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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Визначено поняття кримінологічної діяльності Національної поліції як різновиду діяльнос-

ті, що являє собою сукупність правомірних дій поліцейських, які мають знання й навички їх засто-

сування в галузі права загалом та кримінології зокрема, що здійснюються правовими засобами й 

методами з використанням актуальних кримінологічних технологій в освітній, науковій та прак-

тичних формах із метою протидії кримінальним правопорушенням, а також пов’язаним із ними 

негативним для суспільства явищам, усунення детермінантів учинення кримінальних правопору-

шень, з’ясування особи кримінального проступку та злочину, жертви кримінального правопору-

шення, визначення осіб, які потребують особливого захисту з боку держави та/або реабілітації. 

З’ясовано характерні риси такої діяльності. 

Ключові слова: кримінологія, поліція, юридична діяльність, поліцейська діяльність, кримі-

нологічна діяльність, запобігання кримінальним правопорушенням.  
 

Постановка проблеми. Дослідження будь-якого явища правової дійсності, яким є 

і кримінологічна діяльність Національної поліції, передусім вимагає з’ясування його 

поняття, зміст якого становлять сукупність ознак, що дозволяють відрізнити вказаний 

феномен від інших, у той час як обсяг поняття дає можливість визначити коло предме-

тів, на які безпосередньо поширюється його дія. Принагідно зазначимо, що, незважаючи 

на все більший інтерес учених до кримінологічної діяльності як юридичної категорії 

загалом та кримінологічної діяльності Національної поліції зокрема, дефініція та сут-

ність останньої залишаються не з’ясованими, що потребує проведення подальших нау-

кових пошуків у цій царині. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Варто 

вказати, що теоретичним дослідженням різних аспектів протидії злочинності приділяла-

ся й приділяється чимала увага в працях таких вітчизняних учених, як А. М. Бабенко, 

О. М. Бандурка, В. С. Батиргареєва, В. М. Бесчастний, А. Б. Блага, Є. М. Блажівський, 

І. Г. Богатирьов, В. І. Борисов, Р. С. Веприцький, М. Г. Вербенський, В. В. Голіна, 

Б. М. Головкін, В. К. Грищук, Л. М. Давиденко, Ю. Б. Данильченко, С. Ф. Денисов, 

Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, В. П. Ємельянов, О. О. Житний, А. П. За-

калюк, А. Ф. Зелінський, О. С. Іщук, О. Г. Кальман, О. Г. Колб, І. М. Копотун, Т. В. Кор-

някова, О. М. Костенко, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, О. А. Мартиненко, В. О. Мерку-

лова, В. А. Мисливий, С. А. Мозоль, А. А. Музика, Ю. В. Нікітін, Ю. В. Орлов, 

Н. А. Орловська, В. М. Попович, В. А. Тимошенко, В. П. Тихий, В. М. Трубников, 

В. О. Туляков, П. Л. Фріс, В. Б. Харченко, О. М. Храмцов, П. В. Хряпінський, В. В. Ша-

блистий, В. І. Шакун, О. С. Шеремет, О. Ю. Шостко, О. О. Юхно, І. С. Яковець, 

Н. М. Ярмиш та ін. Разом із тим поняття кримінологічної діяльності Національної полі-

ції України наразі відсутнє.  
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Метою статті є визначення поняття кримінологічної діяльності Національної по-

ліції як різновиду поліцейської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все варто зауважити, що в основі дослі-

джуваного правового явища наявні два ключових слова, а саме «кримінологічний» і «ді-

яльність», які потребують сутнісного визначення. 

Слово «кримінологічний», безперечно, походить від терміна «кримінологія», який 

у Великому енциклопедичному юридичному словнику трактується як: а) наука про зло-

чинність, її причини, особистість злочинця і заходи запобігання злочинності; 

б) навчальна дисципліна. Кримінологія вирішує, зокрема, питання про те, що є причи-

ною злочину, усуваючи яку можна запобігти його вчиненню [1, с. 416].  

Схожий підхід до інтерпретації категорії «кримінологія» простежується і в навча-

льних виданнях. Так, наприклад, у підручнику, підготовленому авторським колективом 

за редакцією В. В. Голіни, зауважується, що кримінологія являє собою комплексну нау-

ку про закономірності злочинності та її окремі прояви, про особу злочинця, причини й 

умови, які породжують та обумовлюють злочинність та окремі злочинні посягання, а 

також про форми й методи соціального й нормативного впливу на них із метою їх конт-

ролю. До головних проблем, що створюють серцевину предмета кримінології, на думку 

вчених, належать: 1) злочинність; 2) окремі злочини як конкретні прояви злочинності; 

3) особистість злочинця; 4) фактори злочинності, причини й умови окремих злочинів; 

5) запобігання злочинності й окремим злочинам [2, с. 6–7]. 

Із зазначеного випливає, що кримінологію слід розуміти крізь призму науки та 

навчальної дисципліни, що, на наш погляд, зважаючи на вказаний предмет, є дискусій-

ним. Адже вжиття необхідних заходів щодо запобігання окремим видам злочинів чи 

злочинності загалом є можливим лише в разі здійснення кримінологічної практичної 

діяльності, що за своїм змістом є правоохоронною. Водночас дискусійним уважаємо 

твердження про кримінологічні заходи як суто превентивні (запобіжні). 

Наш умовивід підтверджується висновками Б. М. Головкіна про те, що об’єктом кри-

мінологічного пізнання є сукупність суспільних відносин, пов’язаних зі злочинністю та про-

тидією злочинності. Відповідно, кримінологія являє собою систему знань про злочинність та 

її прояви, а також діяльність у сфері протидії злочинності. Змістом кримінологічної науки, 

зауважує правник, є дослідження й оцінка злочинності, тенденцій і закономірностей її утво-

рення, функціонування, розвитку, а також використання цих знань під час розробки компле-

ксу заходів і практичних рекомендації щодо протидії злочинності [3, с. 21]. 

Аналіз указаного дає підстави говорити про більш широкий та виважений підхід 

до розуміння категорії «кримінологія», що охоплює як знання про злочинність, так і 

протидію їй, а не лише запобігання. 

До подібних висновків доходить і А. П. Закалюк, наголошуючи, що кримінологія 

через свою теоретико-прикладну сутність повинна мати практичну реалізацію, тобто 

здійснюватися у вигляді кримінологічної практичної діяльності. У цьому аспекті, ствер-

джує вчений, практичну кримінологію визначають як діяльність із забезпечення та здій-

снення кримінологічними засобами завдань щодо запобігання, а в загальному плані – й 

протидії злочинності [4, с. 21]. 

Осмислення вищевказаного дає можливість стверджувати про необхідність розу-

міння кримінології як науки, навчальної дисципліни та практичної діяльності уповнова-

жених суб’єктів щодо протидії злочинності загалом та окремим видам злочинів зокрема. 

Протидія злочинності визначена законом як одне із завдань Національної поліції, 

що ще раз підтверджує правильність підходу щодо використання цього поняття для ха-

рактеристики сутності кримінології.  

Із цього приводу слушною видається позиція М. І. Мельника, хоча й в аспекті 

протидії корупції, про те, що термін «протидія» відображає весь комплекс заходів впли-

ву на корупцію, включаючи вплив на її соціальні передумови, причини й умови злочину, 

правоохоронну діяльність щодо виявлення, розслідування таких діянь, притягнення осіб, 

винних у їх учиненні, до відповідальності [5, с. 23]. А отже, як теоретична (наукова, 

освітня), так і практична кримінологія має охоплювати питання не тільки запобігання, 

але й, наприклад, виявлення та припинення злочинних проявів. Ми переконані, що запо-

бігання злочинам має залишатися пріоритетним напрямом для кримінології. 

Водночас слід відзначити, що, на думку деяких учених, потребує переосмислення 

і традиційний підхід до визначення обсягу предмета сучасної кримінології. 

Підтвердженням цьому слугують умовиводи В. А. Тулякова про те, що не менш 
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важливими в умовах сучасності є проблема теорії причин злочинності й предмета кри-

мінології та проблема поводження зі злочинцями й жертвами, відновлення в правах 

суб’єктів кримінально-правових відносин, які в силу низки причин не знайшли повного 

відображення в догматичній частині кримінологічного вчення. Звідси, зауважує вчений, 

кримінологія як наука має являти собою вчення про вчинення злочинів у їх взає-

мозв’язку зі зловживанням правом і правомірною поведінкою, заходами соціального 

контролю за злочинами та злочинністю, реабілітацією й поводженням зі злочинцями та 

їх жертвами [6, с. 75]. 

Висвітлюючи об’єкт та предмет науки кримінології, А. Е.  Жалінський доходить 

висновку, що до об’єкта кримінології, окрім іншого, належать пов’язані зі злочинністю 

соціальні феномени, зокрема явища й процеси, які детермінують та підтримують її, а 

також особи, які вчинили злочини, можуть їх учинити чи потребують особливого захис-

ту [7, с. 77].  

Разом із тим, зважаючи на внесені у 2018 році зміни до розділу 3 Кримінального 

кодексу України, у результаті чого було сформульовано нове поняття «кримінальне пра-

вопорушення» (суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), учинене 

суб’єктом кримінального правопорушення) та його види (кримінальні проступки та зло-

чини) [8], потребує корегування і зміст категорії «кримінологія». 

Таким чином, до предмета кримінології в сучасному вимірі слід віднести: 

1) злочинність як соціальне явище, що породжує негативні наслідки для суспільства; 

2) кримінальні проступки та злочини; 3) явища та процеси, що є детермінантами вчи-

нення кримінальних правопорушень; 4) дії, пов’язані зі зловживанням права; 5) особу 

кримінального правопорушення, його жертву, а також особу, яка потребує особливого 

захисту у зв’язку із загрозою її життю чи здоров’ю; 6) заходи щодо протидії окремим 

видам кримінальних проступків та злочинів; 7) заходи, пов’язані з поводженням зі зло-

чинцями та жертвами кримінальних правопорушень, їх реабілітацією. 

Іншою складовою досліджуваного правового явища є термін «діяльність». 

Як зазначено у філософському енциклопедичному словнику, діяльність – це фор-

ма активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних із нею систем бути при-

чиною змін у бутті. Ці зміни можуть стосуватися речового та енергетичного статусу 

об’єктів або їх інформаційного потенціалу. Діяльності притаманні: трансформація зов-

нішнього у внутрішнє, єдність опредметнення та розпредметнення певних смислів, що 

задають параметри її здійснення. Для людської діяльності характерний вибір можливос-

тей та відповідно – прийняття рішень. Діяльність здійснює перманентну трансформацію 

суб’єктивного в об’єктивне та навпаки [9, с. 163–164]. 

Людська діяльність, як указано у Вільній енциклопедії «Вікіпедія», це процес 

(процеси) активної взаємодії суб’єкта з об’єктом, під час якого суб’єкт задовольняє 

будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність лю-

дини, якій вона сама надає деякий сенс. Діяльність характеризує свідому сторону особи-

стості людини (на відміну від поведінки) [10]. У свою чергу соціальну діяльність визна-

чають цілеспрямовані дії, що базуються на врахуванні потреб, інтересів і дій інших 

людей, а також наявних у суспільстві соціальних норм [11]. 

Із зазначеного випливає, що діяльність в аспекті нашого дослідження слід розумі-

ти як сукупність активних, свідомих дій суб’єктів, що вчиняються задля досягнення пос-

тавленої мети або задоволення власних чи суспільних інтересів і потреб, у результаті 

чого відбувається вплив або зміни в об’єкта, щодо якого вчинялися такі дії. 

Кримінологічна діяльність у вузькому значенні як виявлення й усунення різними 

учасниками здійснення кримінального судочинства причин та умов, які сприяють учи-

ненню злочину, була предметом наукового пізнання В. Давиденка. У результаті дослі-

дження вчений дійшов таких висновків щодо сутності й обсягу досліджуваного поняття: 

1) виявляти причини й умови, які сприяли вчиненню злочину, та вживати заходів для їх 

усунення є сутністю кримінологічної діяльності слідчого під час розслідування злочину; 

2) нагляд за виконанням вимог закону про виявлення причин та умов, що сприяли вчи-

ненню злочинів, а також безпосередня робота щодо виявлення причин та умов учинено-

го злочину в межах судового розгляду кримінальної справи є завданням кримінологічної 

діяльності прокурора, що здійснюється в кримінальному судочинстві на всіх стадіях 

кримінального процесу; 3) заявляти клопотання на досудовому слідстві щодо виявлення 

обставин, які сприяли вчиненню злочину, та здійснювати самостійні дії, які безпосеред-

ньо спрямовані на виявлення причин та умов злочину, – форми кримінологічної діяльно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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сті адвоката, що є обов’язковими у випадку, коли причини й умови вчиненого злочину 

постають обставинами, які пом’якшують або виключають кримінальну відповідальність 

особи, якій інкримінується цей злочин; 4) процесуальне керівництво судовим розглядом, 

у процесі якого з-поміж інших досліджуються й обставини, що сприяли вчиненню зло-

чину, – функція судового контролю за законністю досудового слідства (кримінологічна 

робота суду) [12, с. 112]. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що кримінологічною діяльністю охо-

плюються не тільки дії уповноважених суб’єктів, пов’язані з виявленням та усуненням 

причин та умов, які сприяють учиненню злочину, але й дії наглядового, контрольного та 

управлінського характеру, що обумовлюється статусом кожного із вказаних суб’єктів 

такої діяльності. 

У результаті наукової розвідки вчених у складі Л. М. Давиденко, О. О. Титаренка, 

М. Л. Давиденка та О. М. Литвинова було зроблено висновок про те, що кримінологічна 

діяльність суб’єктів кримінального судочинства полягає у виявленні та усуненні кримі-

ногенних детермінант, здійснюється під час розслідування кримінальних справ та 

пов’язана зі збиранням доказів [13, с. 42].  

Однак варто зауважити, що, характеризуючи таку діяльність, далі вчені акценту-

ють увагу лише на діях слідчого й інших суб’єктів кримінального судочинства щодо 

виявлення причин та умов учиненого злочину, упускаючи дії, пов’язані з їх усуненням.  

Під час дослідження основних напрямів діяльності органів прокуратури щодо 

протидії злочинності значну увагу питанням кримінологічної діяльності прокурора при-

ділив і О. Г. Кальман. Як зауважує правник, зміст кримінологічної діяльності прокурора 

на стадії досудового слідства становлять його дії, пов’язані з реалізацією таких повно-

важень: участь у виконанні слідчих дій, спрямованих на виявлення й усунення причин та 

умов, що сприяли вчиненню злочину; надання вказівок слідчому чи органу дізнання що-

до виконання слідчих дій, спрямованих на виявлення й усунення причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочину; повернення кримінальної справи слідчому або органу діз-

нання для проведення додаткового розслідування чи дізнання у зв’язку з невиявленням 

причин та умов, які сприяли вчиненню злочину; відкликання недостатньо необґрунтова-

ного подання слідчого або органу дізнання [14, с. 84–85]. Кримінологічна діяльність 

прокурора в судовому розгляді кримінальної справи, стверджує автор, нерозривно 

пов’язана з його процесуальною діяльністю щодо підтримки державного обвинувачення. 

При цьому правник виділяє три етапи її здійснення: 1) кримінологічна робота прокурора 

на стадії попереднього розгляду справи суддею; 2) кримінологічна робота прокурора на 

стадії судового слідства; 3) кримінологічний аспект обвинувальної промови [15, с. 87]. 

Разом із тим, на переконання вченого, у процесі здійснення нагляду за додержан-

ням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі 

застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян, прокуратура виконує і кримінологічний нагляд, спрямований на про-

тидію та запобігання злочинам. Прокурор у будь-який час може відвідувати відповідні 

установи тримання затриманих попереднього ув’язнення, відбування покарання, приму-

сового лікування; ознайомлюватися з документами; перевіряти законність наказів, роз-

поряджень і постанов адміністрації цих установ; зупиняти виконання таких актів; опро-

тестовувати або скасовувати їх; вимагати від посадових осіб пояснень щодо допущених 

порушень; звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих по-

переднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі для виконання 

заходів примусового характеру [15, с. 94]. 

Зазначене свідчить, що вчений фактично виокремив ті повноваження прокурора 

(наглядові, кримінально-процесуальні, контрольні тощо), які, на його думку, слід віднес-

ти до кримінологічної діяльності відповідно до їх мети, а саме виявлення й усунення 

причин та умов, що сприяли вчиненню злочину. При цьому вчений не сформулював 

власної дефініції та ознак такої діяльності прокурора. 

Висвітлюючи кримінологічну функцію прокурора в досудовому розслідуванні, 

В. Юрчишин доходить висновку, що кримінологічна діяльність прокурора – це спеціа-

льна наглядова діяльність, спрямована на своєчасне виявлення органами досудового ро-

зслідування причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів, та вжиття обґрунтованих 

процесуальних і непроцесуальних заходів щодо їх усунення з метою мінімізації кримі-

ногенного впливу. Як наголошує автор, засобами кримінологічного нагляду прокурор 

повинен націлювати слідчого на поєднання різних форм профілактичної діяльності – 
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внесення подань, виступу на зборах трудового колективу, у пресі, по радіо, телебаченню 

тощо. Прокурор також уживає заходів для якнайшвидшого доведення до відома відпові-

дних посадових осіб інформації про причини та умови, які сприяли вчиненню злочинів, 

надає допомогу слідчому в узагальненні зібраної у справі кримінологічної інформації, 

викладає свою думку про характер попереджувальних заходів, яких необхідно вжити; 

заміняє кримінологічні акти слідчого своїми актами; використовує результати криміно-

логічної слідчої та власної діяльності під час аналізу (вивчення) причин злочинності в 

районі, області тощо [16, с. 99]. 

Осмислення вказаного дозволяє сформулювати судження про те, що до обсягу 

поняття «кримінологічна діяльність» учений відносить наглядові, координаційні, інфор-

маційні, допоміжні, контрольні та інші дії, спрямовані на виявлення причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочинів, а також заходи щодо їх усунення. 

Під час проведення дослідження О. С. Іщук сформулював таку дефініцію дослі-

джуваного поняття: кримінологічна діяльність – це інтегрована в єдину систему протидії 

злочинності сукупність функціональних елементів (засобів, форм і видів діяльності), за 

допомогою яких суб’єкт впливає на фактори злочинності, досягаючи тим самим резуль-

тативного виконання визначених для органів прокуратури завдань і функцій. Водночас 

учений наголошує, що діяльність прокуратури з протидії злочинності в основному здій-

снюється у формі кримінологічної профілактики, тобто являє собою сукупність заходів 

щодо виявлення та усунення (блокування, нейтралізації) причин, умов, інших детермі-

нант злочинності. Окремі складові такої динамічної категорії, як кримінологічна діяль-

ність, стверджує правник, відособлюються, структуруються в діяльність – правозастосо-

вну та юрисдикційну, правоустановчу та правороз’яснювальну, правонаділяючу й 

наглядову [16, с. 322–323]. 

Однак запропонований ученим підхід до трактування досліджуваного явища не 

дозволяє повною мірою виокремити ті характерні риси, що притаманні кримінологічній 

діяльності прокуратури, оскільки така діяльність фактично зводиться до профілактичної. 

Учений стверджує, що певні її складові одночасно являють собою правозастосовну, 

юрисдикційну, правоустановчу, правороз’яснювальну, правонаділяючу та наглядову 

діяльність прокуратури, що потребує уточнення.  

Досліджуючи особливості здійснення кримінологічної діяльності Державним бю-

ро розслідувань, В. М. Дрьомін зауважує, що лише діяльність, яка спрямована на ви-

вчення, аналіз, прогнозування й запобігання злочинності та криміногенних соціальних 

процесів і явищ, може бути віднесена до кримінологічної діяльності – особливого виду 

професійної спеціалізації [17, с. 377–378].  

Із зазначеного випливає, що кримінологічна діяльність являє собою як аналітичну 

діяльність, пов’язану зі злочинністю, так і профілактичну, що мають здійснюватися ви-

ключно спеціально підготовленими фахівцями.  

Водночас ми переконані, що належне здійснення кримінологічної діяльності не 

можливе без використання спеціальних кримінологічних технологій (методик). Із цього 

приводу слушними вбачаємо умовиводи О. В. Симоненка та Є. В. Грибанова, які під 

кримінологічними технологіями, у широкому сенсі, пропонують розуміти сукупність 

кримінологічно обґрунтованих прийомів, методів і рішень, застосовуваних для досяг-

нення прогнозованого результату в правоохоронній сфері шляхом здійснення дій, що 

впливають на поведінку людей, культурні й соціальні структури, системи або ситуації 

через застосування кримінологічних знань в антикримінальній практиці. У вузькому 

сенсі, на переконання дослідників, кримінологічні технології утворюють сукупність різ-

ного роду прийомів, способів, засобів, методів і форм застосування кримінологічних 

теорій і вчень у практиці протидії злочинності [18, с. 8]. 

Висновки. Узагальнення всіх указаних визначень дає підстави для такого су-

дження про кримінологічну діяльність Національної поліції: це різновид діяльності, що 

являє собою сукупність правомірних дій поліцейських, які мають знання й навички їх 

застосування в галузі права загалом та кримінології зокрема, що здійснюються правови-

ми засобами й методами з використанням актуальних кримінологічних технологій в 

освітній, науковій та практичних формах із метою протидії кримінальним правопору-

шенням, а також пов’язаним із ними негативним для суспільства явищам, усунення де-

термінантів учинення кримінальних правопорушень, з’ясування особи кримінального 

проступку та злочину, жертви кримінального правопорушення, визначення осіб, які пот-

ребують особливого захисту з боку держави та/або реабілітації. 
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Відповідно, до характерних рис такої діяльності слід віднести: 1) вона є видом 

поліцейської правозастосовної діяльності, якій притаманні унормованість, системність, 

організованість та професійність; 2) вона являє собою сукупність активних дій уповно-

важених суб’єктів (службових та посадових осіб органів поліції), які володіють знання-

ми й навичками в галузі права та спеціальними кримінологічними знаннями; 3) вона 

здійснюється дозволеними законодавством правовими засобами й методами з викорис-

танням актуальних кримінологічних технологій (методик), а також наукових методів 

пізнання; 4) можливими формами такої діяльності є освітня, наукова та практична, при 

цьому наукова кримінологічна діяльність виконує забезпечувальну функцію щодо тако-

го роду практичної діяльності; 5) за своїм інтелектуальним змістом вона може бути ор-

ганізаційною (управлінською), пізнавально-пошуковою, комунікативною; 6) її загаль-

ною метою є протидія кримінальним правопорушенням (їх виявлення, припинення, 

запобігання), а також пов’язаним із ними негативним для суспільства явищам (зловжи-

вання правом тощо), усунення детермінантів учинення кримінальних правопорушень, 

з’ясування особи кримінального проступку та злочину, жертви кримінального правопо-

рушення, визначення осіб, які потребують особливого захисту з боку держави та/або 

реабілітації; 7) кожна з форм такої діяльності в межах визначеної мети спрямована на 

вирішення окремого завдання, а саме: а) кримінологічна освітня діяльність – підготовка 

фахівців зі спеціальними кримінологічними знаннями й навиками; б) кримінологічна 

наукова діяльність – пошук шляхів вирішення актуальних теоретико-прикладних кримі-

нологічних проблем; в) кримінологічна практична діяльність – зменшення кількості 

вчинюваних кримінальних правопорушень, усунення їх причин та умов, ужиття належ-

них заходів щодо осіб, які схильні до вчинення правопорушень або вже їх учинили, а 

також щодо потенційних та реальних жертв; 8) вона може здійснюватися як самостійний 

вид поліцейської діяльності, так і паралельно з іншими її видами, наприклад, під час 

здійснення оперативно-розшукової чи кримінально-процесуальної діяльності. 
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SUMMARY 

Andriy Ye. Fomenko. Concepts and Features of Criminological Activity of the National Po-

lice of Ukraine. The author has defined the concept of criminological activity of the National Police as a 

type of policing, which is a set of lawful actions of police officers who have knowledge and skills of their 

application in law in general, and criminology in particular, carried out by legal means and methods using 

current criminological technologies in education, scientific and practical forms in order to combat crimi-

nal offenses, as well as related negative phenomena for society, elimination of determinants of criminal 

offenses, identification of criminal offenses and crimes, victims of criminal offenses, identification of 
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persons in need of special protection by the state and / or rehabilitation. 

In accordance with the characteristics of such activities should include: 1) is a type of police law en-

forcement activity, characterized by standardization, system, organization and professionalism; 2) is a set of 

active actions of authorized entities (officials and officials of police bodies) who have knowledge and skills 

in the field of law and special criminological knowledge; 3) is carried out by legal means and methods al-

lowed by the legislation with use of actual criminological technologies (methods), and also scientific meth-

ods of knowledge; 4) possible forms of such activity are educational, scientific and practical, while scientific 

criminological activity performs a supporting function in relation to this kind of practical activity; 5) in its 

intellectual content can be organizational (managerial), cognitive-search, communicative; 6) its general pur-

pose is to counteract criminal offenses (their detection, cessation, prevention, prevention), as well as related 

negative phenomena for society (abuse of rights, etc.), elimination of determinants of criminal offenses, 

identification of criminal offenses and crime, victims of criminal offenses, identification of persons in need 

of special protection by the state and / or rehabilitation; 7) each of the forms of such activity within the de-

fined purpose, aimed at solving a separate task, namely: a) criminological educational activity – training of 

specialists with special criminological knowledge and skills; b) criminological scientific activity – the search 

for ways to solve current theoretical and applied criminological problems; c) criminological practical activity 

– reduction of the number of committed criminal offenses, elimination of their causes and conditions, taking 

appropriate measures against persons who are prone to committing offenses or have already committed 

them, as well as with regard to potential and actual victims; 8) may be carried out as an independent type of 

police activity, and in parallel with its other types, for example in the implementation of operational and 

investigative or criminal procedure activities. 

Key words: criminology, police, legal activity, police activity, criminological activity, prevention 

of criminal offenses. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА 

ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

Висвітлено наукові підходи та нормативно-правовове визначення змісту понять інформа-

ційне забезпечення та кібербезпека патрульної поліції. Виявлено недоліки визначення терміноло-

гічного апарату у сфері інформаційного забезпечення та кібербезпеки Національної поліції зага-

лом та патрульної поліції зокрема. Сформульовано поняття кібербезпеки патрульної поліції як 

стану захищеності службових інтересів патрульної поліції у кіберпросторі, що досягається шляхом 

дотримання правових, організаційних, технічних вимог з використання інформаційних ресурсів, 

мереж, програмного забезпечення, носіїв інформації, засобів фото- та відеозйомки в роботі патру-

льних поліцейських для ефективного інформаційного забезпечення функціонування патрульної 

поліції, своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації реальних і потенційних кіберзагроз. 

Запропоновано розробити концепцію інформаційного забезпечення патрульної поліції, яка місти-

тиме розділ про кібербезпеку патрульної поліції. 

Ключові слова: Національна поліція України, інформаційне забезпечення, кібербезпека, 

патрульна поліція. 
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Постановка проблеми. Останнім часом Україна неодноразово стикалася з актуа-

лізацією загроз інформаційній безпеці органів публічної влади. Серед них недавнє по-

ширення шкідливого програмного забезпечення  Petya, вимагача WannaCry, атаки 2015–

2016 років на енергетичний сектор, атака на президентські вибори у 2014 році, різні ін-

циденти, пов’язані з інформаційними системами та мережами державних органів і держ-

компаній у 2016 році, інциденти, пов’язані з Євромайданом у 2013–2014 роках, а також 

низка профільних кіберзлочинів. Інший напрям негативного зовнішнього інформаційно-

го впливу, що здійснюється із використанням новітніх інформаційних технологій – це 

зміна  свідомості громадян, спрямована на розпалювання міжнаціональної та релігійної 

ворожнечі, пропаганду агресивної війни, зміну конституційного ладу або будь-яке по-

рушення суверенітету, територіальної цілісності України, громадського порядку та без-

пеки. Загрози можуть бути різної природи, результатом дій різних суб’єктів, що мають 

великий спектр  мотивів. Вони можуть бути спрямовані на багато об’єктів, мати різну 

величину, атакувати велике коло жертв і приносити безліч шкідливих наслідків. Відпо-

відно, потрібен ефективний алгоритм  оцінки якості кожної загрози, що визначатиме  

поєднання заходів і можливостей різних правоохоронних структур для протидії ним.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженням питань інформаційного забезпечення, інформаційної безпеки та кібербезпеки 

суб’єктів публічної влади та правоохоронних органів опікувались такі вчені, як 

Є. Д. Бондаренко, В. В. Бухарев, В. О. Єльцов, Д. П. Кисленко, В. В. Лушер, Г. М. Шо-

рохова та інші. Проте на сьогодні відсутня сучасна концепція кібербезпеки Національної 

поліції загалом та патрульної поліції зокрема. 

Метою статті є визначення ознак, особливостей інформаційного забезпечення та 

кібербезпеки патрульної поліції, формулювання відповідних авторських понять. Завдан-

нями дослідження є узагальнення наукових концепцій, що визначають зміст інформа-

ційного забезпечення, інформаційної та кібербезпеки поліції, визначення співвідношен-

ня цих понять, виявлення шляхів їх  нормативного закріплення. 

Виклад основного матеріалу. Проблема реалізації кіберзагроз та негативного зо-

внішнього інформаційного впливу характерна не тільки для України [8]. Європейський 

парламент для протидії таким негативним сучасним викликам ухвалив низку докумен-

тів, серед яких Резолюція «Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія 

пропаганді третіх сторін» [24; 11], Директива Європейського Парламенту і Ради «Про 

заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на 

території Союзу» [14], Регламент Європейського парламенту і Ради «Про захист фізич-

них осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та 

про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)» [25] та 

інші. Зі свого боку, Україна створила такі нормативно правові документи, як стратегії, 

доктрини, програми, які спрямовані на визначення національних інтересів України в 

інформаційному просторі, ідентифікацію загроз їх реалізації, напрямів і пріоритетів 

державної політики в інформаційному просторі.   

Документами, що місять принципи формування та реалізації державної інформа-

ційної політики, у тому числі пов’язаних з протидією деструктивному зовнішньому ін-

формаційному впливу, є Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018–2020 роки та плану заходів щодо її реалізації, затверджені Розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р , від 8 листопада 2017 р. № 797-р  

та від 17 січня 2018 р. № 67-р. [19], а також Укази Президента України від 14.09.2020 р. 

№ 392/2020 «Про Стратегію національної безпеки України» [17]; від 15 березня 2016 

року № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 

2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» [18] та інші.  

Основними пріоритетами державної політики в інформаційній сфері згідно із за-

значеними документами є законодавче регулювання механізму пошуку, фіксації, блоку-

вання і видалення з інформаційного простору держави, зокрема з українського сегмента 

мережі «Інтернет», інформації, яка загрожує життю або здоров’ю громадян України, 

розпалює війну, міжнаціональну і релігійну ворожнечу, пропагує зміну конституційного 

ладу або порушення територіальної цілісності  України, загрожує державному суверені-

тету і просуває комуністичні і/або націонал-соціалістичні (нацистські) тоталітарні режи-

ми і їх символи, а також створення інтегрованої інформаційної системи оцінки загроз та 

швидкого реагування на них.   

Зазначені обставини вплинули на умови функціонування правоохоронних органів. 
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Слід погодитись із Г. М. Шорохом, що на сьогодні важко уявити роботу будь-якого з 

підрозділів Національної поліції України без інформаційної підтримки та інформаційно-

го забезпечення, накопичення та систематизації інформації в базах даних [23, c. 246]. 

Практика використання засобів інформаційного забезпечення працівниками поліції свід-

чить про складності організаційного, правового та технічного характеру, що супрово-

джують цей процес. Внаслідок реалізації ризиків зниження рівня інформаційного забез-

печення, інформаційної безпеки та кібербезпеки підрозділів та працівників Національної 

поліції значно знижується їх ефективність.  

Стратегія розвитку Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року визначи-

ла, що недоліками у сфері інформаційного забезпечення підрозділів поліції є застарілі 

підходи до управління інформаційними ресурсами органів системи МВС, недостатній 

рівень використання ними інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність систе-

много вирішення проблеми авторизованого доступу користувачів, еталонної консоліда-

ції, перевірки актуальності і достовірності даних інформаційних ресурсів системи МВС; 

ступінь інтеграції в міжнародний інформаційний простір у сфері безпеки не відповідає 

сучасним викликам, які стоять перед системою МВС. Цією стратегією передбачено, що 

роль Міністерства внутрішніх справ України полягає у створенні умов розвитку безпеч-

ного середовища життєдіяльності, як основи безпеки на території України, а також су-

часної системи внутрішньої безпеки. Цим документом, на нашу думку, приділяється 

значна увага підвищенню ефективності роботи і взаємодії підрозділів поліції через мак-

симальне використання інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації завдань 

органами системи МВС. Основними кроками для реалізації цього завдання стратегія 

визначає: реалізацію концепції діяльності органів системи МВС, заснованої на викорис-

танні різних джерел інформації (Іntelligence Led Роlісіng); запровадження в системі МВС 

механізму узгодження інформації про особу, що міститься у наявних державних та єди-

них реєстрах, інших інформаційних базах, які є у власності держави або підприємств, 

установ та організацій та використовуються з метою проведення ідентифікації осіб, з 

єдиним ідентифікатором – унікальним номером запису в Єдиному державному демогра-

фічному реєстрі; об’єднання і захист відомчих інформаційних ресурсів органів системи 

МВС у межах єдиного інтегрованого інформаційного середовища; упровадження сучас-

ного авторизованого доступу користувачів до інформаційних ресурсів системи МВС та 

надання громадянам доступу до відкритих даних органів системи МВС і власних персо-

нальних даних; підготовка належних інформаційних систем МВС до приєднання до Ше-

нгенської інформаційної системи;  розширення та оновлення знань, умінь та навичок 

працівників у роботі з відомчими інформаційними системами [20; 7]. Отже,  питання 

інформаційного забезпечення та кібербезпеки Національної поліції України мають стра-

тегічне значення для ефективної діяльності Міністерства внутрішніх справ України. 

Теоретична невизначеність понять  інформаційного забезпечення та кібербезпеки 

Національної поліції загалом і патрульної поліції зокрема є однією з причин, визначених 

у Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, недоліків у 

сфері інформаційного забезпечення підрозділів поліції. 

