти за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»: віднесення спеціальності до 

юридичної (правничої) освіти або внесення змін до законодавства щодо вимог до фахової освіти 

слідчих органів досудового розслідування. 

Ключові слова: правоохоронна діяльність, компетентність, результати навчання, слід-

чий, оперуповноважений, повноваження. 

 

Постановка проблеми. Технологічні та інформаційно-комунікаційні зміни в сус-

пільстві вимагають переосмислення підходів до підготовки фахівців у різних сферах. 

Питання необхідності навчання протягом всього життя та формування конкурентоспро-

можного фахівця, здатного до удосконалення, стають ключовими як на державному, так 

і міжнародному рівнях [1]. Через особливості перекладу деяких термінів [2], різницю 

понятійного апарату різних галузей знань і розмаїття орієнтирів підготовки майбутніх 

фахівців у тій чи іншій сфері [3; 4] відбуваються численні зміни правил і методології 

щодо навчання та здобуття вищої освіти. Так, Постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 266 спеціальність «Правоохоронна діяльність» була перенесена з 

галузі знань «Право» до «Цивільної безпеки» [5], що призвело до зміни правил працев-

лаштування та просування в межах правничої професії фахівців, чия освіта не відно-

ситься до юридичної. Поступові зміни чинного законодавства та реформування юридич-

ної освіти [6] створюють нові перспективи для осіб, діяльність яких пов’язана із 

правозастосуванням, у тому числі у сфері правоохоронної діяльності.  

Правоохоронні органи України протягом останніх років також перебувають у 

стані неодноразових організаційних реформувань та змін правил їхньої діяльності. При-

йняття у 2012 році нового Кримінально-процесуального кодексу України, наступні зміни 

до нього та законодавства, що регулює оперативно-розшукову діяльність, поява нових 

судових і правоохоронних органів, а також запровадження практики Європейського суду 

з прав людини впливають на діяльність уповноважених органів щодо виявлення, припи-

нення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Питан-

ня підготовки фахівців для правоохоронних органів та окремі організаційні аспекти їх-

ньої практичної діяльності були предметом досліджень багатьох науковців, таких як 

Ануфрієв М. І., Барко В. І., Бандурка О. М., Басиста І. В., Бєлкін Р. С., Васильєв В. Л., 

Діденко О. В., Коляда П. В., Олексієнко С. Б., Яковенко С. І. та інші. Серед останніх ро-

біт, які присвячені означеним питанням, можна звернути увагу на наступні публікації. 

Олексієнко С. Б. і Герман Л. В. дослідили значення комунікативного компонента в про-
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фесійно-психологічній підготовці фахівців правоохоронної діяльності [7]. У публікації 

Барко В. І., Остапович В. П. і Барко В. В. розкрито можливості використання методів і 

засобів професіографії для розробки сучасної професіограми оперуповноваженого кар-

ного розшуку (кримінальної поліції) [8]. У роботі Басистої І. В. різнобічно розглянуто 

вплив ступеня завантаженості слідчого на якість прийняття рішень, приділено увагу мо-

тивації майбутніх правоохоронців й особливостям професії слідчого [9].  

Формування системи правоохоронних органів, удосконалення способів розкриття 

та розслідування злочинів, становлення оперативно-розшукової діяльності як самостій-

ної галузі знань – все це тривалий у часі процес, що охоплює не один десяток років. Сьо-

годні наука і практика діяльності правоохоронних органів має ґрунтовні надбання, що 

втрачають своє значення в сучасних умовах. Різкі зміни правил, за якими здійснюють 

свої повноваження працівники судових і правоохоронних органів, зміна суспільної дум-

ки щодо їхньої функцій і реформування системи освіти вимагають особливої уваги до 

підготовки фахівців у цій сфері правоохоронної діяльності. 

Метою статті є визначення професійних вимог до осіб, які виконують правоохо-

ронні функції, та окреслення освітніх результатів навчання фахівців зі спеціальності 

«Правоохоронна діяльність». 

Враховуючи те, що сфера діяльності правоохоронних органів досить широка, ува-

га у статті буде зосереджена на таких позиціях Класифікатора професій ДК 003:2010, як 

2423 – слідчий та оперуповноважений (з дипломом спеціаліста) та 3451 – оперуповно-

важений [10].  

Виклад основного матеріалу. Правоохоронні органи є суб’єктами, що забезпе-

чують реалізацію однієї з форм здійснення функцій держави – правоохоронну діяль-

ність. Забезпечення проголошених Конституцією України прав і свобод людини, життя, 

здоров’я, честь, гідність, недоторканість та безпека якої є найвищою соціальною цінніс-

тю, багато в чому залежать саме від професійної діяльності правоохоронних органів. 

Відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист праців-

ників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів відносяться «органи 

прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони 

державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, 

слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної 

лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функ-

ції» [11]. Відповідно до п. 16, 17 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку 

України» правоохоронні органи відносяться до сил безпеки сектору безпеки і оборо-

ни [12]. Зазначене вказує на відповідальність і значимість цих органів для забезпечення 

захищеності національних інтересів України. 

Для узагальнення професійних обов’язків працівників правоохоронних органів 

необхідно звернутись до нормативно-правових актів, в яких визначені їхні повноважен-

ня, завдання та функції. Такі акти можна умовно поділити на ті, що містять загальні но-

рми, наприклад Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Ко-

декс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про оперативно-

розшукову діяльність», та спеціальні – ті, що визначають основи організації та діяльнос-

ті тих чи інших правоохоронних органів, наприклад Закон України «Про Національну 

поліцію», або особливості певного спеціального виду діяльності, наприклад «Про контр-

розвідувальну діяльність». 

Відповідно до ст. 39-40 КПК України визначено повноваження слідчого органу 

досудового розслідування та керівника такого органу. У статті 41 цього кодексу визна-

чено повноваження оперативних підрозділів та їх співробітників у кримінальному про-

вадженні. Узагальнюючи професійні (функціональні) обов’язки слідчого та співробітни-

ка оперативного підрозділу, їх можна звести до наступних [13]: 

1. Проведення певних процесуальних дій – слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій, пошукових та оперативно-розшукових заходів, а також інших 

дій у межах повноважень з метою вирішення завдань кримінального провадження. Вка-

зані дії спрямовані на пошук і фіксацію фактичних даних, що дозволяють встановити 

факти та обставини, що мають значення для виявлення, попередження, розкриття та роз-

слідування кримінальних правопорушень. Їх проведення передбачає організацію та без-

посереднє здійснення вказаних заходів, узгодження та налагодження взаємодії з іншими 

учасниками діяльності, а також управління людьми та процесами. 
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2. Складання процесуальних документів. Такі документи мають зміст і характер, 

що можна звести до наступного: 1) фіксація або повідомлення, наприклад, протоколи з 

відповідними додатками, повідомлення про підозру; 2) прохання інших осіб про вчинен-

ня певних дій чи прийняття рішень – клопотання; 3) прийняття самостійних чи узгодже-

них рішень – постанови, обвинувальний акт. 

Стосовно рівня професійної компетентності осіб, які претендують на посаду спів-

робітника правоохоронного органу, слід зазначити, що вимоги, передбачені відповідни-

ми нормативно-правовими актами, не мають суттєвих розбіжностей і зводяться переду-

сім до вимог щодо рівня освіти, фаху (галузі знань), стажу роботи та знань державної 

мови. Щодо рівня освіти та фаху – такі вимоги у відповідних нормативно-правових ак-

тах вказуються залежно від посад у самому правоохоронному органі. Так, вища юриди-

чна освіта є обов’язковою при призначенні на посаду прокурора, керівників (директорів) 

Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань, керівників 

територіальних органів поліції тощо. Щодо прийняття на службу інших осіб до правоо-

хоронних органів – у Законах найчастіше вказується така вимога, як спроможність «за 

своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним 

рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки». Регу-

лювання цього питання відноситься до повноважень самих правоохоронних органів.  

У результаті аналізу інформації на офіційних сайтах правоохоронних органів що-

до освітніх вимог, що пред’являються до осіб, які претендують на посади слідчого, дете-

ктива, оперуповноваженого Національної поліції, Національного антикорупційного бю-

ро та Державного бюро розслідувань, з’ясовано, що для посади слідчого (детектива) 

вимогою є наявність вищої юридичної освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня, 

а для оперуповноваженого – вища освіта. Тобто вимога про саме юридичну вищу освіту 

для претендентів на посаду оперуповноважених не має поширення. 

Питання вимог щодо стажу в галузі права та належності тих чи інших посад у 

правоохоронних органах до правничих професій вже неодноразово обговорювалось се-

ред фахівців. Так, Вища кваліфікаційна комісія суддів України не відносить стаж на по-

саді слідчого правоохоронного органу (крім прокуратури) до стажу професійної діяль-

ності у сфері права [14], натомість цей стаж рахується для набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю [15]. На проблемі відсутності охоплення поняттям правнича 

професія слідчих, співробітників оперативних підрозділів та деяких інших осіб наголо-

шувалось Ю. Барабашем в Аналізі проекту концепції реформування юридичної освіти в 

Україні. Він вказував: «Запропонована градація правничих професій і професійної дія-

льності у галузі права не відповідає вимогам сучасного суспільства і веде до обмеження 

не лише доступу до професії, а й певною мірою до монополізації правничої професії 

виключно представниками адвокатури, нотаріату тощо, а також створює передумови 

певної дискримінації майнового характеру щодо доступу до професії» [16, с. 30]. Сучас-

ний проєкт Концепції розвитку юридичної освіти, що перебуває на обговоренні в Мініс-

терстві освіти і науки України, не містить переліку правничих професій і визначає її як 

«професія, що передбачає діяльність із застосування права. Ознаками правничої професії 

є її самоврядність, професійна незалежність та професійна відповідальність» [6]. Таке 

визначення через ключову ознаку «застосування права» з огляду на розуміння цього те-

рміну у теорії права також може призвести до некоректного тлумачення та застосування. 

Слід також зазначити, що на сьогодні не має нормативно-правових актів, які б відносили 

стаж роботи оперуповноваженого до юридичного стажу або стажу в галузі права. 

Фахівці різних галузей правової науки вказують на особливий характер діяльності 

працівників слідчих та оперативних підрозділів [17; 18; 19]. Вказані обставини можна 

звести до наступних: 

1) складність визначення дійсних обставин. Пояснюється заходами і засобами 

приховування протиправної поведінки та слідів злочину особами, які вчинили правопо-

рушення або іншими причетними особами; 

2) обмеженість у часі. Законодавче визначення строків проведення досудового ро-

зслідування, строків затримання, подання відповідних клопотань тощо; 

3) протистояння та ризик. Протидія розкриттю та розслідуванню у вигляді дій, що 

впливають на дії слідчих та оперативних підрозділів – погрози, провокація, використан-

ня впливу громадськості, поширення неправдивої інформації, дискредитація співробіт-

ників правоохоронних і судових органів тощо; 

4) необхідність узгодження своїх дій та рішень. Це проявляється у відомчому та 
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судовому контролі, прокурорському нагляді, процесуальному керівництві; 

5) висока завантаженість і ненормованість праці [20]. Відсутність чітких норм на-

вантаження та використання робочого часу у сфері правоохоронної діяльності призво-

дить до зменшення якості роботи цих органів. Необхідність проведення відповідних до-

сліджень підтверджується тим, що за останні роки через зміни у законодавстві 

проводилось кілька досліджень щодо визначення норм часу для судової системи [21; 22]. 

Аналогічні дослідження є доречними і для співробітників правоохоронних органів, що 

залучені до кримінального провадження. 

У зв’язку з особливостями професійних обов’язків до осіб, які претендують на 

роботу в правоохоронних органах на посадах слідчих і співробітників оперативних під-

розділів, висувається низка особистих фізичних та психологічних вимог. Так, для спів-

робітників оперативних підрозділів виокремлюють наступні групи важливих психологі-

чних характеристик: розвинені комунікативні якості та вміння; розвинені вольові якості; 

увага і спостережливість; розвинені інтелектуальні якості; професійна пам’ять; висока 

професійна мотивація і соціальна адаптація; емоційні особливості; наявність звичок і 

моторні властивості [17, с. 252]. На психологічній підготовці працівників органів внут-

рішніх справ наголошувалось і в роботі М. І. Ануфрієва, який вказував, що «професійна 

діяльність працівників органів внутрішніх справ відзначається комплексом психологіч-

них особливостей і висуває високі вимоги до особистості працівника» [18, с. 128]. 

Порівнюючи особливості професійної діяльності слідчого і співробітника опера-

тивного підрозділу, слід вказати, що мета їхньої діяльності однакова – пошук і фіксація 

фактичних даних щодо кримінального правопорушення. Різними є способи й засоби її 

досягнення, а також безпосередні завдання, що вирішуються під час їхньої діяльності. 

Вказане обумовлює індивідуальні вимоги щодо особистісних фізичних і психологічних 

характеристик. Діяльність слідчого має переважно гласний і відкритий характер для ін-

ших учасників кримінального провадження, а оперативного працівника – негласний і 

конспіративний. Порівнюючи професіограми слідчого й оперативного працівника, за-

пропоновані В. Л. Васильєвим, досить складно визначити принципову різницю у вимо-

гах [18, с.130-131]. Сьогодні, через суттєві зміни у кримінально-процесуальному законо-

давстві, відбувається часткове суміщення повноважень і функцій слідчого з 

оперативним працівником, що обумовлює не тільки необхідність узгодженої взаємодії 

між ними під час кримінального провадження, а й розуміння специфіки діяльності один 

одного. Тобто компоненти освітньої програми для здобувачів вищої освіти можуть не 

мати суттєвих відмінностей, як і компетентності й очікувані результати навчання. 

На цей час не існує затверджених стандартів вищої освіти за спеціальністю «Пра-

воохоронна діяльність» [23]. Для системи МВС розроблено типову освітню (професійну) 

програму для першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 262 «Правоохо-

ронна діяльність (поліцейські)». У вищих навчальних закладах, що здійснюють підгото-

вку за вказаною спеціальністю, також розроблено відповідні освітні програми, що суттє-

вих відмінностей між собою щодо компетентностей і результатів навчання не мають і в 

цілому відповідають професійним вимогам, що висуваються до слідчих і співробітників 

оперативних підрозділів. Основним питанням, яке сьогодні потребує нагального вирі-

шення, є узгодженість правових норм щодо переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, з вимогами законодавства, що 

безпосередньо визначає правові засади організації та діяльності правоохоронних органів. 

Урегулювання цього питання дасть здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Правоо-

хоронна діяльність» передбачуваність щодо можливостей працевлаштування та сенсу 

отримання такої вищої освіти. 

Висновки. У результаті аналізу професійних вимог для слідчих органів досудово-

го розслідування та співробітників оперативних підрозділів, які визначаються законо-

давством, а також напрацьованого наукою та практикою здійснення правоохоронної дія-

льності, можна констатувати наявність достатньої інформації для визначення орієнтирів 

у підготовці майбутніх фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Сьогодні зміст під-

готовки слідчих та оперативних працівників не потребує суттєвих відмінностей, окрім 

уваги щодо негласної роботи. Така підготовка може здійснюватися в межах спеціальнос-

ті «Правоохоронна діяльність». Але для цього необхідно узгодження посадових вимог 

для співробітників слідчих та оперативних підрозділів щодо фаху вищої освіти. Вихід 

може бути у вигляді наступних варіантів. Перший передбачає віднесення спеціальності 

«Правоохоронна діяльність» до юридичної (правничої) освіти, як це було до 2015 року. 
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А другий може полягати у внесенні змін до законодавства та відомчих нормативно-

правових актів щодо вимог до фахової освіти слідчих органів досудового розслідування 

– можливість фахової освіти як за спеціальністю «Право», так і «Правоохоронна діяль-

ність». При цьому необхідно залишити можливість врахування стажу роботи слідчого до 

стажу професійної діяльності у сфері права. Це зумовлюється тим, що діяльність слідчо-

го пов’язана із застосуванням права і в цьому випадку слідчий, який має стаж, але не має 

юридичної освіти, закінчивши навчання на другому (магістерському) рівні, отримає мо-

жливість змінювати свою професійну траєкторію, не втрачаючи попередній час перебу-

вання на посаді слідчого. 

Для удосконалення діяльності працівників правоохоронних органів та підвищення 

якості її результатів і прийняття процесуальних рішень – доцільним є проведення дослі-

джень щодо визначення норм навантаження на слідчих органів досудового розслідуван-

ня та співробітників оперативних підрозділів. Цілком можна припустити, що унормова-

ність їхньої діяльності вплине також і на мотивацію до роботи та зменшить плинність 

кадрів у цих органах. 
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SUMMARY 

Yurii M. Kramarenko. Some issues of training specialists in the field of law enforcement ac-

tivities. The article focuses on the professional requirements for persons who carry out law enforcement 

activities. The questions of higher education in the specialty «law enforcement activities» are considered. 

The functional responsibilities and personal qualities of investigators of pre-trial investigation bodies and 

employees of operational units are analyzed. Generalizations are made regarding the working conditions 

of law enforcement officers. Conclusions are drawn regarding the lack of significant differences in the 

training of investigators and operational unit employees. The need for a mutual understanding of the es-

sence of the work of the investigator and the operative officer is expressed. 

The problematic issues are identified that relate to the uncertainty of employment of graduates of 

the specialty «law enforcement activities», the experience of the position of an investigator to legal pro-

fessions, as well as the lack of using the calculation of the norms of time spent for investigators of pre-

trial investigation bodies and employees of operational units. 

The article suggests two ways out of the uncertain state of graduates of the specialty «law en-

forcement activities»: 1) the classification of the specialty «law enforcement activities» as a legal educa-

tion; 2) amending the legislation regarding the requirements of higher education for investigators of pre-

trial investigation bodies - to provide for the possibility of having a higher education in the specialty 

«law» and «law enforcement activities». Work experience as an investigator should be counted as work 

experience in the field of law, regardless of the specialty received. 

Keywords: law enforcement activities, competence, learning outcomes, investigator, operative of-

ficer, powers. 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2018-12-13-poryadki-212-213-224_5c5d4039efcc3.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2018-12-13-poryadki-212-213-224_5c5d4039efcc3.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/%20NJ_Y.Barabash_Report-on-Draft-LER-Concept-Paper-and-Recommendations-for-Improvement_May-22_2017.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/%20NJ_Y.Barabash_Report-on-Draft-LER-Concept-Paper-and-Recommendations-for-Improvement_May-22_2017.pdf
http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/psy_zbirnyk/article/view/142
https://mvs.gov.ua/ua/news/20954_U_megapolisah_odin_slidchiy_policii_rozslidu_300_kriminalnih_provadzhen__Maksim_Cuckiridze.htm
https://mvs.gov.ua/ua/news/20954_U_megapolisah_odin_slidchiy_policii_rozslidu_300_kriminalnih_provadzhen__Maksim_Cuckiridze.htm
http://www.rsu.gov.ua/en/events/risenna-rsu-no-46-vid-09062016-sodo-viznacenna-koeficientiv-navantazenna-na-suddiv
http://www.rsu.gov.ua/en/events/risenna-rsu-no-46-vid-09062016-sodo-viznacenna-koeficientiv-navantazenna-na-suddiv
http://rsu.gov.ua/ua/news/rsu-zaproponuvala-dsa-ukraini-provesti-doslidzenna-iz-viznacenna-obgruntovanogo-navantazenna-na-suddiv
http://rsu.gov.ua/ua/news/rsu-zaproponuvala-dsa-ukraini-provesti-doslidzenna-iz-viznacenna-obgruntovanogo-navantazenna-na-suddiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 287 

 

УДК 343.98 

DOI: 10.31733/2078-3566-2020-2-287-294 

 

Олександр МІЩАНИНЕЦЬ
©
 

кандидат юридичних наук 

(Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ) 

 

 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ  

У СФЕРІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

 
Визначено чинники, що впливають на державну політику у сфері оперативно-розшукової 

діяльності. Вони повинні бути враховані під час формування єдиної Концепції правової політики, 

яка б відображала цілісну систему провідних офіційних поглядів щодо її сутності й змісту, визна-

чала б пріоритети подальшого розвитку. Розробка Концепції політики держави у сфері оператив-

но-розшукової діяльності дасть змогу забезпечити прийняття системи законів, що надають ком-

плексне, логічне несуперечливе правове регулювання тих чи тих явищ суспільного життя. 

Ключові слова: державна політика, правова політика, політичний режим, протидія, опе-

ративно-розшукова діяльність, євроінтеграція, кадрова політика, криміногенний стан, інфор-

маційно-технологічний розвиток суспільства.  
 

Постановка проблеми. Соціально-політичне та економічне життя України про-

тягом останніх 20 років характеризується глобальними трансформаціями різних напря-

мів розвитку країни. Одночасно цей період характеризується сплеском правового нігілі-

зму, наслідками подолань різноманітних фінансових кризових явищ у суспільстві, 

кардинальними змінами курсу держави, що призводило до виникнення революційних 

процесів останніми роками. Паралельно Україна була сповнена перманентними рефор-

мами у сфері політики і державного управління. Зокрема, радикальне реформування ор-

ганів внутрішніх справ у 2015 році заклало нові підходи до забезпечення стійкості пра-

воохоронних органів, які все ще перебувають у перехідному періоді своєї діяльності.  

Реформи, які відбуваються у правоохоронній сфері, заклали новий підхід до про-

тидії злочинності, оскільки традиційне уявлення про злочинність та протидію їй зміню-

ється. Протидія злочинності потребує, насамперед, сучасного, досконалого нормативно-

правового забезпечення. І передусім це стосується сфери оперативно-розшукової діяль-

ності як пріоритетного напряму протидії злочинності. 

Одним із чинників недостатньої ефективності роботи правоохоронних органів, зок-

рема кримінальної поліції, є втрата оперативних можливостей щодо використання неглас-

них джерел інформації і, як наслідок, несвоєчасне отримання оперативної інформації, ви-

явлення злочинних намірів та здійснення запобіжного оперативно-розшукового впливу, а 

також ефективного оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню проблемам державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності прис-

вятили свої праці науковці, як-от: К. В. Антонов, В. М. Атмажитов, О. М. Бандурка, 

Б. І. Бараненко, І. І. Басецький, Г. М. Бірюков, Б. Є. Богданов, О. Л. Булейко, 

В. І. Василинчук, М. П. Водько, В. О. Глушков, К. К. Горяінов, Д. В. Гребельський, 

Е. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, В. П. Захаров, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, 

М. В. Корнієнко, О. В. Кириченко, А. Г. Лєкар, В. А. Лукашов, В. А. Некрасов, 

Д. Й. Никифорчук, С. С. Овчинський, В. Л. Ортинський, М. А. Погорецький, О. О. По-

добний, Г. К. Синілов, Р. А. Халілєв, І. Ф. Хараберюш, В. В. Шендрик, І. Р. Шинкаренко, 

О. М. Юрченко та ін. 

Мета статті – визначити чинники, які впливають на державну політику у сфері 

оперативно-розшукової діяльності та висвітлити напрямки формування цієї політики. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні ми багато втрачаємо саме через те, що 

державна політика є фрагментарною, розбалансованою, а іноді й різновекторною, з вну-
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трішніми суперечностями. Правова політика України, бувши складовою частиною її за-

гальнодержавної політики, зумовлена об’єктивними закономірностями сучасного суспі-

льного розвитку, тими потребами, які лежать в основі всіх перетворень у країні. Вона 

спрямована на подальше поглиблення демократичних реформ, розвиток економіки, ста-

новлення ринкових відносин, оздоровлення соціальної сфери, послідовний захист націо-

нальних інтересів, прав і свобод людини. Правова політика – це політика, яка прово-

диться за допомогою правових засобів. Тому дуже важливо вдосконалювати правові та 

організаційні форми здійснення державної правової політики, підвищувати ефектив-

ність, надійність, чіткість їх функціонування. Це стосується, насамперед, правотворчос-

ті, механізму правового регулювання, правозастосовчої, правоохоронної (судової, про-

курорської та слідчої) практики, прав і обов’язків громадян, юридичної відповідальності, 

правової культури – всіх елементів, складових та інститутів, які утворюють українську 

правову систему [1; с.12]. 

Однією з частин державної політики в Україні є державна політика у сфері опера-

тивно-розшукової діяльності, яка здійснюється як гласно, так і негласно спеціально упо-

вноваженими державними органами, що наділені повноваженнями та мають конкретні 

завдання, що закріплені у відповідних законодавчих актах. Кримінальне процесуальне 

законодавство в цьому напрямі також зазнало істотних змін, які потребують наукових 

розробок в частині розроблення нової теорії державної політики у зазначеній сфері. 

Незважаючи на зміну моделі оперативно-розшукової протидії злочинам, залиша-

ються актуальними питання щодо правового регулювання оперативно-розшукової діяль-

ності як виду правоохоронної діяльності. Існування чинних законодавчих та підзаконних 

актів щодо регламентації такої діяльності призводить до унеможливлення здійснення про-

тидії злочинності з боку правоохоронних органів, оскільки норми цих актів містять поло-

ження, які не відповідають сучасним потребам практики протидії злочинності. 

Слід зазначити, що тільки з 18 лютого 1992 року з прийняттям Закону України  

«Про оперативно-розшукову діяльність»  державою було прийнято рішення про надання 

оперативно-розшуковій діяльності відповідного місця в системі правоохоронних орга-

нів, оскільки до цього часу вся її діяльність була закріплена лише у відомчих норматив-

них актах уповноважених державою органів.  