Досліджуючи різні наукові позиції щодо змісту та ознак інформаційного забезпе-

чення органів публічної адміністрації, ми підтримуємо концепцію широкого підходу до 

розуміння цього поняття, що зумовлено сучасними тенденціями глобалізації та постій-

ного прискорення розвитку електронних ресурсів.  Прихильниками цього підходу є такі 

науковці, як Є. Д. Бондаренко, В. О. Єльцов, О. В. Костенко, В. В. Лушер та інші. За їх 

концепціями інформаційне забезпечення можна визначити як: 1) це процес задоволення 

потреб в інформації, заснованій на застосуванні спеціальних засобів і методів її одер-

жання, опрацюванні, накопиченні і видачі в зручному для використання виді, а структу-

ра цього забезпечення містить інформаційний фонд та спеціальні прийоми і методи ін-

формаційного забезпечення [3]; 2) являє собою сукупність організаційної діяльності з 

одержання, опрацювання, накопичення і видачі інформації, прийомів та методів її здійс-

нення, а також матеріальних об’єктів – інформаційний фонд [3]; 3) сукупність взаємо-

пов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення ін-

формаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і викорис-

тання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудо-

вані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [6, 

с. 101]; 4) комплекс нормативно-правових, організаційно-управлінських, науково-
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технічних та інших заходів поєднання усієї інформації, що використовується в органах 

прокуратури, специфічних засобів і методів її оброблення, використання, дослідження, 

зберігання та захисту [10, с. 340]. О. В. Костенко детальніше визначила ознаки, прита-

манні інформаційному забезпеченню, врахувавши його зміст, методи реалізації, мету, 

призначення [9, с. 116]. 

У попередніх працях ми визначили ознаки поняття «інформаційне забезпечення»: 

1) мета – задоволення інформаційних потреб та забезпечення реалізації інформаційних 

прав; 2) ресурс – інформація, вид, якість, обсяг, структура, форма, строк та носії викори-

стання якої визначаються інформаційними потребами та правами суб’єкта; 3) зміст – 

неперервний процес, що складається з різних видів інформаційної діяльності; 4) методи 

– створення, використання, дослідження, зберігання, захист, передавання, обробка, зни-

щення інформації; 5) засоби – інформаційні системи, мережі, ресурси та інформаційні 

технології, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комуніка-

ційної техніки; 6) заходи щодо реалізації інформаційного забезпечення – комплекс нор-

мативно-правових, організаційно-управлінських, науково-технічних та інших заходів; 

7) суб’єкт – фізичні та юридичні особи та їх об’єднання [2, c. 18–19]. З огляду на зазна-

чене, нами було сформульовано поняття  інформаційного забезпечення органів публіч-

ної адміністрації [1, c. 30].  На наш погляд, це поняття може бути покладене в основу 

формулювання поняття інформаційного забезпечення Національної поліції загалом і  

патрульної поліції зокрема. Особливості змісту інформаційного забезпечення патрульної 

поліції визначатимуть її інформаційні потреби, зумовлені колом повноважень. 

Згідно з Положенням про Департамент патрульної поліції, цей міжрегіональний 

територіальний орган Національної поліції у інформаційній сфері виконує такі функції: 

1) у межах інформаційно-аналітичної діяльності патрульної поліції формує бази (банки) 

даних, що входять до єдиної інформаційної системи Національної поліції України та 

Міністерства внутрішніх справ України, користується базами (банками) даних Націона-

льної  поліції України, Міністерства внутрішніх справ України та інших державних ор-

ганів, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також 

обробку персональних даних у межах повноважень, визначених законом; 2) здійснює 

інформаційну взаємодію з іншими державними органами України, органами правопо-

рядку іноземних держав та міжнародними організаціями [13]; 3) для забезпечення публі-

чної безпеки та порядку, попередження, виявлення або фіксування правопорушення, 

охорони власності, забезпечення безпеки осіб, а також забезпечення дотримання правил 

дорожнього руху застосовує технічні прилади та технічні засоби, що мають функції фо-

то та кінозйомки, відеозапису, чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) інформує в 

порядку та у спосіб, які передбачені законодавством, органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у 

сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, безпеки дорожнього руху; 5) керівництво департаменту здійснює 

постійний контроль за збереженням  інформації з обмеженим доступом, збереженням 

державної таємниці та дотриманням режиму секретності в Департаменті патрульної по-

ліції. На наш погляд, визначені у цьому наказі засади інформаційного забезпечення та 

кібербезпеки патрульної поліції є неповними, їх слід сприймати із врахуванням норм 

Закону України «Про Національну поліції» [15], що ґрунтовніше визначають елементи 

механізму інформаційного забезпечення підрозділів Національної поліції та поширю-

ються на патрульну поліцію. Визначені у цих нормативно-правових актах повноваження 

та функції патрульної поліції зумовлюють пов’язані із ними службові інтереси. 

Зважаючи на зазначене, підтримуємо позицію Г. М. Шорохової, який інформацій-

не забезпечення органів поліції визначає як комплекс методів, заходів, засобів різного 

характеру, які забезпечують створення та функціонування інформаційних технологій, а 

також їх ефективне використання для вирішення покладених на поліцію завдань [23, 

с. 274–278].  

З інформаційним забезпеченням патрульної поліції тісно пов’язані питання кібер-

безпеки, причому найчастіше науковці досліджують повноваження Національної поліції 

як суб’єкта забезпечення кібербезпеки держави, суспільства, різних спільнот та окремих 

громадян. Зокрема, в галузі забезпечення кібербезпеки, вважає В. В. Бухарев, Націона-

льна поліція України наділена повноваженнями щодо забезпечення прав і свобод люди-

ни і громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросто-

рі; запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів; підвищення 
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поінформованості громадян про безпеку в кіберпросторі [15]. Відповідно до Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», МВС було включено 

до національної системи суб’єктів забезпечення кібербезпеки, через що на МВС було 

покладено повноваження щодо: створення і забезпечення функціонування підрозділів з 

протидії кіберзлочинності; розробки та реалізації комплексу організаційних і практич-

них заходів, спрямованих на боротьбу з кіберзлочинами; створення і забезпечення фун-

кціонування цілодобової контактної мережі для надання невідкладної допомоги у розс-

лідуванні кіберзлочинів тощо [15]. В положеннях Закону «Про основи забезпечення 

кібербезпеки України» МВС віднесено до загальних суб’єктів забезпечення інституту 

[4]. Водночас науковці не достатньо приділяють уваги визначенню змісту поняття кібер-

безпека поліції, якого на сьогодні не сформульовано. 

Відсутність достатньої уваги до питань організаційно-правового забезпечення кі-

бербезпеки патрульної поліції призводить до реалізації загроз у цій сфері. Одна з остан-

ніх таких кібератак сталася  23 вересня 2020 року, коли на деяких інтернет-сторінках 

обласних управлінь Національної поліції була поширена неправдива інформація, пові-

домлялося про викид радіоактивних речовин на 3-му енергоблоці Рівненської АЕС [12]. 

На той момент сайт Національної поліції та відповідно інтернет-сайти інших головних 

управлінь поліції були відключені. Департамент патрульної поліції був змушений відк-

лючити базу ІІПС «Армор», що не давало змоги патрульним поліцейським здійснювати 

перевірку осіб, транспортних засобів, також виносити електронні постанови правопору-

шникам. На той момент виклики на спеціальну лінію «102» приймалися і передавалися 

до чергової частини, своєю чергою, чергова частина патрульної поліції також виявилася 

без зв’язку. Не бачивши на моніторі карти знаходження патрулів, черговий був змуше-

ний відправляти будь-який й орієнтуватися тільки на квадрат прив’язки патруля, в якому 

екіпаж не завжди знаходився. Виклики спецлінії «102» оголошувалися по радіозв’язку, 

який, як ми знаємо, не є захищеним, також в телефонному режимі. Черговий не бачив 

рапорту про виконану роботу на виклик і час завершення виклику, щоб направити екі-

паж за наступною адресою. Це призвело до черги необслуговуваних викликів, громадя-

ни не отримали ту допомогу, якої потребували в ту хвилину. 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» дає таке 

визначення кібербезпеки: це є захищеність життєво важливих інтересів людини і грома-

дянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечу-

ються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного сере-

довища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних 

загроз національній безпеці України  у  кіберпросторі [16]. Кібербезпеку як об’єкт адмі-

ністративно-правової охорони В. В. Бухарев визначає як певний правовий інститут, охо-

рона якого відбувається в межах норм адміністративного права та здійснюється окреми-

ми державними органами на засадах імперативності та ієрархічності. Цей науковець 

визначає такі особливості кібербезпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони: 

а) відсутність чіткого визначення змісту адміністративно-правової охорони кібербезпе-

ки; б) адміністративно-правова охорона кібербезпеки хоча і являє собою єдиний юриди-

чний інститут, проте закріплюється у нормах різних нормативно-правових актів, якими 

регулюється діяльність відповідних органів державної влади; в) її забезпечення здійсню-

ється не тільки у правовідносинах, які виникають у сфері вчинення адміністративних 

правопорушень. Інститут має більш широкий обсяг застосування, який передбачає не 

тільки припинення відповідних порушень, а також їх попередження; г) основні засади 

забезпечення кібербезпеки лише нещодавно знайшли своє закріплення у відповідному 

нормативно-правовому акті – Законі України «Про основні засади забезпечення кібербе-

зпеки України»; ґ) має місце спеціальний понятійний апарат [4, c. 94]. Науковий стан 

вивчення змісту поняття кібербезпека патрульної поліції не дозволяє дослідити сформу-

льовані відповідні поняття через їх відсутність. Водночас поняття кібербезпеки тісно 

пов’язано із поняттям інформаційної безпеки, оскільки є похідним від останнього.  

У наших попередніх працях було сформульовано поняття інформаційної безпеки 

органів внутрішніх справ України як такий стан захищеності службових інтересів, за 

якого зводиться до мінімуму заподіяння шкоди та створення перешкод у діяльності ор-

ганів внутрішніх справ через неповноту, несвоєчасність, недостовірність інформації, що 

використовується, або протиправний інформаційний вплив, недоліки функціонування 

інформаційних систем, мереж, технологій, а також через порушення режиму службової 

таємниці [21, c. 15]. Було також визначено основні елементами інформаційної безпеки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
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ОВС [22, c. 69]. Отже,  кібербезпеку патрульної поліції можна розглядати як безпеку 

служби, кібербезпеку Департаменту патрульної поліції – як кібербезпеку установи, а 

кібербезпеку патрульного поліцейського – як вид кібербезпеки людини. 

Інші науковці, наприклад В. А. Веклич  та Д. П. Кисленко, визначили інформа-

ційну безпеку поліції охорони як захист інформаційної сфери поліції охорони від внут-

рішніх та зовнішніх загроз. На їх думку, інформаційна безпека поліції охорони полягає у 

спроможності працівників поліції охорони убезпечити інформаційні ресурси від несанк-

ціонованого доступу до них, та унеможливити витоки службової інформації. Забезпе-

чення інформаційної безпеки в діяльності поліції охорони здійснюється через: організа-

ційно-аналітичне управління; управління технічної охорони; відділ правового 

забезпечення; режимно-секретний сектор Департаменту поліції охорони – структурні 

служби Департаменту поліції охорони, які забезпечують правове та організаційно-

технічне забезпечення інформаційної безпеки в діяльності поліції охорони. Поліція охо-

рони Національної поліції України, зазначають В. А. Веклич  та Д. П. Кисленко,  є скла-

довою частиною системи інформаційної безпеки. Забезпечення інформаційної безпеки 

поліції охорони здійснюється відповідно до встановлених законом повноважень та 

спрямоване на своєчасне виявлення, запобігання та припинення загроз в її інформацій-

ному просторі [5, c. 59]. 

Сьогоднішні системи управління документами, в тому числі використовувані пат-

рульною поліцією, являють собою майже всі комп’ютерні цифрові файли. Сервіс «102» 

заснований на інтернет-протоколі і дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, 

а також фотографіями і відео. Автоматизовані диспетчерські системи також є різнови-

дом цифрових технологій. У цьому постійно мінливому світі захист інформації правоо-

хоронних органів вимагає набагато більшого, ніж просто фізична безпека. Керівники 

поліції повинні дуже серйозно ставитися до кібербезпеки і усвідомлювати потенційну 

загрозу надання послуг громадської безпеки. 

Отже, ми робимо висновки, що патрульна поліція повинна не відставати від тех-

нологічного розвитку і мати необхідні знання та навички для боротьби з цифровою зло-

чинністю, що зростає, на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Вирі-

шення проблеми інформаційного супроводження, а саме налагодження комунікації між 

поліцейськими, поліпшення радіозв’язку, мобільного устаткування, забезпечення кібер-

безпеки патрульної поліції повинно стати пріоритетами державної політики у сфері ін-

формаційного забезпечення правоохоронних органів України. Удосконалення  законода-

вчого регулювання механізму пошуку, фіксації, блокування і видалення з 

інформаційного простору держави, зокрема з українського сегмента мережі «Інтернет», 

інформації, яка загрожує життю або здоров’ю громадян України, розпалює війну, між-

національну і релігійну ворожнечу, загрожує державному суверенітету і просуває кому-

ністичні і або націонал-соціалістичні (нацистські) тоталітарні режими і їх символи, 

сприятиме також  створенню в патрульній поліції України інтегрованої інформаційної 

системи оцінки загроз та швидкого реагування на них. 

Висновки. Зважаючи на зазначені вище визначення та ознаки інформаційного за-

безпечення, вважаємо за можливе визначити такі ознаки інформаційного забезпечення 

патрульної поліції: 1) цілі – задоволення інформаційних потреб патрульної поліції,  за-

безпечення реалізації інформаційних прав поліцейських, ефективне інформаційне забез-

печення функціонування патрульної поліції; 2) ресурс – інформація, вид, якість, обсяг, 

структура, форма, строк та носії використання якої визначаються інформаційними пот-

ребами та правами патрульної поліції;  3) зміст – неперервний процес, що складається з 

різних видів інформаційної діяльності працівників патрульної поліції; 4) методи – ство-

рення, використання, дослідження, зберігання, захист, передавання, обробка, знищення 

інформації; 5) засоби – інформаційні системи, мережі, ресурси та інформаційні техноло-

гії, які використовуються в системі МВС України; 6) заходи із реалізації інформаційного 

забезпечення – комплекс нормативно-правових, організаційно-управлінських, науково-

технічних та інших заходів; 7) суб’єкт – патрульна поліція України. 

Отже, інформаційне забезпечення патрульної поліції можна визначити як забез-

печений комплексом нормативно-правових, організаційно-управлінських, науково-

технічних заходів неперервний процес створення, використання, дослідження, зберіган-

ня, захисту, передавання, обробки, знищення інформації визначеного виду, якості, обся-

гу, структури, форми за допомогою інформаційних систем, засобів, мереж, ресурсів та 

технологій, що використовуються в системі  МВС України, спрямований на задоволення 

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%92%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%20%D0%92$
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інформаційних потреб та реалізацію інформаційних інтересів патрульної поліції.  

Ознаками кібербезпеки патрульної поліції є: 1) це стан захищеності службових ін-

тересів патрульної поліції; 2) досягається шляхом дотримання правових, організаційних 

технічних вимог з використання інформаційних ресурсів, мереж, носіїв інформації, про-

грамного забезпечення, засобів фото- та відеозйомки в роботі патрульних поліцейських; 

3) забезпечується спеціальними підрозділами патрульної поліції та кожним патрульним 

поліцейським в межах своїх функціональних обов’язків та обсягу спеціальних знань; 

4) проявляється у сфері кіберпростору; 5) мета – своєчасне виявлення, запобігання і ней-

тралізація реальних і потенційних кіберзагроз.  

Тому кібербезпеку патрульної поліції можна визначити як стан захищеності слу-

жбових інтересів патрульної поліції у кіберпросторі, що досягається шляхом дотримання 

правових, організаційних, технічних вимог з використання інформаційних ресурсів, ме-

реж, програмного забезпечення, носіїв інформації, засобів фото- та відеозйомки в роботі 

патрульних поліцейських для ефективного інформаційного забезпечення функціонуван-

ня патрульної поліції, своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації реальних і по-

тенційних кіберзагроз. 

У зв’язку із пришвидшенням процесів інформаційно-технічного удосконалення ро-

боти патрульної поліції та збільшенням ризиків негативного впливу на функціонування її 

системи інформаційного забезпечення вважаємо за необхідне розробити концепцію інфо-

рмаційного забезпечення патрульної поліції, що буде містити запропоновані визначення та 

в окремий розділ про кібербезпеку патрульної поліції. Також для підвищення рівня кібер-

безпеки патрульної поліції пропонуємо посилити співпрацю з кіберполіцією, розробити 

відповідні методичні рекомендації, запровадити тренінги з питань правового забезпечення 

та ефективного використання баз даних, інформаційних систем, мереж, програмного за-

безпечення, засобів відео- та фотозйомки в роботі патрульних поліцейських. 
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SUMMARY 

Hanna O. Blinova, Elmira A. Mamedova. Information support and cyber security patrol 

police: the relationship between concepts.The article is devoted to the coverage of scientific approaches 

and normative-legal definition of the content of the concepts of information support and cybersecurity of 

the patrol police. The shortcomings of the definition of the terminological apparatus in the field of infor-

mation support and cybersecurity of the National Police in general and the patrol police in particular were 

revealed. The concept of cybersecurity of patrol police as a state of protection of official interests of pa-

trol police in cyberspace, which is achieved by complying with legal, organizational, technical require-
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ments for the use of information resources, networks, software, media, photo and video in the work of 

patrol police for effective information support for the functioning of the patrol police, timely detection, 

prevention and neutralization of real and potential cyber threats. Information support of the patrol police 

is defined as a continuous process of creation, use, research, storage, protection, transmission, processing, 

destruction of information of a certain type, quality, volume, structure, form, provided by a set of norma-

tive-legal, organizational-administrative, scientific and technical measures. using information systems, 

tools, networks, resources and technologies used in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, aimed at meeting the information needs and realization of the information interests of the patrol 

police. In order to accelerate the process of information and technical improvement of the patrol police 

and increase the risks of negative impact on the functioning of its information support system, it is pro-

posed to develop a concept of information support of the patrol police, which will contain appropriate 

definitions and include a separate section on cyber security Among the organizational measures to in-

crease the level of cybersecurity of the patrol police, it is proposed to strengthen cooperation with cyber-

police, develop appropriate guidelines, introduce training on legal support and effective use of databases, 

information systems, networks, software, video and photography in patrol police. 

Keywords: National Police of Ukraine, information support, cybersecurity, patrol police. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ І ЗАКОННОСТІ В ОРГАНАХ ПРАВОПОРЯДКУ 

 
Проаналізовано міжнародний досвід функціонування органів та інституцій, що забезпечу-

ють дотримання дисципліни і законності в органах правопорядку, порівняно відповідні структури 

із функціонуванням інспекцій з особового складу департаменту кадрового забезпечення Націона-

льної поліції України та запропоновано шляхи оптимізації їх роботи. 

Від належного функціонування правоохоронних органів, насамперед, залежить рівень прав 

і свобод людини і громадянина в кожній державі, де вони існують. Міжнародний досвід відповід-

них процесів характеризується різними особливостями, що визначають сутність та значення дис-

ципліни та законності у діяльності правоохоронних органів. 

Ключові слова: поліція, інспекція, службове розслідування, дисципліна, законність, забез-

печення прав людини, особовий склад, досвід. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина є 

пріоритетним напрямом у державному будівництві. Питання їх забезпечення перебуває у 

тісному взаємному зв’язку із функціонуванням відповідних державних інституцій. Зі 

свого боку, питання організації умов, в яких дотримання прав і свобод людини і грома-

дянина для державних службовців різних категорій стане нормою – є запорукою функ-

ціонування будь-якої галузі державного управління. Система поліції в будь-якій державі 

функціонує на засадах верховенства права та дотримання прав людини, що підкріплю-

ється зокрема й діяльністю внутрішньовідомчих інституцій, діяльність яких полягає у 
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забезпеченні дотримання поліцейськими норм і вимог статутів та наказів. 

Питання людського фактора у функціонуванні будь-якого державного органу, зо-

крема й поліції, як в Україні, так і закордоном є досить гострим. Поліція будь-якої дер-

жави має монополію на насилля в законних межах, що створює умови та зумовлює не-

обхідність здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина у 

відповідній галузі.  

У різних державах світу контрольні органи називаються по-різному, а в системі 

Національної поліції України таких органів є декілька,  один з яких –інспекція з особо-

вого складу, проте, зі свого боку, автором пропоновано дослідити питання функціону-

вання органів, що забезпечують дотримання дисципліни і законності в органах правопо-

рядку у світі, оскільки цей позитивний досвід може дати змогу оптимізувати 

функціонування відповідного інституту на національному просторі. 

Зазначена тематика неодноразово була наріжним каменем у дослідженнях бага-

тьох досвідчених і авторитетних вітчизняних вчених, а саме: А. Бандурки, С. Висоцько-

го, І. Григоренко, Д. Заброди, А. Стародубцева, С. Шатрави та багатьох інших, але зва-

жаючи на необхідність наукового осмислення після проведення ґрунтовного 

дослідження функціонування органів, що забезпечують дотримання дисципліни і закон-

ності органами правопорядку у світі, вказана тематика набуває нового наукового зна-

чення та потребує подальших розвідок. 

Метою статті є дослідження міжнародного досвіду у сфері забезпечення дисциплі-

ни і законності діяльності органів поліції у світі загалом та аналіз можливих шляхів опти-

мізації діяльності інспекції з особового складу Національної поліції України зокрема.  

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення низки дослідницьких завдань, 

а саме: 1) здійснити оглядове дослідження поняття дисципліни і законності, а також ви-

значити його важливість у системі органів правопорядку; 2) проаналізувати міжнарод-

ний досвід забезпечення дисципліни і законності відповідними органами у підрозділах 

та органах правопорядку, а саме  поліції; 3) виокремити на підставі аналізу основні ме-

тоди досягнення відповідними органами поставлених цілей, а також запропонувати 

шляхи можливої оптимізації роботи інспекції з особового складу Національної поліції 

України. 

Об’єктом статті є суспільні відносини у сфері забезпечення дисципліни і законно-

сті діяльності органів поліції у світі. 

Предметом дослідження є механізм забезпечення дисципліни і законності діяль-

ності органів поліції у світі. 

Виклад основного матеріалу. Питання використання міжнародного досвіду під 

час удосконалення функціонування інституцій, що забезпечують дисципліну і закон-

ність в органах правопорядку, є одним із найбільш важливих. Від належного функціону-

вання органів правопорядку, насамперед, залежить рівень забезпеченості правами і сво-

бодами людини і громадянина в кожній окремій державі, де вони існують. Оскільки 

Україною було обрано євроінтеграційний шлях, що передбачає оптимізацію та удоско-

налення функціонування всіх державних інституцій до високих міжнародних стандартів, 

треба належну увагу надати саме міжнародному досвіду.  

Поняття дисципліни (лат. disciplina) вченими трактується як певний порядок пове-

дінки людей, що відповідає усталеним в суспільстві нормам права і моралі або вимогам 

певної організації, або як обов’язкове для всіх членів будь-якого колективу підпорядку-

вання встановленому порядку, правилам [1]. Але не зважаючи на наукові інтерпретації, 

законодавець регламентує, що службова дисципліна – це дотримання поліцейським Кон-

ституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нака-

зів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх 

справ України, Присяги поліцейського, наказів керівників [2]. 

Водночас «законність» є принципом діяльності державного апарату щодо здійс-

нення своїх владних функцій у чітких межах закону, пов’язаних із забезпеченням прав 

громадян та громадських організацій [3, с. 220–223]. Саме вузьке розуміння вказаного 

поняття і відображає необхідний для цього дослідження сенс. Також і в Конституції 

України визначено, що законність – це принцип діяльності органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та їх об’єднань, який зо-

бов’язує їх дотримуватися Конституції і законів України [4]. 

Саме дотримання дисципліни і законності в діяльності органів поліції як в Україні, 
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так й у світі забезпечує належне їх функціонування в межах визначених повноважень, дає 

підстави та змогу реалізовувати свої функції щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина та утвердження принципів  верховенства права та правової державності. 

Міжнародний досвід відповідних процесів характеризується різними ознаками, 

що становлять сутність та значення дисципліни і законності у діяльності органів право-

порядку. 

У Великобританії безпосередній нагляд за поліцейськими силами на місцях здійс-

нюється інспекторатами поліції МВС Великобританії і департаменту внутрішніх справ 

державного секретаря по Шотландії. В Англії і Уельсі інспекторат складається з голов-

ного інспектора поліції і дев’яти інспекторів, вони обслуговують 6 поліцейських райо-

нів, в які об’єднано поліцейські загони. В Шотландії, яка становить один поліцейський 

район, є головний інспектор й інспектор, які контролюють всі поліцейські підрозділи в 

Шотландії [5]. Це є ще одним аргументом щодо необхідності підтримання функціону-

вання інспекцій з особового складу Національної поліції України за територіальним 

принципом, без поділу останніх на міжрегіональні підрозділи. 

Проаналізувавши положення відповідних актів, що забезпечують функціонування 

інспекторатів поліції МВС Великобританії, було з’ясовано, що методом їх роботи є що-

річні інспектування поліцейських загонів у районах з метою з’ясування стану і ефектив-

ності діяльності поліції. Питання про превентивну діяльність відповідних інспекторатів 

безпосередньо та прямо хоч і не порушено, проте вказано, що з метою забезпечення на-

лежного стану роботи поліції та ефективності її діяльності можуть бути утворені трибу-

нали для розгляду дисциплінарних питань. 

Неправильна поведінка поліцейських на службі розслідується спеціальними поса-

довими особами. Результати службового розслідування подаються заступнику головного 

констебля поліцейського загону. Останній повинен вирішити, має наставати дисциплі-

нарна відповідальність чи ні. Якщо прийнято рішення покарати поліцейського, то справа  

передається головному констеблю, який може або затвердити пропозицію свого заступ-

ника, тобто призначити покарання, або відхилити його [6, с. 15–16, 47]. 

Крім того, наприклад, в поліції Великобританії діє відділ скарг, який проводить 

розслідування за скаргами на поліцейських, що подають піддані, незадоволені діями 

поліції. Водночас у літературі відзначається невисокий ступінь ефективності відділу 

скарг поліції, оскільки піддані Великобританії частіше віддають перевагу зверненню зі 

скаргою до цивільного суду [7]. За аналогією, треба звернути увагу, що в сучасній полі-

ції України також існує механізм подання скарг на дії поліцейських та інших органів 

правопорядку, а у випадках, коли мова йде про процесуальну особу (слідчого, дізнавача, 

прокурора) в кримінальному провадженні, то окрему можливість поскаржитись на рі-

шення, дії чи бездіяльність вказаних осіб дає змогу Кримінальний процесуальний кодекс 

України. У цей час питання, що належать до компетенції інспекції з особового складу 

Національної поліції України, мають виключно поліцейський та дисциплінарний харак-

тер, хоча якщо є належні та законні підстави, то немає перепон щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності слідчих, дізнавачів Національної поліції України. 

В США, де існує досить складна структура поліцейських підрозділів, служби, що за-

ймаються питаннями законності та дисципліни в самій поліції, також відзначаються різно-

манітністю. Зокрема, у федеральній поліції – ФБР – для внутрішніх розслідувань існує відділ 

внутрішніх справ та етики. Відділ незалежний від керівництва ФБР, підпорядкований безпо-

середньо міністру юстиції (ФБР входить до складу Міністерства юстиції США) [8]. 

Характерним для цього підрозділу є те, що передусім на належному рівні забезпе-

чується правовий статус скаржника та його анонімність, що в сучасній Україні все ще пот-

ребує удосконалення. Зі свого боку, до уваги беруться листи, телефонні повідомлення, 

особисті звернення громадян, що містять інформацію про порушення поліцейських. Інно-

ваційним у цьому контексті є також застосування поняття «етика» щодо органів ФБР, тому 

як в національному законодавстві України до їх аналогів – підрозділів Національної полі-

ції України відповідного рівня та всього органу загалом воно не застосовується.  

У територіальній поліції для попередження і припинення правопорушень також 

існують відповідні підрозділи. Назви в різних штатах неоднакові: внутрішніх справ, вну-

трішніх розслідувань, внутрішньої розвідки, етики. Зокрема, в поліції міста Нью-Йорка 

створено відділ внутрішніх розслідувань та розвідки, що розслідує зловживання не тіль-

ки в поліції, а й всіх державних службовців міста. Справами поліції, в штаті якої 38 тис. 

чоловік, займається половина відділу, тобто 13 працівників на одну тисячу поліцейських 
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(для порівняння, в Україні в інспекції з особового складу штатна одиниця додається на 

кожні дві тисячі працівників, що в 25 разів менше, ніж у Нью-Йорку) [9]. 

У відділ надходять усі скарги на поліцейських, але розслідуються лише справи 

про злочини та резонансні проступки. Всі інші надсилаються на розгляд начальникам 

поліцейських дільниць. У відділі повне комп’ютерне досьє на кожного поліцейського з 

дня зарахування на службу і до виходу на пенсію. Відомості (про колег, з якими працю-

вав раніше, кого заарештовував, скарги тощо) накопичуються самостійно, без участі ка-

дрового апарату. 

Дисциплінарне провадження в поліції США має певні особливості. Службове роз-

слідування призначається начальником дільниці відділу внутрішніх справ. Поліцейський 

з початку процесу має право на адвоката. Вину порушника повністю доказувати не пот-

рібно, якщо внаслідок дій поліцейського могли настати негативні наслідки – його може 

бути звільнено зі служби. Можна змусити підозрюваного давати показання, здавати ана-

лізи, давати відповіді на поліграфі (детекторі брехні). Якщо доведена вина у проступко-

ві, то зібрані матеріали доповідаються начальнику дільниці, і той ухвалює рішення, яке 

доводиться до відома винного [10]. 

У разі незгоди поліцейського з рішенням розпочинається адміністративне розслі-

дування в повному обсязі. Створюється комісія з трьох осіб – капітана, лейтенанта і осо-

би, рівної за званням з поліцейським. У цьому провадженні бере участь прокурор і пока-

зання даються під присягою. Комісія ухвалює рішення більшістю голосів по кожному 

пункту звинувачення, але не повинна знати попереднього рішення по цій справі. Рішен-

ня комісії викладається письмово і доповідається начальнику дільниці та повідомляється 

поліцейському. Керівник погоджується з рішенням чи пом’якшує його, а якщо вимагає 

більшого покарання – має бути скликано ще одне заслуховування при ньому. В разі 

встановлення у діях поліцейського складу злочину матеріали передаються прокурору 

для ухвалення відповідного рішення. 

Великий інтерес становить визначення в журналі Міжнародної асоціації началь-

ників поліції [10] основних моментів, які ускладнюють здатність відділу поліції до пока-

рання або звільнення з посади працівників поліції, що допустили порушення. Перший – 

це встановлені вимоги до складу комісії по перевірці, які можуть поставити відділ в не-

вигідне становище. Має бути забезпечено неупереджений процес, який, з одного боку, 

захищає працівників поліції від несправедливих голослівних звинувачень, а з іншого – 

зберігає право відділу підтримувати чи піднімати рівень чесного ставлення до служби за 

допомогою дисциплінарного процесу. 

Висновки. Отже, здійснивши оглядове дослідження поняття дисципліни і закон-

ності, а також визначивши його важливість у системі органів правопорядку, проаналізу-

вавши міжнародний досвід забезпечення дисципліни і законності відповідними органа-

ми у підрозділах та органах правопорядку, а саме поліції, та виокремивши на підставі 

аналізу основні методи досягнення відповідними органами поставлених цілей, треба 

аргументувати такі висновки: 

1. Поняття дисципліни (лат. disciplina) вченими трактується як певний порядок 
поведінки людей, що відповідає усталеним у суспільстві нормам права і моралі або ви-

могам певної організації, або як обов’язкове для всіх членів будь-якого колективу підпо-

рядкування встановленому порядку, правилам. 

2. Законність є принципом діяльності державного апарату щодо здійснення своїх 
владних функцій у чітких межах закону, пов’язаних із забезпеченням прав громадян та 

громадських організацій. 

3. Дотримання дисципліни і законності в діяльності органів поліції як в Україні, 
так й у світі забезпечує належне їх функціонування в межах визначених повноважень, дає 

підстави та змогу реалізовувати свої функції щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина та утвердження принципів  верховенства права та правової державності. 

4. Треба звернути увагу, що в сучасній поліції України існує механізм подання 
скарг на дії поліцейських та інших органів правопорядку. А у випадках, коли мова йде 

про процесуальну особу (слідчого, дізнавача, прокурора) в кримінальному провадженні, 

окрему можливість поскаржитись на рішення, дії чи бездіяльність вказаних осіб дає змо-

гу Кримінальний процесуальний кодекс України. У цей час питання, що входять до ком-

петенції інспекції з особового складу Національної поліції України, мають виключно 

поліцейський та дисциплінарний характер, хоча якщо є належні та законні підстави, то 

немає перепон щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчих, дізнава-
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чів Національної поліції України. 

5. Серед основних пропозицій треба виокремити саме ті, що, на нашу думку, 
найбільш ефективно повпливали б на оптимізацію роботи інспекцій з особового складу 

Національної поліції України, а саме: необхідність створення єдиної інформаційної сис-

теми у закритому доступі, що матиме інформацію про кожного поліцейського, з дня за-

рахування на службу і до виходу на пенсію (відомості про колег, з якими працював ра-

ніше, кого затримував, які скарги стосовно цієї особи розглядились тощо); забезпечення 

на належному рівні правового статусу скаржника та його анонімність, в контексті по-

дання особою скарги на дії поліцейського, а також механізм належного забезпечення їх 

розгляду без порушення прав поліцейських та осіб, що звернулись з такими скаргами. 
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SUMMARY 
Oleksandr F. Kobzar, Serhiy Ye. Tkachenko. International experience of ensuring 

discipline and legality in law law bodies. The article analyzes the international experience of 
functioning of bodies and institutions ensuring observance of discipline and law and order in law 
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enforcement bodies, the corresponding data are compared with functioning of inspections on personnel of 
department of personnel of National police of Ukraine and, on the basis of the received information. 

In different countries of the world, control bodies are called differently, and in the system of the 
National Police of Ukraine, there are several such bodies, one of which is the inspection of personnel, but, 
in turn, the author proposes to investigate the functioning of disciplinary bodies and legality in law 
enforcement agencies in the world, as this positive experience can make it possible to optimize the 
functioning of the institution in the national space. 

International experience of the relevant processes is characterized by various features that set out 
the essence and importance of discipline and legality in the activities of law enforcement agencies. 

The issue of using international experience in improving the functioning of institutions that ensure 
discipline and legality in law enforcement is one of the most important. From the proper functioning of 
law enforcement agencies, first of all, depends on the level of human and civil rights and freedoms in 
each state where they exist. 

Based on a survey of the concept of discipline and legality, as well as determining its importance 
in the law enforcement system, analyzing the international experience of ensuring discipline and legality 
by relevant bodies in law enforcement agencies, namely the police and identifying, based on analysis, the 
main methods of achieving appropriate bodies set goals, the authors identified the relevant conclusions. 

Keywords: police, inspection, official investigation, discipline, legality, ensuring human rights, 
personnel, experience. 
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СЛУЖБА В ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ  

СЛУЖБИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОКРЕМИХ  

ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВ 

 
 

Проаналізовано досвід передових демократичних держав, а також деяких держав на постра-

дянському просторі, які здійснили успішні реформи та вступили до Європейського Союзу, щодо 

моделей побудови системи державної служби, а також поділу державних службовців на категорії, 

види та групи. Зазначено, що державну службу класифікують за різними критеріями. Відповідно до 

поділу за гілками влади виділяють службу в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, існує 

поділ на цивільну, спеціалізовану та мілітаризовану державну службу (до останньої належать полі-

цейські). Акцентовано, що на специфіку системи державної служби та відповідно на місце служби в 

поліції впливала низка чинників, а саме: історичний розвиток держави, правова система, форма дер-

жави. Відповідно до таких традицій виділяють три групи моделей зарубіжної державної служби: 

організаційні моделі з поділом на централізовану та децентралізовану, модель за рівнем відкритості з 

поділом на кар’єрну, посадову або відкриту, англосаксонську та континентальну (з позиції розгляду 

держав Західної цивілізації). Також окреслено, що через певні традиції у світі терміни «державна 

служба», «публічна служба», «цивільна служба» трактують по-різному. Розглянуто конкретні прик-

лади поділу на різні категорії державних службовців та місце серед такого поділу у Франції, Німеч-

чині, Угорщині. Особливу увагу приділено законодавству Литовської Республіки, яке регулює пи-

тання державної служби та місця служби в поліції в загальній системі. Зазначено, що поліцейські 

належать до статутних державних службовців, яких стосується спеціальне законодавство, що визна-

чає особливості проходження служби, добору та звільнення зі служби, є своя система звань тощо, й 

на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу» Литовської Республіки. 

Ключові слова: цивільна служба, публічна служба, статутний державний чиновник, ка-

тегорії державних службовців, законодавство.  

 

Постановка проблеми. Служба в поліції є важливим елементом в системі держа-

вної служби, оскільки на Національну поліцію покладаються важливі завдання в правоо-

хоронній сфері, відповідно поліцейські мають специфічні для підтримання суспільного 

порядку повноваження. В системі державної служби України спеціальний статус мають, 
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наприклад, прокурори, судді, діяльність яких врегульована окремими законодавчими 

нормами, й на них не поширюється дія Закону «Про державну службу», на відміну від 

поліцейських. Після 2015 р., коли було прийнято Закон «Про Національну поліцію» та 

Закон «Про державну службу», відбулись фундаментальні зміни, формувалась нова ін-

ституція у вигляді Національної поліції, яка посіла важливе місце в системі державної 

служби України. Тому питання визначення ролі та місця інституту служби в поліції в 

системі державної служби потребує прискіпливого висвітлення в науковому доробку для 

пошуку шляхів покращення чинного законодавства (яке повинно спиратись, зокрема, й 

на останні наукові теоретичні та практичні досягнення). 

 Водночас в різних державах світу з огляду на історико-правові традиції, традиції 

державотворення склались системи державної служби, інституту служби в поліції, існу-

ють суттєві відмінності щодо ролі та місця правоохоронців загалом та поліцейських зок-

рема в конструкціях державної або публічної служби. Дослідження досвіду інших дер-

жав у визначеній проблематиці є актуальним, оскільки в багатьох державах стабільні 

державні інституції сформувались набагато раніше, ніж Україна отримала незалежність. 

Одночасно варто вивчати досвід пострадянських держав, які вже вступили до ЄС, як 

приклад успішної реалізації реформ та побудови ефективних державних інституцій, зок-

рема й інституту поліції.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. До науко-

вого доробку проблематики місця інституту служби в поліції в системі державної служ-

би за кордоном, а також щодо різних моделей побудови державної служби зробили вне-

сок такі дослідники: В. Авер’янов, Ю. Битяк, Р. Ботвінов, А. Бритько, М. Білинська, 

С. Дубенко, М. Іншин, В. Кікінчук, Д. Лемеш, В. Малиновський, Г. Мамчур, В. Олуйко, 

О. Пархоменко-Куцевіл, Л. Прокопенко, Н. Сидоренко, О. Солоненко, Л. Стельмащук, 

І. Шабатіна, Н. Янук та інші. 

Метою статті є визначити місце служби в поліції в системі державної служби за 

кордоном. 

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування ролі та місця служби в поліції в си-

стемі державної служби треба зупинитись на деяких теоретичних засадах поділу держа-

вної служби на різні види. В науковій літературі існують різні підходи щодо класифіка-

ції та видів державної служби, відповідно до яких визначається й місце інституту 

служби поліції. Ю. Битяк та О. Петришин за критерій взяли принцип поділу влади й від-

повідно серед видів державної служби виділяються державна служба в органах законо-

давчої влади; державна служба в органах виконавчої влади; державна служба в судових 

органах і органах прокуратури [1, с. 41].  

Існує поділ державної служби на три види, а саме на цивільну державну службу 

(службовці в органах державної влади та його апараті без наявності системи спеціальних 

звань на кшталт військових); мілітаризовану державну службу (які працюють у воєнізова-

них або наближених до цього інституціях й мають військові або прирівняні до них спеціа-

льні звання, наділені специфічними повноваженнями, що регулюються окремими спеціа-

льними законами)  та спеціалізовану (службовці, яки обіймають посади в органах 

державної влади, що отримали спеціальний статус, такі службовці також мають спеціальні 

звання й вони виконують специфічні служби, традиційно до них відносять дипломатичну 

службу, прокурорів, митників і податківців, пожежних, суддів тощо) [1, с. 41–42]. 

Якщо розглядати особливості державної служби в зарубіжних державах, варто пі-

дкреслити, що вони формувались під низкою важливих чинників, а саме враховувались 

національні, культурні, ідеологічні, ментальні традиції, державний устрій, правова сис-

тема тощо. Водночас завдяки цивілізаційній близькості серед деяких держав виокрем-

люються спільні, характерні ознаки, що виділяють їх з-поміж інших держав в питаннях 

формування інституту державної служби. Г. Мамчур наводить такі чинники впливу на 

побудову національної системи державної служби: «1. Особливості історичного розвит-

ку держави. 2. Специфіка правової системи (англосаксонська, для якої характерна відсу-

тність уніфікованої системи законодавства з питань державної служби та наявність ве-

ликої кількості розрізнених нормативних правових актів, або романо-германська 

правова система, в якій основними регуляторами державної служби є Конституція і 

комплексні закони). 3. Форма держави (форма державного устрою, форма державного 

правління, політичний режим)» [1, с. 42]. 

З огляду на такі традицій деякі дослідники виділяють основні три групи моделей 

зарубіжної державної служби: організаційні моделі (поділяються на централізовану та 
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децентралізовану); група моделей за рівнем відкритості (кар’єрну або закриту та посадо-

ву або відкриту); регіональні моделі державної служби (відповідно до відносин між 

державою в ролі працедавця та державним службовцем – англосаксонська та континен-

тальна) [9, с. 59]. 

Серед цілей та завдань побудови в кожній державі власної моделі державної слу-

жби в зарубіжних державах виділяють такі:  винайдення балансу між посадами адмініст-

ративними та політичними; із забезпеченням стабільності досягнення динамічного роз-

витку державної служби; підвищення відкритості державної служби у поєднанні із 

підвищенням якості надання послуг суспільству; використання ринкових принципів, 

тобто маркетизація державної служби, створення структур, що співпрацюють із держа-

вою для виконання визначених функцій (в Україні, наприклад, відносно нещодавно за-

провадили інститут приватних виконавців); децентралізація; відповідальність не за про-

цес, а за результат; розширення сфери проведення конкурсних іспитів під час зайняття 

державних посад; скорочення чисельності державних службовців та встановлення одно-

часно розміру їх заробітної плати залежно від результату роботи [10, с. 125]. 

У світі існує безліч різноманітних підходів до визначення та змісту понять «дер-

жавна служба», «публічна служба», «цивільна служба», відповідно до цього залежить 

багато в чому й місце служби в поліції в державі. Щодо державної служби, то у ФРН це 

збірне поняття, яке поширюється на усіх тих, хто зайнятий в системі державного управ-

ління, водночас тут існує розділ на чиновників, службовців та робітників. Водорозділом 

є умова, або особа була призначена (чиновник), або підписано було контракт (службовці 

та працівники). В США існує поняття «цивільна служба». До цієї категорії належать ви-

ключно службовці державних федеральних установ, й не належать виборні посади, 

пов’язані із юриспруденцією, а також посади в поліції та військові посади. У Великоб-

ританії поряд із категорією «цивільна служба» існує «публічна служба», й поліцейські 

відносяться саме до публічної служби поряд з учителями, службовцями міністерства 

охорони здоров’я. В Бельгії держслужбовцями вважаються усі, хто знаходиться на слу-

жбі в державі, ними вважаються працівники органів виконавчої влади, працівники осві-

ти, правоохоронці, податківці тощо. Проте в Італії на державній службі перебувають, 

окрім поліцейських, тільки дипломати, префекти. Інші службовці вважаються держав-

ними формально, а їх діяльність визначається колективними договорами [2, с. 60–61]. 

Повертаючись до класифікації, Л. Прокопенко зазначає, що у світі усього існує 

три основних моделі публічної служби – кар’єрна, посадова та змішана. В більшості 

держав ЄС, як і інституції ЄС, використовують принцип кар’єрної моделі. Характерні 

представники такої моделі – це Франція, ФРН, Іспанія. Посадова модель діє в Швеції, 

змішана в Італії та Великій Британії. Більшість держав пострадянського простору, які 

доєдналися до ЄС, використовують також змішану модель (Польща, Литва, Латвія, 

кар’єрну використовують Словаччина, Словенія, Естонія обрала модель посадову. 

Кар’єрну модель ще називають західні вчені закритою, оскільки тут існує обмеження 

вільного переміщення персоналу між приватним та державним секторами. Посадова мо-

дель отримала назву «відкритої», оскільки будь-яка посада може заміщатись кандидата-

ми з приватного сектора [8, с. 1–2]. В сучасних державах Європи на практиці не існує «в 

чистому вигляді» таких моделей, оскільки існують за домінування характерних рис од-

нієї риси іншої, однак існування категорій посад, які не відповідають загальноприйня-

тим нормам не слугує підставою для класифікації закритої або відкритої системи як 

змішаної, оскільки такі норми про посади є, скоріше, винятком із правил [8, с. 1–2].  

Щодо типології моделей державної служби досить оригінальний підхід називає 

Л. Стельмащук, і відповідно до особливостей реформ інституту державної служби виді-

ляє такі групи держав: англосаксонські країни (Австралія, Велика Британія, Ірландія, 

США); «Наполеонівські» країни (Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Португалія, Франція); 

«німецькі» країни (Австрія, Німеччига, Швейцарія); скандинавські країни (Данія, Норве-

гія, Фінляндія, Швеція); постсоціалістичні (Польща, Латвія, Литва та ін.) [10, с. 126]. 

З позиції організаційно-правової структури державної служби та адміністративно-

правової регламентації виділяються: романо-германська модель, яка характеризується 

кодифікацією норм, ретельною регламентацією повсякденної діяльності чиновників й 

функціонування державної служби за принципом ієрархічності. Англосаксонська (або 

позиційна) характеризується орієнтуванням на індивідуальні рішення, жорсткістю про-

цедури просування по службі й намаганням створення службовця широкого профілю. 

До інших систем відносять державну службу ісламської організації та трудової моделі 
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(Китай) [1, с. 44]. 

Якщо розглядати приклади конкретних держав та місця служби поліції тут, у 

Франції загалом система державної служби має розподіл посад на так званих функціоне-

рів (призначаються на посаду на постійній основі разом із уведенням в штат та наданням 

чину) та нефункціонерів (працюють за контрактом й не включені до штату). У Франції 

також існує поділ публічної служби на політичну (це міністри, їх заступники); цивільну 

(адміністративні службовці міністерств, департаментів, органів державної влади на міс-

цях та органів місцевого самоврядування, які призначаються здебільшого на конкурсній 

основі й мають гарантії щодо звільнення); воєнізовану або мілітаристську (військовос-

лужбовці, жандарми й поліцейські). Отже, у Франції в загальній системі публічної служ-

би поліцейські віднесені до окремої категорії службовців, поруч із військовими тощо [3]. 

У ФРН існують три категорії державних службовців: чиновники, які працюють на 

федеральному, земельному рівні або рівні місцевого самоврядування й наділені владни-

ми повноваженнями, призначаються на постійній основі та отримують заробітну плату з 

бюджету, розмір якої залежить від рангу, категорії чи спеціального звання; службовці, 

які працюють за трудовим договором в органах влади на федеральному, земельному рів-

ні органів державної влади та місцевого самоврядування, в установах, організаціях, вони 

не наділені владними повноваженнями; працівники (технічний персонал, який працює в 

органах влади та місцевого самоврядування, в установах та на підприємствах за трудо-

вим строковим договором) [3]. 

В Угорщині нараховується п’ять категорій державних службовців або державних 

агентів: службовці в органах державного управління; агенти, що надають державні пос-

луги у вигляді освіти, культури, охорони здоров’я; працівники державних підприємств; 

так звані агенти в уніформі, тобто поліцейські, пожежники, військові, митники; спеціалі-

сти сфери юстиції (корпус суддів, працівники судових інстанцій та прокуратури, проку-

рори) [9, с. 61]. 

Якщо говорити про держави пострадянського простору, які провели успішні ре-

форми та вже знаходяться в ЄС, варто зосередити увагу на Литві. Л. Пархоменко зазна-

чає, що тут держслужбовці поділяються га дві групи: державні службовці сфери публіч-

ного адміністрування та державні службовці сфери послуг: «Під державними 

службовцями сфери публічного адміністрування розуміються державні службовці, які 

працюють у державному органі чи установі або в органі чи установі самоврядування і 

виконують встановлені законами та прийнятими на їх підставі правовими актами функ-

ції у сфері публічного адміністрування. До державних службовців сфери послуг відно-

сяться державні службовці, які працюють у державному органі, установі чи самовряду-

вання і виконують господарські чи технічні функції або надають публічні послуги 

громадськості» [7, c. 2–3]. 

Закон «Про Державну службу» [4] в Литві було прийнято 1999 р., однак там від-

булись відчутні зміни протягом останніх років, а діяльність поліції врегульована Зако-

ном «Про поліцію» 1990 р. [6] та «Про діяльність поліції» 2000 р. [5]. У ст. 2 Закону 

«Про державну службу» наводяться основні визначення щодо державної служби. Тож 

державний службовець – це фізична особа, яка обіймає посаду на державній службі, а 

державна служба є професійною діяльністю осіб, які обіймають посади в державних ор-

ганах та установах, а також органах і установах місцевого самоврядування, під час якої 

здійснюються функції публічного адміністрування та (або) надається допомога особам, 

які реалізують державну або місцеву владу, в здійсненні визначених ним функцій, за 

винятком функцій господарського та (або) технічного характеру [4]. 

Державними органами, органами й установами самоврядування визначаються ор-

гани представницької, верховної, виконавчої, судової влади, правоохоронних органів та 

установи, органи й установи, що здійснюють аудит, контроль (нагляд), інші державні 

органи та установи, а також органи та установи самоврядування, що фінансуються за 

рахунок державного бюджету або бюджетів самоврядування, а також державних грошо-

вих фондів, і яким в установленому Законом Литовської Республіки про публічне адмі-

ністрування порядку надано повноваження публічного адміністрування. Існують тут 

згідно зі ст. 2 Закону «Про державну службу» декілька категорій державних службовців: 

керівник установи (державний службовець, прийнятий на посаду керівника державного 

органу або установи або керівника органу або установи самоврядування); державний 

службовець кар’єри (державний службовець, прийнятий на посаду на необмежений тер-

мін або на встановлений законодавством термін повноважень, який в установленому 
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цим Законом порядку може прагнути до кар’єри на державній службі); державний служ-

бовець, що заміщує (державний службовець, прийнятий на посаду державного службов-

ця кар’єри до прийому на цю посаду у встановленому цим Законом порядку) державного 

службовця кар’єри, а також державний службовець, який замінює тимчасово нездатного 

виконувати обов’язки державного службовця; державний службовець політичної (осо-

бистої) довіри (державний службовець, якого прийняли на посаду на строк повноважень 

державного політика, який його обрав або строк повноважень колегіального державного 

органу) [4]. 

У контексті нашого дослідження особливо важливе визначення ще однієї катего-

рії державних службовців – статутний державний службовець, який є державним служ-

бовцем, служба якого регламентується статутом, затвердженим законом або Законом 

Литовської Республіки «Про дипломатичну службу», якими встановлюються умови 

прийому на державну службу, проходження служби, заробітна плата, соціальні гарантії, 

звільнення, відповідальності та інші умови, що пов’язані із особливостями служби [4]. 

Саме до цієї категорії належать поліцейські в Литві. Ст. 5 Закону визначено, на кого по-

ширюється та не поширюється дія цього закону. Ч. 6 ст. 5 Закону не поширюється на 

суддів, військових, суддів та інших службовців, а також згідно з п. 10 ч. 6 ст. 5 згаданого 

Закону – на статутних державних службовців [4]. 

У Законі «Про поліцію», ст. 1 зазначено, що поліція Литовської Республіки є ор-

ганом виконавчої державної влади, який забезпечує правопорядок в системі внутрішніх 

справ Республіки. У ст. 5 цього Закону наведений правовий статус посадової особи по-

ліції й прямо вказується, що такою особою є державний службовець, честь, гідність, 

життя та здоров’я, права та свободи якого захищені законами Литовської Республіки. 

Посадовою особою поліції є громадянин Литви, який знаходиться на службі в поліції, та 

який обіймає певну посаду й здійснює функції поліції. Посадовими особами поліції є 

поліцейські та поліцейські чиновники, а також слухачі Академії поліції Литви, особи, 

що знаходяться в резерві поліції у випадку доручення на виконання обов’язків із підт-

римання громадського порядку. Слухачі Академії також набувають статус посадової 

особи поліції під час практики або стажування в поліції. На підтвердження, що поліцей-

ські є статутними державними службовцями, абз. 6 ст. 25 Закону містить норму, що 

умови та порядок служби в поліції визначаються Законом Литовської Республіки «Про 

поліцію» й іншими законами, а також затвердженим урядом Статутом проходження 

служби в поліції та Статутом поліції [6]. 

Висновки. Отже, в Європі та світі склались історично різні моделі та системи дер-

жавної служби, які позначаються й на особливостях ролі та місця інституту служби в полі-

ції. Загалом служба в поліції вважається державною службою мілітаризованого типу в за-

гальній системі державної служби. На прикладі Литви служба в поліції вважається 

державною службою, поліцейські, поліцейські чиновники та курсанти відомчої поліцейсь-

кої академії (у виняткових випадках) є державними посадовцями, однак вони належать до 

категорії статутних державних службовців, й на них поширюються особливі норми, вони 

мають специфічний статус, що врегульовують спеціальні закони та підзаконні акти. 

 
Список використаних джерел  

1. Мамчур Г. В. Види і моделі державної служби. Вісник Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка. Державне управління. 2014. Вип. 1. С. 41–45. 

2. Олуйко В. М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду). Універси-

тетські наукові записки. 2017. № 63. С. 56–72. URL: http://www.univer.km.ua/visnyk/1620.pdf  

3. Пархоменко-Куцевіл О. Зарубіжний досвід формування системи державних посад та 

перспективи його впровадження для України. URL : 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12poipvu.pdf 

4. Про державну службу : Закон Литовської Республіки від 8 липня 1999 № VIII-1316. 

URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a45bb470fbd511e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=-

1n2mj3633. 

5. Про діяльність поліції : Закон Литовської Республіки від 17 жовтня 2000 р. № VIII-

2048. URL: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.281866/  

6. Про поліцію : Закон Литовської Республіки від 11 грудня 1990 р. №  I-851. URL: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.281866?jfwid=q86m1vvqk 

7. Прокопенко Л. Л. Класифікація посад державних службовців у Литовській Республіці. 

Теорія та практика державної служби : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 листопада 

2016 р. Дніпропетровськ, 2016. С. 187–188. 

8. Прокопенко Л., Шабатіна І. Публічна служба в країнах ЄС. Публічне адміністрування: 

http://www.univer.km.ua/visnyk/1620.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12poipvu.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a45bb470fbd511e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=-1n2mj3633
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a45bb470fbd511e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=-1n2mj3633
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.281866/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.281866?jfwid=q86m1vvqk


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

34 ISSN 2078-3566 

теорія і практика. 2008. № 1. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/ProkopenkoStat.pdf 

9. Сидоренко Н. Конспект лекцій здисципліни «Публічна служба в Україні». Дніпро : 

Дніпропетр. держав. ун-т внутріш. справ. 2016. 134 с. 

10. Стельмащук Л. С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних 
країнах: досвід для України. Економіка та держава. 2012. № 4. С. 125–129. 

Надійшла до редакції 03.12.2020 

 

References 

1. Mamchur H. V. Vydy i modeli derzhavnoi sluzhby [Types and models of civil service]. 

Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Derzhavne upravlinnia. 2014. 

Vyp. 1. S. 41–45. [in Ukr.]. 

2. Oluiko V. M. Orhanizatsiia derzhavnoi sluzhby (analiz svitovoho dosvidu) [Organization of 

civil service (analysis of world experience)]. Universytetski naukovi zapysky. 2017. № 63. S. 56–72. 

URL: http://www.univer.km.ua/visnyk/1620.pdf [in Ukr.]. 

3. Parkhomenko-Kutsevil O. Zarubizhnyi dosvid formuvannia systemy derzhavnykh posad ta 

perspektyvy yoho vprovadzhennia dlia Ukrainy [Foreign experience in forming a system of public posi-

tions and prospects for its implementation for Ukraine]. URL: 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12poipvu.pdf [in Ukr.]. 

4. Pro derzhavnu sluzhbu [About public service] : Zakon Lytovskoi Respubliky vid 8 lypnia 

1999 № VIII-1316. URL : https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a45bb470fbd511e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=-1n2mj3633 [in Ukr.]. 

5. Pro diialnist politsii [About police activity] : Zakon Lytovskoi Respubliky vid 17 zhovtnia 

2000 r. № VIII-2048. URL: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.281866/ [in Ukr.]. 

6. Pro politsiiu [About the police] : Zakon Lytovskoi Respubliky vid 11 hrudnia 1990 r. №  I-

851. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.281866?jfwid=q86m1vvqk [in Ukr.]. 

7. Prokopenko L. L. Klasyfikatsiia posad derzhavnykh sluzhbovtsiv u Lytovskii Respublitsi 

[Classification of positions of civil servants in the Republic of Lithuania]. Teoriia ta praktyka derzhavnoi 

sluzhby : materialy IKh Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 11 lystopada 2016 r. Dnipropetrovsk, 2016. S. 187–

188. [in Ukr.]. 

8. Prokopenko L., Shabatina I. Publichna sluzhba v krainakh YeS [Public service in EU coun-

tries]. Publichne administruvannia: teoriia i praktyka. 2008. № 1. URL: 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/ProkopenkoStat.pdf [in Ukr.]. 

9. Sydorenko N. Konspekt lektsii zdystsypliny «Publichna sluzhba v Ukraini» [Lecture notes on 

the discipline "Public Service in Ukraine"]. Dnipro : Dnipropetr. derzhav. un-t vnutrish. sprav. 2016. 134 

s. [in Ukr.]. 

10. Stelmashchuk L. S. Osoblyvosti rozvytku instytutu derzhavnoi sluzhby v zarubizhnykh 

krainakh: dosvid dlia Ukrainy [Features of the development of the institute of civil service in foreign 

countries: experience for Ukraine]. Ekonomika ta derzhava. 2012. № 4. S. 125–129. [in Ukr.]. 

 

SUMMARY 

Andriy V. Ivanytsya. Police service in the civil service system: foreign experience of some 

democratic states. The study analyzes the experience of advanced democracies, as well as some post-

Soviet states that have implemented successful reforms and joined the European Union, on models for 

building a civil service system and the division of civil servants into categories, types and groups. It is 

noted that the civil service is classified according to various criteria, in accordance with the division by 

branches of government service is allocated in the legislative, executive, judicial branches, there is a divi-

sion into civil, specialized and militarized civil service (the latter include police). It is emphasized that the 

specifics of the civil service system and, accordingly, the place of service in the police were influenced by 

a number of factors, namely the historical development of the state, the legal system, the form of the state. 

In accordance with such traditions, there are three groups of models of foreign civil service: organization-

al models with a division into centralized and decentralized, a model of openness with a division into 

career, job or open, Anglo-Saxon and continental (from the standpoint of Western civilization). It is also 

outlined that due to traditions in the world, the terms "civil service", "public service", "civil service" are 

interpreted differently. Specific examples of division into different categories of civil servants and the 

place among such division in France, Germany, Hungary are considered. Particular attention is paid to the 

legislation of the Republic of Lithuania, which regulates civil service and the place of service in the po-

lice in the general system. It is noted that police officers are statutory civil servants who are subject to 

special legislation determining the specifics of service, selection and dismissal, their system of ranks, etc., 

and who are not covered by the Law "On Civil Service" of the Republic of Lithuania. 

Keywords: civil service, public service, statutory civil servant, categories of civil servants, legis-

lation. 
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СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ  

(на прикладі Національної Гвардії України) 

 
Авторами наголошено, що адміністративно-правове забезпечення діяльності сил безпеки 

передбачає здійснення державою за допомогою сукупності правових норм, приписів і засобів упо-

рядкування суспільних відносин у сфері безпеки та оборони. Вузьке визначення адміністративно-

правового забезпечення спрямовано саме на службово-бойову діяльність сил безпеки.  

Обґрунтовано розгляд механізму адміністративно-правового забезпечення службово-

бойової діяльності сил безпеки як сукупності правових засобів, заходів і способів, за допомогою 

яких здійснюється регулювання суспільних відносин у сфері службово-бойової діяльності сил 

безпеки.  

Встановлено, що перспективним напрямом розвитку сектора безпеки та оборони країни 

може бути ухвалення окремої Концепції адміністративно-правового забезпечення службово-

бойової діяльності у сфері безпеки та оборони (у тому числі службово-бойової діяльності сил без-

пеки) або іншого окремого нормативно-правового акта. 

Ключові слова: службово-бойова діяльність, адміністративно-правове забезпечення, ме-

ханізм адміністративно-правового забезпечення, адміністративно-правове регулювання, сектор 

безпеки і оборони, сили безпеки. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

Україна запроваджує національну систему стійкості для забезпечення високого рівня 

готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз, що передба-

чатиме ефективне стратегічне планування і кризовий менеджмент, зокрема впроваджен-

ня універсальних протоколів реагування на кризові ситуації та відновлення з урахуван-

ням рекомендацій НАТО. Для системного захисту України від загроз національній 

безпеці необхідним є розвиток сектора безпеки і оборони, що містить забезпечення дія-

льності сил безпеки з урахуванням досвіду держав – членів ЄС [1]. Всі перелічені зміни 

неможливі без впровадження дієвого механізму адміністративно-правового забезпечен-

ня службово-бойової діяльності сил безпеки, який передбачає правове регулювання на 

різних рівнях, застосування сучасних гарантій, заходів, засобів, форм та методів. 
Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Важливо 

зазначити, що, незважаючи на виняткову важливість і актуальність питання вивчення 

діяльності сил безпеки, вітчизняна та зарубіжна наука не надала достатньої уваги розро-

бці механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил 

безпеки, що вказує на істотні прогалини у чинному законодавстві України. 

Водночас у правовій науковій літературі теоретичного і методологічного характе-

ру зосереджено чимало ідей та обґрунтованих положень щодо цієї проблематики. Теоре-

                                                           

© Корнієнко Д. М., 2020 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2481-1679 

 tsp1dduvs@gmail.com 

© Павлютін Ю. М., 2020 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1992-7522 

 tsp1dduvs@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-2481-1679
https://mbox2.i.ua/compose/1311531662/?cto=pLq0ln68s8CMYXxwibypio6vhsK1tlqIwY6%2Fp5G3ypeI
https://orcid.org/0000-0002-1992-7522
https://mbox2.i.ua/compose/1575717532/?cto=pLq0ln68s8CMYXxwibypjI6vhsK1tlmIwY6%2Fp5G3ypeI


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

36 ISSN 2078-3566 

тичним аспектам сутності механізму адміністративно-правового забезпечення службово-

бойової діяльності окремих складових сектора безпеки і оборони присвячені праці вче-

них-правознавців, як-от О. М. Бандурки, О. М. Гуміна, І. В. Зозулі, Р. А. Калюжного, 

В. К. Колпакова, О. Г. Комісарова, М. В. Корнієнка, В. В. Крутова, С. О. Кузніченка, 

М. В. Лошицького, В. І. Марчука, О. І. Остапенка, Є. В. Пряхіна, В. П. Пєткова, 

А. М. Подоляки, В. Я. Покайчука, Г. С. Римарчука та ін. 

Незважаючи на велику теоретичну базу дослідження діяльності сил безпеки у на-

уковій сфері недостатньо розкрито сутність механізму адміністративно-правового забез-

печення службово-бойової діяльності сил безпеки. Тому ця проблематика потребує по-

дальшого наукового дослідження. 

Зважаючи на актуальність і значущість проблеми, метою статті є визначення сут-

ності механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності 

сил безпеки. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

– визначити сутність і нормативний зміст поняття адміністративно-правового за-

безпечення; 

– проаналізувати зміст механізму адміністративно-правового забезпечення служ-

бово-бойової діяльності сил безпеки; 

– розглянути елементи механізму адміністративно-правового забезпечення служ-

бово-бойової діяльності сил безпеки; 

– визначити шляхи вдосконалення механізму адміністративно-правового забезпе-

чення службово-бойової діяльності сил безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про Національну 

гвардію України» від 13 березня 2014 року № 876-VII , Національна гвардія України 

(далі – НГУ) є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до 

системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із 

захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і 

держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадського по-

рядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними ор-

ганами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення 

терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань 

(груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій [2]. 

Для реалізації покладених на НГУ завдань в Україні була прийнята розгалужена 

система адміністративного законодавства, зокрема це Закон України «Про Національну 

гвардію України» від 13 березня 2014 року № 876-VII, Укази Президента України «Пи-

тання головного органу військового управління Національної гвардії України» від 

28.03.2014 року № 346, «Про День Національної гвардії України» від 18.03.2015 року № 

148, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку ядерних уста-

новок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромі-

нювання державної власності, важливих державних об’єктів, що підлягають охороні 

Національною гвардією» від 12 листопада 2014 року № 628, «Про затвердження перелі-

ку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гварді-

єю» від 25.11.2015 року № 971 тощо. 

Всі ці нормативні акти так чи інакше регулюють діяльність НГУ, але в них недо-

статньо уваги надано регулюванню службово-бойовій діяльності Національної гвардії 

України як складової сил безпеки, зокрема сутності механізму адміністративно-

правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки.  

Для визначення сутності поняття механізму адміністративно-правового забезпе-

чення службово-бойової діяльності сил безпеки потрібно проаналізувати всі частини 

цього терміна.  

Зокрема щодо розуміння поняття адміністративно-правового забезпечення у науко-

вців-адміністративістів немає єдиного підходу. На думку М. В. Цвіка, адміністративно-

правове забезпечення розглядається як один із видів правового забезпечення, є цілеспря-

мованою дією на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридич-

них) засобів [3, с. 327]; на думку В. Г. Гончаренко – як один із видів правового забезпе-

чення, яке за допомогою правових (адміністративних) засобів впливає на поведінку людей 

та на суспільні відносини [4, с. 9]; на думку І. О. Ієрусалімова – як процедура регулювання 

за допомогою норм адміністративного права суспільних відносин, що виникають для та 

під час реалізації прав і свобод людини та громадянина [5, с. 83]; з погляду Т. Г. Корж-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Ікаєва – як сукупність адміністративно-правових заходів і засобів, спрямованих на ство-

рення відповідних умов для ефективної реалізації, охорони, захисту й відновлення пору-

шених прав і свобод [6, с. 45]; з погляду Г. С. Римарчук – як здійснення державою за до-

помогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних 

відносин, їх юридичне закріплення, охорону, реалізацію та розвиток [7, с. 8]. 

Сам термін «забезпечення» згідно з тлумачним словником визначається як: 1) за-

доволення когось (чогось) у якихось потребах, створення надійних умов для здійснення 

чого-небудь; гарантування чогось; 2) матеріальні засоби до існування: матеріальне, пен-

сійне, соціальне забезпечення [8, с. 682]. 

Узагальнили всі ці погляди О. М. Гумін та Є. В. Пряхін, які вважають, що поняття 

«адміністративно-правове забезпечення» у широкому розумінні передбачає упорядку-

вання суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, їх юридичне за-

кріплення за допомогою правових норм, охорону, реалізацію і розвиток. Вузьке визна-

чення адміністративно-правового забезпечення, на думку вчених, змінюватиметься 

залежно від того, про які суспільні відносини буде йти мова [9, с. 48].  

Якщо притримуватись такої позиції, то з широкого погляду адміністративно-

правове забезпечення діяльності сил безпеки передбачає здійснення державою за допо-

могою сукупності правових норм, приписів і засобів упорядкування суспільних відносин 

у сфері безпеки та оборони. Вузьке визначення адміністративно-правового забезпечення 

спрямоване саме на службово-бойову діяльність сил безпеки. 

На визначення службово-бойової діяльності існують різні наукові погляди. Тож 

відповідно до словника офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань, службово-

бойова діяльність – це вид правоохоронної діяльності, який характеризується формуван-

ням внутрішньої безпеки держави і полягає у виконанні правоохоронних завдань пере-

важно через їх службову діяльність (правоохоронними методами), а у разі загострення 

обстановки і військовими методами [10, с. 267]. І. І. Приходько вбачає у службово-

бойовій діяльності НГУ сукупність профілактичних, охоронних, захисних, режимних, 

ізоляційно-обмежувальних заходів (дій), які проводять підрозділи (частини, з’єднання) 

НГУ і які спрямовані на охорону важливих державних об’єктів, забезпечення суверені-

тету і територіальної цілісності держави, її конституційного ладу, громадської безпеки, 

законності та правопорядку, захисту населення у надзвичайних ситуаціях у мирний час і 

в умовах воєнного часу [11, с. 10]. Нами також визначено службово-бойову діяльність 

НГУ як сукупність охоронних, режимних, ізоляційно-обмежувальних, захисних заходів 

та дій, які проводяться у мирний час в умовах виникнення кризових ситуацій та в особ-

ливий період з метою охорони об’єктів, громадського порядку та забезпечення громад-

ської безпеки, законності та правопорядку, суверенітету і територіальної цілісності дер-

жави, а також її конституційного ладу [12, с.145]. 