На цей час у «правовому полі» виникла епоха активної законотворчої діяльності. 

Зокрема, голова Комітету виборців України (далі КВУ) Олексій Кошель відзначає, що 

Верховна Рада України восьмого скликання (2014–2019 рр.) відзначалася надемоційною 

роботою, й парламентська трибуна часто використовувалася винятково з піар-метою. 

Він нагадує, що парламент засипали величезною кількістю «законодавчого спаму» – 

приблизно 13 тисячами законопроєктів і проєктів постанов, які було просто нереально 

розглянути. На думку Кошеля, у такий спосіб народні депутати хотіли показати вибор-

цям, що є авторами десятків законопроєктів.  

Також аналітики «Офісу ефективного регулювання BRDO» відзначили невдалу 

судову реформу, що не відновила довіру до суду, нереформованість податкової системи 

та кримінальної поліції тощо [4]. 

Відповідно до виконаного нами аналізу законодавчих ініціатив щодо Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі –Закону), в період з моменту 

прийняття (18.02.1992 р.) до 12 листопада 2019 року (остання зміна Закону на момент 

написання роботи) народними депутатами Верховної Ради України було прийнято 42 

зміни, доповнення та виключення у цьому Законі, з яких тільки депутатами восьмого 

скликання внесено 12 (див. табл.) [14].  
 

Зміни, доповнення та виключення у Законі України  

«Про оперативно-розшукову діяльність»  

(у період з 18.02.1992 р. до 12.11.2019 р.) 

 

Скликання Верховної Ради України  
 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Кількість внесених змін до редакції   
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На сьогодні з моменту прийняття було внесено аж 22 таких зміни, доповнень та ви-

ключень до норм ст. 5 «Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність» 

цього Закону, що стосуються переліку суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, зок-
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рема в частині розширення чи обмеження їх повноважень щодо проведення оперативно-

розшукової діяльності. Крім того, законотворцями найбільше уваги було приділено пра-

вам суб’єктів оперативно-розшукової діяльності (ст. 8 «Права підрозділів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність»), зокрема внесено 30 змін до редакції цього Закону. 

Водночас до норм ст. 7 «Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність» цього Закону внесено 11 таких змін. 

Слід зазначити, що в проєкті Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-

ність» від 04.04.2017 р. вже окремо розглянуто питання інформаційного забезпечення 

оперативно-розшукової діяльності, а також зроблено спробу надання оперативно-

розшуковим заходам понятійного закріплення на законодавчому рівні (надано 34 визна-

чення термінів) [5].  

Як приклад, надано одне із таких понять, як  отримання довідок – пошуковий за-

хід, який полягає у відкритому збиранні інформації, у тому числі за допомогою запитів 

до підприємств, установ, організацій про осіб, які перевіряються на причетність у спри-

янні, підготовці, учиненні або участі в учиненні злочину, а також предмети чи відомості, 

що становлять оперативний інтерес. 

З огляду на класичну різницю між теорією і практикою, неважко помітити, що 

правові норми, право загалом служить для впорядкування практичної діяльності, а не 

для пізнання світу чи природи. З погляду методології це є важливим для того, щоб, при-

міром, збагнути будову тієї чи тієї норми права; тип останньої відразу ж вкаже, яке саме 

правило поведінки матиме місце і за яких саме передумов [6, с. 12–13]. 

Якщо розглянути в часовому вимірі, то протягом всього часу державна політика у 

сфері оперативно-розшукової діяльності, а отже, й внесення змін до Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» відбувалися завдяки сплескам правового нігілі-

зму, наслідкам подолань різноманітних фінансових кризових явищ у суспільстві, карди-

нальним змінам курсу держави, що призводило до виникнення революційних процесів 

останніми роками.  

Зокрема, за результатами законодавчих ініціатив можна зробити висновок, що 

найбільше змін оперативно-розшукового законодавства відбулося за час роботи з 2002 

по 2006 рік Верховною Радою України IV скликання – 8 змін до Закону (цей період ха-

рактеризується суспільно-соціальною активністю – Помаранчева революція, 2004 рік), в 

період з 2007 по 2012 рік Верховною Радою  VI скликання –  9 змін (вибір курсу держа-

ви  на євроінтеграцію, прийняття в 2010 році Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» та в 2012 році Кримінально-процесуального кодексу України) і, як 

вже зазначалось, Верховною Радою  VIII скликання – 12 змін (революція Гідності, 2014 

рік, реформування правоохоронних органів, протидія корупції).  

На наш погляд, слід визначити такі основні чинники, які впливають на формуван-

ня державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності, а саме: 

1. Зміна державного політичного режиму (державного ладу): за останні три де-

сятиліття Україна пережила три драматичні події, які часто називають революціями. Пе-

рша «революція» 1990 року призвела до падіння пізнього радянського тоталітаризму. 

Помаранчева революція 2004 року була реакцією на дії посткомуністичного клептокра-

тичного та напівкримінального уряду, що перебував при владі. Через десять років, в 

2014 році, відбулися протести Євромайдану (отримали назву Революції гідності), яким 

були притаманні ознаки «справжньої» політичної революції, вони мали найбільш ради-

кальний характер з усіх трьох революційних епізодів [8]. Перехід держави з тоталітарно-

го режиму в демократичний (1991 рік) надав поштовх до легітимізації оперативно-

розшукової діяльності, що зумовило початок формування державної політики у цій сфе-

рі. Сьогодні зміст демократії законодавчо закріплено в принципах оперативно-

розшукової діяльності. Слід зазначити, що зміст демократії становлять права і свободи 

людини, рівність, соціальна справедливість, солідарність. Головною особливістю кожної 

демократичної системи є принцип: ніхто не має права змушувати людину підкорятися 

владі, яку вона обирала і яка не відстоює її інтересів та загальне добро народу. Зміст по-

літичного режиму визначається взаєминами між двома політичними субстанціями – вла-

дою і свободою. Саме обсяг повноважень влади, способи і методи її діяльності, ступінь 

свободи індивідів дозволяють належно оцінити характер наявного в суспільстві політич-

ного режиму [7]. 

Цей період в розбудові незалежної України, з одного боку, визначається як кри-

тичний, адже призвів до стрімкого погіршення криміногенної ситуації в країні; з іншого 
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боку – як зміна пріоритету та орієнтирів держави на дотримання і захисту прав та свобод 

громадян, оскільки за умов тоталітарного режиму склалось неадекватне уявлення про 

співвідношення законності й діяльності.   

Суспільство, яке утверджує пріоритет людської особистості як найважливішої со-

ціальної цінності, має право вимагати від держави та її органів визнання, дотримання та 

захисту прав та свобод людини і громадянина. Виконання державою покладених на неї 

обов’язків перед суспільством і людиною припускає турботу про створення ефективних 

механізмів відновлення прав і свобод особистості та її правового захисту від будь-яких 

порушень і неправомірних обмежень, у том числі таких, що виходять від самої держави, 

її органів та посадових осіб [2; с. 38].  

2. Євроінтеграція. Питання реформування правоохоронних органів у сучасних 

умовах має не лише внутрішньополітичні, а й зовнішні причини. Передусім, це пов’язано з 

членством України у Раді Європи та взятими на себе зобов’язаннями. Вони охоплюють 

питання інститутів судової системи, правоохоронної та пенітенціарної систем.  

Зараз все більшого значення для діяльності в правоохоронній діяльності набуває 

практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ). Значення Європейської кон-

венції для тлумачення та застосування норм кримінально-процесуальних кодексів та 

інших законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», випливає із положень самої Конвенції, в яких чітко визначено вимоги щодо 

функціонування системи кримінального судочинства, так і багатьох інших положень, в 

яких в імпліцитному вигляді вміщено низку вимог, що також мають бути враховані [3; с. 

13–14]. За результатами аналізу рішень ЄСПЛ виникають безліч питань щодо практики 

застосування національного законодавства України, що регулює діяльність правоохо-

ронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Як приклад: застосу-

вання методів, сил та засобів ОРД як: провокація злочинів під час проведення оператив-

ної закупки (проведення 2–3 оперативних закупок наркотичних засобів та психотропних 

речовин, вогнепальної зброї вважається «провокацією»), збір доказів під час викорис-

тання «таємних агентів», прослуховування розмов та перехоплення повідомлень, сте-

ження тощо.  Наведені приклади потребують негайного узгодження національного зако-

нодавства з вимогами ЄСПЛ, які є обов’язковими для виконання нашою державою у разі 

порушення прав людини.  

3. Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової діяльностей. Цей 

чинник можна розуміти в двох аспектах: 

1) внутрішнє нормативно-правове регулювання; 

2) зовнішнє нормативно-правове регулювання. 

У першому випадку нормативно-правове регулювання є  інструментом (засобом) 

формування державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності, оскільки за 

допомогою цих актів, і насамперед Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-

ність», здійснюється визначення сфери і напрямку державно-правової політики, завдань, 

функцій, коло суб’єктів та їх повноважень, межі їх дії у просторі та часі.  

У другому випадку міжнародні правові акти є чинниками – орієнтирами, а також 

слугують підставами  до змін внутрішньої політики держави, які реалізуються шляхом 

відповідного прийняття нормативних  актів у національному законодавстві.  

У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» надано вичерпний пе-

релік правоохоронних органів, яким надано право здійснювати оперативно розшукову 

діяльність, а також зазначено види злочинів за ступенем тяжкості, щодо яких надано 

право застосовувати інструментарій ОРД, який тимчасово обмежує конституційні права 

та свободи людини. З прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (далі 

КПК) редакція Закону зазнала значних змін, особливо у частині здійснення оперативно-

розшукових заходів, правова регламентація яких зумовлена відсиланням до норм зазна-

ченого КПК.  

Зміни відбуваються й серед суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, зокрема 

вони стосуються як створення «нових» державних правоохоронних органів (Національ-

ної поліції, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, на 

черзі – створення Національного бюро фінансової безпеки), так і їх виключення. Як при-

клад, виключення МВС із переліку цих суб’єктів, передбачених у ст. 5 Закону. 

Створення нових правоохоронних органів супроводжується законодавчим закріп-

ленням їх повноважень та організацією їх діяльності відповідно до визначених законо-

давчих актів. 
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Незважаючи на зміну моделі оперативно-розшукової протидії злочинам, залиша-

ються актуальними питання щодо правового регулювання оперативно-розшукової дія-

льності як виду правоохоронної діяльності. Існування чинних законодавчих та підзакон-

них актів щодо регламентації такої діяльності призводить до унеможливлення 

здійснення протидії злочинності з боку правоохоронних органів, оскільки норми цих 

актів містять положення, які не відповідають сучасним вимогам щодо протидії злочин-

ності.  

Як приклад, відсутність взаємодії між правоохоронними органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, чіткого визначення меж їх діяльності (деякою мірою 

дублювання функцій), популізм тощо. Новостворена поліція в Україні з моменту прийн-

яття Закону України «Про Національну поліцію» майже рік була позбавлена права про-

ведення оперативно-розшукової діяльності (статтю 23 доповнено пунктом 26 згідно із 

Законом № 1394-VIII від 31.05.2016 р.), теж саме «забули» передбачити і в Законі Украї-

ни «Про Державне бюро розслідувань». Тільки з часом ці недоліки в цій частині були 

усунуті.  

4. Кадрова політика (реформа правоохоронних органів). Кадровій політиці в пра-

воохоронних органах, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не приділялось 

належної уваги. Протягом останніх 5–7 років відбувається  реформування правоохорон-

них органів, які супроводжуються створенням, реорганізацією та ліквідацією цих орга-

нів. Під час етапів реформування проводиться конкурсний відбір нових (старих) праців-

ників до підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.  Для працівників 

(кандидатів), які беруть участь у відборі, ці заходи мають негативний вплив (емоційний 

стрес, втрата впевненості в собі, відчуття відсутності стабільності) і, як наслідок, відбу-

ваються масові звільнення з Національної поліції професійно сформованих оперативних 

працівників («відтік кадрів»), зниження професійного рівня серед оперативних праців-

ників, які не мають достатнього досвіду роботи, втрата «професійного ядра» та можли-

вості передачі досвіду роботи «молодим спеціалістам» та ін.  

Наприклад, в період «переходу» міліції в поліцію, з 2015 року по 2020 рік, у стру-

ктурі НПУ декілька разів відбулося реформування підрозділів Департаменту протидії 

наркозлочинності (постанови КМУ № 886 від 28.10.2015 року та № 322 від 29.04.2020 

року), а також з 2018 року новоствореного підрозділу Департаменту стратегічних розс-

лідувань (2 етап переатестації  – постанова КМУ № 867 від 09 жовтня 2019 року), за 

принципом територіального обслуговування,  а також зміна підпорядкованості керівни-

цтву ГУНП областей та НПУ.  Одночасно за період реформування цих підрозділів спо-

стерігається практика переатестації  особового складу із заміною керівного складу, а 

також із збільшенням або скороченням штатної чисельності цих підрозділів. Виникає 

питання: що змінилося за цей час та причини переатестації? 

Питання навантаження на одного оперуповноваженого також потребують перег-

ляду з огляду на криміногенну ситуацію, яка склалася в країні.  

Водночас відслідковується створення нових інститутів у правоохоронних органах 

та надання переваги кримінальному аналізу в структурі кримінальної поліції з питань 

протидії злочинності. 

На цей час у Національній поліції впроваджується інститут детективів. Відповід-

но до Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 ро-

ку № 877, наказу Національної поліції України від 29.12.2017 року № 1342 «Про органі-

заційно-штатні зміни в Національній поліції», наказу Міністерства внутрішніх справ 

України від 06 липня 2017 року № 570 «Про організацію діяльності органів досудового 

розслідування Національної поліції України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 27 липня 2017 року за № 918/30786 і № 919/30787, створено відділи розсліду-

вання особливо тяжких злочинів (служба детективів) СУ ГУНП в областях.  

Детектив об’єднує функції поліцейського слідчого підрозділу та поліцейського 

кримінальної поліції. Об’єднання двох функцій у посаді детектива дозволяє поліцейсь-

кому максимально мати всю інформацією про хід розслідування кримінальних прова-

джень, а також супроводжувати провадження від початку і до кінця [9].  

Одночасно на законодавчому рівні питання щодо визначення поняття «детектив», 

а також надання цим суб’єктам відповідних повноважень залишається не вирішеним. 

5.  Криміногенний стан у державі. Цей чинник зумовлює стратегічні зміст та на-

прями державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності, зміну форм здійс-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1394-19#n5
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нення цієї діяльності, перелік суб’єктів, які здійснюють цю діяльність, та законодавче 

закріплення їх повноважень, а також спектр інструментарію, необхідного для протидії 

злочинності. 

При цьому динаміка змін криміногенного стану повинна бути не відправною лан-

кою до формування державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності, а 

навпаки – аналіз, оцінка та прогноз зміни криміногенного стану повинні стати основою 

до зміни напрямів державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

6. Інформаційно-технологічний розвиток суспільства. Комунікації прискорюють 

зміни в суспільстві та державі. У сучасному світі Україна, як і інші держави переживає 

шосту інформаційну революцію, яку пов’язують з формуванням та розвитком трансгра-

ничних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.), 

що сьогодні охоплюють усі континенти та держави, впливають на кожну людину та сус-

пільство загалом. 

Найвідомішою з таких інформаційно-телекомунікаційних мереж є Інтернет, який 

значно еволюціонував з моменту своєї появи. На сьогодні дані мережі інтегрують у єди-

ному інформаційному просторі всіх суб’єктів інформаційної діяльності (фізичні та юриди-

чні особи, ограни державної влади та місцевого самоврядування) та засоби інформаційної 

діяльності (засоби зв’язку та телекомунікації, програмно-технічні засоби) [10, с. 21]. 

Ефективність роботи правоохоронних органів здебільшого залежить від своєчас-

ного реагування на процеси, які відбуваються у суспільстві. Останнім часом інформація 

виходить на новий рівень, перетворюючись з предмета на засіб виробництва. 

Зокрема використання злочинцями інформаційного простору в кримінальних ці-

лях дає поштовх для реформування правоохоронних органів (створення нових оператив-

них підрозділів – кіберполіція) з розширенням нових функцій, внесення змін до націона-

льних законодавчих актів, які відповідають ратифікованим державою міжнародним 

актам та покликані регулювати суспільні відносини в інформаційному суспільстві.  

Актуальним у правоохоронній діяльності, наприклад, є питання використання по-

ліграфа та долучення результатів такого дослідження до доказів. Верховний суд визнав 

експертизу на поліграфі, як доказ по справі (рішення Верховного Суду України, № 

457/906/17-2020 р.) [12]. 

Також серед пріоритетів діяльності органів правопорядку та прокуратури у сфері 

кримінальної політики на 2020 рік зазначено поступове запровадження елементів елек-

тронної системи ведення кримінальних проваджень [15].  

На наш погляд, застосування в майбутньому електронної системи ведення опера-

тивно-розшукових проваджень – це тільки питання часу!  

Висновки. З огляду на на вищезазначене, ми вважаємо, що до основних чинників, 

які впливають на державну політику у сфері оперативно-розшукової діяльності, нале-

жать:  

1. Зміна державного політичного режиму (державного ладу). 
2. Євроінтеграція. 
3. Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової діяльності.  

4. Кадрова політика (реформа правоохоронних органів. 
5. Криміногенний стан у державі. 
6. Інформаційно-технологічний розвиток суспільства. 

Безумовно, цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений, що, зі свого бо-

ку, додатково визначає необхідність подальших ґрунтовних наукових розвідок у цьому 

напрямку. 

Визначення чинників, які впливають на державну політику у сфері оперативно-

розшукової діяльності, дадуть змогу сформувати єдину Концепцію правової політики,  

яка б відображала цілісну систему провідних офіційних поглядів щодо її сутності й 

змісту, визначала б пріоритети подальшого розвитку. Розробка Концепції політики дер-

жави у сфері оперативно-розшукової діяльності дозволить забезпечити прийняття си-

стеми законів, що забезпечують комплексне, логічне, несуперечливе, правове регулю-

вання тих чи тих явищ суспільного життя. 
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SUMMARY 

Oleksandr M. Mishchanynets. Factors influencing national policy in operational-search ac-
tivities. The factors influencing the state policy in the field of operational-search activity have been stud-
ied. The author has noted that the reforms taking place in the law enforcement area have laid a new ap-
proach to combating crime, as the traditional perception of crime and combating it is changing. 
Combating crime requires, first of all, modern, perfect regulatory support. And first of all it concerns the 
sphere of operative-search activity as a priority direction of counteraction to crime. 

In this regard, the priority area of research is public policy, which takes place in the field of op-
erational and investigative activities. Therefore, the purpose of the article is to identify the factors that 
influence the state policy in the field of operational and investigative activities and highlight the direc-
tions of formation of this policy. 

It is emphasized that this list is not exhaustive and can be supplemented, which, in turn, further 
determines the need for further in-depth scientific research in this area. 

Factors influencing the state policy in the field of operational and investigative activities should 
be taken into account when forming a single Concept of legal policy, which would reflect a holistic sys-
tem of leading official views on its essence and content, would determine the priorities for further devel-
opment. The development of the Concept of the state policy in the field of operative-investigative activity 
will make it possible to ensure the adoption of a system of laws that provide a complex, logically con-
sistent legal regulation of certain phenomena of public life. 

Keywords: state policy, legal policy, political regime, counteraction, operative-search activity, Europe-
an integration, personnel policy, criminogenic state, information-technological development of society. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ГРОМАДСЬКІСТЬ» У СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
 

 

 

Досліджено проблеми визначення поняття «громадськість» у сучасній юриспруденції. Зроблено 

висновок, що під громадськістю у юриспруденції слід розуміти як окремих громадян, так і їх 

об’єднання, які мають високий рівень правосвідомості та правової культури, а також основу переконань 

та світогляду яких складають побудова правової держави й громадянського суспільства.  

Пропоновано відмовитися в теорії оперативно-розшукової діяльності від використання по-

няття «громадськості» як категорії сил оперативно-розшукової діяльності, оскільки: по-перше, 

«громадськість» є поняттям абстрактним на відміну від інших категорій сил оперативно-

розшукової діяльності, зокрема оперативних підрозділів правоохоронних органів, негласних шта-

тних та позаштатних працівників, які мають правовий статус; по-друге, громадськість бере участь 

у різних сферах життєдіяльності суспільства, яким не притаманна спрямованість щодо сприяння 

оперативним підрозділам у протидії злочинності. 

Ключові слова: громадськість, народ, населення, об’єднання, ознака, формування. 
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Постановка проблеми. У вітчизняному правовому полі сьогодні відсутній ком-

плексний підхід до розуміння терміна «громадськість». Спостерігається непослідовність 

правового регулювання, а також довільність, неоднаковість та підміна понять під час 

застосування цього терміну як у різних, так і у межах однієї галузі юриспруденції. Під-

готовка більшості нормативно-правових актів стосовно участі «громадськості» у право-

відносинах відбувається без належного юридичного осмислення цього терміна, поняття 

якого взагалі не визначено у чинному національному законодавстві.  

Понятійно-категоріальний апарат юридичних наук внаслідок відсутності в зако-

нодавстві визначення «громадськості» ґрунтується на довільному уявленні та не відо-

бражує єдності сукупних ознак зазначеної категорії. Її розуміння науковцями через при-

зму споріднених (родових) юридичних понять не дають точного змістовного 

відображення. 

Вибіркове, а подекуди хаотичне та безсистемне, посилання вчених-юристів на фі-

лософські, соціологічні, політологічні, психологічні та інші джерела наукового пізнання 

стосовно сутнісних характеристик «громадськості» під час проведення досліджень щодо 

її місця і ролі у правових відносинах свідчать про відсутність усталених концептуальних 

підходів у сучасній юриспруденції. 

Формалізовані наукові умовиводи вчених-юристів про цей соціальний інститут 

часто зводяться до визначення поняття шляхом виокремлення вибіркових характерних 

особливостей (ознак) без комплексного розуміння цього феномена. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що сьогодні своєчасним і необхідним є дослі-

дження проблем понятійно-категоріального розуміння «громадськості» і обґрунтування 

на цій основі узагальненого визначення цього терміна, що слугуватиме основою для но-

рмативного і правозастосовного використання. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню теоретичних проблем, які стосуються розуміння терміна «громадськість», прис-

вячені праці вітчизняних науковців: О. М. Бандурки, Є. В. Глушко, В. В. Голіни, П. 

І. Каблак, М. Г. Колодяжного, О. М. Литвинова, В. І. Московця, Г. В. Мороз, О. 

М. Музичука, В. Ф. Нестеровича, І. В. Слободенюк, О. В. Павлової, С. С. Шрамко; зако-

рдонних: В. С. Іванової, Н. П. Ісаєвої, В. І. Крігера, І. А. Коннова, Л. І. Овчиннікової, Т. 

В. Раскіної, М. Є. Павлова, В. Т. Томіна, О. М. Тюмєнцева та багатьох інших. Слід наго-

лосити, що зазначені праці не враховують сучасних суспільно-політичних, економічних, 

соціальних перетворень, новел законодавства й правозастосовної практики, що свідчить 

про необхідність виконання комплексного дослідження феномена «громадськості». 

Мета статті полягає у з’ясуванні проблем визначення поняття «громадськість» у 

сучасній юриспруденції та наданні розуміння цього терміна. 

Виклад основного матеріалу. Протягом довгого часу тривають дискусії щодо 

того, яке визначення має поняття «громадськість», який вона має правовий статус, які 

функції виконує тощо [1, с. 194]. 

Слід звернути увагу, що зазначений термін доволі часто по-різному інтерпрету-

ється в законодавчих актах України, які регулюють як культурну, соціальну, економічну, 

політичну сфери життя, так і сферу діяльності щодо протидії злочинності, але не завжди 

він має той самий зміст [2], зокрема: «наукова громадськість», «представники наукової 

громадськість», «громадські наукові організації» вживаються у ст.ст. 17, 20, 21, 22, 23, 

54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; «громадське 

об’єднання», «громадські організації у сфері культури», «громадськість», «культурно-

мистецька громадськість» – у ст.ст. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 21
-3

, 21
-5
, 31, 32 Закону України «Про 

культуру»; «пластове, скаутське громадське об’єднання» – у ст.ст. 1, 3, 4 Закону України 

«Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаут-

ського руху»; «громадськість за місцем служби або роботи особи» – у ст. 8 Закону Укра-

їни «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України»; «громадська ор-

ганізація», «об’єднання громадян», «громадське формування» – у ст.ст. 19, 32, 38, 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; «громадська спілка» – у Зако-

ні України «Про громадські об’єднання»; «молодіжні громадські організації», «дитячі 

громадські організації» – у Законі України «Про молодіжні та дитячі громадські органі-

зації»; «громадське об’єднання із статусом юридичної особи» – у Законі України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-

мувань»; «громадська природоохоронна організація» – у ст. 30 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; «представники громадськості» – у 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%20%D0%9F$
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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ст. 5 Закону України «Про очищення влади»; «пріоритетне завдання громадськості» – у 

ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України»; «громадське об’єднання», 

«уповноважені представники», «окремі громадяни»  – у ст. 21 Закону України «Про за-

побігання корупції»; «громадська рада», «громадський контроль» – у Законі України 

«Про доступ до публічної інформації»; «громадське обговорення», «громадське 

об’єднання», «громадськість», «населення» – у ст.ст. 9, 10, 11, 51, 86, 88–90 і Прикінце-

вих та перехідних положеннях Закону України «Про Національну поліцію»; «громадсь-

кість», «Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань» – у ст.ст. 12, 

13, 23, 25, 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»; «громадські 

об’єднання», «громадські слухання», «представники громадських об’єднань», «Рада 

громадського контролю при Національному бюро» – у ст.ст. 4, 5, 8, 10, 26, 28, 31 Закону 

України «Про Національне антикорупційне бюро України»; «Громадська рада доброчес-

ності» – у Законі України «Про судоустрій і статус суддів»; «Громадська рада міжнаро-

дних експертів» – у ст. 9 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»; «громад-

ські об’єднання», «громадські організації», «фізичні особи», «громадяни» – у ст.ст. 8
-1,

 

32, 46, 77 Закону України «Про прокуратуру»; «громадські об’єднання» – у ст.ст. 8, 20, 

24, 38, 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

У законі, який безпосередньо стосується участі громадськості в правоохоронній 

діяльності, а саме Законі України «Про участь громадян в охороні громадського порядку 

і державного кордону» вживаються такі терміни, як-от: «громадяни»; «громадські 

об’єднання»; «громадські формування». Крім того, формами реалізації функції громад-

ської самодіяльності громадських формувань з охорони  громадського  порядку закон 

визначає «зведені загони громадських формувань» та «спеціалізовані загони (групи) 

сприяння Національній поліції». Слід зазначити, що вказані терміни опосередковано 

розкривають лише частину змістовного боку поняття громадськості, але не визначають 

розуміння цієї правової категорії. 

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України «Характеристика гро-

мадських формувань як інститутів громадянського суспільства» від 24.01.2011 р. гро-

мадські формування мають різну мету, завдання, рівень повноважень, територію діяль-

ності, проте їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони 

допомагають людям у вирішенні проблем повсякденного життя, відкривають широкі 

можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самов-

рядування [3]. Усі громадські об’єднання можна класифікувати за кількома типами: 1. За 

необхідністю формалізації створення: а) підлягають легалізації (офіційному визнанню) 

державою: громадські організації; профспілки; організації роботодавців; органи самоор-

ганізації населення; б) не підлягають легалізації: батьківські комітети; органи учнівсько-

го самоврядування; колективи фізкультури на підприємствах. 2. За метою і функціями: 

а) мають загальну мету і завдання, створюються без будь-яких спеціальних особливос-

тей; б) мають спеціальну мету (прямо передбачену Законами): громадські організації 

інвалідів, «чорнобильців», ветеранів війни; Національний Олімпійський комітет Украї-

ни; Українське товариство охорони пам’яток історії та культури; саморегулівні громад-

ські організації; організації професійного спрямування; організації професійного самов-

рядування. 3. За характером повноважень: а) мають визначені законами спеціальні 

повноваження: громадські організації споживачів; громадські організації з охорони гро-

мадського порядку і державного кордону; Українське товариство охорони пам’яток іс-

торії та культури; б) мають загальну мету і завдання, створені без будь-яких спеціальних 

особливостей. 4. За територією діяльності: а) всеукраїнські громадські організації;  

б) міжнародні громадські організації; в) місцеві громадські організації [3]. 

Розглядаючи громадянське суспільство як органічну систему, громадські органі-

зації можна визначити первинними й універсальними елементами, своєрідними «кліти-

нами» цієї системи [3]. 

Слід акцентувати на тому, що поняття «громадськість» у сучасному правовому 

полі має багато дискусійних питань, що пов’язані із відсутністю визначення терміна; 

непослідовністю, некоректністю, а подекуди підміною в застосуванні; відсутністю єдно-

сті змістовного значення цього терміна. Зазначене свідчить про потребу вирішення за-

значеного питання насамперед на науковому рівні, що потребує аналізу думок вчених, 

які здійснили внесок у розробку цього питання, та узагальнення наявних результатів 

досліджень з цього приводу. 

Розглянуті правові норми вказують лише на суб’єктів права, які можуть бути ви-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 297 

значені в окреслених суспільних відносинах як громадськість, проте не розкривають 

сутності останньої як цілісної правової категорії. Зважаючи на це, наступним кроком у 

напрямі досягнення мети статті є ознайомлення з науковими підходами до характерис-

тики категорії громадськість [4, с. 113]. Спроби сформулювати поняття «громадськість», 

використовуючи різні наукові підходи, були здійснені багатьма вітчизняними та закор-

донними авторами, і до того ж, у різних галузях науки, насамперед, в юридичній. 

Низка наведених вище положень чинного законодавства дає підстави вважати ви-

правданим підхід у визначенні поняття громадськості як у широкому, так і у вузькому 

сенсі. У загальному розумінні «громадськість» – це передова частина, передові кола су-

спільства [5, с. 262]. 

Слід зазначити, що у вузькому сенсі під громадськістю розуміють ту частину сус-

пільства, яка бере участь у певній сфері життєдіяльності. На думку Г. В. Мороза, гро-

мадськість є одним із найважливіших національних ресурсів для розвитку і впроваджен-

ня екологічного законодавства. Головним у цьому контексті є термін «громадськість». У 

нашій державі немає законодавчого визначення поняття громадськості [6, с. 101]. Він 

пропонує використовувати термін «екологічна громадськість», під якою розуміється 

соціально активна частина суспільства (окремі громадяни, їх об’єднання чи групи, орга-

нізації, інші юридичні особи приватного права, територіальні громади, органи самоорга-

нізації населення), зацікавлена в безпечному стані навколишнього природного середо-

вища та його покращенні, яка бере участь у реалізації державної та регіональної 

екологічної політики, використовуючи усі незаборонені чинним законодавством форми, 

методи і способи [7, с. 6]. О. В. Павлова сформулювала визначення «громадськості, яка 

бере участь у розбудові екологічної держави» – це фізичні та юридичні особи, які прямо 

чи опосередковано (сферою діяльності, власними приватними чи публічними екологіч-

ними інтересами) уповноважені чинним законодавством брати активну участь у діяльно-

сті держави у сфері реалізації її екологічної функції. Суб’єктами громадськості можуть 

бути: громадяни, особи без громадянства, об’єднання громадян екологічного спряму-

вання або за наявності доведеного екологічного інтересу, інші юридичні особи [8, 

с. 183.]. І. В. Слободенюк сформулювала дефініцію поняття «громадське формування з 

охорони правопорядку», під яким запропонувала розуміти добровільну, неприбуткову 

громадську організацію, засновниками та членами якої є фізичні особи, створену відпо-

відно до законодавства України для участі в охороні правопорядку шляхом надання до-

помоги державним правоохоронним органам в попередженні, профілактиці та припи-

ненні протиправної поведінки фізичних і юридичних осіб. Вона поділяє їх на два види 

залежно від специфіки виконуваних завдань: 1) загальної спрямованості (громадські фо-

рмування, які створюються для участі в охороні громадського порядку, без конкретиза-

ції їх функціональної спрямованості); 2) спеціальної спрямованості (громадські форму-

вання, які створюються для участі в охороні громадського порядку з конкретизацією їх 

сфери діяльності. [9, с. 7, 10]. 

У теорії та практиці паблік рілейшнз багатопланове поняття «громадськість» є 

одним із ключових. У найзагальнішому розумінні під громадськістю мається на увазі 

будь-яка група людей (можливо, навіть й окремі індивіди), що так чи інакше пов’язана з 

життєдіяльністю організації або установи. Це можуть бути її власні службовці, громада, 

що мешкає по сусідству, клієнти, працівники засобів інформації, державні службовці, 

видатні особистості тощо. З погляду теорії та практики паблік рілейшнз громадськістю у 

повному розумінні цього слова є тільки активна група чи окремі індивіди [10]. 

Загальне юридичне значення «громадськості» наведено в «Юридичній енцикло-

педії», зокрема його теоретичне визначення як соціально активної частини суспільства, 

яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-політичному житті країни. Для 

громадськості характерні: потреба у спілкуванні; орієнтування на колективну діяльність; 

пріоритет громадських інтересів перед індивідуальними, активне вираження своєї суспі-

льної позиції тощо [11, с. 640]. В. І. Московець наголошує, що під терміном «громадсь-

кість» у юридичних науках розуміють соціально активну частину суспільства (організо-

вана сукупність людей), яка за певних обставин так або інакше згуртувалася навколо 

конкретних спільних інтересів та яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-

політичному житті країни, визначає основні напрямки його розвитку, користується ве-

ликим впливом, повагою [12]. 

У кримінальному процесі під громадськістю М. Є. Павлов розуміє «громадян», 

«народ», «населення» [13, с. 5]. А. М. Гаврилов зазначає, що термін «населення» витіс-
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няє з наукового обігу поняття «громадськість» в широкому сенсі. Він зазначає, що тер-

мін «населення» точніше відображає зміст поняття. Передусім, поняття «населення» 

ширше, ніж поняття «громадськість». Громадськість – це переважно активна частина 

населення, яка діє на громадських засадах, члени якої, як правило, об’єднані спільністю 

інтересів. Населення в контексті досліджуваної проблеми – це громадяни, які можуть 

сприяти органам правопорядку в боротьбі зі злочинністю [14, с. 48]. А. М. Ішин також 

пропонує використовувати термін «населення», але мотивуючи тим, що він вужче, ніж 

поняття «громадськість» [15, с. 34].  

У зв’язку з цим слід звернути увагу на розуміння зазначених категорій. У загаль-

новживаному розумінні «населення» – це сукупність людей, які проживають на земній 

кулі, в якій-небудь країні, області і т. ін. або люди, які проживають в якомусь одному 

місці [5, с. 734], а значить – у межах якоїсь конкретно визначеної території. Тобто зазна-

чений соціальний феномен наділений нестабільними/несталими ознаками, такими як: 

народження, старіння, смертність, зміни генерацій, міграція, громадянство та ін. Напри-

клад, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2020 р. становила 

41 902,4 тис. осіб. Упродовж 2019 р. чисельність населення зменшилася на 250,8 тис. 

осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонаро-

джених: на 100 померлих – 53 живонароджені [16]. 

У теорії держави і права спростити картину розуміння «населення» та досліджу-

вати і розглядати його у чистому вигляді не можливо, що й унеможливлює притаман-

ність йому юридичної властивості – правосуб’єктності, а тому він не може бути 

суб’єктом правовідносин, у тому числі вузькогалузевої спрямованості – протидії зло-

чинності. 

Крім того, населення складають особи з різними соціальними установками, цінно-

стями та поведінкою, наприклад: раніше засуджені за вчинення злочинів, що не стали на 

шлях виправлення; особи, які мають намір чи готуються вчинити злочин; особи з асоціа-

льною, антисоціальною, протиправною, девіантною поведінкою та ін. Тому застосовува-

ти термін «населення» та ототожнювати його із «громадськістю» або використовувати 

сам термін «населення» як суб’єкт протидії злочинності, на нашу думку, некоректно, 

оскільки його частиною є також сам злочинний елемент, наприклад «злодії у законі», 

«злочинні авторитети», члени організованих злочинних груп та організацій, антисеміт-

ських груп, «скінхеди», «радикальні футбольні вболівальники» та ін. 

У кримінології громадськість розглядається як суб’єкт запобігання злочинності. 

Під громадськістю, яка бере участь у запобіганні злочинності, В. В. Голіна, М. Г. Коло-

дяжний, С. С. Шрамко розуміють соціально активну частину суспільства (окремі грома-

дяни та їх об’єднання), зацікавлену в участі у заходах із запобігання злочинності, яка 

добровільно спрямовує свою діяльність на захист будь-якого члена спільноти від зло-

чинних посягань та інших правопорушень та діє в межах суворого дотримання законо-

давства і засад моралі [17, с. 40]. А. В. Білецький під громадськістю розуміє добровільне 

легітимне об’єднання фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які представ-

ляють інтереси, цілі й потреби широких верств населення та мають антикорупційну гро-

мадянську позицію [1, с. 194]. У контексті протидії корупції дещо іншої позиції дотри-

мується Є. В. Глушко, який дає таке визначення категорії «громадськість»: це будь-яка 

особа права (фізична чи юридична особа, об’єднання громадян, їх організація тощо), не 

наділена публічно владними повноваженнями, яка самостійно або спільно з іншими осо-

бами бере участь у відносинах з приводу запобігання та протидії корупції на підставі й у 

спосіб, передбачені чинним законодавством України [4]. 

В адміністративному праві виділяють такі категорії як: «громадське формування 

правоохоронної спрямованості», яке І. Ф. Фісенко розглядає як добровільне громадське 

формування, створене на основі єдності інтересів для спільної охорони громадського 

порядку. Громадське формування правоохоронної спрямованості визнається громадсь-

кою організацією, створеною внаслідок вільного волевиявлення громадян, які 

об’єдналися для задоволення та захисту спільних інтересів у сфері внутрішніх справ 

держави як самостійно, так і разом із правоохоронними органами [18, с. 16]. 

Для цілей криміналістичної науки А. Г. Рєзнікова пропонує під терміном «гро-

мадськість» розуміти активну частину населення (одна особа або група осіб), утворену 

як відгук на певну ситуацію, проблему, готову надати допомогу слідчому і вступити (або 

вступила) у взаємодію з ним з метою розслідування злочину. Наприклад, після звернен-

ня слідчого до населення, ту частина населення, яка надає або буде надавати допомогу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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слідчому, можна назвати активною частиною населення, тобто громадськістю [19]. 

Слід зазначити, що Н. П. Ісаєва, досліджуючи актуальні питання участі громадсь-

кості у кримінальному провадженні, хоча і не дає визначення «громадськості», проте 

зробила суттєвий внесок у розуміння поняття «представник громадськості» [20, с. 8], що 

насамперед становить інтерес для відмежування його від інших, які широко вживаються 

в нашому законодавстві, наприклад, «особа, яка конфіденційно співпрацює із органами 

досудового розслідування» (ч. 8 ст. 224 Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни) [21], «особи, які надають допомогу оперативно-розшуковій діяльності», «особи, які 

сприяють оперативно-розшуковій діяльності» (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про опера-

тивно-розшукову діяльність»), «негласний позаштатний працівник» (п. 13 ч. 1 ст. 8 За-

кону України «Про оперативно-розшукову діяльність») [22], «конфіденційне співробіт-

ництво з іншими особами» (ст. 275 Кримінального процесуального кодексу України) 

[21]. Зокрема, авторка визначила, що «представник громадськості» – це незацікавлена 

особа, яка залучається (одноосібно або за участю інших осіб) до участі у кримінальній 

справі посадовими особами, учасниками кримінального судочинства або бере участь у 

ньому за власною ініціативою, надає сприяння кримінально-процесуальної діяльності 

або безпосередньо її здійснює, що виражає суспільний інтерес [20, с. 8]. 

В оперативно-розшуковій діяльності представники громадськості, які залучають-

ся до виконання  оперативно-розшукових завдань, розглядаються як «сила оперативно-

розшукової діяльності» [23, с. 3]. З цього приводу В. М. Давидюк зазначає, що в загаль-

ному вигляді дефініцію «сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національ-

ної поліції» слід розуміти як узагальнююче поняття, що охоплює собою всі категорії 

осіб, які безпосередньо виконують оперативно-розшукові та кримінальні процесуальні 

завдання або залучаються уповноваженими підрозділами для сприяння чи безпосеред-

нього виконання зазначених завдань [24, с. 76]. 

Проте цей підхід є досить спірним, оскільки представники громадськості не ма-

ють правового статусу в оперативно-розшуковій діяльності, на відміну від інших сил 

ОРД.  

В оперативно-розшуковому законодавстві вживаються такі терміни, як «особи, які 

надають допомогу оперативно-розшуковій діяльності», «особи, які сприяють оператив-

но-розшуковій діяльності» (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-ХII). Крім того, ч. 2 ст. 6 визначає, що серед підстав 

для проведення оперативно-розшукової діяльності містяться заяви і повідомлення гро-

мадян та громадських організацій. Обов’язком останніх, відповідно до ст. 11 цього зако-

ну, є сприяння оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової 

діяльності [22]. Проте будь-яких застережень щодо залучення окремих громадян та їх 

об’єднань цей закон не визначає. У цьому контексті слід зазначити, що сучасна органі-

зована злочинність контролює велику кількість підприємств усіх форм власності й воло-

діє капіталом, який обчислюється сотнями мільйонів гривень щорічно. Ситуація погір-

шується використанням злочинними організаціями у своїй діяльності на постійній 

основі впливу на громадську свідомість із застосуванням належних їм на правах приват-

ної власності засобів масової інформації, які стали невід’ємною складовою інфраструк-

тури організованої злочинності. Ми погоджуємося із О. А. Корнієвським, який звертає 

увагу на існування загроз громадянському суспільству з боку «негромадянських» елеме-

нтів, дії яких не відповідають критеріям демократії. До них політологи відносять різні 

мафіозні угруповання, кримінальні групи, націоналістичні та шовіністичні асоціації, ра-

дикальні екстремістські та нетрадиційні релігійні організації. Під виглядом реалізації 

«соціально значущих» програм і проєктів та за допомогою суміжних механізмів (надан-

ня грантів, гуманітарна допомога тощо) у громадянське суспільство зовнішніми силами 

під різними найменуваннями впроваджуються організації та структури, створені й фі-

нансовані ними, зацікавленими у маніпулюванні суспільною свідомістю з метою досяг-

нення прагматичних цілей: політичних, економічних та інших [25, с. 394]. 

Отже, слід зазначити, що не кожне громадське об’єднання має на меті конструк-

тивні цілі й правові способи своєї діяльності. Наявність формальних ознак громадськості 

ще не свідчить про те, що кожне громадське об’єднання може бути залучено до протидії 

злочинності, оскільки окремі з них використовуються саме організованими групами, 

злочинними організаціями та іншими кримінальними елементами у злочинних цілях. 

Тому, відповідно до ст. 6 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», одним із основних напрямків боротьби з організованою 
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злочинністю є протидія використанню учасниками організованих злочинних угруповань 

у своїх інтересах «об’єднань громадян» і засобів масової інформації [26]. 

Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що поняття громадськості є абстракт-

ним воно може мати лише певні загальні риси (ознаки). Узагальнення різних позицій 

авторів дає змогу визначити такі ознаки громадськості, яка бере участь у протидії зло-

чинності: 1) соціальна активність осіб [6, с. 101; 12; 17, с. 39; 19]; 2) спосіб утворення 

громадських формувань [9, с. 9]; 3) не озброєність громадських формувань та не воєні-

зований характер діяльності [9, с. 9]; 3) зацікавленість у протидії злочинності [6, с. 101; 

17, с. 39], але незацікавленість у конкретному кримінальному провадженні [20, с. 8]; 

4) спрямованість на представництво і захист громадських інтересів [6, с. 101] та служін-

ня інтересам суспільства [1, с. 195–196], а також захист громадян від злочинних пося-

гань [17, с. 39.]; 5) сприяння у реалізації заходів з протидії злочинності [6, с. 101; 20, 

с. 8]; 6) здійснення своєї діяльності в межах суворого дотримання чинного законодавст-

ва [1, с. 195–196; 6, с. 101] та засад моралі [17, с. 39.]; 7) не комерційний характер діяль-

ності [1, с. 195–196]; 8) відсутність владних повноважень [1, с. 195–196]; 9) наявна мета 

діяльності [1, с. 195–196], яка полягає у протидії злочинності, а не у збройному захисті 

держави або нападі на підприємства, установи чи організації, чи на громадян тощо [9, 

с. 9]; 10) добровільність [1, с. 195–196; 18, с. 16]; 11) самоврядність [1, с. 195–196]; 

12) визначену організацію та співпрацю з іншими суб’єктами [17, с. 39]. 

Ми приєднуємося до думок Є. В.  Глушко, який зазначає, що застосування до 

окремих фізичних осіб таких ознак громадськості як пріоритет громадських інтересів 

перед індивідуальними, активне вираження своєї суспільної позиції, великий вплив і 

повага серед населення є можливим лише щодо публічних діячів [4, с. 113], що унемож-

ливлює визначати решту громадян як категорію громадськість. Виділення ознак соціа-

льної активності є також спірним [4, с. 113], оскільки ставлення особи до проблем про-

тидії злочинності основується на поступовому формуванні внутрішніх переконань, 

позитивний вплив на які можуть здійснювати зовнішні чинники. Безсумнівно, найбіль-

шу цінність у протидії злочинності становлять особи/індивіди (суб’єкти громадськості), 

дії яких спрямовуються внутрішнім спонукання. Водночас не можна відособлювати тих, 

які внаслідок розчарування, невпевненості у невідворотності покарання, примирення із 

низькою ефективністю правоохоронної діяльності державних органів, байдужістю тощо 

не проявляють ініціативу у протидії злочинності. Ці висновки цілком підтверджуються 

словами С. Л. Рубінштейна, який говорить про те, що людський індивід не народжуєть-

ся, а лише із часом набуває суб’єктних ознак, що суб’єктна активність може здійснюва-

тися виключно на вищому – свідомому – рівні [27, c. 23]. Крім того, сьогодні організова-

ною злочинністю, різними політичними силами, представниками олігархату, широко 

стали використовуватись так звані «активісти», які навмисно заважають роботі правоо-

хоронних органів, перешкоджають здійсненню функцій та виконанню поставлених за-

вдань щодо протидії злочинності. Тому ми не згодні з тим, що  ініціатива та активність є 

ознакою громадськості. 

Обмеження категорії «громадськість» виключно громадянами України також ви-

кликає сумнів, оскільки відповідно до ст. 26 Конституції України та ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. 

№ 3773-VI іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 

обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, закона-

ми чи міжнародними договорами України [28; 29]. 

На нашу думку, до основних ознак громадськості, які притаманні як окремим 

особам, так і їх об’єднанням, слід віднести: високий рівень правосвідомості та правової 

культури; зацікавленість у вирішенні загальних проблем; некомерційність; добровіль-

ність; законний порядок здійснення своєї діяльності; узагальнювальна мета – побудова 

правової держави й громадянського суспільства в Україні. 

Висновки. Під громадськістю в юриспруденції слід розуміти як окремих осіб, так 

і їх об’єднання, які: мають високий рівень правосвідомості та правової культури; заціка-

вленість у вирішенні загальних проблем; участь яких у суспільних справах носить неко-

мерційний, добровільний характер та законний порядок здійснення своєї діяльності; уза-

гальнювальна мета – побудова правової держави й громадянського суспільства в 

Україні. 

У теорії оперативно-розшукової діяльності ми пропонуємо відмовитися від вико-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ристання поняття «громадськості» як категорії «сил оперативно-розшукової діяльності», 

оскільки: по-перше, «громадськість» є поняттям абстрактним на відміну від інших кате-

горій сил оперативно-розшукової діяльності, зокрема оперативних підрозділів правоо-

хоронних органів, негласних штатних та позаштатних працівників, які мають правовий 

статус; по-друге, громадськість бере участь у різних сферах життєдіяльності суспільства, 

яким не притаманна спрямованість щодо сприяння оперативним підрозділам у протидії 

злочинності. 
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SUMMARY 

Oleksandr L. Khrystov. Problems of defining the concept of "public" in present jurispru-

dence. The article deals with problems of defining the concept of "public" in present jurisprudence. The 

the article’s objective was to clarify the problems of defining the concept of "public" in present 

jurisprudence and to provide an understanding of this term. 

The author notes that today there is inconsistency of legal regulation, as well as arbitrariness, ine-

quality and substitution of concepts in the application of this term both in different and within one branch 

of jurisprudence. The preparation of most legal acts on the participation of "public" in legal relations 

takes place without proper legal understanding of this term, the concept of which is not defined at all in 

the current national legislation. The conceptual and categorical apparatus of legal sciences due to the lack 

of definition of "public" in the legislation is based on arbitrary representation and does not reflect the 

unity of the aggregate features of this category. Its understanding by scholars through the prism of related 

(generic) legal concepts do not give an accurate meaningful reflection. Selective, and sometimes chaotic 

and unsystematic reference of legal scholars to philosophical, sociological, political, psychological and 

other sources of scientific knowledge about the essential characteristics of "public" in research on its 

place and role in legal relations indicate the lack of established conceptual approaches in today’s jurispru-

dence. Scientific inferences of legal scholars about this social institution are often reduced to the defini-

tion of the concept by identifying selective characteristics (features) without a comprehensive understand-

ing of this phenomenon. 

The author has concluded that the “public” in jurisprudence should be understood as both indi-

vidual citizens and their associations, which have a high level of legal consciousness and legal culture, as 

well as the basis of beliefs and ideology which are the building of the legal state and civil society. 

The author suggests to abandon in the theory of operational-search activities from the use of the 

concept of "public" as a category of operational-search activities forces, because: first, "public" is an ab-

stract concept in contrast to other categories of operational-search activities forces, including law en-

forcement agencies operational units, secret full-time and part-time agents who have legal status; second-

ly, the public takes part in various branches of society, which are not characterized by the focus on 

assisting operational units in combating crime. 

Keywords: public, people, population, association, sign, formation. 
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Досліджено основні проблеми оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які 

зникли безвісти. Досягнення мети статті (визначити сучасні проблеми оперативно-розшукового 

забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти) потребувало використання соціологічного мето-

ду дослідження (опитування). 