Отже,  службово-бойова діяльність НГУ – це сукупність узгоджених і взаємо-

пов’язаних профілактичних, охоронних, захисних, режимних, ізоляційно-

обмежувальних заходів (дій) органів, підрозділів, частин та окремих посадових осіб 

НГУ, які здійснюються з метою забезпечення виконання завдань, що стоять перед НГУ 

відповідно до законодавства у мирний час і в умовах воєнного часу, а також кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці. 

З огляду на вищевикладене, адміністративно-правове забезпечення службово-

бойової діяльності сил безпеки – це здійснення державою за допомогою правових норм, 

приписів і засобів упорядкування сукупності узгоджених і взаємопов’язаних профілак-

тичних, охоронних, захисних, режимних, ізоляційно-обмежувальних заходів (дій) орга-

нів, підрозділів, частин та окремих посадових осіб сил безпеки, які здійснюються з ме-

тою забезпечення виконання завдань, що стоять перед силами безпеки відповідно до 

законодавства у мирний час і в умовах воєнного часу, а також кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці. 

Неоднозначним є також питання поняття механізму адміністративно-правового 

забезпечення та його елементів. Деякі вчені елементи та поняття механізму адміністра-

тивно-правового забезпечення розглядають через призму механізму правового регулю-

вання та адміністративно-правового регулювання. Якщо додержуватись цієї позиції, то І. 

П. Голосніченко зазначає, що механізм адміністративно-правового регулювання суспі-

льних відносин – це сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 

справляється вплив на відносини, що виникають у процесі здійснення виконавчої влади 

[13, с. 14]. Т. О. Коломоєць визначає механізм адміністративно-правового регулювання 
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як сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права [14, с. 13]. В. В. Галунько, 

В. І. Курило, С. О. Короєд визначають механізм адміністративно-правового регулювання 

(охорони) як засоби функціонування єдиної системи такого регулювання з метою забез-

печення прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, функ-

ціонування громадянського суспільства і держави [15, с. 214].  

Підсумовуючи та екстраполюючи систему знань на сферу безпеки та оборони, 

можемо констатувати, що обґрунтованим є таке визначення механізму адміністративно-

правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки як сукупність право-

вих засобів, заходів і способів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних 

відносин у сфері службово-бойової діяльності сил безпеки.  

Якщо розглядати також структуру механізму адміністративно-правового забезпе-

чення з позиції елементів механізму адміністративно-правового регулювання, то 

В. І. Марчук бачить структуру механізму адміністративно-правового регулювання так: 

1) норма права (адміністративно-правова норма); 2) правові відносини (адміністративно-

правові відносини); 3) принципи дії механізму забезпечення порядку управління; 4) ста-

дії порядку управління і їх забезпечення; 5) гарантії здійснення порядку управління; 

6) акти застосування норм права [16, с. 9]. І. П. Голосніченко зазначає, що до структури 

входять такі елементи: 1) норми адміністративного права; 2) адміністративно-правові 

відносини; 3) акти тлумачення норм адміністративного права; 4) акти реалізації адмініс-

тративно-правових норм і відносин [13, с. 20–21]. Професор Х. П. Ярмакі наголошує, що 

структурними елементами механізму адміністративно-правового регулювання є норми 

адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм ад-

міністративного права й акти реалізації адміністративно-правових норм [17, с. 49]. 

С. В. Ківалов та Л. Р. Біла до структури механізму адміністративно-правового регулю-

вання зараховують: а) адміністративно-правові норми; б) адміністративно-правові відно-

сини, структуру яких становлять об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні предмети, 

речі), суб’єкт (громадяни, особи, державні органи, підприємства установи, організації 

тощо), зміст (сукупність прав і обов’язків сторін) [18, с. 14–17]. В. В. Галунько, В. І. Ку-

рило, С. О. Короєд відносять норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження – 

джерела адміністративного права, принципи адміністративного права, тлумачення норм 

адміністративного права, адміністративно-правові відносини, адміністративно-правовий 

статус суб’єктів публічної адміністрації, індивідуальні адміністративні акти суб’єктів 

публічної адміністрації, форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адмініс-

трації та методи, адміністративно-правові режими, адміністративні процедури, ефектив-

ність адміністративно-правового регулювання [15, с. 106 ]. 

На нашу думку, більш доречним є погляди О. М. Гуміна та Є. В. Пряхіна, які вва-

жають, що елементи адміністративно-правового забезпечення відрізняються від елемен-

тів механізму адміністративно-правового регулювання. До основних елементів адмініст-

ративно-правового забезпечення вони відносять: 1) об’єкт; 2) суб’єкт; 3) норми 

адміністративного права; 4) адміністративно-правові відносини; 5) гарантії, заходи, за-

соби, форми та методи адміністративно-правового забезпечення [9, с. 48]. 

Отже, до елементів механізму адміністративно-правового забезпечення службово-

бойової діяльності сил безпеки належать:  

– об’єкт адміністративно-правового забезпечення – суспільні відносини у сфері 

забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки; 

– суб’єкт – уповноважені суб’єкти владних повноважень сил безпеки у сфері за-

безпечення службово-бойової діяльності сил безпеки; 

– норми адміністративного права, що регулюють забезпечення службово-бойової 

діяльності сил безпеки;  

– адміністративно-правові відносини, що є в процесі забезпечення службово-

бойової діяльності сил безпеки;  

– гарантії, заходи, засоби, форми та методи забезпечення службово-бойової діяль-

ності сил безпеки.  

Висновки. Відповідно до Концепції розвитку сектора безпеки і оборони України 

однією з невирішених проблема у секторі безпеки і оборони залишаються недосконала 

система планування та спільного застосування військ (сил) та засобів, їх підготовки та 

забезпечення. Тому розвиток сил безпеки здійснюватиметься, зокрема, шляхом розвитку 

системи бойового та матеріально-технічного забезпечення [19]. Для реалізації цієї Кон-
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цепції, перспективним напрямом розвитку сектора безпеки та оборони країни може бути 

прийняття окремої Концепції адміністративно-правового забезпечення службово-

бойової діяльності у сфері безпеки та оборони (у тому числі службово-бойової діяльнос-

ті сил безпеки) або іншого окремого нормативно-правового акта, де передбачити: 

– встановлення службово-бойової діяльності сил безпеки як об’єкта державного 

регулювання;  

– визначення поняття, ознак та характеристику забезпечення службово-бойової 

діяльності сил безпеки;  

– впровадження досвіду інших країн щодо адміністративно-правового забезпе-

чення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– формулювання сутності та принципів функціонування механізму адміністрати-

вно-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– закріплення системи адміністративного законодавства, що регулює забезпечен-

ня службово-бойової діяльності сил безпеки; 

– визначення гарантій, заходів, засобів, форм та методів механізму адміністратив-

но-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– встановлення повноважень органів державної влади в механізмі адміністратив-

но-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– визначення системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення службо-

во-бойової діяльності сил безпеки;  

– визначення шляхів взаємодії в системі сил безпеки між військовими формуван-

нями, державними органами та правоохоронними органами під час виконання службово-

бойових завдань тощо.  
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SUMMARY 
Dmytro M. Korniyenko, Yuriy M. Pavlyutin. The essence of the mechanism of administrative 

and legal support of service and combat activity of security forces (on the example of the National Guard 
of Ukraine). The article emphasizes that the administrative and legal support of the security forces involves the 
implementation of the state through a set of legal norms, regulations and means of regulating public relations in 
the field of security and defense.  The narrow definition of administrative and legal support is aimed precisely at 
the service and combat activities of the security forces. 

It has been offered to consider administrative and legal maintenance of service and combat activity of 
security forces as implementation by the state by means of legal norms, instructions and means of streamlining 
of set of the coordinated and interconnected preventive, protective, protective, mode, isolation-restrictive 
measures (actions) of bodies, divisions, parts.  and individual officials of the security forces, which are carried 
out in order to ensure the implementation of the tasks facing the security forces in accordance with the law in 
peacetime and in wartime, as well as crisis situations that threaten national security. 

The consideration of the mechanism of administrative and legal support of service and combat 
activity of security forces as a set of legal means, measures and methods by means of which regulation of 
public relations in the field of service and combat activity of security forces is carried out is substantiated. 

It has been concluded that the elements of the mechanism of administrative and legal support of the 
service and combat activities of the security forces include: public relations in the field of providing the service 
and combat activities of the security forces;  authorized subjects of power of the security forces in the field of 
security and combat activities of the security forces;  administrative and legal relations that take place in the 
process of ensuring the service and combat activities of the security forces;  guarantees, measures, means, forms 
and methods of ensuring the service and combat activities of the security forces. 

It has been established that a promising area of development of the security and defense sector of 
the country may be the adoption of a separate Concept of administrative and legal support of combat 
operations in the field of security and defense (including combat operations of security forces) or other 
separate regulations. 

Keywords: service and combat activity, administrative and legal support, mechanism of 
administrative and legal support, administrative and legal regulation, security and defense sector, 
security forces. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ 

ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті приділено увагу питанням формування моральних цінностей під час навчання здо-
бувачів вищої освіти зі спеціальності «право» та «правоохоронна діяльність». Сутність та мета 
вищої освіти передбачають формування не тільки інтелектуальної особи, що здатна опановувати 
нові знання, уміння та навички, а й виховання стійких моральних якостей особистості. Через особ-
ливості професійних повноважень та сферу діяльності формування моральних цінностей є визна-
чальним для фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності. 

Сьогодні можна констатувати зменшення впливу закладів вищої освіти та викладачів на форму-
вання моральних цінностей здобувачів вищої освіти. Такі тенденції багато в чому залежать від соціаль-
но-економічних умов, в яких перебуває суспільство, та «лідерів думок», що превалюють на певний 
проміжок часу і в певних засобах комунікації, на які система вищої освіти має незначний вплив. Для 
того щоб залучити здобувачів вищої освіти до навчання та самовиховання, необхідним є «занурення» їх 
у теми, що їх цікавлять, або, принаймні, до тих тем, що мають для них значення. 

Запропоновано до використання у навчальному процесі методу дискусії у процедурі, що 
розроблена Р. Акоффом. Така процедура проведення дискусії дозволить не тільки формувати від-
повідні компетентності та знання предмета, а й виховувати стійкі моральні цінності та погляди. 

Ключові слова: право, правоохоронна діяльність, мораль, формування моральних ціннос-
тей, методи навчання. 
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Постановка проблеми. Чинним законодавством України вища освіта визначаєть-

ся як «сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мис-

лення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних ціннос-

тей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складні-

стю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти» [1]. Метою освіти є «всебі-

чний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інте-

лектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні 

до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим лю-

дям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» [2]. Сутність 

та мета вищої освіти передбачають формування не тільки інтелектуальної особи, що зда-

тна оволодівати новими знаннями та опановувати нові уміння та навички, а й виховання 

стійких моральних якостей особистості. Структуру освітніх програм різних спеціальнос-

тей та сам процес навчання у закладах вищої освіти сьогодні побудовано так, щоб завдя-

ки освітнім компонентам (навчальним дисциплінам) сформувати певні компетентності, 

які по закінченні навчання на відповідному рівні вищої освіти перетворяться у здатність 

здобувачів вищої освіти самостійно й відповідально вирішувати певні професійні за-

вдання та проблеми. Тобто чим вище рівень освіти, тим такі завдання є складнішими, а 

самостійність і відповідальність більшою. Відповідно до Національної рамки кваліфіка-

цій сучасний магістр повинен мати «здатність розв’язувати проблеми у нових або незна-

йомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням ас-

пектів соціальної та етичної відповідальності» та нести «відповідальність за внесок до 

професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та коле-

ктивів» [3]. Проте виникає питання, як чи або завдяки чому у здобувача вищої освіти 

будуть формуватися стійкі моральні цінності? Хоча це питання є актуальним для будь-

якої професії, для працівників правоохоронних органів та юристів-практиків воно має 

особливе значення. Ці професії вимагають постійного контакту та сприйняття неправо-

мірної та, найчастіше, негативної з погляду моралі поведінки людей. Доречним тут буде 

вживання крилатого вислову Ф. Ніцше: «Хто бореться з чудовиськами, тому слід остері-

гатися, щоб самому при цьому не стати чудовиськом. І якщо ти довго дивишся в безо-

дню, то безодня теж дивиться в тебе» [4]. Для фахівців у сфері права та правоохоронної 

діяльності формування моральних цінностей є визначальним, оскільки вони найчастіше 

можуть опинятися в ситуаціях морального вибору щодо власних дій та впливу на долі 

інших. Це зумовлює необхідність дослідження питань формування моральних якостей у 

фахівців зазначених професій. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

підготовки юристів та фахівців для правоохоронних органів неодноразово висвітлювали 

у працях науковці, як-от М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, Р. С. Бєлкін, В. Л. Васильєв , П. 

В. Коляда , В. С. Овчинський та інші. Питання морально-етичного виховання ставали 

предметом досліджень та діяльності педагогів (А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський), 

а також розглядались у працях, присвячених управлінню соціальними системами (Р. Л. 

Акофф ). Проте через стрімкий розвиток технологій, обіг інформації та їх вплив на соці-

альне середовище та світогляд людей виникає необхідність пошуку нових та удоскона-

лення наявних підходів до формування моральних цінностей фахівців у сфері права та 

правоохоронної діяльності. 

Метою статті є визначення окремих способів формування моральних цінностей 

під час навчання у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями 

«право» та «правоохоронна діяльність». 

Виклад основного матеріалу. Мораль визначається як один з основних способів 

нормативної регуляції дій людини в суспільстві, регулятор поведінки та свідомості лю-

дини в усіх сферах суспільного життя [5, с. 387]. Сьогодні для регулювання окремих 

етичних аспектів тієї чи іншої професії є відповідні етичні кодекси чи правила – Правила 

адвокатської етики [6], Правила етичної поведінки поліцейських [7], Загальні правила 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 

Модельний кодекс поведінки державних службовців тощо. 

Незважаючи на наявність прописаних етичних орієнтирів для професійної діяль-
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ності, сьогодні можна побачити відсутність дотримання чітких та усталених моральних 

цінностей у суспільстві, що має прояв у стабільно високих показниках злочинності, ко-

рупції, високому рівні конфліктності та недовіри до державних установ та інституцій [8]. 

Наприклад, у Національній доповіді «Цивілізаційний вибір України: парадигма осмис-

лення і стратегія дії», посилаючись на дослідження, виконані в 2009, 2012 та 2016 роках, 

зазначено, що «уміння іноді йти в обхід закону» кожен третій українець вважає найваж-

ливішим для досягнення людиною високого соціального становища [9, с. 18]. Укладачі 

цієї доповіді також констатують наявність аномії – «стану суспільства, коли відбуваєть-

ся розпад системи суспільних цінностей, відсутні чіткі правила і норми поведінки, коли 

нова ієрархія цінностей ще не склалася. Цей стан породжує моральну нестійкість особи-

стості, дезорганізує суспільні структури, порушує суспільну рівновагу. За такого стану 

суспільства значна його частина, знаючи про існування обов’язкових суспільних норм, 

тим не менше ставиться до них байдуже або негативно і навіть стає на шлях правопору-

шень» [9, с. 119]. 

З цього приводу доречним є твердження К. Г. Юнга, який писав: «Подібно до ін-

телекту, мораль є даром. Вам не увігнати її в систему, де вона не росте природним чи-

ном – так ви можете тільки отруїти нею все інше» [10, с. 91]. У працях педагогів зі світо-

вим ім’ям та визнанням багато уваги приділялось моральному вихованню та надавались 

рекомендації, наприклад «справжня людина» В. О. Сухомлинського [11]. Проте слід за-

уважити, що часи, за яких створювались рекомендації, не мали таких різноманітних 

чинників впливу на суспільну думку, засобів і обсягів інформації та розшарування й се-

гментації суспільства. 

Сьогодні через різноманітні чинники економічного, технологічного та іншого ха-

рактеру рівень занепокоєння та страху в суспільстві досить високий, при цьому такі тен-

денції мають і країни, де соціально-економічні показники досить високі [8]. Страх ви-

кликає агресію, яка проявляється зокрема й у підозрілості один до одного [12, с. 171]. 

Підозрілість не тільки є перешкодою у спілкуванні, а й негативно впливає на моральну 

оцінку як своїх дій, так і тлумачення дій інших осіб. Не вдаючись до аналізу формування 

моральних цінностей, зауважимо, що основними джерелами формування моральності 

будуть взаємини між людьми, інтроспекція (самоспостереження) і сприйняття навколи-

шнього середовища, в тому числі інформаційного. А отже, чим глибше та об’єктивніше 

людина зрозуміє ці явища та процеси, тим більша вірогідність формування адекватних 

власних моральних категорій. 

Отже, є необхідність запровадження в освітній процес таких методів навчання, що 

дозволили б мінімізувати рівень непорозуміння у взаєминах, вчитися ставати на місце 

свого співрозмовника чи опонента, глибше вивчати явища та процеси та більш якісно 

розуміти та застосовувати «золоте правило» моралі. Сучасний освітній процес та вихов-

ні заходи, що застосовуються під час навчання у закладах вищої освіти, можуть не мати 

очікуваного результату, оскільки такий процес відбувається в інформаційному середо-

вищі, на яке фактично заклади освіти не мають суттєвого впливу. Сьогодні навіть існує 

твердження, що заклади освіти програли «битву за увагу» індустрії розваг [13]. З огляду 

на зазначене перед викладачами закладів вищої освіти постає доволі непросте завдання, 

що полягає не тільки в ускладненні донесення об’єктивної та повної інформації та при-

щеплення знань здобувачам, а й формування у них стійких моральних цінностей. 

Одним зі способів, що дозволяє вирішувати ці завдання, можна назвати метод 

дискусії, що в разі його «модернізації» може формувати не тільки відповідні компетент-

ності та знання предмета, а й виховувати моральні цінності та погляди. 

Згідно з тлумачним словником дискусія – це «широке публічне обговорення яко-

го-небудь спірного питання» або «спір, суперечка окремих осіб, співбесідників [14]. 

У педагогічній літературі та інформаційних ресурсах, присвячених питанням пе-

дагогіки можна знайти досить багато відомостей щодо сутності та етапів проведення 

дискусії як методу навчання та формування компетентностей особи, яка навчається [15]. 

Проте цей метод, на нашу думку, у вищій школі може бути застосований дещо в 

іншій процедурі, ніж зазвичай сприймається в суспільстві та педагогічній літературі. 

Наприклад, Р. Акофф, спираючись на праці А. Рапопорта, запропонував певну процеду-

ру проведення дискусії, що зводилась до таких шести етапів. 

1. Кожен учасник вислуховує позицію свого опонента доти, доки не зрозуміє і не 

сформулює позицію іншої сторони в прийнятній для неї формі. Після цього кожен у та-

кій самій формі намагається обґрунтувати позицію іншої сторони. Якщо формулювання 
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виявляється неприйнятним для іншої сторони, то дискусія триває до досягнення згоди 

(правильного розуміння). Хто за збереження поточної ситуації, той повинен першим 

сформулювати позицію іншої сторони. 

2. Кожна сторона повинна сформулювати фактичні та моральні обставини, за 

яких, на її думку, буде правильна позиція іншої сторони (умови усунення конфлікту).  

3. Кожен учасник формулює своє уявлення про те, як може бути встановлено по-

точний стан справ, тобто які методи будуть використані для вивчення поточного стану 

та обставин. 

4. Сторони визначають, які ж це умови і обставини насправді. 

5. Складання «матриці втрат», в якій різні обговорювані позиції утворюють рядки, 

а обґрунтування, що підлягають узгодженню, утворюють стовпці.  

6. Кожна зі сторін вирішує, яка з помилок є більш суттєвою (важливою). 

На думку автора цієї процедури, така дискусія вимагає більш суворого контролю 

за перебігом дискусії, тому бажаним є наявність арбітра, який сприймається обома сто-

ронами [16, с. 48–51]. 

Для застосування в навчальному процесі така процедура має певні переваги порі-

вняно з традиційними процедурами проведення дискусій. По-перше, вона дозволяє 

більш глибоко вивчити проблему, застосувати методи дослідження явищ та процесів, а 

по-друге, більш якісно дозволяє сприйняти та «відчути» опонента, зрозуміти не тільки 

логічні міркування, а й моральні. Таке «занурення» у проблему, що має діаметрально 

протилежні погляди, дозволить учасникам такої процедури, з одного боку, сформувати 

логічно обґрунтовані власні погляди, а з іншого – створити підґрунтя для «гнучкості» у 

міркуваннях та розумінні того, що попередній погляд на проблему (при першому на-

ближенні), суттєво відрізняється від того, коли проблема є більш дослідженою. 

Стосовно вибору тем для сторін дискусії, то їх можна обирати з наявних у суспі-

льстві на певний час (наприклад, володіння зброєю, легалізація наркотичних засобів то-

що), або визначати завчасно, з огляду на зміст самої дисципліни, при цьому бажаним є 

не призначати тих, хто буде підтримувати кожну позицію в адміністративному чи випа-

дковому порядку (це є більш характерним для дебатів), а обирати опонентів природньо. 

Тобто щоб здобувачі вищої освіти дійсно мали таке особисте переконання або підтриму-

вали певну позицію. Також вважаємо, що тему для дискусії можна обирати стихійно під 

час вивчення дисципліни, тобто коли в групі під час аудиторних занять виник спір, що 

має усталені погляди в кожного з опонентів. Складним для такої процедури є те, що во-

на потребує більше часу для проведення, оскільки «поспішність» висновків може нега-

тивно позначитися на результатах та перебігу самої процедури. Тому планування такого 

виду занять повинно бути перенесено на середину чи закінчення вивчення дисципліни, 

коли слухачі вже опанували основну термінологію, предмет та методологію начальної 

дисципліни. 

Висновки. Формування моральних цінностей здобувачів вищої освіти – це склад-

ний, а іноді непередбачуваний процес, який не може мати уніфікованого та стандартизо-

ваного підходу. Моральне виховання здійснюється під час спілкування та обговорення 

проблемних питань і суперечностей. Під час викладання навчальних дисциплін у закла-

дах вищої освіти моральне виховання може здійснюватися не тільки завдяки виховному 

впливу викладача чи виховних заходів, а й методів навчання, що дозволяють більш все-

бічно, повно та об’єктивно дослідити певні факти, умови та обставини. 

Сьогодні можна констатувати зменшення впливу закладів вищої освіти та профе-

сорсько-викладацького складу на формування моральних цінностей здобувачів вищої 

освіти. Такі тенденції багато в чому залежать від соціально-економічних умов, в яких 

перебуває держава й суспільство, а також «лідерів думок», що превалюють на певний 

проміжок часу і в певних засобах комунікації, на які система вищої освіти має незначний 

вплив. Для того щоб залучити здобувачів вищої освіти до навчання та самовиховання, 

необхідним є «занурення» у теми, що їх цікавлять або, принаймні, до тих тем, що мають 

для них значення.  

Для формування самостійного та відповідального фахівця у сфері права та право-

охоронної діяльності необхідним є оволодіння ним методологією вивчення проблеми й 

формування моральних якостей. А. Ф. Коні стверджував, що для юриста необхідними є 

три якості: знання предмета, знання мови та вміння бути щирим. Він наголошував на 

тому, що «високі цілі правосуддя повинні досягатися лише моральними засобами», а суд 

він називав «школою для народів, з якої, крім поваги до закону, повинні виноситись 
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уроки служіння правді та поваги до людської гідності» [17]. Процедура проведення дис-

кусії, запропонована Р. Акоффом, дозволяє удосконалювати всі ці якості, оскільки, по-

перше, дозволяє навчитись більш глибоко досліджувати певну проблему, по-друге, ви-

магає правильного застосування слів та термінів, по-третє, вимагає певної віри у власні 

переконання, і, по-четверте, дозволяє учасникам по-іншому подивитись на проблему, а 

іноді навіть і змінити власну позицію.  
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SUMMARY  

Yuriy M. Kramarenko. Some issues of the formation of moral values in the training of spe-

cialists in the field of law and law enforcement activities. The article focuses on the formation of moral 

values during the training of applicants for higher education in the specialty "law" and "law enforcement 

activities". The essence and purpose of higher education envisage the formation of not only an intellectual 

personality capable of mastering new knowledge and mastering new skills and abilities, but also the up-

bringing of stable moral qualities. Due to the peculiarities of professional powers and the scope of activity 

for specialists in the field of law and law enforcement activities, the formation of moral values is decisive.  

Today, we can state a decrease in the influence of higher educational institutions and teachers on 

the formation of moral values of applicants for higher education. Such trends largely depend on the socio-

economic conditions in which society and “opinion leaders” who prevail for a certain period of time and 

in certain means of communication, on which the higher education system has little influence. In order to 

attract higher education seekers to study and self-education, it is necessary to "immerse" them in topics 

that interest, or at least in those topics that matter to them.  

The article proposes a discussion method for use in the educational process according to the pro-

cedure developed by R. Ackoff. Such a discussion procedure consists of six consecutive stages, during 

which the parties have the opportunity not only to understand each other, but also to study the problemat-

ic issue more deeply. Such a discussion procedure will allow not only to form the appropriate competence 

and knowledge of the subject, but also to bring up stable moral values and views. 

Keywords: law, law enforcement activities, morality, the formation of moral values, teaching 

methods. 
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СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СИЛИ 

БЕЗПЕКИ» ТА «СИЛИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ» 

 

 
На основі аналізу чинного законодавства та теорії національної безпеки розглянуто сут-

ність та розмежовані поняття «сили безпеки» та «сили охорони правопорядку». 

До складу сил безпеки, залежно від функціонального призначення, запропоновано віднес-

ти: Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України, розвідувальні органи, Управління 

державної охорони України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України 

та Військову службу правопорядку 

Акцентовано на тому, що, хоча поняття «сили охорони правопорядку охоплює більш ши-

рокий спектр суспільних відносин та містить не тільки діяльність в особливих умовах, але й по-

всякденну службову діяльність, використання терміна «сили безпеки» під час діяльності із забез-

печення національної безпеки, до того ж визначене на законодавчому рівні, є більш актуальним. 

Ключові слова: Національна безпека України, сектор безпеки та оборони, сили безпеки, 

сили охорони правопорядку. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до норм Конституції України створення реа-

льного та наявного механізму захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів 

фізичних та юридичних осіб є одним із головних завдань [1, ст. 1], які визначені в ній 

вищою цінністю, із покладанням на державу обов’язку їхнього визнання, дотримання і 

захисту. 

Загрози національній безпеці, як явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють 

чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інте-

ресів (важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує держав-

ний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умо-

ви життєдіяльності і добробут її громадян [2, п. 10 ч. 1 ст. 1]) та збереження національних 

цінностей України [2, п. 6 ч. 1 ст. 1], особливо гостро проявились у 2013–2014 роках. Це 

дало поштовх до пошуку нових підходів сприйняття та розуміння сутності, бачення струк-

турних і функціональних компонентів загальної системи забезпечення національної безпе-

ки в умовах антагоністичних намірів Російської Федерації, посягання на державний суве-

ренітет України, спроби повалення демократичного конституційного ладу. 

Наукові пошуки у зазначеній сфері, з огляду на багатоаспектність і комплексність 

предмета дослідження потребували кардинально нового підходу до врегулювання клю-

чових елементів забезпечення національної безпеки України та напрацювання нормати-

вного акта, який би визначив основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та 

основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному грома-

дянину захист від загроз певної генези. 

Проблематика забезпечення національної безпеки належить до найважливіших, 

найскладніших багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного життя. 

Теорія національної безпеки – це метанаука, яка поєднує прикладні аспекти соціальних, 

військових, гуманітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук з метою 

дослідження сутності, змісту, методів, форм і засобів забезпечення безпеки особистості 

та соціальних спільнот різних рівнів. Тому під час вивчення національної безпеки вико-

ристовують чимало категорій, зокрема такі: безпека, національна безпека, національні 

інтереси, об’єкти національної безпеки, суб’єкти національної безпеки, чинники забез-
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печення безпеки, загрози, небезпека, система забезпечення національної безпеки, прин-

ципи національної безпеки, функції національної безпеки тощо. 

Заплановані в 2014 році реформи у сфері національної безпеки реалізовані лише 

частково. Базовий Закон «Про національну безпеку України» було ухвалено тільки в 

2018 році. Попереду – створення цілісної системи нормативно-правових актів, програм 

та планів розвитку системи забезпечення національної безпеки, практичне реформуван-

ня сектора безпеки і оборони, переведення його на принципи, стандарти і процедури, 

поширені в країнах ЄС та НАТО, для набуття членства в НАТО. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі 

аспекти теорії національної безпеки розроблювались Т. Шелінгом і Г. Каном (теорія мі-

жнародних конфліктів); Р. Лиска і Г. Снайдером (теорія блоків та коаліцій); К. Норром 

(теорія потенціалу держави); Зб. Бжезинським (геостратегічні моделі), Е. Люттваком, 

М. Портером (міжнародна економічна конкуренція) та ін. 

Дослідженню проблемних питань забезпечення національної безпеки України 

присвячені праці: О. М. Бандурки, Р. А. Калюжного, В. В. Конопльова, О. В. Копана, 

В. К. Колпакова, І. О. Кириченка, С. О. Кузніченка, В. І. Олефіра, В. П. Пєткова, 

О. Н. Ярмиша тощо. 

Роль правоохоронних органів у забезпеченні національної безпеки є предметом 

наукового пошуку Ю. В. Аллерова, О. М. Бандурки, С. В. Бєлая, А. І. Берлача, 

С. М. Гусарова, Г. А. Дробахи, Ю. В. Дубка, І. В. Зозулі, Р. А. Калюжного, 

І. О. Кириченка, В. К. Колпакова, М. В. Корнієнка, О. В. Кривенка, В. В. Крутова, 

С. О. Кузніченка, В. А. Лаптія, М. В. Лошицького, В. І. Олефіра, О. І. Остапенка, 

В. П. Пєткова, А. М. Подоляки, С. Т. Полторака, А. С. Спаського, О. М. Шмакова, 

С. А. Ярового, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша. 

Мета статті полягає у визначенні сутності та розмежуванні понять «сили безпе-

ки» та «сили охорони правопорядку». 

Основні результати дослідження. Як зазначає І. Яремко [3, с. 74], термін «націо-

нальна безпека» започатковано Сполученими Штатами Америки (далі США) та вперше 

офіційно використано Президентом Сполучених Штатів Теодором Рузвельтом в 1934 

році у посланні до Конгресу, в якому він виправдовував захоплення зони майбутнього 

Панамського каналу інтересами «національної безпеки США». У 1947 році Конгресом 

США було ухвалено закон «Про національну безпеку». Відтак проблема національної 

безпеки стала однією із стрижневих у наукових дослідженнях американських і західно-

європейських учених у соціологічній, політологічній та економічній галузях. Після Дру-

гої світової війни США вирішили максимально використати тогочасні можливості свого 

впливу. Саме тоді розроблено концепцію національної безпеки, а на її основі – доктрину 

державної безпеки. Закон США «Про національну безпеку» зобов’язав усі державні 

структури провадити цілеспрямовану політику щодо воєнно-політичного протистояння з 

Союзом Радянських Соціалістичних Республік та державами Варшавського договору [4]. 

21 липня 2018 року Президентом України П. Порошенком було підписано прийн-

ятий Верховною Радою України Закон України «Про національну безпеку України» [2], 

яким визначено та розмежовано повноваження державних органів у сферах національної 

безпеки і оборони, створена основа для інтеграції політики та процедур органів держав-

ної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і 

оборони, сил безпеки і сил оборони, визначена система командування, контролю та ко-

ординації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджено всеосяжний підхід до пла-

нування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демокра-

тичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектора безпеки і оборони. 

Зазначеним нормативно-правовим актом національну безпеку України визначено 

як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потен-

ційних загроз [2, п. 9 ч. 1 ст. 1]. Фундаментальними національними інтересами України 

визначено: 

 державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конститу-

ційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; 

 сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держа-

ви для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; 

 інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, пра-

вовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлан-
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тичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами 

[2, ч. 3 ст. 3]. 

Зі свого боку явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють 

або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збере-

ження національних цінностей України являють собою загрози національній безпеці 

України [2, п. 6 ч. 1 ст. 1]. 

Отже,  аналіз ключових норм Закону України «Про національну безпеку України» 

дає привід констатувати зміну підходу до формування ключових нормативно-правових 

актів, який базується на зміні вектора формування загроз національній безпеці та націо-

нальних інтересів. Як зазначає О. Глазов [5, с. 44], представниками цього напряму є низ-

ка українських, російських та західних науковців: А. Бетлер, В. Богданович, О. Бодрук, 

С. Браун, О. Данільян, О. Дзьобань, М. Каплан, Г. Моргентау, М. Панов, С. Хоффман та 

ін., що обґрунтовуючи зазначений підхід у розумінні сутності національної безпеки ак-

центують увагу на розширення змісту поняття «національна безпека»: якщо раніше за-

безпечення національної безпеки розглядалось у контексті захисту інтересів насамперед 

держави, то в сучасних дослідженнях увага надається захисту інтересів особи (громадя-

нина) та суспільства [6, с. 47]. Ми підтримуємо думку О. Глазова у тому, що такий під-

хід відповідає сучасним вимогам, оскільки, як свідчить історичний досвід, зосередження 

уваги виключно на інтересах держави, розвитку її економічного та військового потенці-

алу та підпорядкування цим цілям інтересів окремих особистостей, виникненню внутрі-

шньодержавних конфліктів, у кінцевому підсумку, призводить до дезінтеграційних про-

цесів [5, с. 44]. 

Одним із ключових елементів, що знайшов відображення у Законі України «Про 

національну безпеку України», стало нормативне врегулювання на законодавчому рівні 

визначення сектора безпеки і оборони України, який має чотири взаємопов’язані складо-

ві: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; громадяни та громад-

ські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки [2, 

ч. 1 ст. 12]. 

Сектор безпеки і оборони це – система органів державної влади, Збройних сил 

України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, право-

охоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплек-

су України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і відпо-

відно до Конституції та законів України за функціональним призначенням спрямована 

на захист національних інтересів України від загроз, а також громадяни та громадські 

об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України 

[2, п. 16 ч. 1 ст. 1]. 

Законодавче врегулювання одного з ключових елементів забезпечення національ-

ної безпеки дає змогу повною мірою враховувати особливості та функціональні спромо-

жності складових сектора безпеки та оборони (суб’єктів забезпечення національної без-

пеки) до виконання завдань за призначенням при певній оперативній обстановці, 

конкретній кризовій ситуації, що загрожує національній безпеці чи правовому режиму. 

Вичерпний перелік системи суб’єктів забезпечення національної безпеки дає змо-

гу реального демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектора безпеки 

і оборони та застосуванням сили, дотриманням з їхнього боку принципів верховенство 

права, підзвітності, законності та прозорості. 

Але зазначене питання не є предметом нашого дослідження, хоча потребує не ме-

ншої уваги з боку провідних науковців зазначеної сфери суспільного життя. 

Отож одним із ключових складових сектора безпеки і оборони України є сили 

безпеки – правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призна-

чення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які 

Конституцією та законами України покладено функції щодо забезпечення національної 

безпеки України. 

Головною відмінною рисою сил безпеки від сил оборони, на нашу думку, є функ-

ціональне призначення – забезпечення національної безпеки України. 

З прийняттям Закону України «Про національну безпеку України» та визначення 

в ньому низки дефініцій, які раніше не використовувались у вітчизняній теорії націона-

льної безпеки, логічним є питання співвідношення їх з термінами, якими оперувала тео-

рія національної безпеки до прийняття зазначеного нормативно-правового акта, а більш 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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детально, відповідно до задекларованого предмета дослідження, розглянемо співвідно-

шеннія понять «сили безпеки» та «сили охорони правопорядку». 

На відміну від «сил безпеки» законодавчого закріплення поняття «сили охорони 

правопорядку» не має.  

З розвитком системи наукових спеціальностей у межах галузі науки «Національна 

безпека» та групи спеціальностей «Державна безпека» 14 лютого 2006 року наказом 

Вищої атестаційної комісії України № 73 [7] доповнено Перелік спеціальностей, за яки-

ми проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і док-

тора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань [8] спеціальністю 

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку, за якою присуджуєть-

ся науковий ступінь з технічних, військових, юридичних наук та державного управління. 

Слід погодитись з думкою О. Шмакова у тому, що поняття «сили охорони право-

порядку» надавалося у надто загальному вигляді та залишалося не до кінця визначеним, 

що можна побачити з формули паспорта спеціальності. У паспорті фігурують «внутріш-

ні війська, правоохоронні органи спеціального призначення та інші військові формуван-

ня України». У зв’язку з цим скласти структурні уявлення про сили охорони правопо-

рядку немає змоги, що заважає досягти повноти вихідних посилок у теорії службово-

бойової діяльності сил охорони правопорядку, а у практиці – визначати напрями вдоско-

налювання організації управління силами охорони правопорядку [9, с. 27]. 

Аналізуючи дослідження цієї сфери, треба погодитись з думкою В. Лазутко, що 

нині немає єдиної позиції щодо визначення суб’єктів службово-бойової діяльності та 

належності окремих структур і підрозділів правоохоронних органів до категорії «сили 

охорони правопорядку» [10, с. 357]. 

Під час визначення сил охорони правопорядку автори наводять доволі детальний і 

точний перелік суб’єктів службово-бойової діяльності.  

Слід погодитись з позицією В. Лазутко, що некоректно під час визначення сил 

охорони правопорядку вказувати конкретні підрозділи правоохоронних органів, адже 

зазначені військові формування мають у своєму складі значно більший перелік підрозді-

лів, що здатні виконувати завдання в особливих умовах та під час виникнення надзви-

чайних обставин [10, с. 359]. 

Отож законодавче визначення «сил безпеки» спонукає, як мінімум, до початку 

наукового пошуку щодо уточнення паспорта спеціальності 21.07.05 – службово-бойова 

діяльність сил охорони правопорядку та внесення змін та доповнень до Переліку науко-

вих спеціальностей [11]. 

Треба зазначити, що хоча законодавець і поділяє сектор безпеки і оборони Украї-

ни на чотири взаємопов’язані складові [2, ч. 1 ст. 12], однак склад сектора безпеки і обо-

рони наводить переліком суб’єктів без приналежності до жодної з чотирьох складових 

[2, ч. 2 ст. 12]. 

На нашу думку, до складу сил безпеки, залежно від функціонального призначен-

ня, треба віднести: 

1. Міністерство внутрішніх справ, що є центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах: забезпечення охоро-

ни прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтри-

мання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг; захис-

ту державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній 

(морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від над-

звичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварій-

но-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та 

еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, зокрема біженців та інших визначених законодавством категорій мігран-

тів [2, ч. 1 ст. 18]. Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ України 

спрямовується і координується діяльність: 

 Національної поліції України; 

 Національної гвардії України (у мирний час Національна гвардія України вхо-

дить до складу сил безпеки і виконує правоохоронні функції, а також розвиває спромо-

жності, необхідні для виконання завдань у складі сил оборони, із введенням воєнного 

стану приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії 

правового режиму воєнного стану, входить до сил оборони); 
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 Державної прикордонної служби України; 

 Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

 Державної міграційної служби України [2, ч. 3 ст. 18]. 

2. Служба безпеки України, яка є державним органом спеціального призначення 
з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку, здійснюючи з неухи-

льним дотриманням прав і свобод людини і громадянина: протидію розвідувально-

підривній діяльності проти України; боротьбу з тероризмом; контррозвідувальний за-

хист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, обо-

ронного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та інформаційної 

безпеки держави, об’єктів критичної інфраструктури; охорону державної таємниці 

[2, ч. 1 ст. 19]. 

3. Розвідувальні органи України – державні органи або структурні підрозділи у їх 

складі, уповноважені законом здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту 

національних інтересів України від зовнішніх загроз [2, ч. 1 ст. 20]. 

4. Управління державної охорони України відповідно до закону здійснює держа-
вну охорону органів державної влади України, забезпечення безпеки посадових осіб та 

охорони об’єктів, визначених законом [2, ч. 1 ст. 21]. 

5. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України є держа-
вним органом, призначеним для забезпечення функціонування і розвитку державної сис-

теми урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та 

реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфра-

структури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомуні-

кацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального 

призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до 

закону [2, ч. 1 ст. 22]. 

6. Військова служба правопорядку у Збройних силах України – спеціальне пра-

воохоронне формування у складі Збройних сил України, призначене для забезпечення 

правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних сил України 

у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, установах та 

організаціях, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання 

злочинам, іншим правопорушенням у Збройних силах України, їх припинення; для захи-

сту життя, здоров’я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозо-

бов’язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних сил України, а та-

кож для захисту майна Збройних сил України від розкрадання та інших протиправних 

посягань, а так само для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам 

на військових об’єктах [12, ст. 1]. 

Висновки. Відповідно до поставленої мети та на основі вищевикладеного треба 

зауважити, що: 

1. Проблематика забезпечення національної безпеки належить до найважливі-
ших, найскладніших багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного 

життя. Теорія національної безпеки – це метанаука, яка поєднує прикладні аспекти соці-

альних, військових, гуманітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук 

з метою дослідження сутності, змісту, методів, форм і засобів забезпечення безпеки осо-

бистості та соціальних спільнот різних рівнів. Тому під час вивчення національної без-

пеки використовують чимало категорій, зокрема такі: безпека, національна безпека, на-

ціональні інтереси, об’єкти національної безпеки, суб’єкти національної безпеки, 

чинники забезпечення безпеки, загрози, небезпека, система забезпечення національної 

безпеки, принципи національної безпеки, функції національної безпеки тощо. 

2. Аналіз ключових норм Закону України «Про національну безпеку України» 
дає привід констатувати зміну підходу до формування ключових нормативно-правових 

актів, який базується на зміні вектора формування загроз національній безпеці та націо-

нальних інтересів. Такий підхід відповідає сучасним вимогам, оскільки, як свідчить іс-

торичний досвід, зосередження уваги виключно на інтересах держави, розвитку її еко-

номічного та військового потенціалу та підпорядкування цим цілям інтересів окремих 

особистостей, виникненню внутрішньодержавних конфліктів, у кінцевому підсумку, 

призводить до дезінтеграційних процесів. 

3. Хоча законодавець і поділяє сектор безпеки і оборони України на чотири взає-
мопов’язані складові, однак склад сектора безпеки і оборони наводить переліком 
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суб’єктів без приналежності до жодної з чотирьох складових. 

4. До складу сил безпеки, залежно від функціонального призначення, треба від-
нести: Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України, розвідувальні органи, 

Управління державної охорони України, Державну службу спеціального зв’язку та захи-

сту інформації України та Військову службу правопорядку. 

5. Треба акцентувати на тому, що хоча поняття «сили охорони правопорядку 
охоплює більш широкий спектр суспільних відносин та містить не тільки діяльність в 

особливих умовах, але й повсякденну службову діяльність, використання терміна «сили 

безпеки» під час діяльності із забезпечення національної безпеки, до того ж визначене на 

законодавчому рівні, є більш актуальним. 

6. Законодавче визначення «сил безпеки» спонукає принаймні до початку науко-
вого пошуку щодо уточнення паспорта спеціальності 21.07.05 – службово-бойова діяль-

ність сил охорони правопорядку та внесення змін та доповнень до Переліку наукових 

спеціальностей. 
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SUMMARY 
Vitaliy Ya. Pokaychuk. The essence and relationship between the concepts of "security 

forces" and "law enforcement forces". The article examines the essence and differentiated concepts of 
"security forces" and "law enforcement forces" based on the analysis of the current legislation and the 
theory of national security. 

The problems of national security, which are one of the most important, complex and 
multifaceted and integral phenomena of social and political life, are investigated. National security theory 
is a meta-science that combines the applied aspects of social, military, humanities, technical, 
psychological, biological and other sciences to explore the nature, content, methods, forms and means of 
ensuring the security of the individual and social communities of different levels. Therefore, in the study 
of national security, many categories are used, including the following: security, national security, 
national interests, national security facilities, national security entities, security factors, threats, danger, 
national security system, national security principles, national security functions, etc. 

On the basis of the analysis of key norms of the Law of Ukraine "On National Security of 
Ukraine" it is concluded that the changed approach to the formation of key legal acts based on the change 
of the vector of formation of threats to national security and national interests. Such an approach is in line 
with current requirements because, as historical experience shows, focusing solely on the interests of the 
state, developing its economic and military potential and subordination to these goals of the interests of 
individuals, the emergence of internal conflicts, ultimately leads to a process of disintegration. 

It is noted that while the legislator even divides the security and defense sector of Ukraine into 
four interconnected components, the composition of the security and defense sector nevertheless lists the 
entities without belonging to any of the four components. 

Depending on functional function, the security forces should include: Ministry of Internal Affairs, 
Security Service of Ukraine, intelligence agencies, State Security Service of Ukraine, State Service for 
Special Communication and Information Protection of Ukraine, and Military Law Enforcement Service. 

In line with this goal, it should be noted that although the notion of "law enforcement is 
encompassed by a broader range of public relations, it includes not only activity in special circumstances, 
but also the day-to-day service of using the term" security force "in national security activities. moreover, 
the one defined at the legislative level is more relevant. 

The legislative definition of "security forces" prompts, at least, the start of a scientific search to 
clarify the passport of the specialty 21.07.05 - combat service of law enforcement forces and to make 
changes and additions to the List of scientific specialties. 

Keywords: National security of Ukraine, security and defense sector, security forces, law 
enforcement forces. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ПРИНЦИПІВ ОХОРОНИ 

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ПІД ЧАС 

МАСОВИХ ЗАХОДІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 

 
 

Автором здійснено спробу наукового обґрунтування доцільності зміни принципів і методів 
охорони публічного порядку поліцією України під час масових заходів на основі європейського 
досвіду. Діяльність поліції щодо забезпечення публічної безпеки розглянуто у напрямі застосу-
вання трьох основних практик (моделей): а) класичної; б) удосконаленої моделі поведінки натов-
пу; в) моделі «належної практики». Детальний розгляд моделей дозволив прослідкувати еволюцію 
підходів до поліцейської діяльності щодо забезпечення публічного порядку і безпеки. Здійснено 
аналіз досліджень науковців, які вивчали «психологію натовпу», проаналізовано досвід дій поліції 
європейських країн під час масових заходів та масових заворушень. Визначено необхідність змін у 
принципах роботи Національної поліції України щодо охорони публічного порядку. 

Ключові слова: психологія натовпу, тактика дій, масовий захід, принципи діяльності, пуб-
лічний порядок. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення публічного порядку під час масових заходів 

та заворушень завжди вимагали від правоохоронних структур України концентрації ве-

ликої кількості працівників, а безпосередня їхня діяльність мала публічний характер і 

помилки в організації правопорядку завжди мали широкий суспільний резонанс.  

Аналіз подій під час Революції гідності у 2013–2014 роках показав, що діяльність 

міліції під час масових заходів призвела до численних порушень прав людини (у тому чи-

слі права на мирні зібрання), травмувань та смертності, пов’язаних із широким застосу-

ванням сили. Внаслідок цих трагічних подій суспільство та поліція усвідомили необхід-

ність впровадження змін щодо удосконалення забезпечення права на мирні зібрання та 

нових принципів у діяльності правоохоронних інституцій під час забезпечення публічного 

порядку на масових заходах. Зауважимо, що за статтею 1 Закону України «Про Націона-

льну поліцію» відповідальність за забезпечення публічної безпеки та порядку покладено 

на Національну поліцію України, яка є центральним виконавчим органом влади [1]. 

Подібні проблеми під час забезпечення публічної безпеки і порядку виникають у ро-

боті поліції практично всіх європейських держав. В основу діяльності поліцейських структур 

цих країн покладено роботу психологів, які не одне століття займалися питаннями психоло-

гії натовпу. Завдяки використанню найсучасніших досягнень наукової думки, аналізу та 

практичним напрацюванням, поліція країн Європейського Союзу (далі – ЄС) успішно 

застосовує тактичні дії і управляє перебігом масових заходів від початку до завершення.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблеми 

управління правоохоронними органами досліджували В. В. Доненко, А. В. Жбанчик, 

Ю. Р. Йосипів, Р. М. Кацуба, М. Ф. Криштанович, М. В. Лошицький, С. В. Пєтков, 

В. Г. Поліщук, В. М. Синенький, М. Д. Курляк, Н. Д. Туз та багато інших фахівців. Поряд із 

цим реформування правоохоронної системи України, яке триває, вимагає нового погляду на 

загальні засади діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічного порядку. 

Варто погодитись із думкою про те, що сьогодні забезпечення публічної безпеки 

та порядку під час проведення заходів із масовою участю громадян стосується дуже ши-

рокого спектра їх видів, зокрема зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, публіч-

них релігійних заходів, публічних загальнодержавних святкових та пам’ятних заходів, 

заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, масових спортивних 

або інших культурно-видовищних заходів, резонансних судових засідань тощо [2, с. 4]. 

Мета дослідження полягає у спробі наукового обґрунтування доцільності зміни 

принципів охорони публічного порядку поліцією України під час масових заходів на 

основі європейського досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що діяльність поліції щодо забезпе-

чення публічної безпеки пов’язується із застосуванням трьох основних практик (моде-
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лей): а) класичної; б) удосконаленої моделі поведінки натовпу; в) моделі «належної 

практики». Розглянемо їх детальніше та спробуємо прослідкувати еволюцію підходів до 

поліцейської діяльності щодо забезпечення публічного порядку і безпеки. 

Зокрема, перша з досліджуваних моделей виникла у Франції в XIX столітті. Вона 

пов’язувалась із поняттям «психологія натовпу», теорія про яку розроблялася від 1789 

року і до кінця XIX століття. Підґрунтям для наукового пошуку стали численні масові 

заворушення, що відбувалися у Франції, та політична нестабільність, яка виникала 

внаслідок їх. Перший науковий виклад психології поведінки натовпу з’явився в 1876 

році у трактаті Iпполіта Тена під назвою «Походження сучасної Франції». Він 

стверджував, що натовп являє собою «юрбу» або «збіговисько» із представників 

«нижчих верств населення», схильних до «вібрації нервового механізму», «зараження» і 

«гарячковості», завдяки чому «злочинці» та «ті, хто переховується від правосуддя» 

могли легко впливати на них. Дослідник рекомендував силам порядку виконувати роль 

«греблі», щоб протистояти «бурхливому потоку» грубих сил натовпу, і «за потреби бути 

деспотичними в протидії їхньому деспотизму».  

Надалі психологію натовпу вивчав Гюстав Ле Бон, який виклав свої напрацювання 

в другій класичній праці «Психологія мас» (1895). Він вважав, що через функціонування 

вищезазначених поведінкових механізмів натовпом керує не індивідуальна раціональність, 

а «закон ментальної єдності». Зокрема, у натовпі індивідуальна самосвідомість або 

ідентичність зникає, а її місце займає те, що Ле Бон називає «груповим розумом» або 

«расовим несвідомим», характерними ознаками якого є «імпульсивність, дратівливість, 

нездатність обмірковувати, відсутність міркування і критики, перебільшену чутливість», 

«міркування натовпу примітивні і засновані тільки на асоціаціях». 

Під впливом цих механізмів окремий цивілізований індивід спускається «на 

кілька сходинок нижче по драбині цивілізації», натовп «є варваром» і «маси поважають 

тільки силу». [3]. 
У зв’язку з тим, що «класична» теорія психології натовпу мала недостатню 

пояснювальну базу і неналежну обґрунтованість, британський психолог Стівен Райхер і його 
прихильники запропонували теорію, яка пояснює поведінку через соціальну ідентичність. 
Вони підкріплювали свої погляди великою кількістю емпіричних доказів, які в науковій 
літературі наразі ніхто не ставить під сумнів.  Зараз удосконалена модель поведінки натовпу 
(далі – УМПН) витіснила «класичну» теорію і стала провідною психологією натовпу в 
країнах Європи [4; 5; 6]. УМПН базується на припущенні, що один із компонентів концепції 
власного «Я», що визначає соціальну поведінку людини, випливає з відчуття належності на 
психологічному рівні до якоїсь соціальної категорії (наприклад, категорії поліцейських чи 
демонстрантів). Отже, кожен учасник натовпу має не тільки свою особливу індивідуальну 
ідентичність (тобто сукупність унікальних рис окремої особистості), але й низку «соціальних 
ідентичностей», що можуть вийти на перший план у психологічній системі, відомій під 
назвою «власне Я». Крім того, якщо на дії учасників натовпу впливає соціальна ідентичність, 
серед них буде спостерігатися посилення схильності до дотримання норм, цінностей та 
ідеології соціальної категорії, з якою вони себе ототожнюють (наприклад, антивоєнні 
демонстранти, що на початку демонстрації діють в межах ідеології «мирної ідентичності», 
тобто підтримують ненасильницькі форми демонстрації протесту). Спільна ідентичність 
також визначає, хто або що може стати впливовою силою у натовпі, а також дає учасникам 
натовпу певні «ниточки» для розуміння того, чи можуть вони діяти у той чи інший спосіб: 
спільна ідентичність дозволяє встановити, наскільки ймовірним є те, що інші члени натовпу 
підтримають певні дії (наприклад, втручання для запобігання або, навпаки, підтримки 
сутички з поліцією). Тому домінантні соціальні ідентичності орієнтують членів натовпу (у 
будь-якому контексті) на використання осмислених, зважених форм колективних дій з 
урахуванням того, яку поведінку вони, учасники натовпу, вважають належною або 
правомірною і яку сприймають як можливу [6]. 

Під час збору емпіричного матеріалу на підтримку теорії було з’ясовано, як 

тактика поліції впливає на трансформування соціальної ідентичності натовпу, її 

поведінки упродовж масового заходу, зокрема в тому, що стосується виникнення 

заворушень та ескалації протистояння. На основі зібраних даних Стівен Райхер та його 

колеги розробили і запропонували ефективні принципи управління натовпом. Відповід-

но до цих принципів стратегія поліції була спрямована на ефективне сприяння в 

реалізації законних намірів учасників заходу і у випадках, коли все-таки доводиться 

застосовувати силу, вона повинна була розрізняти у натовпі окремі групи, окремих осіб 

та уникати невибіркового застосування сили. 
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Аналіз колективної поведінки англійських та шотландських фанів на матчах 

фіналу чемпіонату світу з футболу 1998 року у Франції підтвердив, що невибіркове 

застосування сили може провокувати групові конфлікти у натовпі, а відчуття 

«правомірності» в діях поліції зумовлює їх відсутність [7, с. 353–377; 8]. Також, 

дослідження психологів підтвердило, що сприйняття дій поліції як правомірних чи 

неправомірних відіграє вирішальну роль, тому що воно впливає на внутрішню динаміку 

натовпу і водночас допомагає або заважає окремим агресивно налаштованим особам, які 

прагнуть конфлікту, впливати на інших членів натовпу. 

Як показали подальші дослідження, ключовим чинником впливу на конфронтацію 

з натовпом була тактика застосування сили поліцією. Коли поліція використовувала 

«збалансовані» або «стримані» форми охорони громадського порядку, їй вдавалося 

мінімізувати таке поширене на масових заходах явище, як хуліганство. Визначальним 

чинником у цьому процесі було здатність поліції (упродовж всього заходу) обирати 

«збалансовану» тактику, адаптуючи її до фактичного рівня загрози та потенційних 

джерел небезпеки для забезпечення громадського порядку.  Щоб досягти такої 

гнучкості, сили поліції, що охороняють порядок на заході, повинні розробити 

«ступеневу» систему тактичних дій, яка б дозволила їм за потреби швидко змінювати 

тактику залежно від фактичного рівня загрози. 

З урахуванням вищевикладеного, дослідниками було розроблено третю із 

досліджуваних – модель «належної практики» поліцейської діяльності під час масових 

заходів, яку сьогодні взято за основу в країнах Європи. 

На першому етапі поліції рекомендовано збирати інформацію про фанів, їх куль-

туру, стилі поведінки, їхні мотиві і законність намірів. Головна мета поліції на цьому 

етапі – це допомогти реалізувати фанам їх законні права, інформувати про допустимі і 

недопустимі норми поведінки, вказати місця, де вони безпечно можуть проводити час.  

На другому етапі поліція повинна створити у натовпі відчуття правомірності під 

час своїх дій, не привертаючи до себе уваги, налагодити комунікацію з фанами для про-

ведення моніторингу і збору інформації щодо осіб, налаштованих на конфронтацію. Як-

що немає мовного бар’єру, у позитивній формі взаємодіяти з фанами, виглядати не агре-

сивно, посміхатися, погоджуватись сфотографуватися з ними, а також зібрати 

інформацію про загальний рівень ризиків.  

Потім поліція продовжує комунікацію з учасниками заходу, дає зрозуміти, що ба-

чить проблеми і повинна звертатися до тих, хто становить загрозу, інформуючи їх про 

необхідність реагування, якщо ситуація вийде з під контролю. На цьому етапі фанам, які 

не порушують громадський порядок, необхідно дати змогу покинути небезпечну зону. 

Якщо вищевказані дії не призвели до стабілізації ситуації, поліція повинна розглянути 

питання щодо можливості застосування більш жорстких заходів.  

Головною метою поліції на третьому етапі має бути мінімізація ризику щодо застосу-

вання сили, якщо може підвищитись рівень напруженості. Дослідження продемонструвало, 

що дії поліції, спрямовані на весь натовп вболівальників, виявляються неефективними, за 

винятком випадків, коли ситуація дає підстави вважати, що члени натовпу намагаються всі 

разом порушити громадський порядок чи спровокувати масові заворушення. 

Дослідження і рекомендації психологів були успішно застосовані Поліцією гро-

мадської безпеки Португалії (Policia de Segurança Publica) під час проведення чемпіонату 

Європи з футболу 2004 року (Євро–2004). Результати проведеного турніру засвідчили 

про надзвичайно низький рівень громадського «неспокою». Незважаючи на те, що під 

час проведення Євро–2004 кількість присутніх англійських фанів становила понад 150 

000 осіб, тільки одного з них було заарештовано за правопорушення насильницького 

характеру. Під час проведення чемпіонату працівники спеціальних підрозділів поліції 

північної Португалії не зафіксували жодного випадку, коли необхідно було б 

застосувати силу і спеціальні засоби, у томі числі під час матчу з високим ступенем 

ризику між Нідерландами та Німеччиною. Отже, факти свідчать про те, що 

використання ступеневого (поетапного) тактичного підходу значно зменшує потребу в 

залученні спеціальних поліцейських підрозділів, які за своїм призначенням та рівнем 

підготовки схильні до невибіркового застосування сили проти натовпу. 

Португальська поліції діяла не пасивно, а працювала ефективно на випередження. 

Завдяки застосуванню такої тактики поліцейські змогли краще підтримувати ставлення 

натовпу до поліції, як до легітимної сили, а також мали змогу ефективніше виявляти 

потенційно небезпечних осіб. Після чемпіонату було проведено опитування англійських 
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фанів, які підтвердили, що тактика обрана Португальською поліцією, відображала 

ставлення учасників заходу до поліції як до легітимної сили.  

Важливість такого ставлення до поліції була особливо очевидною у критичні 

моменти «саморегулювання» натовпу, коли в містах, де проходили матчі, вдалося 

уникнути будь-яких серйозних порушень громадського порядку, незважаючи на 

присутність хуліганів. Напевно, найбільше в результатах дослідження вражає зміна 

самоідентифікації вболівальників: до того, як почався чемпіонат, англійські фани у 

містах, де проходили матчі, вважали себе однозначно «не схожими на поліцію», а після 

закінчення чемпіонату –«схожими». 

Отже, виконане дослідження дає підстави вважати, що завдяки застосуванню 

вищезазначеної тактики охорони публічного порядку відносини між англійськими 

фанами та поліцією, які раніше були антагоністичними, змінилися на краще. Отримані 

результати свідчать про те, що, якщо під час масового заходу з’явиться певна спільність 

соціальної ідентичності учасників натовпу та поліції (завдяки тому, що тактика поліції 

сприймається як правомірна), охорона публічного порядку буде ефективною та 

успішною [9; 10 с. 75–100.] 

Після застосування вищевказаної моделі управління натовпом, ефективність 

якого була загально визнаною, модель діяльності поліції почала змінюватися на 

загальноєвропейському рівні. Зокрема, в 2005 році робоча група Ради Європейського 

Союзу з питань поліцейської співпраці на основі результатів цього дослідження 

ухвалила принципи і правила, які увійшли до додатків посібника Європейського Союзу з 

питань міжнародної поліцейської співпраці та заходів із запобігання і протидії 

насильству та правопорушенням під час міжнародних футбольних матчів [11, с. 32].
 

Сьогодні дослідниками з різних фахів зібрано чимало матеріалів та переконливих 

доказів того, що розуміння психології та поведінки натовпу в контексті соціальної 

ідентичності може приносити добрі плоди як в теорії, так і на практиці. Співпраця 

науковців та поліції у сфері охорони публічного порядку під час футбольних матчів 

дозволила перевірити теорію на практиці та створила переконливе емпіричне 

обґрунтування для аналізу динаміки та психології натовпу, а також для «належної 

практики» в діяльності поліції. 
 

Із великої кількості досліджень також випливає, що ризики для публічного 

порядку – це не просто характерна ознака натовпу або його учасників, адже виникнення 

ризиків може буде зумовлене динамікою самого масового заходу, у якій поліція як 

контролююча сила може відігравати і відіграє вагому роль. 

Як теорія, так і практичні дослідження вказують на те, що для забезпечення 

ефективності охорони публічного порядку під час масових заходів протестного 

характеру, поліція має застосовувати «випереджувальний підхід» і управляти динамікою 

натовпу, впливаючи на відчуття громадянами «правомірності», «легітимності» та 

застосування «сили». Хоча універсального алгоритму дій поліції не існує, наявні базові 

принципи можуть бути корисними для розробки та впровадження моделей стратегії і 

тактики поліцейської діяльності на місцевому рівні. Водночас досягти успіху в цьому 

напрямі можливо тільки тоді, коли працівники поліції матимуть правильне теоретичне 

розуміння феномену натовпу. 

Для того щоб управляти динамікою натовпу максимально ефективно, необхідно 

забезпечити якнайтісніший зв’язок між оцінкою загроз на місці проведення заходу та 

тактичними діями поліції, які мають бути поетапними, динамічними, конкретними 

(спрямованими на певних осіб) і базуватися на оперативній інформації та передбачати 

можливість швидкого тактичного розгортання сил. Тактичний підхід має також 

відповідати стратегії, яка передбачає сприянню фанам у досягненні їх законних намірів, 

а також використання на ранніх етапах неконфронтаційних тактичних заходів, зокрема 

спілкування та позитивної міжособистісної взаємодії. Взаємодія з протестувальниками 

під час проведення заходу допомагає поліції оцінювати ризики, спрямовувати свої 

ресурси на чітко визначені цілі, встановлювати та розвивати зв’язки, а також формувати 

в учасників натовпу сприйняття поліції як законної і правомірної сили.  

У зв’язку з цим розвиток спроможності поліції до «взаємодії з громадою» шляхом 

залучення до цієї діяльності, наприклад, спеціальних підрозділів поліції, безсумнівно, 

також буде досить корисним.  

Найпереконливішим прикладом того, як треба розвивати «діалогову 

спроможність», є досвід Департаменту поліції Стокгольмського лену (провінції) у 
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Швеції. У червні 2001 року Стокгольм охопила хвиля протестів у зв’язку із самітом 

Європейського Союзу, який мав проходити в Гетеборзі. Приблизно 25 000 осіб, у тому 

числі члени кількох анархістських організацій, взяли участь в протестах проти саміту 

ЄС. Більшість протестів пройшла мирно, проте деякі супроводжувалися серйозними 

заворушеннями із застосуванням сили. Внаслідок низки інцидентів було заарештовано 

459 осіб, три демонстранти отримали поранення від вогню, що його відкрила поліція, і 

150 осіб, включно з 50 поліцейськими, які потребували госпіталізації. 

Після наведених подій у Швеції була розроблена національна тактична концепція 

поліцейської діяльності з охорони порядку на масових заходах. Концепція базувалась на 

дослідженнях, що описувались вище, і наочно демонструє, як взаємодія між 

демонстрантами та поліцією відіграє надзвичайно важливу роль в управлінні процесами 

ескалації та деескалації. Застосування спеціальної поліцейської тактики в Швеції 

передбачало залучення до охорони публічного порядку під час масових заходів 

спеціальних мобільних бригад із захисним спорядженням, груп проведення арештів та 

«діалогової поліції». Остання відігравала важливу роль в охороні публічного порядку на 

масових заходах і виконувала чітко визначені «нерепресивні» функції. 

Слід погодитись із Н. Д. Туз, що головну роль в організації забезпечення 

публічної безпеки та порядку у зв’язку з проведенням масових заходів повинна 

виконувати чітка система командування (управління). Командуванням це має розумітися 

як свідомий процес здійснення управління задіяними силами та засобами для належного 

забезпечення правопорядку під час таких заходів [12, с. 203]. 

Більшість науковців Європи у своїх працях поділяють думку про те, що груповий 

конфлікт під час масових заходів може виникнути через невибіркове та непропорційне 

застосування сили з боку поліції. Конфлікт стає можливим через те, що вплив дій поліції 

на психологію та динаміку натовпу може бути непередбачуваним. Є переконливі докази 

того, що найбільш ефективним засобом забезпечення пропорційності дій поліції під час 

охорони порядку на масових заходах є стратегічна орієнтація на «сприяння», а також 

використання ступеневого (поетапного) і диференційованого підходу до застосування 

сили, що базується на інформації.  

Висновки. У наведеній статті продемонстровано три основні моделі поліцейської 

діяльності щодо протидії масовим порушенням публічного порядку. Проаналізовано, як 

насильницькі дії розвиваються на основі взаємодії, зокрема, між натовпом і поліцією. 

Використовуючи досвід європейських держав, ми окреслили підхід до охорони 

публічного порядку у натовпі, за допомогою якого можна забезпечити миролюбне про-

ведення масових заходів, включно з їх організацією та наслідками. 

Міжнародні принципи захисту прав людини покладають на державу в особі право-

охоронних органів (їх посадових осіб) обов’язок і відповідальність поважати і захищати 

всі права людини, включаючи обов’язок не втручатися та не обмежувати права людини, 

обов’язок вживати необхідних заходів для захисту та сприяти дотриманню прав людей. 

Коли державні посадовці, головно, поліцейські, обмежують основні права люди-

ни, їхні дії повинні завжди бути законними, пропорційними і необхідними. В українсь-

кому законодавстві до цих трьох критеріїв додається ще один – ефективність [13]. 

Складна робота, спрямована на підтримку публічного порядку та водночас до-

тримання прав людей, створює високі вимоги і тиск на поліцію. Концепція забезпечення 

публічної безпеки та порядку поліцейської діяльності повинна ґрунтуватися на чотирьох 

ключових принципах: 

1. Знання – володіння перевіреною інформацією про різні групи учасників зібран-

ня, їхні наміри, мету, цінності та засоби досягнення мети, а також відомостями про осіб, 

що можуть розглядатися як джерело ризику. 

2. Сприяння – стратегія поліції, спрямована, насамперед, на сприяння організато-

рам та учасникам мирного зібрання в досягненні їхньої правової мети в законний спосіб. 

3. Комунікація – спілкування поліції з організаторами та учасниками мирного зіб-

рання на всіх стадіях його підготовки і проведення для запобігання конфліктам, а також 

виникненню можливих правопорушень. 

4. Диференціація – розгляд учасників мирного зібрання не як натовпу, а як сукупності 

індивідуумів, які можуть мати різні погляди, завдання, цілі та способи їхнього досягнення.  

Наведені чотири принципи повинні використовуватися та застосовуватися полі-

цейськими на всіх етапах планування, підготовки, реалізації і підведення підсумків опе-

рації для забезпечення мирного проходження масових заходів. Обов’язково треба врахо-
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вувати, що невибіркове застосування сили поліцією під час масового заходу може мати 

негативний вплив на динаміку натовпу і підвищувати ризик виникнення порушень гро-

мадського порядку. Поліцейська стратегія і тактика повинна працювати на «випере-

дження» для уникнення напруження під час масових заходів. 
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SUMMARY 

Yuriy M. Velykyy. On the expenditure of changing the principles of public order protection by 
the Ukrainian police during mass events: the experience of European states. The article attempts to 
substantiate the expediency of changing the principles and methods of protection of public order by the po-
lice of Ukraine during mass events on the basis of European experience. The activities of the police to ensure 
public safety are considered in line with the application of three main practices (models): a) classical; b) an 
improved model of crowd behavior; c) models of «good practice». A detailed review of the models allowed 
us to trace the evolution of approaches to policing to ensure public order and security. The paper analyzes 
the research of scientists who have studied the «psychology of the crowd», analyzes the experience of the 
police of European countries during mass events and riots. The necessity of changes in the principles of 
work of the National Police of Ukraine on protection of public order has been determined. 

The concept of public safety and policing should be based on four key principles: 
1) knowledge – possession of verified information about different groups of participants, their in-

tentions, purpose, values and means of achieving the goal, as well as information about persons who may 
be considered as a source of risk; 

2) assistance – a strategy of the police, aimed primarily at assisting the organizers and participants 
of the peaceful assembly in achieving their legal goal in a lawful manner; 

3) communication – communication between the police and the organizers and participants of the peaceful 
assembly at all stages of its preparation and conduct to prevent conflicts, as well as the occurrence of possible offenses; 

4) differentiation – consideration of participants in a peaceful assembly not as a crowd, but as a 
set of individuals who may have different views, objectives, goals and ways to achieve them. 