За результатами опитування 228-и працівників кримінальної поліції встановлено, що до 

найбільш вагомих проблем оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли без-

вісти, належать: ускладнені нормативно правові та організаційні механізми термінового проведен-

ня ОРЗ (ОТЗ) щодо встановлення місцезнаходження дитини; недостатній рівень технічного забез-

печення проведення ОРЗ (ОТЗ). У зв’язку з цим доцільно спростити процедуру ухвалення рішень 

про проведення ОТЗ (НСРД). Зазначено також на недостатній взаємодії підрозділів кримінальної 

поліції з громадськістю під час розшуку дітей, які зникли безвісти. 

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, нормативно-правове забезпечення, опе-

ративно-розшукова справа, оперативно-розшуковий захід, розшук, оперативно-технічний захід. 
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Постановка проблеми. Розшук осіб, які зникли безвісти, сьогодні є пріорите-

тним напрямком діяльності Національної поліції [1]. Особлива увага в даному на-

прямку роботи приділяється найбільш уразливій категорії цих осіб – дітям, які з 

огляду на вік, свідомість, фізичний розвиток, досвід не можуть у повній мірі забез-

печити повноцінну турботу про себе у разі зникнення, а особливо у випадку виник-

нення кримінальних обставин. 

Наукова розробка проблематики розшуку дітей, які зникли безвісти, в Україні 

є однією з умов напрацювання ефективних форм і методів діяльності у  цій сфері під-

розділів кримінальної поліції. Слід враховувати, що наукове дослідження об’єкта 

проводиться поетапно: на кожному етапі застосовуються найдоцільніші методи від-

повідно до конкретного завдання [2, с. 54]. Для досягнення об’єктивності дослі-

дження проблем розшуку підрозділами кримінальної поліції дітей, які зникли безвіс-

ти, в Україні використовується соціологічний метод (опитування, вивчення 

документів), що застосовується під час збору емпіричних даних із зазначеної про-

блематики [3, с. 207]. 

Найбільш доцільною формою опитування є анкетування працівників Національ-

ної поліції, і в першу чергу це стосується оперативних працівників кримінальної поліції 

щодо оцінки діяльності їхньої роботи як основних суб’єктів розшуку дітей, які зникли 

безвісти. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремим 

аспектам розшуку підрозділами кримінальної поліції осіб, які зникли безвісти, приділяли 

увагу С. І. Апухтін (2009 р.), О. І. Арсені, В. Г. Бобко (2006 р.), С. В. Богданов (2007 р.), 

Д. В. Бойчук (2006 р.), Н. В. Гуменна (2015 р.), Д. О. Компанієць (2006 р.), Т. В. Корчак 

(2017 р.), Є. І. Макаренко, К. В. Муравйов (2002 р.), О. В. Поярков (2002 р.), В. Ю. Цвікі 

(2017 р.), В. П. Цильвік (1997 р.) та інші. 

Однак сьогодні в Україні відсутні окремі монографічні дослідження стосовно 

проблеми розшуку дітей, які зникли безвісти. До плеяди вчених країн ближнього зару-

біжжя, які досить активно (особливо впродовж кількох останніх років) висвітлювали цю 

проблематику на рівні дисертаційних досліджень, відноситься А. В. Котяжов (2013 р.), 

на рівні наукових статей – В. В. Абрамочкіна (2013 р.), Ф. П. Васильєв, М. В. Д’яков, 

О. Б. Свістільніков, С. А. Темненко (2019 р.), Д. І. Лєпьохін (2014–2019 рр.), Л. Л. Тузов 

(2016 р.); Т. Н. Фьодорова (2009 р.). 

Разом із тим на сьогодні відсутні дослідження щодо думки практичних працівни-

ків підрозділів кримінальної поліції з сучасних проблем розшуку підрозділами криміна-

льної поліції дітей, які зникли безвісти, в Україні. 

Мета статті – визначити сучасні проблеми оперативно-розшукового забезпечення 

розшуку дітей, які зникли безвісти. 

Виклад основного матеріалу. Якісний етап дослідження включав проведення 

анкетування працівників кримінальної поліції, які на різних організаційно-структурних 

рівнях здійснюють оперативно-службову роботу з розшуку осіб, які зникли безвісти, в 

різних регіонах. 

У дослідженні взяли участь 228 працівників кримінальної поліції, зокрема: 4 

працівники ГУНП у Волинській області, 128 працівників ГУНП у Дніпропетровській 

області, 4 працівники ГУНП у Донецькій області, 17 працівників ГУНП у Запорізькій 

області, 3 працівники ГУНП в Івано-Франківській області, 27 працівників ГУНП у 

Львівській області, 5 працівників ГУНП у Миколаївській області, 5 працівників ГУНП 

в Одеській області, 3 працівники ГУНП у Рівненській області, 1 працівник ГУНП у 

Сумській області, 9 працівників ГУНП у Тернопільській області, 1 працівник ГУНП у 

Харківській області, 5 працівників ГУНП у Хмельницькій області, 5 працівників 

ГУНП у Черкаській області, 7 працівників ГУНП у Чернівецькій області, 4 працівники 

ГУНП у м. Київ. 

Із них до 1 року мають стаж роботи в оперативних підрозділах поліції (ОВС) 32 

працівники (14 %), до 3 років – 33 (15 %); до 5 років – 32 (14 %), до 10 років – 60 (26 %), 

до 15 років – 33 (15 %), до 20 років – 26 (11 %), більше 20 років – 12 (5 %). 

Нами було поставлено 9 питань, присвячених аналізу різних аспектів проблем 

оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, та запропо-

новані варіанти відповідей. У деяких питаннях, крім запропонованих відповідей, респо-

ндентам пропонувалося надати й власні варіанти відповідей. 

У питаннях №№ 4, 5, 6, 8, 9 було передбачено декілька варіантів відповідей, тому 

http://izron.ru/authors/law-authors/vasilev-f-p/
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загальна сума відповідей не дорівнюється 100 %. Ми намагалися з’ясувати ступінь зна-

чимості пропонованої відповіді. 

Результати анкетування працівників кримінальної поліції виявилися такими: 

1. На питання “Як Ви оцінюєте ефективність розшуку дітей, які зникли безвісти?” 

– «в достатній мірі» відповіли 65 % працівників кримінальної поліції, «недостатньо» – 

35 %. 

2. На питання “Як Ви оцінюєте рівень оперативно-розшукового забезпечення 

розшуку дітей, які зникли безвісти?” – «високий» відповіли 14 % працівників кримі-

нальної поліції, «середній» – 54 %, «низький» – 31 % та власний варіант відповіді – 

1 %. 

У графі «власний варіант відповіді» запропоновано такі відповіді: взагалі відсутнє 

забезпечення; потребує додаткових механізмів регулювання; не відповідає умовам сьо-

годення. 

3. На прохання вказати загальні причини (фактори), які впливають на ефектив-

ність оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, проан-

кетовані респонденти відповіли наступним чином: якість нормативно-правового забез-

печення визначили 19 % працівників; якість організації оперативно-розшукового 

забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти – 40 %; якість інформаційно-

аналітичного забезпечення – 32 %; матеріально-технічне забезпечення – 52 %; власний 

варіант відповіді – 3 %. 

У графі «власний варіант відповіді» запропоновано такі варіації відповідей: 

досвід працівників; у достатній мірі забезпечується; своєчасність проведення опе-

ративно-розшукових заходів; правильність оцінки наявної інформації; правиль-

ність висунення версій; ігнорування однієї або окремих версій;  кількість задіяних 

працівників. 

4. На прохання назвати етапи, на яких в основному здійснюється встановлення мі-

сця знаходження дітей, які зникли безвісти, опитані респонденти відповіли наступним 

чином: кримінального провадження (до заведення ОРС «Розшук») – 75 %; оперативно-

розшукового провадження – 22 %; власний варіант відповіді – 3 %. 

У графі «власний варіант відповіді» запропоновано такі відповіді: без заведення 

ОРС та кримінального провадження; по різному; до реєстрації в ЄРДР; у межах доби з 

реєстрацією в ЖЄО. 

5. На питання “Чи відповідає Інструкція з організації розшуку обвинувачених, пі-

дсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зник-

лих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів (наказ МВС України від 05.01.2005 р. 

№3 дск) практичним вимогам розшуку дітей, які зникли безвісти” – «повністю відпові-

дає» вказали 12 % опитаних, «потребує оновлення та приведення у відповідність прак-

тичним вимогам» – 77 %, «не відповідає, необхідно прийняти новий нормативно-

правовий акт» –11 %. 

6. На питання “Як Ви оцінюєте сучасні можливості обліків для розшуку дітей, які 

зникли безвісти?” – відповіді розподілилися наступним чином: 23 % працівників зазна-

чили, що практично не дають інформацію про безвісно відсутню особу, 47 % вказали на 

обмежений вибір необхідної інформації, 36 % визначили відсутність єдиної інформацій-

но-пошукової системи, 1 % надали власний варіант відповіді. 

У графі «власний варіант відповіді» респондентами було запропоновано такі від-

повіді: потребує вдосконалення; їх немає в наявності; обмежені. 

7. На прохання, виходячи з особистого практичного досвіду, зазначити проблемні 

питання оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, від-

повіді опитаних працівників кримінальної поліції розподілились наступним чином: 53 % 

вказали ускладнені нормативно-правові та організаційні механізми термінового прове-

дення ОРЗ (ОТЗ) щодо встановлення місцезнаходження дитини, 15 % – недосконалість 

агентурного забезпечення, 42 % – недостатній рівень технічного забезпечення проведен-

ня ОРЗ (ОТЗ), 25 % – низьку якість оперативних обліків, менше 1 % – надали власний 

варіант відповіді. 

У графі «власний варіант відповіді» запропоновано відповідь: некваліфіковані 

працівники ювенальної превенції. 

8. На питання “Як Ви оцінюєте взаємодію підрозділів кримінальної поліції з гро-

мадськістю під час розшуку дітей, які зникли безвісти?” – опитані респонденти відпові-

ли наступним чином: в достатній мірі – зазначили 43 %, недостатня – 45 %, відсутня та-
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ка взаємодія – 12 %. 

9. На питання “Чи вважаєте Ви доцільним спростити процедуру ухвалення рішень 

про проведення ОТЗ (НСРД) під час розшуку дітей, які зникли безвісти?” – «так» відпо-

віли 92 %, «ні» – 8 %. 

Висновки. Узагальнення результатів опитування працівників кримінальної полі-

ції щодо оцінки діяльності їхньої роботи як основних суб’єктів розшуку дітей, які зник-

ли безвісти, дає підстави зробити наступні висновки: 

1. Ефективність розшуку дітей, які зникли безвісти вважається достатньою. Рівень 

оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, оцінюється як 

середній. 

2. До основних загальних причин (факторів), які впливають на ефективність опе-

ративно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, відносяться: 

якість організації оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли без-

вісти; матеріально-технічне забезпечення. 

Спеціальними причинами (факторами), які впливають на ефективність оператив-

но-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, є: якість нормативно-

правового забезпечення; якість інформаційно-аналітичного забезпечення; досвід праців-

ників; своєчасність проведення оперативно-розшукових заходів; правильність оцінки 

наявної інформації; правильність висунення версій; ігнорування однієї або окремих вер-

сій; кількість задіяних працівників. 

3. Своєчасне встановлення місця знаходження дітей, які зникли безвісти, в основ-

ному здійснюється у межах доби під час кримінального провадження (до заведення ОРС 

«Розшук») або без заведення ОРС та відкриття кримінального провадження, тобто до 

реєстрації повідомлення в ЄРДР з подальшою реєстрацією в ЖЄО. 

4. Інструкція з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляють-

ся від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення осо-

би невпізнаних трупів (наказ МВС України від 05.01.2005 р. №3 дск) потребує оновлен-

ня та приведення у відповідність практичним вимогам. 

5. Сучасні можливості обліків для розшуку дітей, які зникли безвісти, передбача-

ють обмежений вибір необхідної інформації та містять недолік – відсутність єдиної ін-

формаційно-пошукової системи. 

6. До найбільш вагомих проблем оперативно-розшукового забезпечення роз-

шуку дітей, які зникли безвісти, відносяться: ускладнені нормативно -правові та ор-

ганізаційні механізми термінового проведення ОРЗ (ОТЗ) щодо встановлення місце-

знаходження дитини; недостатній рівень технічного забезпечення проведення ОРЗ 

(ОТЗ). У зв’язку з цим, доцільним є спростити процедуру ухвалення рішень про про-

ведення ОТЗ (НСРД). Менш визначальними проблемами є такі: недосконалість аген-

турного забезпечення; некваліфіковані працівники ювенальної превенції та низька 

якість оперативних обліків. 

7. Недостатньою є взаємодія підрозділів кримінальної поліції з громадськістю під 

час розшуку дітей, які зникли безвісти. 
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SUMMARY 

Oleh O. Litun. Current problems of operational-search support for finding missing children 
in Ukraine (after the survey of criminal police officers). The author has studied the main problems of 
operational-search support for the finding missing children. Achieving the article’s objective (to identify 
the current problems of operational search support for finding missing children) required the use of a 
sociological method of research (interrogation). 

To collect empirical data, 228 criminal police officers were questioned as the main investigators 
for missing children. The analysis and generalization of the respondents' answers enabled the author to 
come to the following conclusions: 1. The effectiveness of the search for missing children is considered 
sufficient. The level of operational search support for missing children is estimated to be average. 2. The 
main common reasons (factors) that affect the effectiveness of the operational-search support for missing 
children include: the quality of the organization of operational-search support for missing children; logis-
tics. Specific reasons (factors) that affect the effectiveness of the operational-search support of finding 
missing children are: the quality of regulatory support; the quality of information and analytical support; 
officer’s experience; timely conduct of search operations; correct assessment of available information; 
correct presentation of versions; ignoring one or separate versions; the number of officers involved. 
3. The timely establishment of the whereabouts of missing children is mainly carried out within 24 hours 
during criminal proceedings (prior to the initiation of the operational-search case) or without the initiation 
of an operational-search Case and the opening of criminal proceedings, ie before registration of the 
notification in a single register of pre-trial investigations, with subsequent registration in the single 
record. 4. Instruction on the organization of the search of accused, defendants, persons evading criminal 
punishment, missing persons and identification of an unidentified corpse (order of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine dated 05.01.2005 No. 3 "for use only by staff") needs updating and bringing in 
compliance with practical requirements. 5. Current accounting capabilities for the search for missing 
children imply a limited choice of information and have the disadvantage of lacking a unified information 
search system. 6. The most significant problems of operational search support of missing children 
include: complicated legal and organizational mechanisms of urgent conduct of operational search 
activities (operational and technical measures) to determine the location of the child; insufficient level of 
technical support for conducting operational-search measures (operational-technical measures). In this 
regard, it is advisable to simplify the procedure for deciding whether to conduct an operational-technical 
(covered investigative (search) action. Less decisive problems are the following: imperfection of agent 
security; unskilled juvenile prevention officers and poor quality of operational records. 7. The interaction 
of criminal police units with the public in the search for missing children is insufficient. 

Keywords: logistical support, regulatory legal support, operational-search case, operational-
search measure, search, operational-technical measure. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Правопорушення негативно впливають на соціально-економічний розвиток країни та в ма-

сштабах національної економіки являють загрозу загальній безпеці. З метою вирішення проблеми 

протидії економічній злочинності запропоновано  формування комплексної моніторингової систе-

ми. Виконано дослідження видів економічної діяльності та їх ефективності у формуванні ВВП 

країни. Проаналізовано динаміку та надано аналіз стану скоєних правопорушень за видами еконо-

мічної діяльності з кількісною оцінкою ефективності відшкодування матеріальних збитків за цими 

правопорушеннями. Розглянуто основні причини скоєних правопорушень за секторами економіч-

ної діяльності. 

Ключові слова: вид економічної діяльності, правопорушення, відшкодування матеріальних 

збитків, економічна безпека. 

 

Постановка проблеми. Події, які відбуваються в сучасному соціумі, суттєво 

впливають на процеси розвитку злочинності, як наслідок – на соціально-економічний 

стан держави. Відомо, що економічна злочинність є прямою загрозою загальній безпеці 

в масштабах національної економіки, а тому має бути вирішена проблема формування 

комплексної системи протидії економічній злочинності з боку держави. 

Ефективність функціонування такої системи можна досягти двома основними 

шляхами. Перший стосується розвитку заходів, спрямованих на недопущення економіч-

ної злочинності, внаслідок чого досягається зниження кількості злочинів. Другий шлях 

передбачає розробку заходів щодо розкриття вже скоєних правопорушень економічного 

характеру та досягнення повного відшкодування понесених втрат. Однак одночасно ва-

жливою складовою комплексної системи має бути здатність здійснювати моніторинг, 

прогнозування та в аспекті стратегічного передбачення визначати сектори економіки, в 

яких можна очікувати можливі правопорушення. Здійснення постійного моніторингу з 

наданням прогнозних оцінок дасть змогу своєчасно сформувати та запровадити відпові-

дні превентивні заходи. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Правопо-
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рушення здійснюють негативний вплив на сталий розвиток усіх сфер життєдіяльності 

громадян, економічну і суспільну безпеку країни. Економічна злочинність являє собою 

сукупність протиправних та суспільно небезпечних дій, що заподіюють суттєвої матері-

альної шкоди власності як держави, так і її громадянам. Вчасно виявлені проблеми в 

галузі економічної злочинності, прийняття своєчасних і дієвих рішень правової спрямо-

ваності можуть надати можливість формування системних дій та заходів щодо попере-

дження, припинення та запобігання правопорушенням у сфері економіки. 

Дослідженням правопорушень у різних сферах економіки з аналізом матеріальних 

збитків внаслідок здійснених злочинів займаються багато науковців, серед яких можна 

зазначити таких: А. М. Бойко, В. А. Ліпкан, Є. В. Невмержицький, М. Ф. Стахурський, І. 

О. Грибок, Д. С. Цаліна, І. П. Голосніченко, О. О. Кравчук та інші. Водночас досліджен-

ня правопорушень на системному рівні з урахуванням наявних видів економічної діяль-

ності потребують подальшого вивчення.  

Метою дослідження є виконання системного аналізу скоєння правопорушень у 

сфері економічної діяльності з наданням кількісної оцінки щодо їх відшкодування та з 

визначенням основних тенденцій. Об’єктом цього дослідження є правопорушення у 

сфері економічної діяльності, а предметом дослідження – науково-методичні та прикла-

дні аспекти аналізу правопорушень у взаємозв’язку з основними видами економічної 

діяльності в системі національного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що криміногенна обстановка у нашій 

державі характеризується зростанням економічної злочинності та ускладненням засто-

сованих способів порушень. Також з’являються нові види економічних загроз, які 

пов’язані з глобалізацією світової економіки, розвитком економічної інтеграції, а також 

із впливом центрів світової торгівлі на економічні реформи.  

Сучасні вчені стверджують про наявність високого рівня кореляції між станом 

безробіття і негативними тенденціями злочинності. Практики в галузі юриспруденції 

звертають увагу на недосконалість чинного законодавства. Під час виконання дослі-

джень встановлено, що економічна злочинність набуває системного, організованого ха-

рактеру. Аналіз економічних правопорушень свідчить, що найбільш небезпечними на-

прямами криміналізації економічної діяльності в державі є [1]: злочини у сфері 

кредитно-грошових відносин і банківської діяльності, злочини на ринку цінних паперів, 

злочини у зовнішньоекономічній діяльності, злочини у сфері споживчого ринку, злочи-

ни у сфері приватизації державного та муніципального майна, а також податкові злочи-

ни, скоєні представниками бізнесу. 

Серед причин і умов вчинення економічних злочинів слід зазначити: економічні, 

політичні, правові, соціально-психологічні та організаційні. Також зазначимо, що на 

динаміку злочинності здійснює вплив декілька причин і умов, а інколи їх поєднання з 

наявністю дії багатьох факторів. Доцільно зазначити наявність деструктивних тенденцій 

у розвитку ринкових відносин в економіці та соціальній сфері, відсутність ефективної 

системи державного контролю за приватизацією, процесами перерозподілу, рухом капі-

талів, діяльністю суб’єктів господарювання тощо. Існують недоліки в організації доку-

ментообігу та обліку матеріальних цінностей, а також недоліки в діяльності правоохо-

ронних органів, спостерігається відставання організаційно-управлінських заходів 

реагування на зміну криміногенної ситуації у сфері економіки. 

Поставивши за мету проведення системного аналізу з визначенням тенденцій ско-

єння правопорушень з урахуванням основних видів економічної діяльності, зазначимо, 

що класифікація видів економічної діяльності (ВЕД) – це інформація, яка закодована 

певним чином, а її систематизація побудована на ієрархії підкласів, класів і галузей. Ви-

ди економічної діяльності, які встановлені на цей час, прописані в Національному кла-

сифікаторі України [2]. На сьогодні виокремлено 21 вид економічної діяльності, які ха-

рактеризують структуру національної економіки (табл. 1). 

Найбільш вагомими для економіки вважаються ті види економічної діяльності, 

які створюють 80 % ВВП країни. За підсумками 2018 р. до цих видів слід віднести такі 

секції: С – 28,8 %,  А – 13,0 %, G – 12,8 %, H – 6,8 %, B – 5,0 %, D – 4,8 %, F – 4,8 %, L – 

4,1 %. Поряд з цим секції А, G, F та L характеризуються наявністю великої кількості 

правопорушень. Загалом можна констатувати, що кількість правопорушень з року в рік 

зростає: у 2015 р. було зафіксовано 46 780 випадків, у 2016 р. – 47 711, у 2017 р. – 52 819 

та у 2018 р. – 58 527. Прикрим є те, що темпи зростань правопорушень також зростають: 

за 2016/15 – 102 %, 2017/16 – 110,7 % та 2018/17 – 110,8 %. 
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Таблиця 1  

Класифікація видів економічної діяльності 

№ 

з/п 
Секція Види економічної діяльності 

1 A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

2 В Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

3 С Переробна промисловість 

4 D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

5 E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

6 F Будівництво 

7 G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

8 H Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

9 I Тимчасове розміщування й організація харчування 

10 J Інформація та телекомунікації 

11 K Фінансова та страхова діяльність 

12 L Операції з нерухомим майном 

13 M 
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірин-

гу, технічні випробування та дослідження 

14 N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

15 O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 

16 P Освіта 

17 Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

18 R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

19 S Надання інших видів послуг 

20 T Діяльність домашніх господарств 

21 U Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

 

Використавши АВС-аналіз [3] та метод Парето [4], було виділено такі види еко-

номічної діяльності, установлена сума матеріальних збитків яких становить 80 % від 

загального обсягу. Було виявлено, що у 2016 р. це такі секції: К, O, A, G, F та L (рис. 1).  
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Рис. 1. Розподіл установленої суми матеріальних збитків ВЕД за 2016 р. 
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У 2018 р. серед «домінуючих» ВЕД були такі (за секціями): O, L, F, G, A, M та K 

(рис. 2). Зазначимо, що серед лідерів ВЕД за встановленою сумою матеріальних збитків 

у 2016 р. є: секція К «Фінансова та страхова діяльність», секція О «Державне управління 

й оборона; обов’язкове соціальне страхування» та секція А «Сільське господарство, лі-

сове господарство та рибне господарство».  У 2018 р. провідні місця посідають такі 

ВЕД: секція О «Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування», 

секція L «Операції з нерухомим майном» та секція F «Будівництво». Аномальне стано-

вище спостерігається у 2017 р., де 85 % установленої суми матеріальних збитків припа-

дає на секцію O «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування». 

Графік розподілу секцій за роками щодо встановленої суми матеріальних збитків надано 

на рис 2. 

З погляду встановлених сум матеріальних збитків слід зазначити, що порівняно 

з 2016/2018 рр. вони знизилися на 13,5 %, тобто темп зростання становить 86,5 %. Для 

порівняння темп зростання відшкодування складає 63,1 %, тобто спостерігається підви-

щення значень відшкодувань на 36,9 %. Отже, якщо абстрагуватись від 2017 р., то ми 

могли б констатувати позитивну динаміку щодо встановлених сум матеріальних збитків 

та їх відшкодувань державі (рис. 3).  

Розглядаючи економічні злочини загалом, можна виділити три групи основних 

причин та умов їх здійснення: 

1) загальні, які пов’язані з недоліками управління або регулювання економікою, 

рівнем і поширеністю корупції та організованої злочинності; 

2) конкретні, які пов’язані з численними порушеннями в процесі приватизації та 

лібералізації цін у період переходу системи до ринкової економіки, а також у зв’язку з 

тим, що у громадян відсутні практичні навички ведення справ в умовах ринку; 

3) умови й обставини вчинення конкретного злочину, характерні тільки для кон-

кретного злочину; вони можуть або прискорити, або відстрочити його, вплинути на роз-

мір збитку та ймовірність розкриття. 
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Розглядаючи правопорушення у сфері сільського, лісового та рибного господар-

ства (секція А), слід зазначити, що об’єктами злочинів у цій сфері можуть бути [5]: речі, 

майно та майнові об’єкти; трудові права громадян; довкілля і, насамперед, земля як ос-

нова виробництва; правила здійснення господарської діяльності та безпека виробництва; 

безпека експлуатації транспортних засобів, а також службова діяльність.  