Keywords: crowd psychology, tactics of action, mass event, principles of activity, public order. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
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МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

На сьогодні однією з орієнтовних форм організації службової підготовки є «Дистанційне 

навчання», тобто процес набуття навичок в спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі 

інформаційно-комунікаційних технологій. У статті розглянуто проблематику проведення службо-

вої підготовки за допомогою використання можливостей дистанційного контакту з викладачем, 

контролю та оцінювання такого навчання. Виконано аналіз результатів та досвіду використання 

запровадженої системи дистанційного навчання з використанням інформаційно-

телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі – Освіт-

ній портал) та системи управління дистанційним навчанням «Moodle» в освітньому процесі (далі – 

«Moodle»), зроблено висновки.  

Ключові слова: службова підготовка, дистанційна підготовка, інтерактивне мультиме-

дійне забезпечення (обладнання), тактична підготовка, вогнева підготовка, фізична підготовка, 

психологічна підготовка. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасних обмежень (карантин, пандемія та ін.) 

не кожний поліцейський має змогу відвідувати навчальні заходи в системі службової 

підготовки, та (щодо навчання із спеціальних дисциплін) здійснювати тренування й під-

вищення рівня своєї підготовки на базі навчального закладу. Це призводить до підви-

щення ризику можливості отримання та безпосередньо зростання травмування особово-

го складу під час здійснення ними службових повноважень. У такій ситуації поліцейські, 

насамперед, входять до групи ризику, оскільки в умовах карантину на останніх поклада-

ється обов’язок не тільки забезпечення публічної безпеки та правопорядку, забезпечення 

та захист конституційних прав і свобод громадян, але й додатково покладається 

обов’язок щодо підтримання та врегулювання відносин у сфері забезпечення умов кара-

нтину, пандемії, визначення ступеня вини осіб та притягнення їх до відповідальності. 

Більша частина суспільства свідомо не сприймає встановлених державою обме-

жень, у зв’язку з чим виникає необхідність втручання поліцейських у врегулюванні та-

ких відносин. Тож поліцейські за вище вказаних обставин, як ніколи, потребують додат-

кової підготовки для підвищення рівня знань, практичних умінь та навичок, але через те, 

що в умовах пандемії, карантину проводити збори великих груп людей заборонено, 

отримання такої підготовки є обмеженим.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Інститут 

дистанційного навчання як об’єкт наукових досліджень y широкому обсязі з’явився на 

початку ХХІ століття. Це поняття було сформульоване такими вченими, як М. Томпсон, 

М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Сутність дистанційного навчання вивчали Н. Клокар, 

Н. Биков, Я. Заячук, Б. Гершунський, Р. Гуревич, М. Жалдак, І. Захарова, А. Єршов, 

М. Кадемія, Д. Константиновський, А. Кузнецов, В. Лапінський, В. Мадзігон, В. Нечаєв, 

О. Скідін, І. Роберт, М. Шишкіна, І. Якиманська, Ю. Яковенко та багато інших. 

Мета статті: визначити межі можливостей дистанційного навчання, узагальнити 

закономірності та значущість використання інтерактивного мультимедійного обладнан-

ня в системі закладів вищої освіти МВС України, з’ясувати наслідки та перспективи ви-

користання таких систем для сучасної освіти. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в найрозвинутіших країнах світу здій-

снюється інтенсивне впровадження мультимедійних систем і технологій у навчальний 

процес всіх ланок освіти. Отже, що саме яляють собою технології мультимедіа?  

«Технологія мультимедіа» – це взаємодія візуальних i аудіоефектiв під управлін-

ням інтерактивного програмного забезпечення [1]. У поданому визначенні ми вбачаємо 

декілька чинників: візуальні та аудіоефекти, програмне забезпечення. Тож стає зрозумі-

лим, що вказані технології спрямовані на сприйняття слухачами та студентами навчаль-

ного матеріалу не тільки в межах підручників, але й за допомогою комп’ютерних про-

грам шляхом візуалізації та аудіосупроводження навчального матеріалу (вони 

об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео в одному цифровому поданні), що зумовлює 

більш широку можливість опанування матеріалу слухачами. 

Численні дослідження підтверджують успіх системи навчання з використанням 

мультимедійних технологій. Можна впевнено стверджувати, що увага під час роботи з 

навчальною інтерактивною програмою на базі мультимедіа, як правило, подвоюється, 

економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, у середньому стано-

вить 30 %, а набуті знання зберігаються в пам’яті набагато довше. Дослідники помітили 

на численних експериментах виразний зв’язок між методом, за допомогою якого учень 

освоював матеріал, і здатністю згадати (відновити) цей матеріал у пам’яті через певний 

час. Якщо матеріал був звуковим, то людина запам’ятовувала приблизно 1/4 поданої 

інформації. Якщо інформація була представлена візуально – приблизно 1/3. У разі ком-

бінування впливу (зорового й слухового) запам’ятовування підвищувалося до 1/2, а як-

що людина залучалась до активних дій в процесі вивчення, то засвоюваність матеріалу 

підвищувалася до 2/3 [1]. 

Водночас у навчанні з використанням якісного апаратного забезпечення інтерак-

тивність має важливе, але не визначальне значення. Для продуктивного впровадження 

інтерактивних засобів у навчальний процес потрібні підкріплення методичними матеріа-

лами, якісним програмним забезпеченням, викладачами, які володіють відповідними 

методиками і які здатні до проведення занять з їх використанням. Загалом у викладачів 

виникають проблеми щодо створення електронного вигляду навчального матеріалу, що 

пов’язано з відсутністю відповідних навичок проєктування та моделювання користува-

цького інтерфейсу, бо воно ще й повинно відповідати новим можливостям подання ін-
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формації.  

Обґрунтованим є застосування сучасних засобів навчання тільки тоді, коли ви-

кладач знає особливості засобу навчання, має навички управління цим засобом. Отже, в 

сучасному інформаційному суспільстві головною діючою особою під час проведення 

аудиторних занять залишається викладач, який володіє сучасними активними методика-

ми, а всі засоби інформаційно-комунікаційних технологій є тільки допомогою в його 

діяльності. [2]. 

На жаль, на сьогодні в сучасному суспільстві виникають чинники, які унеможли-

влюють перебування слухачів на лекційних та семінарських/практичних заняттях (кара-

нтини, епідемії, заборони перебувати в людних місцях тощо), тобто система навчального 

процесу фактично зупинена. Однак час зупинити неможливо, а тому й навчальний про-

цес зупиняти недоцільно. У зв’язку з цим виникає потреба у проведенні дистанційного 

навчання шляхом надання навчального матеріалу у вигляді презентацій, відеоматеріалу 

(відеороликів, короткометражних фільмів, інших відеопрезентацій), оцифрованих плака-

тів та макетів, якими користуються як викладачі, так і слухачі під час звичайного навча-

льного процесу тощо. 

Одним з важливих чинників освітнього процесу у ЗВО також є система оціню-

вання, оскільки в розглянутій ситуації дистанційного навчання необхідно якось оціню-

вати отримані знання слухачів та проводити аналіз необхідності вивчення тієї чи іншої 

теми, а в деяких випадках й впливати у такий спосіб на забезпечення 100 % вивчення 

навчального матеріалу, оскільки на добросовісність слухачів не завжди можна поклада-

тись. У цьому разі ми маємо можливість використання електронного тестування слуха-

чів в системі «Moodle», які мають для викладача широкий спектр можливостей контро-

лю: обмеженість в часі під час їх проходження, можливість ознайомлення з 

правильними та не правильними відповідями кожним слухачем, також важливим є чин-

ник проходження кожного тесту у визначений термін часу, тобто слухачі ніби перебу-

вають на заняттях, хоча і перебувають в домашніх умовах. 

Водночас необхідно зазначити, що за принципом оцінювання слухачів у ЗВО зі 

специфічними умовами навчання існує система дистанційного навчання практичних 

працівників поліції, а саме навчання в «Освітньому порталі». Вказана система навчання, 

на нашу думку, зарекомендувала себе з позитивного боку, бо під час виконання службо-

вих обов’язків працівники поліції не завжди мають змогу, а деякі не завжди мають ба-

жання до підвищення своєї майстерності через різні причини (втома, велика кількість 

чергувань, відсутність часу, апатія, байдужість тощо). Зазначені обставини вказують на 

те, що практичні поліцейські не завжди мають відповідні навички у застосуванні заходів 

примусу (спеціальних засобів, фізичної сили, а також вогнепальної зброї, інше), не зав-

жди можуть надати кваліфіковану допомогу в тій чи іншій ситуації. Проходження щомі-

сячного тестування в освітньому порталі на цьому етапі службової підготовки поліцей-

ських хоча б дає змогу нагадати, а деяким з’ясувати щось нове. 

Зважаючи на специфіку таких навчальних дисциплін, як вогнева підготовка, так-

тична підготовка та тактика самозахисту, необхідно зважати на необхідність та застосу-

вання виключно єдиної можливої системи навчання – практичного відпрацювання. Тоб-

то забезпечити освоєння навчального матеріалу за допомогою відео- та аудіовізуальних 

програм, а також проходження будь-яких тестових завдань з цих дисциплін неможливе 

без набуття та опанування практичних навичок.  

Отже, система навчального процесу на цьому етапі розвитку викладацької діяль-

ності науково-педагогічним складом ЗВО, в першу чергу зі специфічними умовами, в 

окремих дисциплінах у будь-якому разі неможлива без проведення практичних занять. 

Наприклад, в умовах карантину (пандемії) необхідно забезпечити проведення 

практичних занять з такого розрахунку кількості курсантів: під час проведення одного 

заняття залучати до освітнього процесу навчальні групи у кількості не більше 20 осіб та 

розділяти їх перебування у ЗВО за змінним графіком, бо більшість з них проходить слу-

жбу, перебуваючи на казарменому становищі. 

Висновки. Завершуючи питання актуальності використання інтерактивного мульти-

медійного обладнання під час навчального процесу як слухачів, так і практичних працівни-

ків, робимо висновок, що цей напрям є невід’ємною складовою службової підготовки та має 

позитивний результат, а отже, потребує постійного вдосконалення та розвитку. 

Набуті досягнення в системі управління дистанційним навчанням «Moodle» та 

«Освітній портал» є позитивним прикладом розвитку як навчальної системи ЗВО із спе-
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цифічними умовами, так і системи службової підготовки для практичних працівників. 

В умовах пандемії (карантину) опанування навчального матеріалу деяких дисцип-

лін неможливо забезпечити без практичних занять, отже, необхідно здійснювати плану-

вання та проведення практичних занять так, аби в підсумку можна було забезпечити ре-

зультат – набуття практичних навичок із залученням маленьких груп. 
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SUMMARY 

Dmytro H. Tinin. Improvement of in-service training of National police officers of Ukraine 
with the use of interactive multimedia. Today, one of the indicative forms of organizing service training 
is "distance learning", that is, the process of acquiring skills in a specialized environment operating on the 
basis of information and communication technologies. In the article, the problems of conducting service 
training through the use of remote contact with the teacher, monitoring and evaluating such training are 
considered. The analysis of the results and experience of using the implemented distance learning system 
using the information and telecommunications system "information portal of the National Police of 
Ukraine" and the distance learning management system "Moodle" in the educational process  is carried 
out, conclusions are drawn.  

It has been determined that in the conditions of  in a pandemic (quarantine) it is not possible to 
master some disciplines without practical training, so it is necessary to plan and conduct practical classes 
in such a way that it is possible to ensure the end result - the acquisition of practical skills with small 
groups.  

The limits of distance learning opportunities are determined, the regularities and significance of 
the use of interactive multimedia equipment in the system of higher education institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine are generalized, the consequences and prospects of using such systems for 
modern education have been clarified. 

Keywords: Service Training, Remote Training, interactive multimedia support (equipment), 
tactical training, fire training, physical training, psychological training. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ  

ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Досліджено конституційну практику нормативного регулювання права на звернення до ор-

ганів державної влади та місцевого самоврядування, закріпленого в ст. 40 Конституції України та 
в аналогічних нормах конституцій європейських держав. Обґрунтовано необхідність викладення 
зазначеної норми в новій редакції, як от: «Кожен має право направляти індивідуальні чи колекти-
вні звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових і службових осіб, які зобов’язані вжити необхідних заходів та надати обґру-
нтовану письмову відповідь у встановлений законом строк». 

Ключові слова: конституція, звернення, право на звернення, органи державної влади, ор-
гани місцевого самоврядування.    

 

Постановка проблеми. Право на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб є важливою формою участі на-

селення в суспільному та політичному житті країни, що надає громадянам України змогу 

відстоювати свої права та законні інтереси. Однак незважаючи на відсутність цього права 

в міжнародно-правових документах з прав людини, переважна більшість європейських 

держав, зокрема й Україна, закріпили на конституційному рівні право на звернення.   

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Науково-

теоретичним підґрунтям для дослідження зазначеної теми стали конституційне законо-

давство України та європейських держав, а також наукові праці вчених з обраної про-

блематики. 

Варто наголосити, що в Україні не проведено вагомих наукових досліджень щодо 

порівняльно-правого аналізу положень норм Конституції України з відповідними поло-

женнями норм конституцій європейських держав, в яких закріплено право на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службо-

вих осіб.  

Викладене свідчить про актуальність досліджуваної проблематики та потребує 
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подальших наукових досліджень.        

Метою статті є виконання порівняльного аналізу положень норм конституцій 

України та європейських держав, в яких закріплено право на звернення, а також форму-

лювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення положень ст. 40 Конституції 

України.  

Виклад основного матеріалу. Право на звернення до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб посідає особливе 

місце у системі прав людини та є однією з найважливіших організаційно-правових форм 

участі населення в суспільно-політичному житті країни та забезпечення громадянам 

України змоги  відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі по-

рушення. Також це право є однією з найбільш часто застосовуваних громадянами форм 

здійснення безпосереднього народовладдя, що виконують насамперед такі важливі фун-

кції, а саме: 1) є формою громадського контролю за діяльністю органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування; 2) покликані забезпечити постійний зворотний 

зв’язок між громадянами й органами державної влади та органами місцевого самовряду-

вання у вирішенні життєво важливих проблем окремої людини і суспільства загалом, 

реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Варто відзначити, що Конституція України не передбачає жодної можливості об-

меження досліджуваного права. Зокрема, необмеженим є коло осіб, які мають право на 

звернення; коло установ та посадових і службових осіб – адресатів звернень; а також не 

регламентовано коло питань, що можуть бути предметом звернень. 

Дослідження сутності зазначеного права дає підстави констатувати, що звернення 

за своєю природою має двоєдине значення: по-перше, це один із засобів захисту прав і 

законних інтересів людини, порушених діями або бездіяльністю органів державної вла-

ди та органів місцевого самоврядування; по-друге, звернення є сигналом про недоліки в 

роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Слід наголосити, що серед науковців немає єдиного розуміння щодо віднесення 

права на звернення до тієї чи іншої групи прав людини. Наприклад, А. М. Колодій, 

В. В. Кравченко, Ю. М. Тодика, П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. В. В. Букач, 

А. Ю. Олійник, О. О. Чуб, Л. А. Лазаренко досліджуване право відносять до політичних 

прав, О. Ф. Фрицький – до громадянських прав, а Т. В. Шаповал зауважує, що залежно 

від цілей його реалізації, від змісту правовідносин, що виникають у зв’язку з цим, це 

право може виглядати як особисте або як політичне право. Але за будь-яких умов, від-

повідне право не можна однозначно оцінювати як політичне [1, с. 15]. Водночас 

Г. М. Котляревська стверджує, що це право не можна віднести до групи політичних прав 

або вважати його особистим правом людини чи її економічним, соціальним, культурним, 

екологічним правом. І далі науковець робить висновок, що це право є загальним правом 

людини, його треба віднести до групи «прав людини на участь у правовому процесі» [2, 

с. 7–8]. При цьому треба звернути увагу на те, що переважна більшість європейських 

держав право на звернення (петицію) закріпили в розділах своїх конституцій, в яких роз-

ташовані політичні права і свободи, і тільки окремі з них – в інших розділах. Наприклад, 

у Конституції Андорри це право розміщено в главі III «Основні права особистості та 

публічні свободи», а не в главі IV «Політичні права андоррців» [3, с. 229, 231–232]. Тоб-

то теоретична невизначеність місця конституційного права на звернення в системі прав 

людини негативно позначається на ефективності його конституційно-правового регулю-

вання та реалізації цього права.     

Незважаючи на відсутність у міжнародно-правових документах з прав людини 

прямої вказівки на існування права на звернення до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб, Україна закріпила це право 

на конституційному рівні [4]. Таким самим правовим шляхом пішли й законодавці пере-

важної більшості європейських держав, які закріпили у своїх конституціях аналізоване 

«право петицій» в різних формулюваннях і обсязі. Наприклад, у п. 1 ст. 27 Конституції 

Словаччини і п. 1 ст. 18 Конституції Чехії зазначено, що «право петиції гарантується» [5, 

с. 119]. При цьому треба наголосити, що, на відміну від європейських держав, у Консти-

туції України термін «петиція» не вживається. 

Ретельний порівняльно-правовий аналіз норм конституцій європейських держав за-

свідчив, що в них використовуються різні правові категорії для позначення видів звернен-

ня. Зокрема, в конституціях Австрії, Андорри, Бельгії, Італії, Латвії, Люксембургу, Молдо-

ви, Монако, Нідерландів, Румунії, Словенії і Швейцарії вживається термін «петиція»; в 
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Конституції Ліхтенштейну – «петиції та скарги»; в конституціях Болгарії і Польщі – «пе-

тиція, пропозиція, скарга»; в Конституції Португалії – «петиція, заява, вимога, прохання»; 

в Конституції Албанії – «заява, скарга, критичні зауваження»; в конституціях Словаччини 

і Чехії – «прохання, пропозиція, скарга»; в Конституції Вірменії – «заява, пропозиція»; в 

конституціях Азербайджану, Білорусі, Іспанії, Македонії, Росії й Чорногорії – «звернен-

ня»; в Основному законі Німеччини й Конституції Угорщини – «прохання, скарга»; в Кон-

ституції Хорватії – «звернення, скарга»; в Конституції Естонії – «меморандум, заява»; в 

Конституції Туреччини – «запит, скарга»; а в Конституції Сербії – «петиція та інші звер-

нення». Водночас у п. 4 ст. 47 Конституції Румунії – «публічна влада зобов’язана відпові-

дати на петиції в строки і на умовах, які встановлені законом» [5, с. 72].  

Отже, форма звернення (петиції) у зазначених європейських державах закріплена 

у вигляді пропозиції, заяви, запиту, клопотання, прохання, меморандуму, скарги, тобто 

визначена різна класифікація звернень, яка має неоднаковий логічний обсяг. На думку 

Н. А. Рудакової, термін «звернення» має збиральний характер, а петиція є різновидом 

колективного звернення [6, с. 29, 32], а Л. М. Липачова поняття звернення розглядає як 

колективну та індивідуальну петицію [7, с. 7], хоча сам термін «петиція» в словниковій 

літературі тлумачиться як офіційне колективне прохання. У зв’язку з цим Л. А. Лазарен-

ко пропонує доповнити ст. 40 Конституції України, закріпивши право кожного на пети-

цію, оскільки зазначена норма гарантує всім право направляти як індивідуальні, так і 

колективні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самовря-

дування та їх посадових і службових осіб [8, с. 74]. Крім того, європейська практика де-

монструє різні підходи щодо конституційно-правового регулювання зазначеного права, 

в одних випадках встановивши порядок звернень лише до державних органів, а в інших 

– разом з недержавними органами влади і до громадських організацій. Наприклад, у 

ст. 63 Конституції Польщі встановлено, що «кожен має право звертатися з петиціями, 

пропозиціями і скаргами, переслідуючи публічний, власний чи інтерес іншої особи  з її 

згоди, до органів публічної влади, а також до громадських організацій і установ у 

зв’язку з виконанням ними завдань …» [9, с. 696]; а в ст. 17 Основного закону Німеччи-

ни записано, що «кожен має право як окремо, так і разом з іншими особами звертатися 

письмово з проханнями або скаргами до компетентних інстанцій і до органів народного 

представництва». Це право знайшло своє продовження в ст. 45 цього Основного закону, 

в п. 1 якого записано, що «Бундестаг формує Комітет з петицій, який зобов’язаний роз-

бирати прохання та скарги, направлені до Бундестагу, згідно зі статтею 17 Основного 

закону» [10, с. 186, 195].   

Також цей аналіз засвідчив і той факт, що в європейських державах, за винятком 

Азербайджану й України, не знайшло свого закріплення конституційне право на особис-

те звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх поса-

дових і службових осіб, тобто усне звернення шляхом особистого прийому. Наприклад, 

у п. I ст. 57 Конституції Азербайджану закріплено, що «громадяни Азербайджанської 

Республіки володіють правом особисто звертатися …» [11, с. 39]. 

Зі змісту ст. 40 Конституції України випливає, що конституційну право-

суб’єктність мають як громадяни України, так і особи, які не є громадянами України, але 

на законних підставах перебувають на території України, і які в тексті позначені термі-

ном «усі». До речі, термін «усі» застосований лише в ст. 40 Конституції України, і тому 

не зрозуміло, чи він належить до категорії суб’єктів «усіх людей», як це закріплено в ст. 

21, чи до категорії суб’єктів «усіх громадян». При цьому в аналогічних нормах консти-

туцій європейських держав для позначення суб’єкта цього права застосовуються різні 

безособові терміни – «кожен», «громадяни», «кожний громадянин», «усі громадяни» та 

«кожна особа». Наприклад, у ст. 45 Конституції Болгарії встановлено, що «громадяни 

мають право подавати скарги, петиції державним органам і виступати з пропозиціями» 

[3, с. 401]; у ст. 50 Конституції Італії зафіксовано, що «всі громадяни можуть направляти 

до палат петиції з вимогою законодавчих заходів або з викладенням суспільних пот-

реб» [10, с. 431]; а в п. 1 ст. 33 Конституції Швейцарії записано, що «кожна особа має 

право звертатися до влади з петиціями» [5, с. 541].  

У зв’язку із зазначеним та з метою уніфікації юридичної термінології, ми вважає-

мо, що в ст. 40 Конституції України більш доречним було б вжити, замість терміна 

«усі», термін «кожен», що, на нашу думку, охоплює всі категорії суб’єктів права на зве-

рнення незалежно від їх правового статусу та більш відповідає європейському досвіду 

щодо конституційно-правового регулювання досліджуваного права. 
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Залежно від виду суб’єкта право на звернення поділяється на індивідуальне, це 

коли особа від власного імені звертається до органів, передбачених конституційною но-

рмою, та колективне, це коли з одним зверненням звертаються дві і більше особи. При 

цьому варто наголосити, що в конституціях деяких європейських держав встановлено, 

що з колективними петиціями можуть звертатися тільки законно створені організації або 

їх установчі органи. Наприклад, у ч. 2 ст. 11 Конституції Австрії встановлено, що «коле-

ктивні петиції можуть виходити тільки від визнаних законом корпорацій і об’єднань» 

[10, с. 94]; у ст. 27 Конституції Люксембургу – «петиції від імені колективу можуть по-

даватися тільки визначеними органами» [10, с. 459]; а в п. 2 ст. 52 Конституції Молдови 

закріплено, що «законно створені організації мають право звертатися з петиціями ви-

ключно від імені колективу, який вони представляють» [11, с. 304]. Конституція України 

не висуває такої вимоги, для неї притаманне найбільш загальне регулювання цього пи-

тання. І тому не можна погодитися з пропозицією О. О. Чуба про те, щоб «у конститу-

ційному законодавстві України можна було б закріпити особливі вимоги до колективних 

звернень, щоб забезпечити їх результативність» [12, с. 78]. 

Потрібно наголосити, що необхідною гарантією реалізації досліджуваного права є 

обов’язок зобов’язаних суб’єктів, тобто органів державної влади, органів місцевого са-

моврядування та їх посадових і службових осіб, своєчасно та об’єктивно розглядати зве-

рнення й надавати обґрунтовану відповідь по суті звернення у встановлений законом 

строк. Подібне положення знайшло своє закріплення в конституціях Азербайджану, Ал-

банії, Білорусі, Вірменії, Греції, Ліхтенштейну, Македонії, Польщі, Сербії, Туреччини, 

Хорватії, Чорногорії. Наприклад, у ст. 46 Конституції Хорватії вказано, що «кожен гро-

мадянин має право на звернення і скарги, на внесення пропозицій до державних та ін-

ших публічних органів і на отримання відповіді на них» [5, с. 455]; а в ч. 2 ст. 74 Кон-

ституції Туреччини встановлено, що «результат звернення з особистого питання 

повинен бути повідомлений автору прохання в письмовій формі» [5, с. 243]. 

Дещо інакше викладено положення про розгляд звернення й надання відповіді на 

них у конституціях Естонії і Швейцарії. Зокрема, у ст. 46 Конституції Естонії зазначено, 

що «порядок відповіді встановлюється законом» [11, с. 608], а в п. 2 ст. 33 Конституції 

Швейцарії записано, що «влада повинна приймати петиції до відома» [5, с. 541]. Але 

найбільш змістовно ці вимоги закріплені в Конституції Білорусі, у ч. 2 ст. 40 якої вста-

новлено, що «державні органи, а також посадові особи зобов’язані розглянути звернення 

та надати відповідь по суті у визначений законом строк. Відмова від розгляду поданої 

заяви повинна бути письмово вмотивована» [11, с. 126].  

У зв’язку з цим ми пропонуємо словосполучення, яке закріплено в ст. 40 Консти-

туції України: «зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у вста-

новлений законом строк» викласти в оновленій редакції. Крім того, ми вважаємо, що в 

цій статті треба закріпити вказівку на обов’язок зазначених органів та їх посадових і 

службових осіб вжити заходів, необхідних для реалізації цього права, що надасть 

суб’єктам звернення підстави оскаржувати, у тому числі й в судовому порядку, дії чи 

бездіяльність посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого само-

врядування. Наприклад, можна навести положення п. 1 ст. 10 Конституції Греції, в яко-

му встановлено, що «кожен окремо або разом з іншими має право, дотримуючись зако-

нів держави, звертатися в письмовій формі до влади, яка зобов’язана вжити 

невідкладних заходів на основі чинних положень та надати особі, яка звернулась, обґру-

нтовану письмову відповідь відповідно до положень закону» [11, с. 248].  

Висновки. Отже, з огляду на викладене та європейський досвід щодо регулюван-

ня на конституційному рівні права на звернення, пропонуємо ст. 40 Конституції України 

викласти в новій редакції: 

«Кожен має право направляти індивідуальні чи колективні звернення або особис-

то звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх поса-

дових і службових осіб, які зобов’язані вжити необхідних заходів та надати обґрунтова-

ну письмову відповідь у встановлений законом строк». 
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SUMMARY 

Yuriy V. Kyrychenko, Hanna V. Davletova. Constitutional regulation of the right to appeal 

to state authorities and local government bodies. The article examines the constitutional practice of 

normative regulation of the right to appeal to public authorities and local governments, enshrined in Art. 

40 of the Constitution of Ukraine and in similar norms of the constitutions of European states. The neces-

sity of stating the specified norm in the new edition is substantiated.  

The right to appeal to public authorities and local governments, their officials and officials occu-

pies a special place in the human rights system and is one of the most important organizational and legal 

forms of public participation in the socio-political life of the country and providing citizens of Ukraine 

with opportunities to defend their rights. legitimate interests, restoring them in case of violation. The 

study of the essence of this right gives grounds to state that the appeal by its nature has a dual meaning: 

first, it is one of the means of protecting human rights and legitimate interests violated by the actions or 
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inaction of public authorities and local governments; secondly, the appeal is a signal of shortcomings in 

the work of public authorities and local governments.  

From the content of Art. 40 of the Constitution of Ukraine, it follows that both citizens of Ukraine 

and persons who are not citizens of Ukraine, but are legally on the territory of Ukraine, and who are marked 

in the text by the term "all" have constitutional legal personality. By the way, the term "all" is used only in 

Art. 40 of the Constitution of Ukraine, and therefore it is not clear whether it belongs to the category of sub-

jects of "all people", as enshrined in Art. 21, or to the category of subjects of "all citizens". At the same time, 

in similar norms of the constitutions of European states, various impersonal terms are used to denote the 

subject of this right - "everyone", "citizens", "every citizen", "all citizens" and "every person".  

In connection with the above and in order to unify legal terminology, we believe that in Art. 40 of 

the Constitution of Ukraine, it would be more appropriate to use, instead of the term «all», the term «eve-

ryone», which, in our opinion, covers all categories of subjects of the right to appeal regardless of their 

legal status and is more in line with European experience in constitutional regulation of the studied law.  

It should be emphasized that the necessary guarantee of realization of the investigated right is the du-

ty of obligated subjects, ie public authorities, local governments and their officials and officials, to timely 

and objectively consider the appeal and provide a reasoned response to the merits of the appeal. the term 

established by the law. A similar provision is enshrined in the constitutions of Azerbaijan, Albania, Belarus, 

Armenia, Greece, Liechtenstein, Macedonia, Poland, Serbia, Turkey, Croatia, and Montenegro.  

In this regard, we propose a phrase that is enshrined in Art. 40 of the Constitution of Ukraine: "are obliged 

to consider the appeal and give a reasoned response within the period prescribed by law" to state in an updated 

version. In addition, we believe that this article should specify the obligation of these bodies and their officials and 

officials to take the necessary measures to exercise this right, which will give the subjects of appeal grounds to 

appeal, including in court , actions or inaction of officials and officials of state bodies and local governments. 

Therefore, in view of the above and taking into account the European experience in regulating the 

constitutional right to appeal, we propose Art. 40 of the Constitution of Ukraine to state in new edition: 

"Everyone has the right to submit individual or collective appeals or to personally address state authori-

ties, local governments and their officials and officials, who are obliged to take the necessary measures 

and provide a reasoned written response within the period prescribed by law."  

Keywords: constitution, appeal, right to appeal, state authorities, local self-government bodies. 
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ПРИЧИНИ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ 

 
 

Здійснено спробу проаналізувати причини ліквідації Запорозької Січі у всьому їх різнома-
нітті та взаємозвʼязку. Показано динаміку визрівання цих причин протягом існування останнього 
запорозького Коша (1744 – 1775 рр.).  

Зроблено висновок, що Запорозька Січ як анклав всередині держави стала абсолютно не-
сумісна з абсолютною монархією, що затвердилася в Росії. Запорозька Січ, зі своєю особливою 
військово-політичною організацією і самоврядуванням, своєрідним господарським і побутовим 
укладом, гострим соціальним розшаруванням і суперечностями, виявилася чужорідним тілом все-
редині імперії 

Ключові слова: Запорозька Січ, Катерина ІІ, переселенці, Петро Калнишевський, Новоро-
сійська губернія, ліквідація Запорозької Січі, Кючук-Кайнарджийський договір. 

 

Постановка проблеми. На початку червня 1775 р. на вимогу імператриці Кате-

рини II була ліквідована Запорозька Січ, яка представляла собою одну з форм українсь-

кої державності. Розгляд причин знищення Запорозької Січі сприяє деталізації загальної 
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історії запорозького козацтва в її цілісності та хронологічній послідовності. 

Мета – визначити причини ліквідації Запорозької Січі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. У працях 

В. А. Андрущенко, В. Б. Антоновича, О. М. Апанович,  В. О. Голобуцького, 

О. І. Гуржия, К. М. Гуслистого, А. Ф. Кащенко, Ю. А. Мицика, Д. С. Наливайко, 

П. М. Саса, А. О. Скальковського, С. М. Соловьова, В. Є. Шамбарова, О. Б. Широкорада, 

Д. І. Яворницького, присвячених історії запорозького козацтва, як правило, розглядалися 

основні причини ліквідації Запорозької Січі. Але найчастіше у сферу аналізу не потрап-

ляли багато подій і явищ внутрішнього життя Січі, наявність яких також багато в чому 

визначило рішення царського уряду про її знищення. 

Виклад основного матеріалу. Перший розгром Запорозької (Чортомлицькой) Січі за 

наказом Петра І стався ще 14 травня 1709 р. Зроблено це було в помсту за перехід частини 

запорозьких козаків на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнко на бік Карла ХІІ та Івана 

Мазепи. У своєму маніфесті від 26 травня 1709 р. Петро І одночасно з оголошенням про 

знищення Січі наказував «надалі запорожців у російські кордони не пускати» [6]. 

Запорозькі козаки в тому ж 1709 р. переселилися на територію, підконтрольну 

Османській імперії. Тут вони спочатку заснували Камʼянську Січ, а пізніше ‒ Олешків-

ську. Однак козаки хотіли примиритися з царським урядом і повернутися на колишні 

землі. Але Петро І рішуче чинив цьому спротив [3, с. 493]. 

Ставлення до запорожців у Петербурзі змінилося після вступу на російський престол 

Анни Іоанівни. Ініціатором такого повороту став президент Військової колегії фельдмаршал 

Христофор Мініх. У ході підготовки до війни з Туреччиною за вихід до Чорного моря, він 

вбачав користь від повернення в підданство Росії запорозьких козаків [15, с. 242]. 

31 серпня 1733 р. запорожцям було вручено грамоту Анни Іоанівни про помилу-

вання і прийняття їх під владу Росії [16, с. 221]. Запорожці, визнавши себе підданими 

імператриці, в березні того ж року піднялися по Дніпру і заснували Нову Січ. Вони зо-

бовʼязувалися виконувати роль передового форпосту Росії на рубежах з Османською 

імперією. За це російська влада призначала запорозькому війську щорічну платню в ро-

змірі 20 тисяч рублів [15, с. 266]. У своє розпорядження запорожці отримали колишні 

землі, які стали офіційно називатися «Вольностями Війська Запорозького». Саме ці зем-

лі, а не платня, стали головним джерелом доходів Коша. 

Заробляли запорожці і контрабандою, тим більше, що охорону кордонів вони не-

сли самі [15, с. 267]. Активно козаки займалися і «здобичнічеством» ‒ грабунком сусідів 

[5]. Це, природньо, викликало невдоволення царської влади. 

Історія Нової Січі протікала на тлі проведення царським урядом адміністративно-

територіальних перетворень на півдні Росії. Після закінчення російсько-турецької війни 

1735 – 1739 рр. офіційний Петербург приступив до заселення цих земель втікачами від 

османського ярма – сербами, хорватами, болгарами, греками, молдаванами, угорцями. У 

1752 р. в північно-західній частині «Вольностей Війська Запорозького» була створена 

Нова Сербія, а у 1753 р. на північно-східному кордоні Січі – Слов’яносербія. Відповідно 

до наказу Катерини ІІ від 22 березня 1764 р. Нова Сербія і Новослобідський полк були 

перетворені в Новоросійську губернію. 

Козаки постійно скаржилися на те, що на них тиснуть. Вони часто спалювали ма-

єтки, утворені колоністами, вважаючи їх загрозою територіальній цілісності Запоріжжя 

[1, с. 275]. У цих діях був прямий виклик офіційному Петербургу. Були випадки і зброй-

них зіткнень січовиків з гарнізонами російських фортець. У столиці імперії це розгляда-

лося як відвертий бунт запорожців [1, с. 275; 8]. 

Але незабаром і керівництво Коша стало проявляти зацікавленість в заселенні 

«Вольностей Війська Запорозького» вихідцями з Лівобережної і Слобідської України, 

так званими «посполитими» – особисто вільними селянами. При цьому використовува-

лися навіть радикальні методи. Так, в 1772 р. козаки насильно забрали на свої землі жи-

телів села Курилівка, заснованого на запорозькому порубіжжі. У 1773 р. запорозький 

полковник Іван Гараджа напав на жителів Ізюмської провінції і привів їх у Січ [5]. Ви-

могу російської влади притягнути його до відповідальності кошовий отаман Січі Кал-

нишевський так і не виконав [7]. 

Зацікавленість керівництва Січі в заселенні «Вольностей Війська Запорозького» 

пояснювалася тим, що при правлінні Калнишевського запорозькі землі, що належали у 

своїй більшості старшині і заможним козакам, перетворилися на своєрідні багатогалузе-

ві структури фермерського типу, які потребували постійного притоку робочої сили. Як 
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вказував один з авторитетних дослідників Запорозької Січі Володимир Голобуцький, 

саме розвиток господарства, а не військові походи стали основою діяльності козаків у 

той період [3, с. 510]. 

Ліквідація царизмом Січі часто асоціюється з тим, що вона була осередком анти-

феодальної боротьби. Свідченням цього стала участь січовиків у Коліївщині та в селян-

ській війні 1773-1775 рр. під проводом Омеляна Пугачова. Крім того, як традиційно за-

значалося в історичній літературі, Січ служила притулком для селян, які втікали сюди 

від кріпацтва. 

Але в той же час і в самій Новій Січі не було соціальної єдності. Старшина, кори-

стуючись своєю владою, захоплювала кращі землі, пасовища, рибні та мисливські угід-

дя, створювала численні зимівники, де працювали наймані робітники. Вона ж включала 

до свого доходу частину надходжень від загальновійськового господарства [8]. У проце-

сі майнового розшарування прості козаки і посполити постійно поповнювали ряди бід-

няків («сірому») або переходили в розряд «підсуседків», які працювали у заможної ста-

ршини на правах, близьких до положення феодально-залежного селянства, але зі 

збереженням особистої свободи. 

Втіленням соціальної і майнової нерівності в Новій Січі став її останній кошовий 

отаман Калнишевський. Він володів численними хуторами-зимівниками, орними полями 

і пасовищами [3, с. 498-499; 11, с. 128]. На відміну від своїх численних попередників 

останній кошовий отаман Запорозької Січі жив в умовах підвищеної комфортності [11, 

с. 128]. Подібне було абсолютно немислимо за часів простого і суворого побуту Івана 

Сірка та інших кошових Січі. 

Монолітність запорозького козацтва підточувалася і внутрішніми невдоволення-

ми, які виливалися іноді у відкриту боротьбу козацької «сіроми» з заможною старши-

ною, що стала на шлях особистого збагачення. В історії запорозького козацтва того часу 

зафіксовано чимало спалахів антистаршинських виступів. Найбільш велике повстання 

козацької бідноти в Новій Січі спалахнуло 26 грудня 1768 р. Рядові січовики, незадово-

лені свавіллям старшини, повстали, захопили пушкарню, розгромили господарства ста-

ршин і заможних козаків. Січова старшина, у тому числі і кошовий отаман Калнишевсь-

кий, були змушені тікати. Але і це повстання було придушене [4, с. 102-103; 12, с. 392; 

13, с. 120; 14, с. 440]. 

У пізній період історії Нової Січі стали навіть проявлятися і аномальні для запо-

розького товариства кріпосницькі тенденції. Наприклад, під час російсько-турецької 

війни 1768 – 1774 рр., коли відчувалася гостра нестача робочих рук, кошова старшина 

намагалася ввести трудову повинність для козаків і посполитих [2, с. 150]. 

Перестала Нова Січ бути і надійним притулком від феодального гніту. Яскравим 

показником цього стала зворотна хвиля втікачів із Запоріжжя в новостворені слободи 

Новоросійської губернії [11, с. 130]. 

І все ж підстав для кріпосницьких порядків на Запоріжжі не було. Нові поселенці, 

живучи від продажу своєї праці, мали особисту свободу і могли на свій розсуд змінюва-

ти роботодавця. Січ залишалася антикріпосницькою за своєю суттю. 

Нова Січ була достатнім подразником для російського престолу, тому що в ній 

зберігалося козацьке самоврядування. Тому політика царської влади була постійно 

спрямована на його обмеження. Царський уряд задовго до ліквідації Запорозької Січі 

підготував ряд проєктів, спрямованих на істотне скорочення її самоврядування [17]. 

Невдоволення Петербурга викликала і норовливість запорозьких козаків. Найчас-

тіше вони підпорядковувалися розпорядженням центральної влади лише остільки, оскі-

льки ці розпорядження їм подобалися. Іноді це шкодило і самим козакам. Наприклад, в 

1762 р. під час епідемії чуми вони не дозволили встановити у своїх володіннях карантин, 

не пустили туди лікарів. У результаті в Січі вимерло 9 тисяч осіб [15, с. 270]. 

Слід зазначити, що ще 19 березня 1765 р., за десять років до ліквідації Запорозь-

кої Січі, проєкт її реформування підготував і направив до Петербурга генерал-майор 

Карл фон Штофельн. До цього він два роки здійснював керівництво будівництвом фор-

тифікаційних споруд у самій Січі. Безпосереднє знайомство з життям запорозьких коза-

ків сформувало у нього досить негативне ставлення до них. Штофельн, зокрема, зазна-

чав організацію «гайдамацького промислу» на Запоріжжі, а також аморальні вчинки 

верхівки січової старшини по відношенню до рядового козацтва. Він пропонував ство-

рити на запорозьких землях Дніпровську губернію (за прикладом Новоросійської) і роз-

ділити її на два полки: Нікітінський і Кодацький [9, с. 37-40]. 
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Проєкт Штофельна про реформування Запорозької Січі поклали «під сукно». Ма-

буть Катерина ІІ вважала, що ще не настав час для його реалізації. Однак він не був за-

бутий, і пізніше багато його положень будуть висунуті запорожцям в якості офіційних 

звинувачень. 

Уряд Росії турбувала і політична нестійкість запорожців, у середовищі яких іноді 

виявлялося бажання повернутися в турецьке підданство. Як писала український історик 

Наталя Полонська-Василенко, у 1755 р. запорожці «відправляли до хана кримського де-

путатів з проханням, щоб вони були прийняті під його протекцію і в їх татарської землі 

жити» [10, 136]. 

Вирішальною для Нової Січі стала російсько-турецька війна 1768 – 1774 років, в 

якій взяло участь і Військо Запорозьке низове. 

Після закінчення війни й укладення Кючук-Кайнарджійського договору (10 липня 

1774 р.) кордони Росії перемістилися далеко на південь від Запоріжжя. Нова Січ перет-

ворилася у внутрішню область імперії і виявилася, за влучним визначенням відомого 

дослідника запорозького козацтва Дмитра Яворницького, в положенні «держави в дер-

жаві» [18, с. 8]. Січ втратила значення найважливішого форпосту для захисту південних 

кордонів Російської імперії від турецько-татарської агресії. 

Роль Запоріжжя як оборонної околиці імперії помітно зменшилася ще в результаті 

утворення в 1764 р. Новоросійської губернії. На її території, відповідно до указу Катерини ІІ 

від 10 травня 1770 р., була створена Дніпровська лінія в складі семи фортець [3, с. 509]. 

Поступово втрачало своє значення в складі збройних сил Росії і Військо Запорозьке ни-

зове. У період існування Нової Січі воно, крім воєн з Туреччиною (1735 – 1739, 1768 – 1774), 

не було задіяно урядом в інших військових акціях. Запорожці не брали участі ні в російсько-

шведській війні (1741 – 1743), ні в Семирічній війні (1756 – 1763). У порівнянні з іншими коза-

цькими утвореннями російської армії, у Війську Запорозькому низовому був найнижчий рівень 

дисципліни. Заможні козаки навіть посилали замість себе на військову службу «наймитів». 

Подібні випадки набували в той час хронічного характеру [3, с. 509]. 

Крім того, у звʼязку з невизначеністю чисельності, Запорозьке Військо низове не 

мало і постійного штатного розкладу, яке було в той час в інших регулярних військових 

формуваннях, зокрема, у Війську Донському, Слобідських і Лівобережних козацьких 

полках. Це, у свою чергу, створювало незручності і труднощі здійснення контролю над 

Запорозьким Військом з боку російської влади [17]. Наступила епоха регулярних армій і 

флотів, що звело значення Запорозького Війська до ролі допоміжного. 

Доля Нової Січі визначалася і тим, що запорізький край з його роздольними сте-

пами, родючими землями, не міг не привертати до себе російських дворян. Поширення 

феодалізму давало їм можливість зміцнити свої економічні та політичні позиції. Це збі-

галося і з інтересами російського уряду, який був зацікавлений у створенні на території 

Запорозької Січі великих поміщицьких господарств, в утвердженні тут кріпосницьких 

порядків, що існували в центральних регіонах імперії. 

Висновок. Таким чином, Запорозька Січ як анклав всередині держави стала абсо-

лютно несумісна з абсолютною монархією, що затвердилася в Росії. Запорозька Січ, зі 

своєю особливою військово-політичною організацією і самоврядуванням, своєрідним 

господарським і побутовим укладом, гострим соціальним розшаруванням і суперечнос-

тями, виявилася чужорідним тілом всередині імперії. Миритися з цим офіційний Петер-

бург не міг. Та й історія підтверджує, що нічого подібного не допускає на своїй території 

жодна централізована держава. 
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SUMMARY 
Yuriy H. Osadchyy. The reasons for the elimination of Zaporizhzhya Sich. In this article the 

author makes an attempt to analyse the reasons for the elimination of Zaporizhzhya Sich in the whole 
diversity and relationships, and also try to show the dynamics of their maturation for the duration of the 
last Zaporozhye Kosh.  

The author indicates that the aggravation of contradictions between the official St. Petersburg and 
Zaporozhye Cossacks began virtually immediately after their return in 1733 in citizenship of Russia and 
grounds of the New Sich  

A new Sich became irritant to the Russian throne, also because she saved the self-government of 
Cossacks. In 1764 the Institute of Hetman was abolished, then the only edge in Ukraine, where even acted 
troop and administrative – territorial self-government, was Zaporozhye. 

The relationship between the New Sich and St. Petersburg became particularly acute after the 
formation of Ekaterinoslav province.  

Russian - Turkish war of 1768-1774 became fateful years for the New Sich. After its completion 
and conclusion of Kyuchuk– Kaynardzhiysky treaty the borders of Russia has moved far to the South of 
Zaporozhye. New Sich has turned into the interior of the empire and lost its significance as an important 
outpost to protect the southern borders of the Russian Empire from the Turkish-Tatar aggression. 

According to the author, the main reason for the elimination of Zaporizhzhya Sich was that it, as a 
kind of enclave inside the country, has become totally incompatible with the absolute monarchy, which 
was established in Russia, as well as with the ongoing Russian autocrats administrative and territorial 
reforms aimed to centralize Empire.  

Keywords: Zaporizhian Sich, Catherine II, migrants, Petro Kalnyshevsky, the Novorossiysk prov-
ince, liquidation of the Zaporozhian Sich, Kyuchuk-Kaynardzhiysky contract. 
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ПРАВО ЖІНОК НА ЗДОРОВ’Я – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

Здійснено ґрунтовний аналіз міжнародно-правових актів, якими регламентовано право на 
здоров’я жінок; зосереджено увагу на проблемних аспектах, що потребують вирішення, серед 
яких: насилля, інфікування ВІЛ/СНІД, захист під час пандемії COVID-19.  

Акцентовано увагу на значенні  загальних і спеціальних рекомендацій, розроблених між-
народними договірними контрольними органами –  Комітетом з економічних, соціальних і куль-
турних прав і Комітетом з ліквідації дискримінації стосовно жінок  для захисту здоров’я жінок, які 
покладають на держави зобов’язання щодо дотримання, захисту і реалізації прав в означеній сфе-
рі. Зроблено відповідні висновки і рекомендації щодо імплементації положень цих актів у націо-
нальне законодавство держав з метою покращення ситуації в галузі забезпечення права на здо-
ров’я  жінок і надання медичної допомоги. 

Ключові слова: гендер, жінки, захист,  здоров’я, насилля, пандемія COVID-19, права люди-
ни, правова основа. 

 

Постановка проблеми. Стать людини має значний вплив на її здоров’я в резуль-

таті як біологічних, так і гендерних відмінностей. Здоров’я жінок і дівчат викликає осо-

бливе занепокоєння, оскільки в багатьох спільнотах вони перебувають у гіршому стано-

вищі у зв’язку з дискримінацією, спричиненою соціально-культурними факторами. 

Деякі із соціально-культурних чинників перешкоджають жінкам і дівчатам користувати-

ся якісними послугами служб охорони здоров’я. До таких чинників належать: нерівні 

права й можливості чоловіків і жінок; соціальні норми, що обмежують можливості для 
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освіти й добре оплачуваної роботи; виняткова концентрація репродуктивної ролі жінок; 

потенційне або насправді пережите фізичне, сексуальне й емоційне насильство. Про ма-

сштаби наявних проблем свідчать статистичні дані Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я (ВООЗ), відповідно до яких жінки й дівчата більш уразливі перед ВІЛ/СНІДом, що 

є основною причиною смерті жінок у віці 15-44 років. Серед жінок репродуктивного 

віку в усьому світі рак шийки матки є другим найбільш поширеним типом раку – понад 

90 % випадків смертей (серед жінок, що живуть у країнах із низьким і середнім рівнем 

доходу, через поганий доступ до служб скринінгу й лікування). Причому всі випадки 

захворювання пов’язані й передаються статевим шляхом як генітальна інфекція, що ви-

кликається папіломавірусом людини (ПВЛ). 

Жінки більш схильні до депресії й тривоги, ніж чоловіки. Депресія є основною 

причиною тягаря хвороб для жінок як у країнах із високим, так і в країнах із низьким і 

середнім рівнем доходу. Післяпологова депресія вражає 20 % матерів у країнах із низь-

ким і середньо-низьким рівнем доходу. Поширеним є також насильство щодо жінок – 

35 % жінок у світі протягом життя піддавалися або насильству з боку свого інтимного 

партнера, або сексуальному насильству з боку іншої особи. У середньому 30 % жінок, 

що перебували у відносинах, зазнали будь-якої форми фізичного або сексуального наси-

льства з боку свого партнера. 38 % убивств жінок у світі вчиняються інтимними партне-

рами. Також поширеною серед жінок є інвалідність, від якої страждає 15 % населення 

світу. Жінки-інваліди мають більш низькі показники здоров’я, що спричинено знижен-

ням рівня освіти й економічної участі та високими показниками зубожіння. 

Неінфекційні захворювання, особливо серцево-судинні й онкологічні, є основни-

ми причинами смерті серед літніх жінок, незалежно від рівня економічного розвитку 

країни, у якій вони живуть. На серцево-судинні захворювання припадає 46 % випадків 

смертей жінок похилого віку у світі. Ще 14 % випадків смертей викликані раком, в осно-

вному це рак легенів, молочної залози, кишечника та шлунку. Хронічні респіраторні 

захворювання призводять ще до 9 % випадків смертей жінок похилого віку [1]. Особли-

вим викликом для жінок стала пандемія COVID-19, яка є загрозою як для жінок репро-

дуктивного віку, зокрема вагітних жінок (а також плоду), так і літніх жінок, посилюючи 

їх вразливість. Виходячи з вищеозначеного, обрана тематика є актуальною та значимою.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Слід за-

значити, що загальні питання статусу жінок, захисту їхніх прав, включаючи право на 

здоров’я, привертають увагу вітчизняних і зарубіжних науковців, у роботах яких висвіт-

лено аспекти дотримання гендерного принципу, проблематику окремих видів захворю-

вань (причини ракових захворювань, загальні питання психічного здоров’я), смертності 

літніх жінок тощо. Зокрема слід вказати роботи таких авторів, як А. Білоусова, 

А. Бінагвахо, К. Віхтерих, О. Заколдаєва, Ж. Кемерон, Ф. Нгабо, Л. Фоміна, Р. Хадісова, 

Н. Хендель та ін. Разом із тим означена проблематика потребує подальшого дослідження 

з урахуванням сучасних реалій. 

Метою статті є визначення сучасних викликів для здоров’я жінок, що потребує 

проведення ґрунтовного аналізу конвенційних норм, програмних документів, рекомен-

дацій, зауважень міжнародних договірних контрольних органів, якими регламентовано 

право жінок на здоров’я, а також розробка відповідних висновків і рекомендації. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на роль жінок у суспільстві, міжнародне 

співтовариство прийняло низку загальних і спеціальних норм, що безпосередньо стосу-

ються загальних прав цієї категорії осіб, особливе місце серед них посідають норми, які 

мають на меті захист здоров’я жінок. Так, Міжнародний пакт про економічні, соціальні 

й культурні права (1966) акцентує увагу на тому, що особлива охорона повинна надава-

тися матерям протягом розумного періоду до й після пологів. Протягом цього періоду 

працюючим матерям повинна надаватись оплачувана відпустка або відпустка з достат-

ньою допомогою в соціальному забезпеченні (п. 2 ст. 10) [2]. 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979) містить зо-

бов’язання сторін договору вжити усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації 

щодо жінок у галузі охорони здоров’я з тим, щоб забезпечити на основі рівності чолові-

ків і жінок доступ до медичного обслуговування, зокрема в тому, що стосується плану-

вання розміру сім’ї. Сторони також забезпечують жінкам відповідне обслуговування в 

період вагітності, пологовий і післяпологовий період, надаючи в разі необхідності безо-

платні послуги, а також відповідне харчування в період вагітності та годування (ст. 12) 

[3]. На доповнення до Конвенції було прийнято Факультативний протокол, яким перед-
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бачено повноваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок як контрольного 

органу отримувати індивідуальні або колективні скарги (1999).  

Віденська декларація та Програма дій (1993) зосередили увагу на необхідності 

викорінення насильства за ознакою статі та всіх форм сексуального домагання й експлу-

атації, включаючи ті з них, які є наслідком культурних забобонів і незаконної міжнарод-

ної торгівлі жінками, що несумісні з гідністю й цінністю людської особистості. Вона 

закликала до прийняття правових заходів на національному рівні та здійснення міжна-

родної співпраці в таких галузях, як економічний і соціальний розвиток, освіта, безпечне 

материнство й охорона здоров’я, а також соціальна підтримка (ст. 18) [4]. 

Пекінська декларація (1995) передбачає зобов’язання забезпечувати жінкам і чо-

ловікам рівний доступ до освіти та медичної допомоги й рівне ставлення до них у цих 

сферах, поліпшення статевого й репродуктивного здоров’я жінок, а також підвищення 

їхнього освітнього рівня (ст. 30) [5]. 

Глобальна стратегія охорони здоров’я жінок і дітей (2010) визначає основні галу-

зі, у яких слід запровадити невідкладні заходи для збільшення фінансування, посилення 

політики та поліпшення роботи служб із надання послуг. Серед цих галузей такі: надан-

ня підтримки національним планам; комплексне надання послуг і запровадження заходів 

із порятунку життів, щоб жінки й діти могли мати доступ до профілактики та лікування 

в той час і в тому місці, де вони цього потребують; зміцнення систем охорони здоров’я, 

основою яких є достатня кількість кваліфікованих працівників; інноваційні підходи до 

фінансування; поліпшення моніторингу та оцінки з метою забезпечення підзвітності всіх 

сторін-учасниць. Виконання цієї стратегії є ключовою умовою досягнення Цілей тися-

чоліття в галузі розвитку до 2015 р. щодо поліпшення охорони материнства та зниження 

дитячої смертності [6]. 

Глобальна стратегія охорони здоров’я жінок, дітей і підлітків (2016-2030 рр.) пе-

редбачає такі цілі: знизити материнську смертність у глобальному масштабі; покласти 

край епідеміям ВІЛ, туберкульозу, малярії, забутих тропічних та інших інфекційних 

хвороб; забезпечити загальний доступ до медичного обслуговування в галузі сексуаль-

ного та репродуктивного здоров’я; істотно знизити смертність і захворюваність, 

пов’язані із забрудненням навколишнього середовища; забезпечити загальне охоплення 

послугами охорони здоров’я, включаючи захист від фінансових ризиків, і доступ до які-

сних основних послуг, лікарських засобів і вакцин; усунути всі шкідливі практики та 

будь-яку дискримінацію й насильство стосовно жінок і дівчат тощо (с. 6). Окрема увага 

в ній приділяється забезпеченню безпеки жінок, дітей і підлітків в умовах гуманітарних 

криз і нестабільності та реалізації їхніх прав на найвищий досяжний рівень здоров’я на-

віть у найважчих умовах [7].  

Серед міжнародних регіональних актів слід вказати Конвенцію Ради Європи про 

запобігання та боротьбу з насильством стосовно жінок і побутовим насильством (2011), 

яка є найбільш далекосяжним міжнародним договором, спрямованим на боротьбу з цим 

серйозним порушенням прав людини. Договір покликаний сформувати «нульову терпи-

мість» щодо цієї форми насильства та являє собою найважливіший крок до того, щоб 

зробити Європу й інші регіони світу більш безпечним місцем для життя. Наріжним ка-

менем цієї Конвенції є попередження насильства, захист жертв і покарання тих, хто 

скоює насильство. Конвенція також спрямована на те, щоб вплинути на світогляд людей, 

закликаючи всіх членів суспільства, особливо чоловіків і хлопчиків, змінити своє став-

лення до явища насильства [8]. 

Крім того, у межах Ради Європи також було прийнято Резолюцію 1861 (2012) 

«Закріплення прав жінок в усьому світі», що має на меті просування Конвенції Ради Єв-

ропи про запобігання та боротьбу з насильством стосовно жінок і побутовим насильст-

вом. У Резолюції акцентовано: на значимості залучення широкого кола держав (не тіль-

ки держав-членів організації) до участі в Конвенції; на застосуванні Конвенції не тільки 

стосовно жінок, але й щодо інших жертв побутового насильства; на організації інформа-

ційно-просвітницьких кампаній із метою досягнення кращого розуміння в суспільстві 

самого явища насильства щодо жінок; на підтримці заходів, спрямованих на поширення 

інформації про Конвенцію, включаючи забезпечення її перекладу національними мова-

ми тощо [9]. 

Протокол до Африканської хартії прав людини й народів, що стосується прав жі-

нок в Африці (2003), покладає на держави-учасниці зобов’язання щодо забезпечення 

права жінок на здоров’я, зокрема сексуальне та репродуктивне здоров’я, дотримання й 
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сприяння його зміцненню; надання доступних медичних послуг, включаючи інформа-

цію, освіту та спілкування в межах програми для жінок, особливо в сільській місцевості; 

установлення та зміцнення передпологового, пологового й післяпологового здоров’я та 

харчування для жінок протягом вагітності й під час годування груддю; захисту репроду-

ктивного права жінок шляхом надання дозволу на медичний аборт у випадках сексуаль-

ного насильства, зґвалтування, інцесту та у випадках, коли тривала вагітність загрожує 

психічному й фізичному здоров’ю матері або її життю чи плоду тощо (ст. 14) [10]. 

Серед нагальних проблем, що потребують ужиття невідкладних заходів у галузі 

охорони здоров’я жінок, є насильство, яке Декларація про викорінення насильства щодо 

жінок (1993) визначає як «будь-який акт насильства, скоєний на підставі статевої ознаки, 

який заподіяв або може заподіяти фізичну, статеву чи психологічну шкоду або страж-

дання жінкам, а також загроза скоєння таких актів, примус або довільне позбавлення 

волі в суспільному чи особистому житті» (ст. 1) [3]. 

Рух за права жінок протягом десятиліть був спрямований на те, щоб міжнародне 

співтовариство нарешті визнало насильство щодо жінок проблемою в галузі прав люди-

ни, а не вважало його просто приватним питанням, у яке державі не слід втручатися. 

У 1992 р. Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок (далі – КЛДЖ) заявив у 

своїй Загальній рекомендації № 19, що насильство стосовно жінок є формою дискримі-

нації, спрямованої проти жінки тільки тому, що вона – жінка, або насильство, що має 

невідповідний вплив на жінок. Таке насильство в значній мірі перешкоджає можливості 

жінок користуватися правами та свободами нарівні з чоловіками (п. 1) [11]. Декларацією 

про викорінення насильства щодо жінок (1993) було визнано, що насильство стосовно 

жінок порушує їх права й основні свободи, вона містить заклик до держав і міжнародно-

го співтовариства до викорінення такого насильства. У цьому ж році Віденською декла-

рацією та Програмою дій визнано, що викорінення насильства щодо жінок у суспільно-

му та приватному житті є зобов’язанням у галузі прав людини (ч. 2 ст. 18) [4]. Діюча тоді 

Комісія з прав людини вперше засудила гендерне насильство в 1994 р. і в тому ж році 

призначила Спеціального доповідача з питання про насильство щодо жінок (резолюція 

1994/45), його причини та наслідки. Всесвітня конференція ООН зі становища жінок 

(Пекін, 1995 р.) підтвердила висновки конференції у Відні, визнавши насильство щодо 

жінок однією з найважливіших проблемних сфер (п. 24) [5]. 

Визначення насильства щодо жінок як порушення прав людини є важливим кон-

цептуальним зрушенням. Воно означає визнання того, що жінки піддаються насильству 

не випадково і не через вроджену уразливість. Насильство є результатом структурної та 

глибоко вкоріненої дискримінації, із якою держава зобов’язана боротися. Запобігання та 

боротьба з насильством щодо жінок, таким чином, не є актом благодійності. Це юридич-

не й моральне зобов’язання, яке потребує прийняття законодавчих, адміністративних та 

інституційних заходів і реформ. 

Декларація про викорінення насильства щодо жінок і Загальна рекомендація № 19 

КЛДЖ пропагують ідею про обов’язок держав дотримуватися належної обачності. У 

рамках цього зобов’язання держави мають вживати позитивних заходів із попередження 

насильства й захисту жінок, покарання осіб, відповідальних за вчинення актів насильст-

ва, а також із виплати компенсацій жертвам насильства. 

У 2017 р. КЛДЖ прийняв Загальну рекомендацію № 35 про гендерне насильство 

щодо жінок, яка доповнила й оновила керівні вказівки для держав-учасниць, викладені в 

Загальній рекомендації № 19 (обидва документи належить застосовувати в сукупності), 

у якій зазначено, що право жінок на життя, вільне від гендерного насильства, нерозрив-

но пов’язане з іншими правами людини, такими, як право на життя, здоров’я, свободу та 

особисту недоторканність, рівність і рівний захист у сім’ї, свободу від катувань, жорсто-

кого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, а також право на сво-

боду вираження поглядів і пересування, участі у зборах та асоціаціях, і невіддільне від 

цих прав. За певних обставин гендерне насильство щодо жінок може прирівнюватися до 

тортур або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження, у 

тому числі у випадках зґвалтування, побутового насильства або практики шкідливих 

звичаїв і традицій (пп. 15-16) [12]. 

У Загальній рекомендації № 37 (2018) про гендерні аспекти зниження ризику лих 

в умовах зміни клімату КЛДЖ зазначив, що в статті 12 Конвенції міститься заклик до 

держав-учасниць гарантувати фактичну рівність жінок і чоловіків під час надання меди-

чних послуг, включаючи послуги з охорони сексуального й репродуктивного здоров’я та 
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послуги, що стосуються психічного й психологічного здоров’я. Заходи, яких держави-

учасниці повинні вживати відповідно до статті 12 з метою дотримання, захисту та здійс-

нення права всіх жінок на здоров’я, викладені в Загальній рекомендації № 24 (1999), що 

стосується жінок та охорони здоров’я. Система медичного обслуговування, включаючи 

послуги в галузі сексуального й репродуктивного здоров’я, повинна бути доступною, 

прийнятною та якісною навіть у надзвичайних ситуаціях. Із цією метою слід вжити за-

ходів задля того, щоб у системі медичного обслуговування впроваджувалися, враховую-

чи гендерну проблематику, стратегії, бюджети й практика моніторингу, спрямовані на 

забезпечення кліматостійкості й «живучості» в надзвичайних ситуаціях. 

Зміна клімату й лиха, включаючи епідемії, є факторами, що визначають пошире-

ність, розподіл і ступінь тяжкості нових захворювань і тих, які повторно виникають. Пі-

двищена вразливість жінок і дівчат до хвороб пояснюється їх нерівністю в доступі до 

продовольства та медичного обслуговування, а також поширеним у суспільстві уявлен-

ням про те, що саме жінки в першу чергу повинні дбати про дітей, людей похилого віку 

та хворих (ст. 65-66) [13]. 

Негативний вплив на здоров’я жінок має також інфікування ВІЛ/СНІДом. У цьо-

му зв’язку слід згадати Загальну рекомендацію № 15 «Недопущення дискримінації жі-

нок у національних стратегіях запобігання синдрому набутого імунодефіциту (СНІД) і 

боротьби з ним» КЛДЖ (1990), яка містить рекомендації державам-учасницям: активізу-

вати свої зусилля з поширення інформації для підвищення обізнаності населення щодо 

ризику інфікування ВІЛ/СНІДом, особливо серед жінок та дітей; у програмах боротьби 

зі СНІДом приділяти особливу увагу правам і потребам жінок та дітей, а також факто-

рам, пов’язаним із репродуктивною роллю жінок та їх підпорядкованим статусом у де-

яких суспільствах, що робить їх особливо вразливими до ВІЛ; забезпечити активну 

участь жінок у первинній медичній допомозі та вжитті заходів щодо посилення їхньої 

ролі як постачальників медичних послуг, медичних працівників та освітян у профілак-

тиці ВІЛ-інфекції; внести до своїх звітів, згідно зі статтею 12 Конвенції, інформацію про 

наслідки СНІДу для становища жінок і про заходи щодо задоволення потреб заражених 

жінок і запобігання конкретній дискримінації жінок у відповідь на СНІД [14]. 

Особливого захисту потребують жінки в умовах пандемії. Під час кризових ситу-

ацій, подібних до пандемії COVID-19, жінки перебувають на передових позиціях, і їх 

внесок у боротьбу із захворюванням важко переоцінити. У той же час, за словами пред-

ставників Структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливос-

тей жінок («ООН-жінки»), саме на них найбільше позначаються економічні та соціальні 

наслідки пандемії. 

У своєму зверненні Директорка-виконавець Структури «ООН-жінки» Фумзіле 

Мламбо-Нгкука зазначила, що «в усьому світі жінки складають 70 відсотків співробіт-

ників у галузі охорони здоров’я й соціального обслуговування, включаючи медсестр, 

акушерок, санітарок і працівниць пралень». Вона вказала, що «необхідно розробити 

стратегії, спрямовані на запобігання пов’язаних із коронавірусом COVID-19 негативних 

економічних наслідків і на зниження ризиків, що загрожують здоров’ю жінок. Важливо 

також ужити заходів, що сприяють тому, щоб жінки проявляли стійкість і залишалися 

непохитними в період таких випробувань, як пандемія» [15]. 

Для того щоб національні уряди, законодавчі органи, муніципальна влада та інші 

інстанції, від яких залежить прийняття рішень, враховували потреби жінок у боротьбі з 

пандемією, Структура «ООН-жінки» розробила низку відповідних рекомендацій, які 

охоплюють такі питання: доступу жінок до ресурсів, гарячих ліній і притулків у випадку 

скоєння насильства щодо них; представництва жінок у прийнятті політичних рішень у 

світі; викорінення нерівності між чоловіками й жінками з точки зору доступу до безпеки, 

зокрема щодо медичного страхування, допомоги у зв’язку з безробіттям та іншого соціа-

льного захисту; забезпечення надання належної медичної та соціальної допомоги літнім 

жінкам; забезпечення здоров’я матерів тощо [16]. 

У Заяві Верховного комісара ООН із прав людини М. Бачелет від 30 червня 

2020 р. зазначено, що COVID-19 посилює ізоляцію та дискримінацію жінок і дівчат: у 

них немає соціального захисту у зв’язку із зайнятістю в неформальному секторі, на ро-

боті з низькою оплатою й низьким статусом; підвищується їх навантаження у зв’язку з 

доглядом за дітьми та літніми родичами; триває їх усунення від процесів прийняття рі-

шень. За останні кілька місяців також зросла кількість випадків широко розповсюджено-

го гендерного насильства, про що свідчить кількість осіб, які звернулися на цілодобові 
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лінії допомоги жертвам домашнього насильства. Ця ситуація може призвести до втрати 

досягнень у галузі охорони здоров’я, економічної діяльності та рівних прав жінок [17]. 

Питання захисту жінок під час COVID-19 знайшли своє відображення в стратегі-

чних документах, прийнятих ООН. Так, у Стратегічному плані забезпечення готовності 

й реагування акцентовано увагу на вирішення проблеми попередження насильства щодо 

жінок і дівчат, яке набуває все більших масштабів, і реагування на нього [18]. У доповіді 

Генерального секретаря ООН «Спільна відповідальність, глобальна солідарність: реагу-

вання на соціально-економічні наслідки COVID-19» (березень 2020 р.) міститься заклик 

зосередитись на таких категоріях осіб, як жінки, молодь, працівники з низькою оплатою 

праці, малі та середні підприємства, неформальний сектор та інші вразливі групи, які 

вже перебувають у групі ризику [19]. 

У розробленій ООН Аналітичній записці: вплив COVID-19 на жінок указано низ-

ку заходів, яких слід ужити на національному рівні задля поліпшення становища жінок у 

період пандемії. Зазначено, що в усіх сферах – від охорони здоров’я до економіки, від 

безпеки до соціального захисту – вплив COVID-19 на жінок і дівчат посилюється просто 

в силу їхньої статі. Окрім того, детально розглянуто кожну з означених проблем, 

з’ясовано, яким чином змінюється життя жінок і дівчат у результаті поширення COVID-

19, запропоновано пріоритетні заходи на додаток до заходів негайного реагування й від-

новлення на довгострокову перспективу [20]. 