Також в останні роки в Україні масовим явищем стали порушення земельного 

законодавства, а саме: самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво 

(ст. 197-1); порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 

202); забруднення або псування земель (ст. 239); порушення правил екологічної безпеки 

(ст. 236); порушення законодавства про захист рослин (ст. 247); безгосподарне викорис-

тання земель (ст. 254). Якщо розглядати секцію О «Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування», доцільно зазначити, що у сфері оборони зафіксова-
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Рис. 2. Розподіл установленої суми матеріальних збитків ВЕД за 2017 р. 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 313 

но велику кількість правопорушень, до основних причин яких слід віднести [6]: відсут-

ність чіткої стратегії щодо розвитку суб’єктів господарювання; наявність дисбалансів у 

системі управління об’єктами, що контролюються сферою оборони; недостатньо ефек-

тивна робота менеджменту управління Міноборони щодо забезпечення ефективного 

управління об’єктами державної власності, які закріплені за суб’єктами господарювання; 

неефективна кадрова політика відносно керівництва структурних підрозділів Міноборо-

ни; системне порушення вимог законодавства про порядок оренди державного майна; 

системне неврахування, а інколи ігнорування суб’єктами господарювання рекомендацій 

і висновків внутрішнього аудиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо страхування – іншої складової частини цієї секції, то слід зазначити, що най-

більш поширеним кримінальним правопорушенням є шахрайство [7], яке пов’язане з ук-

ладанням, дією та виконанням договорів про обов’язкове або добровільне страхування. 

Зазначимо, що фінансове правопорушення – це дія або бездіяльність органів дер-

жавної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання всіх форм власності, 

об’єднань громадян, посадових осіб, громадян України та іноземних громадян, наслід-

ком яких стало невиконання фінансово-правових норм [8]. У секції К «Фінансова та 

страхова діяльність» спостерігаються  податкові правопорушення, а також правопору-

шення, що пов’язані з валютним регулюванням, публічними банківськими відносинами, 

грошово-касовими операціями та із загальнообов’язковим державним соціальним стра-

хуванням. 

В умовах економічної нестабільності та інфляційних процесів нерухомість є одні-

єю з небагатьох галузей, куди вкладаються і інвестуються кошти громадян. Стаття 181 

Цивільного кодексу України відносить до нерухомого майна (нерухомості) земельні ді-

лянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможли-

вим без їх знецінення та зміни їх призначення [9]. Відоме розподілення нерухомого май-

на за своїм функціональним призначенням [10]. Суб’єктами злочинів у цій сфері, як 

правило, є особи з рівнем достатку вище середнього, які відрізняються досить високим 

інтелектом, знанням основ податкового законодавства, здатністю оплатити послуги кон-

сультантів, адвокатів та інших залучених фахівців.  

Будівельна галузь є однією з ключових галузей економіки та відіграє важливу 

роль у соціально-економічному розвитку будь-якої країни. Водночас у цій галузі також 

фіксують велику кількість правопорушень. Наприклад, Запотоцький А. П. у своїй праці 

[11] зазначає велику кількість злочинів у сфері будівництва. Правопорушення в будів-

ництві залежно від способів і технологій можна розподілити на: розкрадання; порушен-
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Рік 2016 2017 2018 

Ефективність повернення коштів, % 87,4 5,2 63,9 

Установлена сума МЗ, приведені знач., тис. грн 630 977 7 775 362 545 481 

Відшкодування, приведені знач., тис. грн 551 584 403 585 348 376 

 

Рис. 4. Установлена і відшкодована сума матеріальних збитків  

та ефективність повернення коштів 
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ня правил безпеки під час виконання будівельних робіт; службові зловживання під час 

підготовки, підписання чи одержання дозвільних документів, що дозволяють отримати 

неправомірну вигоду. 

Одним з найпопулярніших і прибуткових видів діяльності є торгівля, яку визна-

чено ст. 263 Господарського кодексу України як діяльність суб’єктів господарювання у 

сфері товарного обігу, що спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного 

призначення і виробів народного споживання, а також допоміжну діяльність, яка забез-

печує їхню реалізацію через надання відповідних послуг [12]. У цьому секторі економі-

чної діяльності також відбуваються певні правопорушення. Згідно з Кодексом України 

про адміністративні правопорушення надано перелік адміністративних правопорушень у 

сфері торговельної діяльності [13]. 

Зменшити кількість злочинів у суспільстві можна за рахунок впровадження ком-

плексної моніторингової системи, спрямованої на протидію економічній злочинності із 

застосуванням превентивних заходів. Під час розгляду сфери економіки для реалізації 

таких заходів необхідно визначити: 

− структуру та основні напрями забезпечення економічної безпеки та їх пріори-

тети; 

− моніторингові підсистеми та методи прогнозування як основи формування за-

ходів із забезпечення економічної безпеки; 

− систему кримінологічних та кримінально-правових заходів забезпечення еко-

номічної безпеки держави. 

Серед загальнодержавних заходів щодо попередження економічної злочинності 

необхідно виділити такі: зміцнення ролі та підвищення довіри до державної влади та її 

інститутів; зміна парадигми стосовно механізму формування рішень у сфері кредитно-

фінансових відносин; розробка спеціальних механізмів запобігання розвитку дестабілі-

зуючих тенденцій як на рівні регіонального розвитку [14], так і на рівні національного 

господарства. 

Важливою умовою повинно бути забезпечення невідворотності встановленої за-

коном відповідальності за економічні злочини.  

Висновки. Виявлені тенденції до збільшення кількості економічних злочинів сві-

дчать про необхідність адекватної реакції з боку співробітників органів внутрішніх 

справ, особливо підрозділів по боротьбі з економічними злочинами та протидії корупції 

у найближчі роки.  

Для ефективного вирішення проблеми протидії економічній злочинності запропо-

новано формування комплексної моніторингової системи, що дозволить прогнозувати та 

в аспекті стратегічного передбачення визначати сектори економіки, в яких можливе ско-

єння правопорушень. 

Здійснення постійного моніторингу надає змогу розробити попереджувальні за-

ходи, спрямовані на покращення криміногенної обстановки, у підсумку створити перед-

умови для економічного зростання та підвищення добробуту населення. 
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SUMMARY 

Olena A. Parshyna, Yurii I. Parshyn. Features and trends of offenses in of economic 
activity. Offenses have a negative impact on the socio-economic development of the country and make a 
threat to the security of the national economy. 

Systematic analysis of the offenses in the sphere of economic activity with the quantitative as-
sessment of their reimbursement and identification of the main trends during the research has been carried 
out. The offenses in the field of economic activity are the object of the research. The research subjects are 
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scientific, methodological and applied aspects of the offenses analysis in relation to the main types of 
economic activity in the national economy. 

It has been noted that the criminal situation in our country is characterized by increasing in the 
economic crimes. Economic crimes are becoming systematic and have organized character. The high 
level of correlation between the unemployment situation and the negative crimes trends has been discov-
ered. Economic crimes include economic, political, legal, socio-psychological and organizational reasons 
and conditions.  

The complex monitoring system in order to solve problem of the combating economic crimes has 
been proposed. The effectiveness of such system can be achieved in two main ways. The first way con-
cerns the development of measures that is aimed at the economic crimes preventing. Thus, we have the 
reduction of the crimes number. The second way involves the development of measures for the disclosure 
of the committed offenses of economic nature and the achievement of full reimbursement for the incurred 
losses. However, an important component of the complex system should be the ability to monitor, fore-
cast and identify these sectors of the economy in which the possible offenses in the strategic foresight 
should be expected. The continuous monitoring with forecasting enables to develop and implement the 
appropriate preventive measures. 

Studies of the economic activities with their efficiency in the formation of GDP of Ukraine have 
been conducted. Dynamics of the committed offenses on the types of economic activity has been ana-
lyzed. The quantitative assessment of the material losses reimbursement of these offenses has been pro-
vided. The main causes of the committed offenses in the economic sectors have been considered. 

The national measures for the prevent economic crimes are: strengthening of the role and increas-
ing of the trust to the government and its institutions; paradigm shift of the decision-making mechanism 
in the field of credit and financial system; development of the special mechanisms for preventing of the 
destabilizing tendencies both at the level of regional development and at the level of national economy. 

The complex monitoring system allows to identify sectors of the national economy in the aspect 
of strategic forecasting. Monitoring enables to develop the preventative measures which are aimed at the 
improving of the environment, creating of the preconditions for the economic growth and improving of 
the well-being of population. 

Keywords: type of economic activity, offense, compensation for material damage, economic 
security. 
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СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

ЩОДО ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ  

В БАЗОВИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 
Наголошено на тому, що економічні злочини зачіпають всі види економічної діяльності, 

відображаються в різних сферах життя суспільства. Зросли не тільки умисні посягання на влас-

ність, а й інші злочини, пов'язані з господарською діяльністю: економічні зловживання, зловжи-

вання повноваженнями співробітниками установ, підприємств, організацій, «хабарництво», шах-

райство, підробка документів. Основний тягар щодо протидії економічній злочинності лягає на 

Національну поліцію, і пріоритетна роль в попередженні економічних злочинів належить підроз-

ділам кримінальної поліції, до складу якої входить департамент стратегічних розслідувань. 

Ключові слова: економічні злочини, департамент  стратегічних розслідувань, організова-

на злочинність, завдання підрозділів стратегічних розслідувань. 

 

Постановка проблеми. Протидія злочинності в сфері економіки актуальна на 

всіх етапах розвитку держави, особливо на етапі реформування правоохоронних органів 

незалежно від того як складаються соціально-економічної та суспільно-політичні відно-

сини. Вказані злочини зачіпають всі види економічної діяльності, відображаються в різ-

них сферах життя суспільства. Злочини, що вчиняються в сфері економіки в період ре-
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формування охопили як давно існуючі структури державної та суспільної власності, так 

і підприємства інших форм власності - приватні підприємства, акціонерні товариства, 

різного роду товариства і т. і. Зросли не тільки умисні посягання на власність, а й інші 

злочини, пов'язані з господарською діяльністю: економічні зловживання, зловживання 

повноваженнями співробітниками установ, підприємств, організацій, хабарництво, шах-

райство, підробки документів. З'явилося чимало нових злочинів які раніше рідко зустрі-

чались правоохоронцям: фіктивне підприємництво, незаконне отримання кредиту і зліс-

не ухилення від його повернення, навмисне і фіктивне банкрутство, ухилення від сплати 

податків і т.п. Одночасно зростає групова, організована злочинність в цій сфері діяльно-

сті, про що свідчить звіт Голови Національної поліції України. Ще одне пріоритетне за-

вдання на 2020 рік – це протидія організованій злочинності. У 2019 році поліція знешко-

дила 275 організованих груп проти 258 у позаминулому. До кримінальної 

відповідальності притягнуто більше 1 тис.  учасників цих груп, яким доведено вчинення 

2,5 тис. злочинів. Ураховуючи такі загрози, у 2019 році підрозділам стратегічних розслі-

дувань надано статус міжрегіонального територіального органу із конкретними завдан-

нями: виявляти та припиняти діяльність організованих злочинних груп, розривати спай-

ки між організованою злочинністю та бізнесом і політикою, а також притягувати до 

кримінальної відповідальності «злодіїв у законі» [1, с. 6].  

Все частіше економічні злочини вчинюються за участю корумпованих працівни-

ків державних органів, в тому числі і правоохоронної системи, пов'язані з вбивствами, 

нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, вимагання, іншими особливо тяжкими злочи-

нами. Злочинці, поряд з традиційними способами, розробляють і використовують нові 

прийоми і методи скоєння злочинів, залучаючи в своє середовище фахівців різних обла-

стей діяльності. В таких умовах держава зазнає величезних втрат в сфері економіки, що 

й обумовлює наш інтерес до вивчення суб'єктів та їх завдань щодо забезпечення еконо-

мічної безпеки держави. Одним з таких суб'єктів є поліція. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Правові 

засади, організація діяльності, особливості щодо викриття окремих видів економічних 

злочинів, організованих економічних злочинів, здійснення цієї діяльності стосовно до 

окремих галузей економіки в спеціальній літературі обговорюється тривалий час й до-

сить докладно, зокрема в роботах: К.В. Антонова, А.І. Берлача, В.І. Василинчука, 

В.Я. Горбачевського, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, Я.Ю. Кондратьє-

ва, В.С. Кубарєва, М.І. Камлика, І.П. Козаченка, А.І. Капітанського, В.В. Матвійчука, 

Д.Й. Никифорчука, В.Л. Ортинського, В.І. Литвиненка, В.І. Лебеденка, К.М. Ольшевсь-

кого, І.В. Сервецького, М.М. Перепелиці, В.Д. Пчолкіна; О.О. Савченка, О.П. Снігєрьо-

ва, А.І. Федчака та ін. 

Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених викриттю економічних 

злочинів, а також ряду досліджень по даному питанню, наукове і практичне рішення 

названої проблеми представляє відому складність. Уважний аналіз опублікованих робіт 

свідчить, що процес реформування правоохоронних органів до компетенції яких нале-

жить протидія економічній та організованій злочинності відбувається стихійно та схема-

тично, замість послідовної та виваженої державної безпекової політики. 

Метою статті є визначення науково-теоретичних, правових й практичних проблем 

сучасної діяльності Національної поліції щодо протидії економічним злочинам в базових 

галузях економіки України, зокрема в агропромисловому комплексі. 

Виклад основного матеріалу. Основний тягар щодо протидії економічній зло-

чинності лягає на Національну поліцію, і пріоритетна роль в попередженні економічних 

злочинів належить підрозділам кримінальної поліції. В системі підрозділів кримінальної 

поліції функціями з протидії економічним злочинам наділені підрозділи стратегічних 

розслідувань, що очолюються Департаментом стратегічних розслідувань Національної 

поліції України [2]. 

Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) відповідно до покладених на нього 

основних завдань: - здійснює аналіз оперативної обстановки, соціально-економічних та 

інших факторів, що впливають на її ускладнення, тенденції та рівень розвитку корупції, 

організованої злочинності, в тому числі в органах державної влади, управління і місце-

вого самоврядування; - прогнозує криміногенну ситуацію в державі та окремих її регіо-

нах; - інформує керівництво Національної поліції України про стан і динаміку організо-

ваної злочинності та корупції, причини та умови їх проявів, ступені впливу на 

криміногенну, соціально-економічну та політичну ситуацію; - здійснює відповідно до 
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чинного законодавства заходи, спрямовані на виявлення, попередження і припинення 

ОГ та ЗО, які впливають на соціально- економічну та криміногенну ситуацію в державі, 

викриття злочинної діяльності їх лідерів, ліквідацію економічного та фінансового підг-

рунття їх діяльності; - здійснює відповідно до чинного законодавства заходи, спрямовані 

на виявлення, запобігання та припинення злочинів, вчинених ОГ та ЗО, які впливають на 

соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її регіонах; - ор-

ганізовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність, в тому числі шляхом впрова-

дження негласних штатних працівників у злочинне середовище, виконує спеціальні за-

вдання з протидії злочинній діяльності ОГ чи ЗО та корупції; - здійснює оперативно-

розшукові заходи, в тому числі оперативно-технічні, з викриття ОГ і ЗО, їх організато-

рів, учасників та осіб, які сприяють, укривають чи організовують їх злочинну діяльність 

та фінансування; - проводить спільно з оперативними підрозділами Державної криміна-

льно-виконавчої служби України заходи з метою оперативного контролю над процеса-

ми, що відбуваються в середовищі засуджених, а такождля вирішення інших завдань 

оперативно-розшукової діяльності, покладених на ДСР; - вживає відповідно до чинного 

законодавства та в межах компетенції Національної поліції України заходи із протидії 

корупції й хабарництву у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави 

чи конкретного регіону, серед вищих посадових осіб, працівників судових, правоохо-

ронних та контролюючих органів; - вживає в межах компетенції заходи з викриття та 

ліквідації злочинних та фінансових схем, що використовуються ОГ і ЗО, в тому числі в 

органах влади та місцевого самоврядування, а також корупції; - вживає в межах підслід-

ності Національної поліції України заходи з протидії злочинам в органах державної вла-

ди, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, пов’язаним з фальшивомонетни-

цтвом; - протидіє кримінальним правопорушенням з ознаками організованості в сфері 

господарської діяльності, земельних відносин і використання державного майна, запобі-

гання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних незаконним шляхом; - вживає заходи щодо захисту бюджет-

них коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО, забезпечення правомірності застосування 

процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів; 

- вживає в межах компетенції заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збит-

ків державі, а також фізичним і юридичним особам, завданих протиправною діяльністю 

ОГ і ЗО; - вживає заходи, спрямовані на встановлення майна та матеріальних цінностей, 

здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стяг-

нення їх для відшкодування завданих злочинами збитків чи виконання додаткової міри 

покарання у вигляді конфіскації майна; - встановлює причини і умови, що сприяють 

учиненню правопорушень, та вживає в межах компетенції заходи щодо їх усунення; - 

вживає відповідно до чинного законодавства заходи, спрямовані на здобуття в інтересах 

підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування інформації про 

криміногенні процеси в злочинному середовищі, у сферах, що перебувають під його 

впливом, протиправну діяльність окремих осіб та злочинних угруповань, схеми легалі-

зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; - здійснює інформаційно-

аналітичне забезпечення службової діяльності підрозділів стратегічних розслідувань та 

кримінальної поліції з питань, які належать до компетенції ДСР; - встановлює конфіден-

ційне співробітництво з особами на засадах добровільності з метою вирішення завдань 

оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження; - проводить комплекс 

організаційних, оперативно-розшукових, фінансово-господарських заходів для забезпе-

чення впроваджень штатних та позаштатних гласних і негласних працівників до злочин-

ного середовища, а також виконання ними спеціальних завдань з розкриття злочинної 

діяльності ОГ і ЗО шляхом участі в її діяльності в межах, визначених законодавством 

України. 

Тривалий час відбуваються наукові дебати стосовно ліквідації окремих підрозді-

лів, що здійснювали боротьбу з економічною та організованою злочинністю, зокрема 

Державної служби боротьби з економічною злочинністю та спеціальних підрозділів бо-

ротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.  

З моменту створення Національної поліції, протидію економічним злочинам було 

віднесено до повноважень Департаменту захисту економіки Національної поліції України. 

На час діяльності Департаменту захисту економіки Національної поліції України, 

до його компетенції відносили виявлення 86 складів злочинів економічного спрямування 

в 65 галузях і сферах економіки, основними з яких є запобігання розкраданню держав-
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них коштів, викриття злочинів у найбільш уразливих для злочинних посягань галузях 

економіки, серед яких паливноенергетичний та агропромисловий комплекси, надроко-

ристування, земельні відносини, зовнішньоекономічна та банківська діяльність, протидія 

кримінальній і адміністративній корупції, а також боротьба з хабарництвом [3, с. 134]. 

На думку Гребенюка М.В. та Швеця В.К., в сучасних умовах відбувається масш-

табне реформування правоохоронних органів, яке супроводжується розробкою нормати-

вно-правових актів, та впроваджуються заходи організаційно-інституційного характеру. 

Наголошується, що головні зусилля з розвитку сектору безпеки і оборони мають зосере-

джуватися на поетапному та узгодженому нарощуванні оперативних спроможностей сил 

безпеки й оборони та рівня їх готовності до невідкладного реагування на виклики й за-

грози національній безпеці України. Зокрема, Концепція розвитку сектору безпеки та 

оборони України має певні методологічні відмінності від попередніх стратегічних доку-

ментів у цьому напрямі.  

Також, на їх думку, позитивним моментом Концепції є проведення детального 

аналізу безпекового середовища України, що надасть можливість визначити найпотуж-

ніші загрози для національної безпеки, які перешкоджають нормальному функціонуван-

ню Української держави і на подолання яких мають спрямовуватися наразі основні зу-

силля правоохоронних органів в цілому. На цьому фоні, вони вважають, головною 

вадою реформ у правоохоронній сфері є їх стихійність та схематичність, замість послі-

довної та виваженої державної безпекової політики. [4, с. 23]. 

На думку фахівців економістів, пріоритетними є такі галузі економіки як: 1. Аг-

ропромисловий комплекс за напрямами – виробництво, зберігання харчових продуктів, у 

тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпо-

ртозаміщення. 2. Житлово-комунальний комплекс за напрямами: створення об’єктів по-

водження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в ре-

зультаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та 

теплової енергії); будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері тепло-

постачання, централізованого водопостачання та водовідведення. 3. Машинобудівний 

комплекс за напрямами – виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, 

автотранспортних та інших транспортних засобів. 4. Транспортна інфраструктура за на-

прямами – будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної 

інфраструктури. 5. Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами – будівництво 

курортнорекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури. 6. Переробна 

промисловість за напрямом – імпортозаміщуюче металургійне виробництво [5, с. 138]. 

На нашу думку, ефективність попередження економічних злочинів забезпечується 

високоякісною інформаційно-аналітичною діяльністю, наявністю науково обґрунтова-

них прогностичних оцінок високої вірогідності. Поліції, зокрема, слід оцінювати такі 

показники: дійсний рівень і тенденції кримінального бізнесу, як паразитуючого на лега-

льній економіці, так і того який існує в нелегальній економічній діяльності; частка в 

ньому злочинних співтовариств; порівняльну інтенсивність здійснюваних шахрайств за 

сферами і територіями. 

Об'єктами попереджувальної діяльності органів Національної поліції повинні бу-

ти: негативні явища і процеси, що сприяють вчиненню конкретних економічних і подат-

кових злочинів або полегшують їх вчинення; особи, що замислюють або готуються до 

вчинення економічних злочинів; особи, щодо яких органами Національної поліції здійс-

нюється контроль за їх поведінкою в передбачених законом випадках; особи зі стійкою 

протиправною поведінкою і які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності 

за скоєння економічних злочинів; особи, які притягуються до відповідальності за вчи-

нення вказаних злочинів, а також є підозрюваними або обвинуваченими в вчиненні еко-

номічних злочинів, якщо кримінальне провадження припинено за нереабілітуючими 

обставинами, а також особи, щодо яких у відкритті кримінального провадження відмов-

лено з цих же підстав. 

Висновки. Сучасна концепція протидії економічній та організованій злочинності 

повинна будуватись на суворо розробленій методиці з комплексного аналізу ознак пев-

ного виду, що дозволяють виявляти і фіксувати факти економічних злочинів, що готу-

ються чи вже вчинених, в результаті багатоплощинного кримінального аналізу досить 

великої кількості даних, які отримуються з різних джерел у тому числі з інтегрованих 

інформаційно-пошукових систем Національної поліції України. 
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SUMMARY 

Volodymyr V. Yefimov. Modern activity of the national police in counteracting economic 

crimes in the basic branches of the economy of Ukraine (agro-industrial complex). It is emphasized 

that economic crimes affect all types of economic activity, are reflected in various spheres of society. Not 

only intentional encroachments on property have increased, but also other crimes related to economic 

activity: economic abuse, abuse of power by employees of institutions, enterprises, organizations, "brib-

ery", fraud, forgery of documents. The main burden of combating economic crime falls on the National 

Police, and the priority role in the prevention of economic crime belongs to the criminal police, which 

includes the Department of Strategic Investigations.  

The effectiveness of prevention of economic crimes is ensured by high-quality information and 

analytical activities, the presence of scientifically sound prognostic estimates of high probability. 

The police should assess the following indicators: the actual level and trends of the criminal busi-

ness, both parasitic on the legal economy and that which exists in illegal economic activities; the share of 

criminal communities in it; comparative intensity of fraud by areas and territories. 

The objects of preventive activities of the National Police should be: negative phenomena and 

processes that contribute to the commission of specific economic and tax crimes or facilitate their 

commission; persons planning or preparing to commit economic crimes; persons in respect of whom the 

National Police controls their behavior in cases provided by law; persons with persistent illegal behavior 

and who have previously been prosecuted for economic crimes; persons who are prosecuted for the 

commission of these crimes, as well as suspects or accused of committing economic crimes, if the 

criminal proceedings are terminated due to non-rehabilitative circumstances, as well as persons in respect 

of whom criminal proceedings were refused on the same grounds. 

The modern concept of combating economic and organized crime should be based on a strictly 

developed methodology for comprehensive analysis of certain features as a result of criminal analysis of a 

large amount of data obtained from various sources, including integrated information retrieval systems of 

the National Police of Ukraine. 

Keywords: economic crimes, department of strategic investigations, organized crime, tasks of 

strategic investigation units. 
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Досліджено питання національної безпеки держави, виділенню та розгляду основних умов 

її забезпечення. Зокрема, авторами виділено основні складові національної безпеки країни (держа-

вна безпека, громадська безпека, техногенна безпека, екологічна безпека та ін.) та визначено пер-

шочергові завдання політики держави щодо їх забезпечення. Дано розʼяснення щодо змісту осно-

вних принципів, що визначають порядок формування державної політики у сферах національної 

безпеки й оборони. 

Авторами особливий наголос робиться саме на забезпеченні фундаментальних національ-

них інтересів України, якими проголошено: державний суверенітет і територіальна цілісність, 

демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України, сталий 

розвиток національної економіки. 

Ключові слова: національна безпека, забезпечення безпеки, захист, державна політика. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі життєдіяльності – загрози людині, 

державі та суспільству дедалі урізноманітнюються. Саме це призводить до проблем, які 

пов’язані з національною безпекою держави. Загрози національної безпеки вже виходять 

за межі зовнішніх і внутрішніх військових сутичок і переходять у такі сфери, як еконо-

мічна, соціальна, екологічна, інформаційна, кібер- і правовий простір. Забезпечення ста-

лої національної безпеки залежить від пріоритетів державної політики та факторів роз-

витку економіки. 

Необхідно зазначити, що глобалізація є рушійною силою розвитку нашої країни, 

та разом із тим, саме процес глобалізації поглиблює проблеми, пов’язані з національною 

безпекою. 

Національна безпека України – це вектор державної політики, який направлений 

на захист національних інтересів від усіх видів загроз. Безпека країни досягається завдя-

ки злагодженій роботі всіх органів державної влади. 

Як відомо, структура національної безпеки складається: з об’єкта (громадяни кра-

їни, держава та їх національні інтереси), суб’єкта (державні та недержавні інституції) та 

сукупності дій, направлених на захист інтересів держави та її територіальної цілісності.  
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Забезпечення національної безпеки держави - система теорегико-мегодологічних, 

нормативно-правових, інформаційно-аналітичних, організаційно-управлінських, розві-

дувальних, контррозвідувальних, оператавно-розшукових, кадрових, науковотехнічних, 

ресурсних та інших заходів, спрямованих на забезпечення процесу управління загрозами 

та небезпеками, за якого державними і недержавними інституціями гарантується прогре-

сивний розвиток українських національних інтересів, джерел духовного і внутрішнього 

добробуту народу України, ефективне функціонування самої системи забезпечення на-

ціональної безпеки У країни [1].  

Процес забезпечення національної безпеки країни залежать від методології при-

йняття відповідних рішень на державному рівні [3].  

Як відомо, забезпечення національної безпеки здійснюється, в першу чергу, пра-

вовими механізмами.  

Правові механізми національної безпеки – це сукупність правових норм, законів і 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, метою яких є забезпечення націо-

нальних інтересів. Чіткої структури системи національних цінностей не має жодна нація 

чи соціальна група. Адже панівні в кожному окремому суспільстві цінності є результа-

том жорсткого суперництва й компромісу [4]. 

 Національна безпека держави – здатність народу задовольняти власні потреби, 

необхідні для його самозбереження, самовідтворення і самовдосконалення з мінімаль-

ним ризиком збитку для базових цінностей його нинішнього стану.   

Так, наука безпекознавство виокремлює ключові складові елементи національної 

безпеки країни: державна безпека – дефініція, яка віддзеркалює ступінь захищеності 

держави від загроз зовнішнього і внутрішнього спрямування; громадська безпека – де-

фініція, яка виражає рівень захищеності особистості спільноти від внутрішніх загроз 

переважно; техногенна безпека – поняття, що відображає ступінь захищеності від загроз 

природного/антропогенного спрямування; екологічна безпека та захист від загроз сти-

хійних лих; економічна безпека; енергетична безпека; інформаційна безпека; безпека 

особистості.  

Розглянемо особливості забезпечення основних складових елементів національної 

безпеки. 

Метою статті є визначення ключових напрямів забезпечення національної безпе-

ки держави для створення системи інституційних знань.  

Виклад основного матеріалу. Першочергові завдання політики держави щодо 

забезпечення національної безпеки полягають у наступному: захист суверенітету; забез-

печення територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України; реалі-

зації її політичних, торговельно-економічних та інших національних інтересів; віднов-

лення територіальної цілісності української держави; реінтеграції тимчасово окупованих 

і неконтрольованих територій і відновлення миру.  

Іншими словами, основними складовими забезпечення національної безпеки є:  

1) захист державного ладу; 

2) захист суспільного ладу; 

3) забезпечення територіальної недоторканності та суверенітету; 

4) забезпечення політичної та економічної незалежності нації; 

5) забезпечення здоров’я нації; 

6) охорона громадського порядку; 

7) боротьба зі злочинністю; 

8) забезпечення техногенної безпеки і захист від загроз стихійних лих. 

Вирішення вищевказаних завдань можливе при умові спільної роботи відповідних 

суб’єктів як на національному, так і на міжнародному рівнях. Необхідно зміцнювати нашу 

державу через суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток України, формува-

ти та впроваджувати державну політику, яка спрямована на захист національних інтересів 

як в економічній, так і в інших сферах. Слід зазначити необхідність нового позиціювання 

держави при нинішніх умовах нестабільності самої системи безпеки у світі. 

Захист державного ладу, суспільного ладу та забезпечення територіальної недото-

рканості та суверенітету є першочерговими завданнями уряду країни. Загальновідомим є 

той факт, що контроль за здійсненням державної політики у сфері національної безпеки 

здійснює Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки і оборони України в межах своїх функціональних повноважень, 

прописаних у Конституції і законах України. Іншими словами, можна відзначити ту об-
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ставину, що в кожній сфері державного управління, чинний керівник несе відповідаль-

ність за стан національної безпеки згідно із Законами України.  

Воєнна безпека є головною складовою національної безпеки, яка у свою чергу, 

формується із політичних, економічних і військових аспектів. Зокрема, політичний ас-

пект створює та сприяє розвитку зовнішнього та внутрішнього становища держави, за-

вдяки якому відбувається подолання різних видів конфліктних ситуацій. Та слід зазна-

чити, що політичний аспект повинен бути виконаний у сукупності з оборонним 

характером, синтез яких блокує спроби агресора домогтися своїх цілей з використанням 

зброї. 

У загальному значенні, воєнна безпека передбачає захист життєво важливих аспе-

ктів людини, громадян, суспільства та держави від явищ або подій, які несуть небезпеку 

воєнного характеру, при якому військові дії (війна) має нульову ймовірність. Тобто це 

рівень захисту державного суверенітету, недоторканності, цілісності від зазіхань з вико-

ристанням воєнної сили. 

Наша країна прагне адаптувати та запроваджувати іноземні практики щодо забез-

печення високого рівня громадської безпеки та порядку. Це, в свою чергу, і є поштовхом 

для розвитку національної безпеки. 

Громадська безпека і порядок – захищеність життєво важливих для суспільства та 

особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним 

завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого самовря-

дування, їх посадових осіб і громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалі-

зації і захисту національних інтересів від впливу загроз [2]. 

Ж. Ведель (французький юрист) дав власне визначення поняттю “громадська без-

пека” і “порядок”, згідно з яким це – дії, які направлені на попередження загроз для на-

селення чи приватних осіб, починаючи від заколотів проти країни, і закінчуючи запобі-

ганням нещасним випадкам. 

Громадська безпека – це захист здоров’я, гідності, свободи вибору, власного май-

на населення і недоторканність правового порядку та державних установ. Громадська 

безпека здійснюється через наступні сфери, які представлені на рис. 1. 

Таким чином, громадська безпека – це стан упорядкованих суспільних правовід-

носин, при якому кожна особа, державний орган, органи місцевого самоврядування та їх 

посадові особи з власної волі дотримуються правових і морально-етичних норм, соціа-

льних норм і правил, виконують усі рекомендації з метою досягнення громадської без-

пеки та благополуччя. 

 

 
 

Рис. 1. Графічне зображення умов забезпечення громадської безпеки 
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Термін громадський порядок можна розглядати у юридичному та соціальному 

контексті.  

У соціальному, громадський порядок – це дотримання правил поведінки, які скла-

дають основу для спокійних умов співіснування у суспільній діяльності та побуті.  

У юридичному – цей термін трактується як: здійснення процесу регулювання со-

ціальних відносин (захист прав і свобод громадян, життя та здоров’я і дотримання суспі-

льної моралі) завдяки правовим і соціальним нормам. 

Громадська безпека та порядок – це в першу чергу система заходів і видів діяль-

ності для усунення небезпек і загроз різних видів. Під загрозами мається на увазі факто-

ри (явні та латентні), які здійснюють вплив на стан безпеки.  

Громадську безпеку та порядок слід розуміти як фактор протидії небезпекам у 

державі. Тобто держава і суспільство спільними зусиллями займають наступаючу пози-

цію щодо захисту національних інтересів і можуть на достатньому рівні протидіяти іс-

нуючим загрозам. 

У ст. 3 Конституції України прописані основні положення про те, що людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека в Україні визначені як вища 

соціальна цінність, а права і свободи людини та їхня гарантія визначають сенс і спряму-

вання діяльності держави. Затвердження і забезпечення прав і свобод людини є голов-

ним обов’язком держави. 

Свобода людини – це поняття, яке виходить із прав людини і громадянина. Права 

поділяються на: природні (ті, які пов’язані з існуванням);  набуті (дають характеристику 

соціально-політичному статусу людини та громадянина). 

Коли у людини відсутня свобода, вона не може користуватися своїми правами. Наяв-

ність свободи створює умови для набуття прав та їх реалізації. Людська свобода має певні 

характеристики: від моменту народження люди є вільними, а тому, ніхто не має право пору-

шувати природні права особи; у суспільстві з демократичним устроєм гарантом свободи лю-

дини виступає саме держава; вільна людина може робити абсолютно все, за винятком того, 

що забороняється чинним законодавством; принцип рівності (правових можливостей), пра-

вового сприяння і правової охорони є характеристикою свободи людини. 

Згідно з Конституцією України, правом громадянина є можливість здійснювати 

дії для задоволення своїх власних життєво важливих матеріальних і духовних прагнень, 

які дозволені державою та прописані в Конституції України та інших нормативно-

правових актах.  

Розрізняють наступні види основних прав людини (табл.). 

Основними принципами, що визначають порядок формування державної політики 

у сферах національної безпеки і оборони, є: підзвітність, законність, прозорість та інші. 

Підзвітність – це система заходів, завдяки яким досягається рівновага (баланс) 

владних повноважень органу влади та покладеної на нього відповідальності. Тобто орга-

ни влади, які наділені певними повноваженнями та відповідальністю, повинні доказово 

доповідати та узгоджувати, обговорювати результати своїх дій з громадянами. 
 

Види основних прав людини  

Громадянські 

права 

Можливості, які має людина на фізичне існування та задоволення як матеріаль-

них, так і духовних потреб (право на життя, недоторканність особи та її житла, 

таємницю телефонних розмов і листування, свободу пересування, свободу дум-

ки, свободу слова, волевиявлення своїх поглядів / думок та інше). 

Політичні 

права  

Право громадянина брати участь у громадському та державному житті, розроб-

ляти та вносити пропозиції щодо поліпшення робочого процесу державних 

органів (брати участь у референдумах, утворювати та брати активну участь у 

роботі об’єднань громадян). 

Економічні 

права 

Права особи брати участь у виробництві матеріальних благ (права на приватну 

власність, право на роботу, право на вибір професії, право на оплату праці, пра-

во на страйк, право на відпочинок). 

Соціальні 

права 

Право особи на забезпечення відповідних соціальних умов життя. 

Екологічні 

права  

Право особи на безпечне екологічне середовище. 

Культурні 

права 

Право особи на доступ до духовних цінностей свого народу та людства в ціло-

му (право на освіту, право на користування світовою культурою, право на твор-

чість, захист інтелектуальної власності, право на творчу діяльність). 

Сімейні права  Право людини вільно приймати рішення згідно з сімейними правовідносинами. 
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Законність – це свого роду фундамент цивілізованого суспільства, забезпечення 

рівності всіх осіб перед законом. Це чітка структура влади та її взаємодія між собою, це 

чітке виконання правових законів усіма членами держави.  

Прозорість влади – опублікування чи поширення інформації щодо органу публіч-

ної влади, принцип діяльності органів влади, при якому всі рішення відкриті та гласні. 

На сьогодні, дуже важливим моментом є втілення в життя принципу прозорості як 

складової верховного права. Прозорістю передбачено поєднання законодавчого визна-

чення прозорості та відкритої діяльності органів влади. 

Публічна діяльність органів влади передбачає оприлюднення порядку денного за-

сідань або важливої інформації про свою діяльність громадянам країни. Відкритість є 

складовим елементом принципу прозорості. Передбачає доступ будь-якої особи до інфо-

рмації про діяльність органів державної влади. Саме ці складові запобігають прихован-

ню суспільно важливої інформації. 

Та головним інструментом реалізації державою політики у сферах національної 

безпеки і оборони є розвиток сектору безпеки і оборони. 

Державне управління сектору безпеки й оборони складається з декількох рівнів, 

головним з яких є інституційний: на цьому рівні приймаються важливі рішення, які ві-

дображаються в законах, доктринах і стратегіях. Саме вони тісно сплетені з політичним і 

державним управлінням, а отже, з державною політикою. На інституційному рівні ви-

значається державна політика, формується її основа та визначаються основні завдання.  

Державна політика національної безпеки характеризується наступними фактора-

ми: національні інтереси (територіальна цілісність і суверенітет держави, стабільність і 

правопорядок в державі); характер і види загроз; нейтралізація можливих загроз націо-

нальній безпеці.  

Держава є головним суб’єктом державної політики національної безпеки. Головна 

характеристика політики національної безпеки – це отримання знань з приводу цілей, 

засобів і стратегій, які країна обирає.  

Одним із фундаментальних національних інтересів України у забезпечення націо-

нальної безпеки є забезпечення сталого розвитку країни.  

Сталий розвиток – це розвиток, який здійснюється під чітким керівництвом. За-

лежить від якості та системного підходу до здійснення та впровадження завдань, а також 

використання інформаційних технологій, завдяки яким стає реальним швидке моделю-

вання різних варіантів розвитку та надання прогнозів високої точності. Сталий розвиток 

об’єднує три аспекти: економічний, соціальний та екологічний. 

Сталому розвиткові необхідне формування ефективного виробництва з поєднан-

ням самої структури споживання, особливо в промисловому та енергетичному секторах. 

Саме такий підхід дасть змогу для постійного економічного зростання в поєднанні зі 

зменшенням витрат на енергоносії та сировину.  

Як висновок, можна відмітити той факт, що “...державна політика у сферах націо-

нальної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, 

державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України то-

що” [2]. 

Наразі наше життя пов’язане з інформаційними технологія у всіх сферах. Вироб-

ництво та постачання енергії, освітлення міст, зв'язок, доступ до інформації, оплата то-

варів і послуг, охорона життя, волевиявлення під час виборів та інше – усе це пов’язане з 

комп’ютерною технікою. Тобто суспільство суцільно стало залежати від функціонуван-

ня комп’ютерних систем, а отже, атаки кіберпростору створюють реальні загрози для 

безпеки громадян, тобто несуть загрозу для національної безпеки. 

Кіберзахисту підлягають комунікаційні системи всіх форм власності, в яких обро-

бляються національні інформаційні ресурси і які використовуються в інтересах органів 

державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів і військових 

формувань, у сферах електронного урядування, електронних державних послуг, елект-

ронної комерції, електронного документообігу, а також об’єкти критичної інформацій-

ної інфраструктури. 

Висновки. Тож, державна політика забезпечення національної безпеки торкається 

багатьох сфер суспільного життя, зокрема, таких її основних сфер, як: економічна, соці-

альна, політична та інші.  

Сфера економічна має включати такі напрями функціонування, які повинні на-

правлені на попередження/усунення ймовірності економічної дестабілізації країни, кри-
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зи економічного характеру, гарантувати її економічне зростання та добробут України 

через: формування та забезпечення умов для економічного розвитку, підвищення конку-

рентоспроможності економіки країни; пришвидшення поступових змін структурного та 

інституціонального характеру в економіці, формування сприятливого інвестиційного 

клімату в державі, та як наслідок, підвищення ефективності здійснення інвестиційних 

процесів; забезпечення захищеності національної валюти від чинників внутрішнього та 

зовнішнього спрямування; забезпечення продовольчої безпеки; протистояння протипра-

вній економічній діяльності, протидія неконтрольованим витокам матеріальних, фінан-

сових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів національного характеру. 

Визначальними напрямами політики забезпечеення національної безпеки у соціа-

льній сфері є: формування рівних умов для реалізації особистістного потенціалу людини 

через: формування ефективного механізму соціального захисту останньої;  сприяння 

розвитку та забезпечення всестороннього захисту  потенціалу країни (освітнього, куль-

турного та ін.); гарантування захисту прав споживачів; забезпечення зростання рівня 

життя  населення, зокрема, через підвищення рівня оплати праці та зниження рівня без-

робіття в країні і т.д.  

Реалізація завдань забезпечення національної безпеки у політичній сфері реалізу-

ється через:  формування дієвих механізмів захисту прав людини в країні та світі; недопу-

щення та усунення намагань щодо вторгнення у внутрішні справи країни; уникнення полі-

тичного екстремізму, підтримка громадянської безпеки та соціальної стабільності та ін.  

Забезпечення національної безпеки України вимагає чіткого визначення основних 

завдань гарантування військової безпеки у різний період часу: військовий, мирний через 

реалізацію еаступних заходів: прогнозування  можливості настання війни для форму-

вання стратегіїпрограми для запобігання її настання; формування власного потенціалу у 

збройних силах з метою виконання  міжнародних зобов'язань узятих на себе як окремою 

державоюта ін. 

Держава, її інституції, являються головними суб’єктами державної політики наці-

ональної безпеки. Злагодженість у роботі відповідних інститутів, дозволить забезпечити 

національну безпеку країни. Саме тому, відповідні інститути країни мають буди адапто-

вані до постійних соціально-політичних змін, внаслідок чого вони забезпечать стабіль-

ність в самій державі, в суспільстві своїми злагодженими діями.  
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SUMMARY 

Olha M. Kubetska O., Tetyana M. Ostapenko, Yana S. Paleshko. Conditions of providing 

national security of the state. The article deals with the issue of national security of the state through the 

allocation and consideration of the basic conditions for its provision. In particular, the authors identified 

the main components of national security of the country (state security, public security, technogenic 

security, environmental security, etc.) and identified the priority tasks of the state policy to ensure them. 

In particular, the main components of the conditions for ensuring public safety (state of orderly 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
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public legal relations, in which each person, state body, local self-government bodies and their officials 

adhere to legal and moral and ethical norms, social norms and rules, fulfill all recommendations, are 

identified in order to achieve public safety and well-being). The authors have determined the basic list of 

factors of state policy formation of national security. The components of sustainable development of the 

state have been identified and characterized.  

The content of the basic principles that determine the order of state policy making in the fields of 

national security and defense is explained, namely: accountability is defined as a system of measures by 

which equilibrium (balance) of authority of the authority and its responsibility is achieved; legality is 

defined as a kind of foundation of a civilized society, ensuring the equality of all persons before the law; 

transparency of government is defined as the publication or dissemination of information about a public 

authority, the principle of activity of public authorities, in which all decisions are open and public.  

The authors place special emphasis on ensuring the fundamental national interests of Ukraine, 

which proclaimed: state sovereignty and territorial integrity, democratic constitutional order, preventing 

interference in the internal affairs of Ukraine; sustainable development of the national economy, 

transparency of power.  

Keywords: national security, security ensuring, protection, national policy. 
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УКРАЇНА У СВІТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР 

 
Проаналізовано показники соціально-економічного розвитку України, прослідковано їхню 

динаміку. Досліджено найбільш репрезентативні глобальні індекси соціального та економічного 

стану країн та визначено позиції держави у відповідних світових і європейських рейтингах. Вивчено 

основні тенденції соціально-економічного розвитку України, ризики та шляхи їх мінімізації. 

Ключові слова: глобалізація, глобальні індекси, соціально-економічний розвиток, ВВП, 

паритет купівельної спроможності, інфляція, державний бюджет, державний борг, кредитний 

рейтинг, фінансова безпека, децентралізація, корупція, конкурентоспроможність, інвестиції, 

інновації. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація стала чи не основним трендом розвитку сві-

тової спільноти як процес створення мереж зв’язків між суб’єктами на багатоконтинен-

тальних відстанях, опосередкованих за допомогою різних потоків, включаючи людей, 

інформацію та ідеї, капітал та товари. Глобалізаційні процеси «розмивають» національні 

кордони, інтегрують національні економіки, культури, технології, створюючи складні 

відносини взаємозалежності країн. Україна не є винятком і за темпами глобалізації 

увійшла до топ-50 країн згідно з результатами досліджень Швейцарського економічного 

інституту (KOF Swiss Economic Institute).  Індекс рівня глобалізації країн світу (KOF 

Globalization Index) за 2019 р. (для розрахунків використовувались дані починаючи з 

2017 р.) для України становить 74,83 або 45 позиція, причому рейтинг очолила Швейца-
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рія з результатом 91,1 [15]. Індекс базується на економічному, соціальному та політич-

ному вимірах, на основі яких робиться спроба оцінити економічні потоки й обмеження, 

інформаційні потоки, дані про культурну близькість в обстежених країнах тощо. Тому 

для формування цілісного бачення розвитку тієї чи іншої держави не достатньо проана-

лізувати внутрішні тенденції – не менш важливо визначити місце країни серед інших 

держав світу. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Аналітич-

на інформація про соціально-економічний розвиток країни та зміни її позицій у світі на-

лежить до такої, що швидко втрачає актуальність, а отже, потребує систематичного пе-

регляду та оновлення. Будь-яке наукове дослідження чи процес ухвалення 

управлінського рішення, у тому числі й органами державної влади та місцевого самов-

рядування, зазвичай потребує актуальних даних про поточне становище держави. Аналіз 

позицій України у світі, співставлення з міжнародними тенденціями розвитку в різних 

сферах та періодах знаходимо в працях більшості вчених тієї чи іншої галузі, адже це є 

невід’ємною частиною якісних науково-практичних розвідок. Наше дослідження базу-

ється на використанні національної статистичної, фінансової та бюджетної звітності; 

даних Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ) та Світового банку; найбільш ре-

презентативних глобальних індексів та рейтингів. Зрештою, наша мета – відповісти на 

запитання: «Куди та як швидко рухається Україна?», «Якою нашу державу бачить світо-

ва спільнота?», від чого об’єктивно залежить майбутнє України, рівень підтримки між-

народними партнерами, надходження інвестицій і, безумовно, економічне зростання. 

Метою статті є аналітичний огляд соціально-економічних та інших показників 

розвитку України, визначення її позицій у відповідних глобальних та європейських рей-

тингах, виявлення причин, наслідків та тенденцій, що випливають із результатів дослі-

дження окремих показників. 

Виклад основного матеріалу. Номінальний ВВП відображує зміни як у фізично-

му обсязі виробництва, так і в ринкових цінах і розраховується як вартість усіх кінцевих 

товарів та послуг у цінах поточного року. Реальний ВВП вимірює вартість обсягу виро-

бництва в економіці із застосуванням фіксованих цін базового року [5, с. 81]. Саме його 

аналіз  дозволяє визначити зміни реального обсягу виробництва або економічного зрос-

тання країни (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка реального ВВП та інфляція в Україні за 2010 – 2019 рр. 

і докризовий прогноз МВФ на 2020 – 2023 рр. 

Примітка: розраховано та побудовано на основі даних МВФ 

 

На рис. 1 бачимо результати відносно успішних 2017 – 2019 рр. формування ви-

східного періоду економічного циклу, який характеризувався помірним зростанням реа-

льного ВВП в межах 3 %. До кризової ситуації, спричиненої пандемією COVID-19, МВФ 

зберігав такий прогноз і на 2020 р. з більш оптимістичними показниками на 2021–2023 

рр. на рівні 4 %. За таких умов досягти заявлених Кабінетом Міністрів України 40 % 
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зростання реального ВВП за 5 років навряд чи вдасться. Без значних потрясінь, при ро-

зумному стимулюванні економіки Україна, ймовірно, змогла б досягти 3 % росту ВВП. 

Проте світова пандемія COVID-19 внесла помітні корективи і вихід із кризи може ви-

явитися набагато складнішим для економіки, ніж це здається на перший погляд. Деваль-

вація реального впливу наднаціональних організацій, розрив глобального ланцюга пере-

міщення ресурсів, товарів та послуг може створити дефіцит у короткочасній 

перспективі. Уряд України переглянув макроекономічні показники на 2020 р., зокрема 

очікується скорочення ВВП на 3,9 % порівняно із прогнозованим зростанням 3,7 % і 

девальвацію гривні до 29,5 грн за дол. США. 

Спочатку уряд планував стимулювати економіку за рахунок запровадження ри-

нку землі, але процес з різних причин гальмується і очевидно, що заплановані надхо-

дження будуть в рази меншими. Також невизначеними є перспективи приватизації дер-

жавних підприємств: знайти покупців за ринковими цінами буде непросто [4, с. 9]. 

Як відомо, до ВВП не включається так званий тіньовий сектор економіки. Але 

увагою його обійти неможливо, адже згідно з результатами досліджень Київського між-

народного інституту соціології рівень тіньової економіка в Україні у 2018 р. становить 

47,2 % від ВВП та 46,8 % у 2017 р. [8]. Для порівняння: Національна служба статистики 

Італії оцінила обсяги тіньової економіки країни за 2017 р. на рівні 12,1 % ВВП.  Справа й 

у тому, що Україна згідно з дослідженнями Transparency International дуже корумпована, 

і тенденція невтішна. Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index), розрахо-

ваний у 2019 р. показав, що корупційна криза нашої держави поглибилась (126 місце із 

180). Сприйняття корупції відображається за шкалою від 100 (немає корупції) до 0 (си-

льна корупція). У 2019 р. Україна із результатом 30 із 100  втратила шість позицій, порі-

внюючи з 2018 р. 

Складниками тіньової економіки України є три види ухиляння від податків: при-

ховування доходу від бізнесу (найбільша частка – 56,7 %), приховування реальної кіль-

кості найманих працівників, приховування реальних розмірів виплаченої зарплати або 

зарплата «у конвертах». Частка останнього значно зросла з 18,3 % у 2017 р. до 21,4 % у 

2018 р. [8]. У цьому напрямі уваги потребує питання декларування доходів громадяна-

ми. У зарубіжних країнах суму податку часто розраховують податкові органи, які мають 

доступ до всіх необхідних даних (Швеція, Данія). В Україні податкові органи також ма-

ють доступ до даних про офіційні доходи громадян, проте за подання декларацій та роз-

рахунок суми податку на доходи фізичних осіб відповідальні платники. Крім того, не-

зважаючи на майже повний доступ до інформації про доходи громадян, досі не створена 

інтегрована база даних про доходи, одержані фізичними особами. Така база дозволить 

податковим органам самостійно розраховувати суму податку на доходи для кожної фі-

зичної особи та контролювати своєчасність і повноту її сплати. З метою своєчасності 

стягнення податку деякі країни ефективно застосовують комбінації методів «мотивуван-

ня – покарання». Наприклад, у Данії встановлена пеня за неповну або несвоєчасну спла-

ту податку. Водночас застосовується мотивація – нарахування відсотків компенсації на 

зайво сплачену впродовж року суму податку. Не секрет, що суспільна культура сплати 

податків в Україні на вкрай низькому рівні. Тому формування соціальної відповідально-

сті в українців щодо сплати податків повинно стати в авангарді боротьби з тіньовою 

економікою. Несплата податків – кримінальний злочин, і ставлення до злісних неплат-

ників відповідне. Для формування особистої податкової культури доцільно ввести жорс-

тку систему штрафів за нелегальне працевлаштування, мінімізацію та виплату заробітної 

плати «у конвертах» як для роботодавців, так і для працівників, а також запустити наці-

ональну кампанію декларування. Загальнообов’язкове декларування доходів громадян – 

поширена світова практика (США, Німеччина, Франція, Італія, Чехія, Швеція, Фінлян-

дія, Данія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Чилі, Казахстан та інші). 

Для порівняння рівнів економічного розвитку країн використовують ВВП на ду-

шу населення, що дозволяє сформувати спільну базу для порівняння різних за кількістю 

населення країн. Проте цей показник не відображає різницю в купівельній спроможності 

валюти в різних країнах. Тому необхідно аналізувати ВВП за паритетом купівельної 

спроможності як співвідношення купівельної спроможності окремих валют до певної 

групи товарів та послуг у різних країнах. 
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Таблиця 1 

ВВП за паритетом купівельної спроможності, тис. міжнар. дол. 

Країна 
Фактичні показники 

Прогнозовані показники  

(до кризи, спричиненої пандемією) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 

Норвегія 64,7 65,4 66,0 66,6 67,1 67,7 68,2 68,7 

Швейцарія 56,0 55,9 56,4 56,9 57,3 57,5 57,8 58,1 

Нідерланди 47,5 48,9 50,3 51,3 52,2 53,1 54,0 54,8 

Німеччина 45,0 45,9 47,0 47,9 48,7 49,4 50,0 50,7 

Швеція 46,4 46,9 47,3 47,8 48,3 48,8 49,3 49,7 

Австрія 44,5 45,4 46,3 46,8 47,2 47,6 48,0 48,5 

Данія 44,8 45,4 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,4 

Бельгія 41,8 42,4 43,0 43,5 43,9 44,3 44,7 45,2 

Фінляндія 39,3 40,4 41,3 41,9 42,4 42,8 43,2 43,6 

Франція 39,3 39,9 40,5 41,1 41,7 42,2 42,7 43,1 

Іспанія 33,8 34,9 35,9 36,7 37,5 38,1 38,8 39,5 

Італія 34,2 34,7 35,2 35,6 35,9 36,2 36,5 36,8 

Чехія 31,1 32,3 33,4 34,4 35,2 36,1 36,9 37,8 

Словенія 29,9 31,3 32,6 33,6 34,5 35,3 36,1 36,8 

Словаччина 29,1 30,1 31,3 32,5 33,7 35,0 36,2 37,3 

Литва 27,9 29,4 30,8 32,2 33,6 35,1 36,5 38,0 

Естонія 27,5 28,9 30,1 31,2 32,2 33,3 34,4 35,5 

Португалія 26,9 27,7 28,5 29,1 29,6 30,1 30,5 31,0 

Польща 25,7 26,9 28,0 29,0 29,9 30,7 31,6 32,5 

Угорщина 25,7 26,8 27,9 28,9 29,7 30,5 31,2 32,0 

Латвія 23,9 25,2 26,3 27,3 28,2 29,2 30,2 31,1 

Греція 24,9 25,3 25,9 26,5 27,0 27,6 28,1 28,8 

Туреччина 23,2 24,5 25,2 25,9 26,5 27,2 27,8 28,5 

Румунія 20,7 22,3 23,6 24,6 25,5 26,4 27,4 28,5 

Хорватія 21,5 22,2 23,0 23,7 24,4 25,1 25,8 26,5 

Болгарія 19,0 19,8 20,6 21,4 22,1 22,9 23,6 24,5 

Білорусь 16,8 17,2 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 

Україна 7,7 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,5 9,9 

Молдова 5,0 5,2 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,5 

 
Примітка: укладено за даними МВФ; здійснено ранжування даних у порядку зменшення 

показників 2019 р. 

 

Результати розрахунків ВВП за паритетом купівельної спроможності, за даними 

МВФ, для більшості країн Європи (табл. 1) засвідчили невтішну тенденцію – Україна 

протягом тривалого періоду серед аутсайдерів (нижче –Молдова). Незважаючи на пози-

тивний прогноз МВФ стабільного зростання купівельної спроможності, Україна продо-

вжить обіймати останні позиції за рівнем економічного розвитку  порівняно з іншими 

європейськими країнами. 

Стосовно прожиткового мінімуму в Україні, то цей показник на 2020 р. більш 

ніж удвічі нижчий, ніж рівень «абсолютної бідності» – фізіологічний мінімум, необхід-

ний для життя людини, інструмент для виміру якої є міжнародний критерій, запропоно-
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ваний ООН (5 дол. США відповідно до паритету купівельної спроможності на день для 

країн Центральної й Східної Європи та СНД [3, с. 4]).  

Також під час визначення розміру мінімальної заробітної плати слід враховува-

ти необхідність зменшення різниці між мінімальною та максимальною заробітною пла-

тою у державних установах, яка подекуди становить 1:100 тоді, як у країнах Західної 

Європи – 1:4, у США – 1:5. 

З року в рік для України гостро стоїть питання накопичення державного боргу у 

вигляді кредитів або облігацій внутрішньої та зовнішньої позик. Дійсно, у 2016 р. частка 

державного боргу у ВВП досягла 81 %, що викликало шквал критики та суспільного 

збурення. Проте в України далеко не найвищий показник серед країн Європи, у чому 

можна переконатися, проаналізувавши дані МВФ, наведені в табл. 2. 

Слід зауважити, що статті 4, 16, 17 Закону «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» [З7] містять положення, які допускають «ручне управління» державним бор-

гом і можуть призвести до порушення середньострокових і довгострокових параметрів 

фінансової безпеки країни. Такі ризики посилюються, оскільки у випадку проведення в 

Україні антитерористичної операції, введення воєнного стану або надзвичайного стану 

Кабінету Міністрів України дозволяється не розробляти План заходів з приведення зага-

льного обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених ви-

мог (п. 231 Розділу VI  «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу 

України [2]).  
 

Таблиця 2 

Державний та гарантований борг, % від ВВП 

Країна  
Фактичні показники 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Україна 81 71 70 69 

Білорусь 53 53 56 56 

Польща 54 51 50 48 

Естонія 9 9 9 9 

Греція 183 182 188 177 

Італія 132 132 130 129 

Австрія 84 79 74 71 

Болгарія 27 24 23 23 

Хорватія 82 78 74 71 

Чехія 37 35 33 32 

Фінляндія 63 61 61 60 

Франція 97 97 97 96 

Грузія 44 45 44 44 

Німеччина 68 64 60 56 

Угорщина 76 74 71 69 

Латвія 37 36 35 34 

Литва 40 40 37 34 

Молдова 36 32 32 35 

Нідерланди 61 56 53 50 

Норвегія 36 36 36 36 

Португалія 130 126 121 117 

Румунія 39 37 37 39 

Словаччина 52 51 49 47 

Словенія 79 74 70 68 

Іспанія 99 98 97 96 

Швеція 42 41 38 34 

Швейцарія 42 42 40 39 

Туреччина 28 28 32 34 

Примітка: укладено за даними МВФ. 
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Кредитні рейтинги оцінки кредитоспроможності держави здійснюються визна-

ними рейтинговими агентствами (табл. 3), які відіграють ключову роль у забезпеченні 

ринку інформацією про спроможність органів влади забезпечувати своєчасні виплати за 

борговими зобов’язаннями. Відповідно державні органи влади повинні систематично 

вживати заходи щодо підвищення кредитного рейтингу. Успіх боргової політики зале-

жить від розміру внутрішнього боргу, фінансових механізмів ринку та законодавства, 

що регулює державні запозичення. Тому, як правило, необхідно зосередитись на чоти-

рьох правилах: використання кредитних коштів (кредит повинен обслуговувати довго-

строкові інвестиційні проєкти, а не поточні витрати); межа боргу (борг та його обслуго-

вування повинно бути обмежене відсотком від виручки); джерела фінансування. Усе 

інше залежить від національних особливостей країн. 
 

Таблиця 3 

Поточні кредитні рейтинги боргових зобов’язань України  

 

Рейтингове  

агентство 

 

В іноземній валюті У національній валюті 

Прогноз 
Дата  

рейтингової дії  

Д
о
в
го
ст
р
о
к
о
в
і 

 

К
о
р
о
тк
о
ст
р
о
к
о
в
і 

Д
о
в
го
ст
р
о
к
о
в
і 

К
о
р
о
тк
о
ст
р
о
к
о
в
і 

Fitch Ratings В В В- В Позитивний 06.03.2020 р.  

Standard & Poor’s В В В В Стабільний 13.03.2020 р. 

Moody’s Investors 

Service 
Саа1/ Са - Саа1 - Позитивний 22.11.2019 р. 

Rating and 

Investment 

Information, Inc. 

В    Стабільний 09.08.2019 р. 

Джерело: Міністерство фінансів України [6] 

 

Також Standard & Poor’s 27 вересня 2019 р. підвищило рейтинг України за націо-

нальною шкалою до рівня «uaА» з «uaВВB», а 13 березня 2020 р. підтвердило такий рей-

тинг. 

У 2020 р. важливо зосередитися на оздоровленні фінансової й монетарної політи-

ки, зокрема зниженні і утриманні обсягу боргу на рівні прийнятних Бюджетним кодек-

сом України 60 % від ВВП [2].  У попередні роки частка боргу у ВВП сягала рекордних 

для України 80 %, що порушувало норми чинного законодавства.  

Монетарну політику варто спрямувати на поліпшення умов для ведення бізнесу, 

що дозволить Україні поліпшити свої позиції в глобальних рейтингах за Індексом кон-

курентоспроможності (The Global Competitiveness Index 2019 – 85 із 137, -2 позиції [13]) 

та Індексом легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business 2020 – 64 із 190, +7 позицій 

[10; 11]). Слід відзначити такі аспекти, які позитивно вплинули на «легкість ведення біз-

несу» в Україні: 

 спрощення процедури отримання дозволів на будівництво: усунення вимоги до 

інвесторів отримувати дозвіл від держави при зростанні вартості таких дозволів, що мало 

певний негативний вплив на Індекс Doing Business, але збільшило фінансові внески в роз-

виток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури територіальних громад; 

 посилення захисту міноритарних інвесторів, а саме підвищення вимоги до 

оприлюднення інформації в щорічних звітах про транзакції пов’язаних сторін; 

 спрощення механізмів транскордонної торгівлі, зокрема скасування вимоги 

перевірки автозапчастин; 

 полегшення виконання контрактів шляхом запровадження спрощеної проце-

дури щодо малих позовів та досудових конференцій як частини методів управління 

справами, що застосовуються у всіх господарських судах. 

Окремим мірилом розвитку країн є поступ децентралізації, зокрема фінансової 

або бюджетної. Остання характеризується рівнем самостійності місцевих бюджетів на 
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основі розрахунку «вертикального дисбалансу» (ВД) за формулою: 

%100
бюджетівмісцевих  доходів

 бюджету державного з втрансферті

t

t





ВД ,  

де t – бюджетний період (в Україні – 1 календарний рік). 

 

«Вертикальний дисбаланс» демонструє фактичний рівень фінансової децентралі-

зації в країні та використовується експертами Світового Банку [1, c. 51]. Динаміка зміни 

цього показника протягом 2011–2018 рр. (рис. 2) вказувала на стабільну залежність міс-

цевих бюджетів України від трансфертів з державного бюджету, а зміна питомої ваги 

трансфертів та власних доходів була ситуативною для цього періоду досліджень, незва-

жаючи на реалізацію заходів щодо фінансової децентралізації, тобто передача повнова-

жень від державних органів влади органам місцевого самоврядування не супроводжува-

лась відповідною передачею фінансових ресурсів. Результати розрахунків, наведені на 

рис. 2, свідчать про послаблення залежності місцевих бюджетів у 2019 р. та наближення 

фінансових децентралізаційних тенденцій до європейських.  
 

 
 

Рис. 2. Питома вага трансфертів з державного бюджету в загальному обсязі доходів міс-

цевих бюджетів у 2007–2019 рр., % 

Примітка: розраховано і побудовано на основі даних Державної казначейської служби 

України та Світового банку. 
 

Якщо раніше Україна за рівнем «вертикального дисбалансу»  впевнено наближа-

лася до Франції (ВД = 60 %), яка є традиційно централізованою країною, то у 2019 р. 

тенденційно країна почала рухатись до Польщі чи навіть Швеції (ВД = 40 %). Звісно, ми 

не беремо за приклад Німеччину, де 85 % – це власні доходи місцевих бюджетів і лише 

15 % – трансферти та 5 % – так звані доходи від економічної діяльності. Хоча про мож-

ливість впровадження бюджетного федералізму в унітарних країнах давно говорять як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці. 

Питання завершення реформи децентралізації є нагальним, оскільки розбалансо-

ваність адміністративно-територіального устрою та системи місцевих бюджетів відпові-

дно негативно впливає на організаційну та фінансову самодостатність органів місцевого 

самоврядування. З іншого боку, після негативного рішення Конституційного Суду очі-

куються певні компромісні зміни та завершення конституційних змін у сфері місцевого 

самоврядування.  

Попри високу економічну невизначеність та певне зниження обертів світового 

економічного зростання інновації є основним міжнародним трендом. Останніми роками 

спостерігається зростання інвестицій в інновації економіки всіх рівнів розвитку. Вико-

ристання інтелектуальної власності досягло рекордних показників у 2017 та 2018 рр. 

Глобальні видатки на науково-дослідні роботи зростають швидше, ніж глобальна еконо-

міка, збільшившись удвічі з 1996 по 2016 рр.; у 2017 р. глобальні державні видатки зрос-

ли на 5 %. Україна – 47-а із 129 країн світу в рейтингу за Глобальним інноваційним ін-

дексом [14, c. 18]. Зокрема, наша держава піднялася на 4 позиції, проте ахіллесовою 

п’ятою залишається так звана формальна інновація, спрямована скоріше на кількість, а 
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не якість досліджень. Потрібно розуміти, що органи державної влади України повинні 

сприяти інноваціям для досягнення економічного та соціального розвитку, зокрема шля-

хом державного інвестування. Зі своїм показником індексу електронного урядування 

0,6165 Україна разом з іншими 70 країнами-членами ООН потрапила до групи з високим 

рівнем E-Government  Development  Index (від 0,5 до 0,75). На жаль,  не всі українці мо-

жуть скористатися можливостями  і  перевагами  цифровізації  країни  через  поганий  

розвиток  ІКТ-інфраструктури, а отже, невисоку  доступність  електронних  послуг. 

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо позитивний поступ України на міжнародній 

арені, зокрема щодо децентралізації публічного управління та дерегуляції економічних 

процесів. Неабияких зусиль необхідно докласти й для боротьби з корупцією у всіх сферах 

життя, адже глобальні індекси свідчать про високий рівень сприйняття цього негативного 

явища в Україні. Що найважливіше, порівняно дуже низьким залишається рівень ВВП (за 

паритетом купівельної спроможності) на душу населення – Україна досі залишається на 

останніх позиціях серед країн Європи. Зазначається, що ВВП на душу населення є одним 

із основних чинників, які впливають на рівень задоволення життям. У 2017 р. дослідники 

розрахували для 155 країн багатоелементний критерій «індекс щастя», де Україна посіла 

132 місце (1 місце – Норвегія; 14 місце – США; 46 місце – Польща) [12]. Отже, нам є до 

чого прагнути та розвиватися як в економічній, так і соціальній сферах. 
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SUMMARY 

Anna Yu. Munko, Myroslav M. Treshchov. Ukraine in the world: socio-economic 
dimension. The article emphasizes that the issue of Ukrainian socio-economic development trends under 
globalization. Indicators of socio-economic development of Ukraine are analyzed on the basis of national 
statistical, financial and budgetary reports, data of the International Monetary Fund and the World Bank. 
The dynamics of such indicators over a period of 5 – 10 years, as well as the projected indicators for 2020 
– 2023, are traced. Dynamic of GDP in constant prices has shown the results of relatively successful 2017 
– 2019 formation of the upward period of the economic cycle which was characterized by moderate 
growth of real GDP within 3%. Ukraine is likely to be able to sustain such growth rates without 
significant upheavals, with a well-designed and reasonably stimulated economy. GDP by purchasing 
power parity for most European countries has shown a disappointing tendency. Ukraine has been among 
the outsiders for a long time (below – Moldova). Ukraine will continue to occupy the last positions in 
terms of economic development compared to other European countries despite the IMF's positive outlook 
for a steady increase in purchasing power. It is important to focus on improving financial and monetary 
policy, in particular, reducing and maintaining debt at the level acceptable by the Budget Code of Ukraine 
at 60% of GDP. In previous years, the share of debt in GDP reached a record 80% for Ukraine which 
violated the rules of the current legislation. Monetary policy should be aimed at improving the conditions 
for doing business, which will allow Ukraine to improve its position in the global ratings of 
competitiveness and ease of doing business. The most representative global indices are investigated and 
the positions of the state in world and European rankings are analyzed. There are: KOF Globalization 
Index, Corruption Perceptions Index, The Global Competitiveness Index, Ease of Doing Business, Global 
Innovation Index and E-Government Development Index, World Happiness Index. The basic tendencies 
of socio-economic development of Ukraine, risks and ways of their minimization are determined. 

Keywords: globalization, global indices, socio-economic development, GDP, purchasing power 
parity, inflation, public budget, public debt, credit rating, financial security, decentralization, corruption, 
competitiveness, investment, innovation. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 

 

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ 

 

 

 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ  

І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОН УКРАЇНИ! 

 

Учасники Конкурсу із Дніпропетровського державного університету внутріш-

ніх справ посіли у Конкурсі 6 призових місць! Наші переможці: Віолетта Рец, Альона 

Сауліна, Уляна Шемет, Максим Лозицький, Влада Чорна, Мирослава Мамчур. 

 

Щороку конкурс МОН України об’єднує талановиту молодь в її прагненні зроби-

ти перші кроки до науки.  

За результатами першого туру конкурсу, проведеного відділом організації науко-

вої роботи, кращі наукові роботи курсантів і студентів університету були надані до МОН 

України. У відповідності із Положенням про проведення конкурсу, їм було присвоєно 

унікальні шифри та розіслано до конкурсних комісій закладів вищої освіти для прове-

дення «сліпого» рецензування. Авторам найкращих робіт довелося виборювати перемо-

гу в режимі он-лайн конференцій-захистів. Отже, результати участі у конкурсі здобува-

чів вищої освіти ДДУВС: 6 призових місць, серед яких: ІІ місце – 2, ІІІ місце – 4.  

Зауважимо, що кількість переможців конкурсу від університету за останні три ро-

ки динамічно зростала (2017-2018 рік – 2,  2018-2019 – 4, 2019 – 2020 – 6)!  

Бажаємо всім учасникам конкурсу наснаги в роботі та нових досягнень у нау-

ковій сфері! 
 

№ 

Назва галузей 

знань, спеціа-

льностей  

(спеціалізацій) 

Тема наукової  

роботи 
Автор 

Науковий  

керівник 

Результат 

участі 

1. 

Кримінальне 

право та кри-

мінологія; 

кримінально-

виконавче  

право 

Агресія в криміналь-

ному праві: міжнарод-

ний та національний 

виміри 

Рец  

Віолетта 

Березняк Василь 

Сергійович, доцент 

кафедри криміна-

льного права та 

кримінології, 

к.ю.н., с.н.с. 

Диплом  

ІІ ступеня 

2. 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

Економічна безпека, 

як одна із складових 

національної безпеки 

держави 

Сауліна 

Альона 

Рибальченко Люд-

мила Володимирів-

на, доцент кафедри 

економічної та ін-

формаційної безпе-

ки, к.е.н., доц. 

Диплом 

ІІ ступеня 

3. 

Кримінальне 

право та кри-

мінологія; 

кримінально-

виконавче  

право 

Довічне позбавлення 

волі в контексті між-

народних стандартів 

захисту прав людини 

та в перспективі рефо-

рмування криміналь-

ного законодавства 

Шемет 

Уляна 

Соболь Оксана 

Іванівна, доцент 

кафедри криміна-

льно-правових 

дисциплін, к.ю.н., 

доц. 

Диплом  

ІІІ ступеня 
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№ 

Назва галузей 

знань, спеціа-

льностей  

(спеціалізацій) 

Тема наукової  

роботи 
Автор 

Науковий  

керівник 

Результат 

участі 

4. 
Службове  
право 

Професійне навчання 
поліцейських в Украї-
ні як складова удоско-
налення підготовки 

Лозицький 
Максим 

Миронюк Роман 
Вікторович, про-
фесор кафедри 

адміністративного 
права, процесу та 
адміністративної 
діяльності, д.ю.н., 

професор 

Диплом 
ІІІ ступеня 

5. Політологія 

Антиглобалізм – ви-
значальний тренд су-
часного процесу гло-

балізації 

Чорна 
Влада 

Алексеєнко Ірина 
Вікторівна, заві-
дувач кафедри 

міжнародних від-
носин та туризму, 
д.політ.н., проф. 

Диплом 
ІІІ ступеня 

6. 

Теорія та істо-
рія держави і 
права; історія 
політичних і 
правових 

учень; філосо-
фія права 

Загальнотеоретична 
характеристика стату-
су внутрішньо пере-

міщених осіб 

Мамчур 
Мирослава 

Наливайко Лариса 
Романівна, профе-
сор кафедри зага-
льноправових дис-
циплін, д.ю.н., 

проф., Заслужений 
юрист України 

Диплом 
ІІІ ступеня 

 

 

Резолюція круглого столу  

  «НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА»  

  (Дніпро, 7 травня 2020 р.)  

 

7 травня 2020 року у м. Дніпро відбувся круглий стіл «Нагальні проблеми украї-

нського жіноцтва», присвячений Дню матері. Організаторами круглого столу висту-

пили: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та Дніпропетров-

ський національний історичний музей ім. Д.І Яворницького. 

До участі у обговоренні зазначеної теми були запрошені Олена Стрельник -  укра-

їнська соціологиня, докторка соціологічних наук, авторка праць із соціології материнст-

ва, питань гендерної нерівності, сімейної та демографічної політики; Валерія Лавренко – 

заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею 

ім. Д.І. Яворницького; Ганна Карпеченкова – регіональна спеціалістка Фонду Народона-

селення ООН в Україні (UNFPA Ukraine); Віта Кононець – доцент кафедри адміністра-

тивного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ; представники громадських організацій. Модератором 

дискусії була помічниця ректора ДДУВС з гендерних питань Наталія Шуліка. 

 Учасники засідання круглого столу обговорили світову та українську історію Дня 

матері; проблеми, з якими стикаються жінки в умовах епідемії COVID-19; механізми для 

адекватної відповіді на виклики карантину у сфері захисту жіноцтва та материнства; 

погляди на материнство та суспільні норми; проблеми домашнього насильства. В рамках 

дискусії було зазначено, що  традиційне протиставлення економічної (оплачуваної) та 

„неекономічної” (неоплачуваної) праці призвело до маргіналізації, знецінення діяльнос-

ті, пов’язаної із  піклуванням, визначена цінність піклувальної праці. Були розглянуті  

питання, що робити жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема 

жінкам з дітьми. В ході доповідей було зазначено, що кожен, хто постраждав від домаш-

нього насильства, здобуває право на безоплатну правову допомогу від держави, а також 

розтлумачені механізми протидії домашньому насильству.  

При активному спілкуванні учасниками дискусії були сформульовані загальні 

проблеми, які потребують особливої уваги. 

В процесі обговорення питань учасники круглого столу прийшли до наступних 

висновків: 

• З урахуванням того, що українські жінки виконують більшу частину неопла-

чуваної піклувальної праці (доглядової та хатньої праці) вкрай важливо дбати  про ін-

ституційні можливості балансу роботи та сім’ї: про вдосконалення системи батьківських 
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відпусток, про запровадження дружніх до сім’ї політик на робочому місці, які врахову-

ють потреби працівниць та працівників з сімейними обв’язками (батьків з малими діть-

ми, тих, хто доглядає літніх членів сім’ї). 

• З метою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі відносно жінок і дітей, а також створення достойних умов для материнст-

ва, дитинства та життя людей похилого віку, особливо серед вразливих категорій (в тому 

числі вагітних, жінок з числа дітей-сиріт, похилого віку, жінок з інвалідністю, тих, що 

мають дитину/дітей з інвалідністю, багатодітних матерям, одиноких матерям) розробити 

дорожню карту розбудови сервісів допомоги та підтримки для жінок і дітей на місцево-

му та регіональному рівні із подальшою її передачею зацікавленим органам місцевого 

самоврядування та державної влади для реалізації у громадах Дніпропетровщини.  

• Сприяти розповсюдженню інформації про роботу гарячої лінії психологічної 

підтримки для жінок із вразливих категорій населення, а саме: жінок похилого віку, жі-

нок з інвалідністю, мам особливих дітей, жінок-ветеранок, жінок-поліцейських, праців-

ниць медичного сектору. 

• Ширше проводити просвітницьку кампанію з метою висвітлювання гендерних 

питань.  

• Розробити механізм взаємодії соціальних служб, медичних працівників з інши-

ми суб’єктами у сфері захисту прав жінок і дітей, для надання комплексної допомоги через 

онлайн консультування, телефонне консультування, надання допомоги у нічний час для 

надання соціально-психологічної допомоги та вирішення питання влаштування до  спеціа-

лізованих закладів (Шелтер), у разі погрози вчинення насильства щодо жінки або дитини. 

• Вирішення питання розповсюдження буклетів алгоритму захисту прав матері 

та дитини, через звернення до уповноважених служб, з залученням вторинної правової 

допомоги, для підготовки всіх супроводжуючих документів.  

• Розгляд питання про введення штатної посади психолога, з відповідною квалі-

фікацією до відповідних підрозділів  у сфері захисту  прав жінок та дітей: 1) штатний 

психолог у підрозділі ювенальної превенції органу Національної поліції; 2) психолог у 

штаті мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства органів 

Національної поліції; 3) кваліфікований  психолог у бригадах соціально-психологічної 

допомоги ( на сьогодні укомплектовують дані посади – начальниками служб у справах 

дітей, начальниками відділів сім’ї та молоді, які реально не здійснюють виїзд за місцем 

мешкання постраждалої особи). 

• Активна взаємодія з громадськими організаціями, у сфері підготовки проек-

тів з захисту прав жінок та дітей, та  консолідації зусиль по напрямку участі у міжна-

родних платформах та грантах різних рівнів, для отримання фінансування задекларо-

ваних проєктів. 
 

 

 

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ VI МІЖНАРОДНОГО 

СТУДЕНТСЬКОГО САМІТУ  
 

Вже шостий рік пос-

піль Дніпропетровський 

державний універси-

тет внутрішніх справ 

та Всеукраїнська гро-

мадська організація 

«Асоціація українських 

правників» проводять 

міжнародний конкурс 

для активної студент-

ської молоді. Цього року 

захід відбувся дистан-

ційно 27 травня 2020 

року. Тема саміту: 

«Права людини в умо-

вах сучасних глобаліза-

ційних викликів». 
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Цього року команди надсилали свої наукові проєкти з відеороликами. Роботи пе-

реможців традиційно будуть опубліковані у збірнику щорічного наукового заходу «Ак-

туальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування». 

Загалом до організаційного комітету надійшло 25 проєктів з різних регіонів Украї-

ни, а також Білорусі, Польщі, Казахстану. Оцінювання проєктів учасників VІ Міжнародно-

го студентського саміту здійснювалося міжнародним журі у складі визнаних національних 

та міжнародних фахівців у сфері права, представників органів влади, політиків тощо. 

У результаті довготривалих дискусій та обговорень членами журі відзначено дип-

ломами: 

І СТУПЕНЯ – команди Краківського педагогічного університету (Педагогічний 

університет імені Комісії народної освіти у Кракові), Національного юридичного універ-

ситету імені Ярослава Мудрого, Дніпропетровського державного університету внутріш-

ніх справ; 

ІІ СТУПЕНЯ – команди Київського національного університету імені Тараса Ше-

вченка, Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Ка-

захстан, Національної академії внутрішніх справ, Академії Міністерства внутрішніх 

справ Республіки Білорусь, Київського національного лінгвістичного університету; 

ІІІ СТУПЕНЯ – команди Харківського національного університету внутрішніх 

справ, Національної академії Служби безпеки України, Львівського державного універ-

ситету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Акаде-

мії Державної пенітенціарної служби; 

у номінації за «АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ» – команди Академії адвокатури 

України, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Херсонського державного університету. 

 

 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

Вітаємо з присвоєнням почесного звання! 

 

З нагоди Дня науки Президентом України Володимиром Зе-

ленським підписано указ «Про відзначення державними нагоро-

дами України з нагоди Дня науки» № 186/2020 від 15.05.2020. Се-

ред нагороджених – представник Дніпропетровського державно-

го університету внутрішніх справ. Так, почесне звання «Заслу-

жений діяч науки і техніки України» присвоєно професорові 

кафедри економічної та інформайійної безпеки, доктору техніч-

них наук, професору Володимиру Борисовичу ВИШНІ. 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (нині – 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 

Має науково-педагогічний стаж 45 років, зокрема в ДДУВС – 19 

років (з 2001 року) на посадах професора, начальника кафедри, начальника навчально-

методичного центру (2007-2011). Полковник міліції у відставці. 

Автор співавтор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому 

числі 75 фахових публікацій, зокрема у міжнародних науково-метричних базах Scopus та 

Web of Science, 31 навчального посібника, монографії, 27 авторських свідоцтв та патен-

тів України.  

Відзначається активною участю у громадській та науковій роботі університету. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02 із захисту дисертацій, редакційних колегій 

кількох періодичних наукових видань України. 

За значні досягнення у службовій та науково-педагогічній діяльності наказом 

МВС України був нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним зна-

ком “За безпеку народу”. Відзначений також Подякою міського голови, Почесною гра-

мотою Верховної Ради України, стипендією Президента України, званням «Почесний 

професор ДДУВС», занесений на Дошку Пошани ДДУВС.  
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В і т а є м о   в ч е н и х - ю в і л я р і в! 

 

 

ПЕТРИШИНА Олександра Віталійовича 

Президента 

Національної академії правових наук України, 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 30 квітня 1960 р. у м. Городок Хмельницької 

обл. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), в 

якому пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора. У 

1987–88 рр. навчався в аспірантурі, 1994–97 рр. — у докторантурі. 

У 1999–2000 рр. — начальник Управління планування та коорди-

нації правових досліджень Академії правових наук України (нині — Національна акаде-

мія правових наук України). З 2000 р. – заступник директора з наукової роботи Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії 

правових наук України. У 2002–2007 рр. — головний вчений секретар Академії право-

вих наук України, одночасно – професор кафедри теорії держави і права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 2007–2010 рр. — віце-президент, з 

грудня 2010 р. до 3 березня 2016 р. — перший віце-президент, а з 3 березня 2016 року — 

президент Національної академії правових наук України. Водночас – завідувач кафедри 

теорії держави і права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. 

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Статус посадової особи: загальнотеоретичні дослідження» (спеціаль-

ність 12.00.01), у 1999 р. – доктора юридичних наук – «Правовий режим державної слу-

жби: питання загальної теорії» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора 

присуджено у 2002 р. У 2002 р. обраний членом-кореспондентом, у 2004 р. — дійсним 

членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія 

правових наук України). 

Напрями наукових досліджень — методологія правових досліджень, громадянсь-

ке суспільство, права та свободи людини і громадянина, верховенство права, загальна 

теорія державної служби. Автор понад 300 публікацій. 

Брав участь у розробці проектів змін та доповнень до Конституції України, зако-

нів України «Про державну службу», «Про підготовку наукових кадрів вищої кваліфіка-

ції», «Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні», «Про службу в органах 

виконавчої влади та її апарату», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та ін. 

Член Комісії з питань правової реформи, входить до складу Комітету з Державних 

премій України в галузі науки і техніки. Член Ради Північно-Східного наукового центру 

НАН та МОН України, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Був членом експертної ради в галузі 

юридичних наук та Президії ВАК України. 

Голова редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національної акаде-

мії правових наук України», співголова наукової ради журналу «Право України», член 

редакційної колегії збірника «Проблеми законності», науково-практичного журналу 

«Юрист України», наукового видання «Щорічник українського права», міжнародного 

юридичного журналу «Балтийский юридический журнал» («The Baltic journal of law»). 

Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений Золотою медаллю 

Національної академії мистецтв України (2018), Медаллю Національної академії педагогі-

чних наук України «Григорій Сковорода» (2018), Почесною грамотою Верховної Ради 

України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Почесною грамо-

тою Міністерства освіти і науки України (2006), Подякою Уповноваженого Верховної Ра-

ди України з прав людини (2018), Відзнакою Національної академії наук України (2017), 

Відзнакою Голови Конституційного Суду України (2017), Почесним знаком Служби без-

пеки України (2009), Подякою Служби Безпеки України із врученням нагрудного знаку 

(2018), Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України (2018). Відмін-

ник освіти України (2001). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

(2011), Премії імені Ярослава Мудрого (2004, 2011), Видатний юрист (2012). 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 

ISSN 2078-3566 341 

 

 

СКРИПНЮКА Олександра Васильовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 17 квітня 1960 р. у с. Перемишель Славутського 

р-ну Хмельницької обл. У 1986 р. закінчив історичний факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 

1995 р. закінчив факультет державного управління і будівництва 

Юридичного інституту Одеського державного університету ім. 

І. І. Мечникова. У 1986-88 рр. працював асистентом кафедри істо-

рії Рівненського державного педагогічного інституту. З 1988 р. по 

1992 р. навчався в аспірантурі історичного факультету Київського державного універси-

тету ім. Т. Г. Шевченка. У 2001 р. пройшов стажування в Університеті штату Міннесота 

(м. Міннеаполіс, США) за фахом «державне управління». У 1992 р. працював референ-

том Бюро академічних, культурних та інформаційних зв’язків Українського фонду куль-

тури Міністерства культури України. У 1992–93 рр. – заступник начальника управління 

гуманітарних наук ВАК України. З 1993 р. по 1996 р. — начальник управління гуманіта-

рних наук ВАК України. З 1996 р. по 2002 р. — начальник відділу суспільних та гумані-

тарних наук ВАК України. З 2003 р. — головний науковий співробітник Інституту дер-

жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідувач кафедри конституційного 

права Національного університету «Острозька академія». У 2004-2016 рр. – начальник 

відділу міжнародних наукових зв’язків (нині – відділ зв’язків з державними органами та 

міжнародними організаціями) Управління планування та координації правових дослі-

джень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України (м. Київ). 

З 2016 р. до теперішнього часу – заступник директора з наукової роботи Інституту дер-

жави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історич-

них наук – «Дискусії в Компартії України 1921–1925 рр.: причини та наслідки» (спеціа-

льність 07.00.01), у 1996 р. — доктора юридичних наук – «Розбудова Української держа-

ви на сучасному етапі» (12.00.01, 12.00.02). У 1996 р. присвоєно вчене звання професора. 

У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) 

Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). 

Напрями наукової діяльності — проблеми теорії держави і права, конституційно-

правові проблеми сучасної держави в Україні.  

Опублікував близько 500 наукових та навчально-методичних праць. 

Головний редактор журналу «ScienceRise: Juridical science», заступник голови ре-

дакційної ради журналу «Юридична Україна», член редакційних та наукових рад журна-

лів: «Право України», «Публічне право», член редакційної колегії наукових часописів: 

«Правова держава», «Держава і право», «Щорічник українського права». 

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.236.03 та Д 26.236.01 в Інституті держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України. Позаштатний консультант комітетів Верхов-

ної Ради України VII-VIII скликання. Член-кореспондент Національної академії педаго-

гічних наук України (1999). 

Заслужений юрист України (1997). Нагороджений Великою срібною медаллю 

«Князь Василь–Костянтин Острозький», медалями Національної академії педагогічних 

наук України: «К.Д. Ушинський» та «Г.С. Сковорода», Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017), Відзна-

кою Конституційного Суду України (2012). Лауреат наукової Премії НАН України імені 

М. П. Василенка (2002), Премії імені Ярослава Мудрого (2011), Премії Володимира Ве-

ликого (2014). 
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ЖУРАВСЬКОГО Віталія Станіславовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 8 травня 1955 р. у смт. Володарськ-

Волинський Житомирської обл. У 1980 р. закінчив Київський 

державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка) та Київський 

міжнародний університет — юридичний факультет. Розпочав 

трудову діяльність за фахом з 1980 р. на посаді коректора Між-

вузівського поліграфічного підприємства. У 1981–1988 рр. обій-

мав посаду кореспондента газети «Машинобудівник» Київського 

заводу «Більшовик». З 1988 р. по 1991 р. працював у Київському 

технологічному інституті легкої промисловості на посадах ста-

ршого викладача, доцента. З 1991 р. по 1998 р. — проректор з 

наукової роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українського 

інституту менеджменту і бізнесу. У цей же період працював президентом Фонду Свя-

того Петра. З 1998 р. по 2002 р. — депутат Верховної Ради України ІІІ скликання, пе-

рший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духов-

ності. З 2002 р. по 2005 р. працював державним секретарем, першим заступником 

Міністра освіти і науки України, одночасно — головним науковим співробітником 

відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. З травня 2006 р. по 2010 р. — заступник голови Київської міської державної 

адміністрації. Народний депутат України VІІ скликання, Радник Президента України, 

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення пра-

воохоронної діяльності (2012 - 2014). З листопада 2014 р. по теперішній час — завіду-

ючий сектором методології відділу комплексних проблем державотворення Інституту 

законодавства Верховної Ради України. 

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософ-

ських наук на тему: «Естетичний аналіз методу художньої критики», у 1996 р. — дисер-

тацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Політичний 

процес в сучасній Україні і політологічний аспект». У 2000 р. захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Політична система 

України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект)» (спеціальність 12.00.01), у 

2002 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: 

«Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського 

парламентаризму» (спеціальність 12.00.01). Професор кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін (1999), професор кафедри теорії і права (2003). Обраний дійсним членом 

(академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових 

наук України) у 2004 р. 

Опублікував понад 300 наукових праць. 

Заслужений діяч науки і техніки України (2000). Нагороджений орденом «За 

заслуги» III, II ступенів (2003, 2008), Грамотою Верховної Ради України (2001), По-

чесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), Почесною грамотою Верховної 

Ради України (2004). Двічі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, лауреат премії 

НАН України імені М. П. Василенка. Відзначений численними відомчими і релігій-

ними нагородами. 
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НОВІ ВИДАННЯ 
 

 

У 2020 р. науковцями Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ випущено наукові видання: 
 

 

Актуальні проблеми державотворення, правотворення 
та правозастосування : матеріали наук. семінару (м. Дніпро, 
10 груд. 2019 р.) ; Проєкти учасників V Міжнародного студентсь-
кого саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних 
викликів» (м. Дніпро, 18-19 квіт. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2020. 356 с. 

ISBN 978-617-7665-79-2 

Збірник містить тези доповідей однойменного наукового 
семінару (розглянуто різні проблемні аспекти сучасних процесів 
державотворення, правотворення й правозастосування та шляхи їх 
вирішення в Україні) та проєкти учасників V Міжнародного сту-
дентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів».  

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних ВНЗ та широкого 
кола читачів, які цікавляться досліджуваними процесами. 

 

Герасимчук С. С., Чаплинський К. О., Єфімов М. М. Криміналістичне забезпе-

чення розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або гро-

мадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку : монографія. 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 238 с.  

ISВN 9978-966-992-068-3  

Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспект-
ного явища – розслідуванню хуліганства, пов’язаного з опором 
представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з 
охорони громадського порядку. У роботі, з урахуванням сучасного 
стану розвитку наук криміналістики та кримінального процесу, роз-
глянуті особливості розслідування досліджуваної категорії криміна-
льних правопорушень. Авторами розглядається структура криміна-
лістичної характеристики хуліганства, а також надається докладний 
аналіз її структурних елементів та кореляційних зв’язків між ними. 
Значна увага зосереджена на висвітленні організаційно-тактичних 
особливостей проведення слідчих (розшукових) дій при розсліду-
ванні визначеного кримінально-караного діяння. Крім того, викла-
дено особливості використання спеціальних знань у зазначеній категорії кримінальних 
проваджень. Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, оперативнорозшукової 
діяльності, науковців інших юридичних спеціальностей, науково-педагогічного складу 
закладів вищої освіти, здобувачів, курсантів, слухачів та практичних співробітників право-
охоронних органів. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4947 

 

Поповський А. Дещиця про українські прізвища: моног-

рафія. Дніпро: Ліра, 2020. 300 с.  

ISBN 978-966-981-289-6  

У книзі розглядається питання про походження, творення на 
основі певних мовних компонентів українських прізвищ та їх акти-
вному функціонуванні в діловому мовленні і як образної характе-
ристики в художніх творах, засобах масової інформації та прийомів 
зросійщення, яке активно практикувалося як за часів Російської 
імперії, так і совєтізації. Видання адресоване науковцям, виклада-
чам студентам, учням, працівникам державних установ, журналіс-
там, усім шанувальникам рідної мови, культури, історії України. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4965 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4947
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4965
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Калюга Т. О., Чаплинський К. О. Теоретичні та практичні 

основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних пос-

луг : монографія. Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. 238 с. 

ISВN 978-966-992-027-0  

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміна-
лістичної науки та правоохоронної практики здійснено криміналістич-
ний аналіз функціонування сфери туризму, визначено поняття й елеме-
нти криміналістичної характеристики шахрайства у сфері надання ту-
ристичних послуг, окреслено предмет злочинного посягання, визначе-
но обстановку й умови учинення шахрайства, виокремлено способи 
злочину і слідову картину, надано характеристику особі шахрая та по-

терпілого. Розкрито особливості організації розслідування шахрайства. Досліджено особливос-
ті оцінки первинної інформації та основні напрями розслідування. Виокремлено типові слідчі 
ситуації розслідування. Окреслено основні напрями взаємодії та міжнародного співробітницт-
ва при розслідуванні шахрайства. Визначено тактичні особливості проведення окремих проце-
суальних та слідчих (розшукових) дій. Зосереджено увагу на особливостях використання спе-
ціальних знань. Для науковців, викладачів, докторантів, ад’юнктів і аспірантів, курсантів, 
студентів та слухачів юридичних закладів вищої освіти, працівників прокуратури, Національ-
ної поліції та Служби Безпеки України, адвокатів та суддів, туроператорів, усіх тих, хто вияв-
ляє інтерес до юридичної науки та правоохоронної практики. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4946 

 

Молодь і світова співпраця : матеріали ІІ Всеукраїнської 

англомовної науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти. 9 квітня 2020 року, Дніпропетровський державний універ-

ситет внутрішніх справ / За заг. ред. А. В. Колесник, А. Л. Репп. 

Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ, 2020. 170 с.  

Збірник містить матеріали II Всеукраїнської англомовної 
науково-практичної конференції, в якій взяли участь здобувачі 
вищої освіти з різних міст України. Тематика доповідей охоплює 
широке коло актуальних проблем міжнародної діяльності молоді, 
у тому числі перспективи та необхідність набуття іншомовної 
компетентності в умовах євроінтеграції України. Матеріали нау-

ково-практичної конференції можуть бути використані для розроблення підручників та 
посібників, які б передбачали достатню мовну підготовку здобувачів вищої освіти, слу-
хачів магістратури та ад’юнктури. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4988 

 

Роль Національної поліції у забезпеченні правопорядку 

під час проведення виборів: теоретичний і прикладний аспек-

ти: матеріали Регіон. круглого столу (м. Дніпро, 29 жовт 2019 р.) ; 

уклад. канд. юрид. наук, доц. Л.М. Сердюк. Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 92 с. 

Збірник містить матеріали очного Регіонального круглого 
столу, в якому взяли участь вчені, практичні працівники органів 
Національної поліції та представники інших органів публічної 
влади,  громадських об’єднань Дніпропетровської області, а також 
докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти. 

Тематика публікацій охоплює актуальні питання теорії та 
практики, пов’язаних із забезпеченням правопорядку під час проведення виборів праців-
никами Національної поліції, пошуку  шляхів їх вирішення, інформування про них гро-
мадськості, а також розробки пропозицій із удосконалення національного законодавства.  

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 
навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній 
діяльності. 

http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4927 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4946
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4988
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4927
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Шевченко А. С., Чаплинський К. О. Концептуальні заса-

ди методики розслідування хуліганства, вчиненого під час вибор-

чого процесу в Україні : монографія. Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 204 с.  

ISВN 978-966-992-029-4  

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку кри-

міналістичної науки та правоохо- ронної практики досліджено тео-

ретичні й практичні особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в 

Україні. Обґрунтовано підхід до побудови криміналістичної харак-

теристики хуліганства, відповідно до якого в її струк- турі виокремлено такі елементи: 

спосіб злочину, предмет злочинного посягання, обстановка злочину, слідова картина зло-

чину, особа потерпілого, особа злочинця (хулігана). Розкрито особ- ливості організації 

розслідування хуліганства. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та об-

ставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових 

слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування. Наголошено на проблемних питаннях 

взаємодії слідчих і оперативних підрозділів у справах про хуліганство. Визначено особли-

вості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема: допиту, одночасно-

го допиту раніше допитаних осіб, огляду місця події та обшуку. Виокремлено тактичні 

помилки й прора- хунки, яких припускаються слідчі під час проведення окремих процесу-

альних дій. Для науковців, викладачів, докторантів, ад’юнктів і аспірантів, курсантів, сту-

дентів та слухачів юридичних закладів вищої освіти, працівників прокуратури, Національ-

ної поліції та Служби Безпеки України, адвокатів та суддів, усіх тих, хто виявляє інтерес 

до юридичної науки та правоохоронної практики. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4945 

 

Шаблистий В. В., Чорна О. В. Кримінальна відповідаль-

ність за невиконання рішення суду у кримінальному провадженні 

: монографія ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Шаблистого. 

Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. 164 с.  

ISBN 978-617-645-385-7  

У монографії вдосконалено теоретичні положення криміна-

льного права в частині відповідальності за невиконання рішень 

суду у кримінальному провадженні, напрацьовано напрями удо-

сконалення ст.ст. 389, 390, 3901, 391 КК України та відповідної 

правозастосовної практики. Видання розраховано на науковців, 

викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти, в яких 

готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а та-

кож на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4961 

 

Проблеми формування громадянського суспільства в  

Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2020. 284 с. 

ISBN 978-617-7665-80-8 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Проблеми формування громадянського 

суспільства в Україні: виклики та колізії» (15.05.2020 р.), у роботі 

якої взяли участь науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти і курсанти закладів вищої освіти України, працівники практичних 

підрозділів Національної поліції України. Мета конференції – обговорення актуальних 

питань ролі громадянського суспільства у формуванні державної політики, функціону-

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4945
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4961
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ванні демократії, гарантуванні верховенства права. Тематика публікацій охоплює полі-

тичні, філософські, психологічні, історичні, економічні та інші фактори, які впливають 

на формування та розвиток громадянського суспільства в Україні.  

Матеріали науково-практичної конференції можуть бути використані в науково-

дослідницькій роботі та навчальному процесі юридичних закладів вищої освіти, а також 

у юридичній практиці. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5036 

 

Шаблистий В.В., Коломієць В. Ю. Тілесне ушкодження 

як злочин проти життя та здоров’я людини за кримінальним пра-

вом України : монографія ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. 

Шаблистого. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. 164 с.  

ISBN 978-617-645-370-3  

У монографії вдосконалено теоретичні положення криміна-

льного права в частині відповідальності за заподіяння тілесних 

ушкоджень, напрацьовано напрями удосконалення ст.ст. 121–125, 

128 КК України та відповідної правозастосовної практики. Ви-

дання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад’юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти, в яких готують правників, спів-

робітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться 

розвитком наук кримінально-правового циклу. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4383 

 

Чередник К. О., Чаплинський К. О. Теоретичні засади 

методики розслідування шахрайства на ринку нерухомості : моно-

графія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 244 с. 

ISВN 978-966-992-027-0  

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку кри-

міналістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття 

й елементи криміналістичної характеристики шахрайства на ринку 

нерухомості, окреслено предмет шахрайського посягання, способи, 

знаряддя й слідову картину злочину, досліджено обстановку зло-

чинного посягання, умови злочину та особу злочинця (членів ОЗГ) 

й потерпілого. Розкрито особливості організації розслідування шахрайства. Досліджено 

особливості аналізу первинної інформації та обставини, що підлягають встановленню. 

Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового та пода-

льшого етапів розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії слідчих і 

оперативних підрозділів у справах про шахрайства. Визначено комплекси тактичних опе-

рацій, спрямованих на вилучення, дослідження та використання документальних джерел 

інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості. Окреслено особливості подолан-

ня протидії та забезпечення безпеки учасникам, які потребують захисту у кримінальному 

провадженні. Для науковців, викладачів, докторантів, ад’юнктів і аспірантів, курсантів, 

студентів та слухачів юридичних  закладів вищої освіти, працівників прокуратури, Націо-

нальної поліції та Служби Безпеки України, адвокатів та суддів, усіх тих, хто виявляє інте-

рес до юридичної науки та правоохоронної практики. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4944 
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