Висновки. Виходячи з вищеозначеного, слід констатувати, що міжнародне спів-

товариство докладає суттєвих зусиль до розробки норм щодо захисту права на здоров’я 

жінок, гарантованого універсальними й регіональними актами в галузі прав людини. 

Імплементація положень міжнародних норм у цій сфері потребує: прийняття відповід-

них національних законів; внесення змін до чинних нормативних актів; розробки націо-

нальних програм, які враховуватимуть правові, соціальні, психологічні аспекти цієї про-

блематики; створення відповідних національних інституцій із надання допомоги жінкам 

у разі порушення їх прав тощо. Разом із тим поява нових викликів для здоров’я жінок, 

таких як інфікування ВІЛ/СНІДом, різні форми насильства, пандемія COVID-19 та ін., 

потребує консолідації зусиль світового співтовариства, міжнародних спеціалізованих 

органів, держав щодо протидії їх розповсюдження та надання медичної допомоги осо-

бам, які її потребують. Суттєве значення має розвиток міжнародної співпраці, в основі 

якої повинен бути: обмін науковими досягненнями щодо методів лікування нових хво-

роб, розробка медичних препаратів; широке використання інформаційно-

комунікаційних технологій у медичній сфері; гуманітарна допомога.  
 

Список використаних джерел 

1. Всемирная организация здравоохранения. URL : 

https://www.who.int/topics/womens_health/women-health-final.pdf?ua=1. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. URL : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. 

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL : 

http://www. un-documents.net/a34r180. 

4. Венская декларация и Программа действий.  URL : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml. 

5. Пекинская декларация. URL :  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml. 

6. Global Strategy for Women’s and Children’s Health. URL : 

https://www.who.int/pmnch/topics/maternal/20100914_gswch_en.pdf?ua=1. 

7. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.). 

URL:  https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-

health-ru.pdf?ua=1. 

8. Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении жен-

щин и домашним насилием. Стамбульская конвенция. URL: https://rm.coe.int/1680464e75. 

9. Укрепление прав женщин во всем мире. Резолюция 1860 (2012).  URL : 

https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/[russian_documents]/%5B2012%5D/%5BJan2012%5D/

Res1860_rus.asp. 

10. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in 

Africa. URL: https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf. 

11. Общая рекомендация № 19 (Одиннадцатая сессия, 1992 год): Насилие в отношении жен-

щин.  URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf. 

12. Committee on the Elimination of Discrimination against Women General Recommendation 

No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. URL : 

https://www.who.int/topics/womens_health/women-health-final.pdf?ua=1
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml
https://www.who.int/pmnch/topics/maternal/20100914_gswch_en.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-ru.pdf?ua=1
https://rm.coe.int/1680464e75
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5brussian_documents%5d/%5B2012%5D/%5BJan2012%5D/Res1860_rus.asp
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5brussian_documents%5d/%5B2012%5D/%5BJan2012%5D/Res1860_rus.asp
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

80 ISSN 2078-3566 

https://undocs.org/CEDAW/C/GC/35. 

13. Committee on the Elimination of Discrimination against Women General Recommendation 

No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate 

change. URL: https://undocs.org/CEDAW/C/GC/37. 

14. General recommendation No. 15: Avoidance of discrimination against women in national strategies 

for the prevention and control of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).  URL : 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4726_E.pdf. 

15. Действия ООН в борьбе с COVID-19 направлены на помощь наиболее уязвимым слоям 

населения. Женщины. URL: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-working-ensure-vulnerable-groups-

not-left-behind-covid-19. 

16. Контрольный список ответов COVID-19 от заместителя исполнительного директора 

ООН Женщины Аси Регнер. URL: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-checklist-

for-covid-19-response-by-ded-regner. 

17. Заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет 30 июня 

2020 г. URL : https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26015&LangID=R. 

18. 2019 Novel Coronavirus (2019‑nCoV): Strategic preparedness and response plan. URL: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf.  

19. Share responsibility, global solidarity: Responding to socio-economic consequences of COVID-19. 

URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf. 

20. Аналитическая записка: влияние COVID-19  на женщин. URL : 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/russian_brief_on_covid_and_women_rev.pdf. 

 

References 

1. Vsemirnaya organizatsiya zdravokhranyeniya [World Health Organization]. URL : 

https://www.who.int/topics/womens_health/women-health-final.pdf?ua=1. [in Russ.] 

2. Mezhdunarodnyy pakt ob ekonomicheskikh, sotsial'nykh i kul'turnykh pravakh [International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights]. URL : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. [in Russ.] 

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL : 

http://www. un-documents.net/a34r180. [in Eng.] 

4. Venskaya deklaratsiya i Programma deystviy [Vienna Declaration and Program of Action].  

URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml. [in Russ.] 

5. Pekinskaya deklaratsiya [Beijing Declaration]. URL :  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml. [in Russ.] 

6. Global Strategy for Women’s and Children’s Health. URL : 

https://www.who.int/pmnch/topics/maternal/20100914_gswch_en.pdf?ua=1. [in Eng.] 

7. Global'naya strategiya okhrany zdorov'ya zhenshchin, detey i podrostkov (2016–2030 gg.) 

[Global Strategy for Women's, Children's and Adolescent Health (2016–2030)]. URL :  

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-

ru.pdf?ua=1. [in Russ.] 

8.  Konventsiya Soveta Yevropy o preduprezhdenii i bor'be s nasiliyem v otnoshenii zhenshchin 

i domashnim nasiliyem. Stambul'skaya konventsiy [Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence. Istanbul Convention]. URL : 

https://rm.coe.int/1680464e75. [in Russ.] 

9. Ukrepleniye prav zhenshchin vo vsem mire. Rezolyutsiya 1860 (2012) [Advancing women’s 

rights worldwide Resolution 1860 (2012)]. URL : 

https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/[russian_documents]/%5B2012%5D/%5BJan2012%5D/

Res1860_rus.asp. [in Russ.] 

10. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in 

Africa. URL : https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf. [in 

Eng.] 

11. Obshchaya rekomendatsiya № 19 (Odinnadtsataya sessiya, 1992 god): Nasiliye v otnoshenii 

zhenshchin [General recommendation No. 19 (eleventh session, 1992): Violence against women]. URL : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf. [in Russ.] 

12. Committee on the Elimination of Discrimination against Women General Recommendation 

No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. URL : 

https://undocs.org/CEDAW/C/GC/35. [in Eng] 

13. Committee on the Elimination of Discrimination against Women General Recommendation 

No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate 

change. URL : https://undocs.org/CEDAW/C/GC/37. [in Eng.] 

14. General recommendation No. 15: Avoidance of discrimination against women in national 

strategies for the prevention and control of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).  URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_472

6_E.pdf. [in Eng.] 

15. Deystviya OON v bor'be s COVID-19 napravleny na pomoshch' naiboleye uyazvimym 

https://undocs.org/CEDAW/C/GC/37
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4726_E.pdf
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-checklist-for-covid-19-response-by-ded-regner
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-checklist-for-covid-19-response-by-ded-regner
https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26015&LangID=R
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/russian_brief_on_covid_and_women_rev.pdf
https://www.who.int/topics/womens_health/women-health-final.pdf?ua=1
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml
https://www.who.int/pmnch/topics/maternal/20100914_gswch_en.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-ru.pdf?ua=1
https://rm.coe.int/1680464e75
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5brussian_documents%5d/%5B2012%5D/%5BJan2012%5D/Res1860_rus.asp
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5brussian_documents%5d/%5B2012%5D/%5BJan2012%5D/Res1860_rus.asp
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf
https://undocs.org/CEDAW/C/GC/37
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4726_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4726_E.pdf


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 81 

sloyam naseleniya. Zhenshchiny [UN actions in the fight against COVID-19 are aimed at helping the 

most vulnerable segments of the population. Women]. URL : https://www.un.org/ru/coronavirus/un-

working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19. [in Russ.] 

16. Kontrol'nyy spisok otvetov COVID-19 ot zamestitelya ispolnitel'nogo direktora OON 

Zhenshchiny Asi Regner [Checklist for COVID-19 response by UN Women Deputy Executive Director Åsa 

Regnér]. URL: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-checklist-for-covid-19-response-by-

ded-regner. [in Russ.] 

17. Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet June 30, 2020 

[Statement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights 30 June 2020]. URL: 

https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26015&LangID=R. [in 

Russ.] 

18. 2019 Novel Coronavirus (2019‑nCoV): Strategic preparedness and response plan. URL: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf. [in Eng.] 

19. Share responsibility, global solidarity: Responding to socio-economic consequences of COVID-

19. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf. 

20. Analiticheskaya zapiska: vliyaniye COVID-19 na zhenshchin [Policy Brief: Impact of COVID-19 

on Women]. URL : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/russian_brief_on_covid_and_women_rev.pdf. [in 

Russ.] 

 

SUMMARY 

Tetyana L. Syroyid. Women’s right to health – modern challenges: international legal as-

pect. The article contains a detailed analysis of international legal acts regulating women's right to health; 

the focus is on problematic aspects that need to be addressed, including: violence, HIV / AIDS, protection 

during a pandemic of COVID-19.  

The article highlights the provisions of the following universal and regional acts of a general na-

ture: the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), the Declaration on the Elimination of 

Violence against Women (1993), Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence 

against Women and Domestic Violence (2011), Protocol to the African Charter on Human and Peoples' 

Rights on the Rights of Women in Africa (2003).  

The article also covers proceedings of international intergovernmental forums, strategic docu-

ments, reports of the UN Secretary-General focusing on the general protection of women's rights and, in 

particular, the right to health, including the Vienna Declaration and Program of Action (1993), the Beijing 

Declaration (1995), Global Strategy for Women's and Children's Health (2010), Global Strategy for 

Women's, Children's and Adolescent's Health (2016-2030), Strategic Preparedness and Response Plan 

(2020), Report of the Secretary-General UN "Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the 

Socio-Economic Impacts of COVID-19" (2020) etc. 

The emphasis is placed on the importance of general and special recommendations developed by 

international treaty monitoring bodies - the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women in the field of women's health, which 

oblige states to comply with, protect and enforce rights in this area. In order to improve the situation in 

the field of protection of women's rights, the appropriate conclusions and recommendations on the im-

plementation of the provisions of these acts into national state legislation have been made. 

Keywords: gender, women, protection, health, violence, COVID-19 pandemic, human rights, le-

gal framework. 
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ   

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЛЕЖНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО  

ЗАХИСТУ НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В УКРАЇНІ 
 

Досліджено практику Європейського суду з прав людини щодо відповідальності та конт-

ролю за невиконанням судових рішень в Україні. У дослідженні наголошено на важливості питан-

ня виконання судових рішень, які набули чинності.  

Зроблено висновок, що в Україні існує проблема, яка має стійкий повторюваний характер – 

надмірна тривалість виконання або невиконання судових рішень, що є порушенням гарантованих 

ЄКПЛ прав на справедливий судовий розгляд і на повагу власності. Незважаючи на те, що ЄСПЛ 

неодноразово вказував на виконання судового рішення як частину судового розгляду, в Україні 

досі не завжди належно враховується ця позиція ЄСПЛ. Виконання судового рішення є частиною 

зобов’язань держав щодо забезпечення доступу до правосуддя згідно зі ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини та основних свобод.  

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, відповідальність та ко-

нтроль, виконання судових рішень. 

 

Постановка проблеми. Примусове виконання судових рішень є важливою час-

тиною механізму захисту порушеного права, оскільки неможливість реалізувати рішен-

ня, яке набуло чинності, позбавляє сенсу весь попередній судовий процес. 

Від того, наскільки швидко і повно виконуються судові рішення, залежить дуже 

багато – від безпосереднього дотримання прав та інтересів юридичних і фізичних осіб до 

ставлення суспільства до судової процедури як дієвої форми захисту порушених прав та 

інтересів. 

Невиконання судових рішень в Україні є одним з найбільш поширених злочинів 

проти інтересів правосуддя. Ключовим безпосереднім об’єктом цього злочину є суспіль-

ні відносини та інтереси у сфері законного функціонування органів, які покликані вико-

нувати судові рішення. Додатковим безпосереднім об’єктом зазначеного злочину є сус-

пільні відносини та інтереси у сфері дотримання конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, охорони інтересів юридичних осіб, суспільства і держави. Незважаючи на 

те, що зазначене діяння визнається кримінальним правопорушенням, передбаченим 

статтею 382 Кримінального кодексу, невиконання судових рішень в нашій державі про-

довжує бути досить поширеним. На важливість цієї проблеми вказує також і те, що воно 

підпадає під кваліфікацію ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод – порушення права на справедливий суд. Європейський суд з прав людини неод-

норазово у своїх рішеннях наголошував на серйозності та масштабності цієї загрози для 

України. 

На сьогодні наявні свідчення неефективності застосування ст. 382 Кримінального 

кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень. 

Відповідно до статистики Державної судової адміністрації, у минулому 2019 р. було за-

реєстровано 3183 кримінальних провадження за зазначеною статтею, тимчасом як засу-

джено за цією статтею тільки 51 особу. Крім того, сама наявність кримінального прова-

дження проти представників органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, які саботують виконання судового рішення, по суті не вирішує пробле-

ми громадян [1]. 

Відсоток виконання судових рішень дещо різнився відповідно до років, проте ні-

коли не перевищував 40–45 %, а в деякі роки знижувався до критичних позначень 5–

10 %. Як наслідок, згідно з офіційними урядовими джерелами, до початку реформи дер-
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жавної виконавчої служби, задекларованої в Україні після 2014 р., рівень виконання су-

дових рішень у цивільних справах становив тільки приблизно 6 %, а загальна вартість 

невиконаних рішень у цій сфері становила приблизно 400 млрд грн, що стало одним з 

головних бар’єрів на шляху до утвердження верховенства права в державі та ефективної 

роботи судів і суддів [2]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблема 

відповідальності та контролю за невиконанням судових рішень в Україні загалом була 

предметом розгляду в працях таких вчених, як З. Бортновська, М. Булгакова, М. Жуш-

ман, Ю. Зайцев, Г. Фединяк, О. Шуміло, С. Якимчук та ін. Однак відповідальність та 

контроль за невиконанням судових рішень в межах практики ЄСПЛ залишається недо-

статньо дослідженими та такими, що потребують подальшого вивчення. 

Метою статті є аналіз практики ЄСПЛ щодо відповідальності та контролю за не-

виконанням судових рішень в Україні та надання рекомендацій стосовно покращення 

зазначеної ситуації. 

Виклад основного матеріалу. Злісне невиконання судового рішення, яке набуло 

чинності, є найбільш поширеною формою вчинення злочину, передбаченого ст. 382 КК. 

У вітчизняній правовій доктрині і дотепер невиконання судових рішень розуміється з 

певною неоднозначністю. Також в правовій літературі відбувається юридична дискусія з 

приводу того, чи може злісне невиконання рішення суду бути вчинене у формі дії або 

бездіяльності або тільки у формі бездіяльності. 

Відповідно до зазначеної ситуації висуваються різні погляди. Тож перший погляд 

полягає у визнанні можливості вчинення злісного невиконання судового рішення як у 

формі бездіяльності, так і у формі дії. Відповідно, невиконання виражається, як правило, 

в бездіяльності – невиконанні процесуального акта, наприклад, керівник підприємства 

не виконує рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненої особи, бухгал-

тер не здійснює стягнення грошових коштів за виконавчим документом. Однак можуть 

бути і дії, що порушують заборони, які містяться в процесуальних актах, наприклад, не-

зважаючи на судове рішення, яким позбавлено права займати певні посади або займати-

ся певною діяльністю, службовець органу місцевого самоврядування приймає цю особу 

на роботу саме на посаду, яка передбачає здійснення діяльності, що заборонена. 

Інший погляд полягає у визнанні можливості здійснення злісного невиконання 

судового рішення тільки у формі бездіяльності. У такому разі невиконання судового 

рішення здійснюється шляхом бездіяльності, являє собою невиконання своїх службових 

обов’язків відповідним суб’єктом, зазначеним у диспозиції ст. 382 Кримінального коде-

ксу. Наприклад, керівник підприємства, організації або установи не виконує рішення 

суду про поновлення на посаді незаконно звільненого працівника. Саме цей погляд є 

більш поширеним у науковій спільноті та видається доцільним. 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, відкрита до 

підписання 4 листопада 1950 р. і набула чинності 3 вересня 1953 р., встановила європей-

ські стандарти забезпечення прав людини. Особисті і політичні права і свободи, гаран-

товані Європейською Конвенцією, посідають важливе місце в системі прав і свобод лю-

дини і громадянина. 

Вступ України до Ради Європи в 1995 р. став важливим етапом у розвитку націо-

нальної правової системи і поставив важливе питання про визначення місця Європейсь-

кої конвенції про захист прав людини і основних свобод в системі джерел українського 

права. При цьому Європейська конвенція не тільки закріплює основоположні права і 

свободи, але також містить норми, що закріплюють діяльність Європейського суду з 

прав людини щодо застосування і тлумачення конвенційних положень. 

Крім закону про ратифікацію Європейської конвенції про захист прав людини і 

основних свобод, Україна також ухвалила закон «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини». Ст. 17 вищезазначеного закону закріплює 

норму, що українські суди застосовують під час розгляду справ Конвенцію та практику 

Європейського суду з прав людини як джерело права [3]. 

Варто зазначити, що Європейський суд з прав людини здійснює тлумачення по-

ложень Європейської конвенції з урахуванням сучасних реалій суспільства і конвенційні 

положення набувають ширшого змістового навантаження. У зв’язку з цим становлять 

інтерес постанови Європейського суду з прав людини в плані їх узгодженості з націона-

льним законодавством. Європейська конвенція, будучи різновидом міжнародного дого-

вору, в системі джерел українського права посідає місце безпосередньо після Конститу-
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ції України, як і інші міжнародні договори, ратифіковані нашою державою, у сфері прав 

та свобод людини і громадянина. У разі виникнення колізії між міжнародним договором 

і Конституцією України має діяти правило про вищу юридичну силу Конституції.  

Україна як учасник Конвенції про захист прав людини і основних свобод визнає 

юрисдикцію Європейського суду з прав людини  з питань тлумачення і застосування 

Конвенції і протоколів до неї в разі передбачуваного порушення Україною положень 

цих договірних актів, коли передбачуване порушення було після набуття ними чинності 

щодо України. Тому застосування судами вищеназваної Конвенції має здійснюватися з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини для уникнення будь-якого 

порушення Конвенції про захист прав людини та основних свобод. 

Постанова Європейського суду з прав людини є підставою для перегляду справи 

українським судом за нововиявленими обставинами. У процесі провадження у такій 

справі суд може зробити висновок про неможливість виконання постанови ЄСПЛ у ме-

жах чинного українського законодавства. Самостійне рішення судами цієї справи приз-

водило б до можливості різної оцінки конституційності тих самих положень Закону. Тим 

самим ставилося б під сумнів саме верховенство Конституції України. Оскільки Євро-

пейська конвенція про захист прав людини і основних свобод по суті визнає ті самі цін-

ності, що і Конституція нашої держави, такий висновок призводить до необхідності пе-

ревірки конституційності норми, порушеної рішенням ЄСПЛ. 

Варто відзначити, що Європейська конвенція, будучи джерелом українського 

права, при збереженні верховенства Конституції України впливає на розвиток націона-

льного законодавства. При цьому тільки Конституційний Суд України може вирішувати 

питання про конституційність норми, порушеної постановою Європейського суду з прав 

людина. 

Категорія справедливості в процесуальній діяльності розкривається через фунда-

ментальне право на справедливий судовий розгляд, яке тісно пов’язано з правом на су-

довий захист взагалі. Неможливо відповісти на питання про те, чи було реалізовано пра-

во на справедливий суд і дотримані його права, якщо невідомо, що розуміється під 

правом на звернення до суду загалом. 

Загальновизнано, що право на судовий розгляд належить до першого покоління 

прав і свобод людини. Цей факт визначив його закріплення в Міжнародному біллі про 

права людини. Також поміж основних вимог до правосуддя є забезпечення права кожно-

го на справедливий та в розумний строк розгляд спору щодо його прав та обов’язків ци-

вільного характеру, що кореспондується зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і ос-

новоположних свобод [4]. 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, будучи за 

своєю суттю локальним міжнародним договором, відіграє суттєву роль в забезпеченні 

належного функціонування національних судових систем. Конвенція із зрозумілих при-

чин запозичила у своєму змісті ідеї природноправової доктрини прав людини, закладеної 

у Загальній Декларації прав людини. Принципово важливим є той факт, що ЄКПЛ має 

регулятивну властивість. Її положення безпосередньо застосовуються Європейським 

судом з прав людини в постановах під час вирішення конкретних справ. Загальновідомо, 

що постанови ЄСПЛ є для країн-учасниць Конвенції обов’язковими до виконання. Отже, 

положення ЄКПЛ і їх тлумачення ЄСПЛ мають істотне значення для правотворчої і пра-

возастосовної діяльності учасників Конвенції, в тому числі й України. Цей факт демон-

струє, наскільки важливим є розуміння і сутнісне наповнення кожної статті ЄКПЛ. 

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, виконання судових рі-

шень розуміється як ключова частина судового розгляду в розумінні ст. 6 Конвенції про 

захист прав і основних свобод людини. ЄСПЛ неодноразово наголошував, що це право 

стало б декларативним у випадку, коли б правова система держави допускала, щоб оста-

точне, обов’язкове судове рішення залишалося невиконаним. Це призводить до ситуації, 

несумісної з принципом верховенства права. 

Крім того, у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 1787 (2011) від 

26 січня 2011 р. «Виконання рішень Європейського суду з прав людини» зазначається 

наявність основних системних недоліків, які викликають велику кількість повторюваних 

висновків щодо порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

і серйозно підривають верховенство права. Щодо України ці проблеми пов'язані, зокре-

ма, із хронічним невиконанням рішень національних судів. У резолюції також зазначено, 

що Україна повинна терміново ухвалити комплексну стратегію щодо виправлення ситу-
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ації, за якої значна кількість остаточних судових рішень залишається невиконаною, а 

також впровадити ефективні внутрішні засоби правового захисту у відповідь на пілотне 

рішення в справі «Іванов проти України» [5]. 

У діяльність Європейського суду з прав людини останнього десятиліття було запро-

ваджено процедуру винесення так званих «пілотних рішень», здатних суттєво стимулюва-

ти держав-членів Ради Європи забезпечувати належний рівень захисту прав і свобод інди-

відів, що перебувають під їхньою юрисдикцією. Йдеться про ухвалення рішень, здатних 

привернути увагу держав до системних проблем національного законодавства, що стають 

основною причиною подання великого масиву однотипних скарг. Отже, правова природа 

«пілотних рішень» ЄСПЛ становить великий інтерес для юридичної доктрини. 

Щодо юридичного визначення, то під дефініцією «пілотне рішення» пропонується 

розуміти остаточне рішення у справі, що розглядається у першочерговому порядку, в якій 

Європейський суд з прав людини визнає порушення прав, гарантованих Конвенцією, а 

також встановлює, що подібне порушення має масовий характер через системно-

структурну дисфункцію правової системи держави-відповідача та накладає на державу-

учасницю зобов’язання вжити певних заходів загального характеру для зупинення пору-

шень за аналогічними справами та недопущення їх виникнення у майбутньому, виконання 

якого знаходиться під особливим наглядом з боку Комітету Міністрів Ради Європи. [6]. 

Процедура пілотного рішення накладає на державу-відповідача юридичний 

обов’язок вжити заходи загального характеру, які повинні бути ухвалені в національній 

правовій системі, тобто заходи організаційного, адміністративного або законодавчого 

характеру, що усувають причини порушення Конвенції про захист прав людини і основ-

них свобод 1950 р. і не допускають їх порушення надалі. Часто Європейський Суд з прав 

людини самостійно вказує на характер заходів, необхідних для прийняття. 

У 2011 році ЄСПЛ, закріпивши процедуру пілотного рішення в правилі 61 Регла-

менту Суду, встановив, що Суд може винести пілотне рішення, якщо факти, викладені в 

скарзі, вказують на існування в правовій системі держави-відповідача структурної або 

системної проблеми або іншої аналогічної дисфункції, які викликали або можуть викли-

кати аналогічні скарги. 

Ініціювання процедури пілотного рішення не охоплює і не відображає всі факти 

порушень і пов’язані з ними юридичні проблеми, з якими стикаються заявники, в тому 

числі викликані внаслідок структурної проблеми. Необхідно розуміти, що ЄСПЛ виби-

рає лише найбільш гострі і ключові структурні проблеми і вказує на вжиття заходів за-

гального характеру, необхідних передусім для вирішення тим самим найбільш гострої 

дисфункції. Потрібно також розуміти, що так звана структурна проблема не статична, а 

динамічна, подібна до хвороби, і після винесення пілотного рішення побічні дії цієї дис-

функції можуть змінюватися залежно від середовища проживання, тобто процесів, що 

відбуваються всередині правової системи. 

Нарешті, досить очевидно, що більшість структурних проблем залежні і пов’язані 

з іншими проблемами, наявними всередині національної правової системи. Внаслідок 

цього, проводячи моніторинг виявлення структурної проблеми, ЄСПЛ має великі шанси 

зіткнутися відразу з декількома взаємозалежними проблемами. В цьому випадку ЄСПЛ 

необхідно бути уважним і коректним у формулюванні структурної проблеми, щоб надалі 

це дозволило суду реалізовувати запропоновані загальні заходи повною мірою і предме-

тно до зазначеної проблеми. 

Внаслідок застосування процедури пілотного рішення формується правова пози-

ція щодо тлумачення певних положень Конвенції та Протоколів до неї, яка допомагає 

ЄСПЛ надалі більш ефективно і оперативно розглядати справи, а також сприяє якнайш-

видшому і найефективнішому усуненню недоліків, що зачіпають захист порушених прав 

у національному правопорядку. 

Аналізуючи практику ЄСПЛ щодо відповідальності та контролю за невиконанням 

судових рішень в Україні, вважаємо за доцільне розглянути більш детально два пілотних 

рішення: «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич та інші проти України». 

Пілотним рішенням Європейського суду з прав людини «Юрій Миколайович Іва-

нов проти України» від 15.10.2009 р. Україну було зобов’язано запровадити ефективний 

засіб юридичного захисту, який сприяв би створенню дієвого та достатнього захисту від 

невиконання або затримки у виконанні рішень українських судів, за виконання якого 

наша держава несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою 

Європейського суду з прав людини. На виконання зазначених вимог Україні було надано 
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рік, потім термін було продовжено ще на півроку. З метою забезпечення виконання за-

значеного рішення Міністерством юстиції було розроблено проєкт Закону України «Про 

гарантії держави щодо виконання рішень суду», який 14 січня 2011 р. урядом передано 

на розгляд Верховної Ради України. 

У рішенні Юрій Миколайович Іванов проти України Європейський суд з прав 

людини зосередив увагу безпосередньо на невиконанні судового рішення, в якому наша 

держава є боржником в особі тих чи тих державних органів або підприємств (група на-

лічує більше 400 подібних справ). Відзначається, що великого поширення набула прак-

тика закриття виконавчого провадження, посилаючись на підставу, коли у боржника 

відсутні грошові кошти. З огляду на цей факт не тільки особа залишається без належно-

го захисту своїх прав, а й втрачається довіра до судової гілки влади, бо немає сенсу звер-

татись до суду за захистом своїх прав, якщо судове рішення все одно не буде виконува-

тись [7]. 

Щодо конкретної ситуації заявника ЄСПЛ зазначив, що у справі «Юрій Микола-

йович Іванов проти України» рішення військового суду від 22.08.2001р. досі не були 

виконані в повному обсязі і затримка у виконанні рішення становила приблизно сім ро-

ків і десять місяців. Рішення районного суду від 29.07.2003 р. залишалося невиконаним 

вже протягом приблизно п’яти років і одинадцяти місяців. Доводи уряду не містили 

будь-яких пояснень таких великих затримок у виконанні судових рішень, винесених на 

користь заявника. Суд підкреслив, що ці затримки викликані поєднанням певних чинни-

ків, наприклад, нестачі бюджетних коштів, бездіяльності з боку державних виконавців і 

недоліків у національному законодавстві, внаслідок чого заявник не мав можливості 

домогтися виконання судових рішень в ситуації, коли в бюджеті не було передбачено 

коштів на такі цілі (п. 12, 14, 16, 18, 30 і 34). Суд вважає, що ці чинники не були поза 

контролем органів влади і, отже, визнає відповідальність держави за ситуацію (п. 55). До 

того ж, незважаючи на сприятливий для заявника результат судового провадження, яке 

він ініціював проти Державної виконавчої служби, воно не дало йому можливості попе-

редити або виправити порушення п.1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу. Хоча фактом є 

те, що остаточним рішенням від 29.07.2003 р. суд визнав ДВС винною в затягуванні ви-

конавчого провадження за рішенням від 22.08.2001 р. і зобов’язав її виплатити заявнику 

відшкодування, це не поліпшило ситуацію, оскільки провадження по виконанню рішен-

ня від 22.08.2001 р. завершено не було і навіть не було прискорено, а відшкодування, 

встановлене рішенням від 29.07.2003 р., залишилося невиплаченим. Тому суд визнає, що 

у справі, яка розглядається, було порушення ст. 13 Конвенції. 

Ефективним засобом недопущення подібних ситуацій буде комплекс заходів, 

спрямованих на запобігання порушення права на судочинство і виконання судового рі-

шення в розумні терміни. Варто відзначити, що поняття розумного терміну є оціночним. 

Для винесення рішення щодо дотримання вимоги виконання судових рішень у розумний 

строк Європейський суд враховує складність виконавчого провадження, поведінку заяв-

ника та відповідних органів державної влади, суму та характер судового присудження. 

При цьому затримка виплати присудженої грошової компенсації тривалістю менше од-

ного року, в принципі, не суперечить Конвенції, тимчасом як будь-яка інша більш три-

вала затримка є необґрунтованою.  

У справі «Бурмич та інші проти України» йдеться про справу, яку було розпочато 

відповідно до п’яти заяв проти України. Заявники скаржились на невиконання або не-

своєчасне виконання рішень національних судів, винесених на їх користь. Вони ствер-

джували про порушення їхніх прав, гарантованих ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу № 1 

до Конвенції, ст. 13 Конвенції стосовно відсутності ефективного засобу юридичного 

захисту в національному законодавстві. Усі заявники стверджували, що немає підстав 

для того, щоб розрізняти їхні справи від висновків Суду у своєму пілотному рішенні 

Юрія Миколайовича Іванова проти України (№ 40450/04, 15 жовтня 2009 р.) [8]. 

Висновки. Отже, з вищезазначеного можна зробити такі висновки. В Україні є 

проблема, що має стійкий повторюваний характер: надмірна тривалість виконання або 

невиконання судових рішень, що є порушенням гарантованих ЄКПЛ прав на справедли-

вий судовий розгляд і на повагу власності. Незважаючи на те, що ЄСПЛ неодноразово 

вказував на виконання судового рішення як частину судового розгляду, в Україні досі не 

завжди  належно враховується ця позиція ЄСПЛ. 

Судовий контроль в Україні за виконанням судових рішень органами публічного 

управління є сучасним досягненням системи публічного управління та публічного конт-
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ролю. Однак такий контроль може бути ефективним тільки за умови швидкого і точного 

виконання судових рішень, прийнятих не на користь органів влади. 

Виконання судового рішення є частиною зобов’язань держав щодо забезпечення 

доступу до правосуддя згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод.Особа, яка має судове рішення проти органу державної влади чи органу місцево-

го самоврядування, не зобов’язана ініціювати додаткові процедури для виконання цього 

рішення. Безумовне виконання такого рішення має гарантуватися державою. 

Держава не має бути безпосередньо відповідальною за виконання судового рі-

шення проти недержавних структур. Водночас вона відповідальна за належну організа-

цію роботи з виконання судового рішення, зокрема за роботу виконавчої служби. 

Для покращення ситуації в досліджуваній сфері доцільним є перегляд чинного за-

конодавства, яке забезпечує виконання судових рішень, продовжити реформування дер-

жавної служби. Зазначені дії необхідно проводити у співпраці між Кабінетом Міністрів 

України, Верховною Радою України та іншими відповідальними органами виконавчої 

влади. Це дозволить підготувати та запровадити найбільш дієві і комплексні заходи ви-

конання судових рішень. Видається доцільним створити урядову комісію з питань вдос-

коналення роботи Державної виконавчої служби. 
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SUMMARY 

Nadiya P. Khrystynchenko. The role of the European Court of Human Rights in ensuring 

appropriate and effective protection of a fair court in Ukraine. The article deals with the study of the 

practice of the European Court of human rights on liability and control over non-enforcement of court 

decisions in Ukraine. The study notes the importance of the issue of enforcement of court decisions that 

have entered into legal force. In particular, it is indicated that such an act falls under the qualification of 

Article 6 of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms – a violation of 

the right to a fair trial. The European Court of human rights has repeatedly noted in its decisions the seri-

ousness and scale of this threat to Ukraine. 

It has been noted that the percentage of enforcement of court decisions has never exceeded 40-

45%, and in some years, it has decreased to critical values of 5-10%. The purpose of the article is to ana-

lyze the practice of the ECHR on liability and control over non-enforcement of court decisions in Ukraine 

and provide recommendations for improving this situation. 

It has been concluded that in Ukraine there is a problem of a persistent recurring nature – exces-

sive length of enforcement or non-enforcement of court decisions, which is a violation of the rights guar-

anteed by the ECHR to a fair trial and to respect for property. Despite the fact that the ECHR has repeat-

edly pointed out the execution of a court decision as part of a trial, this position of the ECHR is still not 

always properly taken into account in Ukraine. Enforcement of a court decision is part of states ' obliga-

tions to ensure access to justice under Article 6 of the convention for the protection of human rights and 

fundamental freedoms. A person who has a court decision against a state or local government body is not 

required to initiate additional procedures to implement this decision. Unconditional implementation of 

such a decision should be guaranteed by the state. 

In order to improve the situation in the area under study, it is advisable to review the current legis-

lation that ensures the implementation of court decisions, and continue reforming the civil service. Ap-

propriate actions should be carried out in cooperation between the Cabinet of Ministers of Ukraine, the 

Verkhovna Rada of Ukraine and other responsible executive authorities. It seems appropriate to create a 

government commission to improve the work of the state executive service. 

Keywords: European Court of human rights, ECHR practice, responsibility and control, en-

forcement of court decisions. 
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ДОНБАС: СТОРІНКИ МИНУЛОГО В КОНТЕКСТІ  
ПОДІЙ СЬОГОДЕННЯ 

 
Проаналізовано історичні паралелі між сьогоднішніми подіями на Донбасі й сторінками 

його минулого сторічної давнини, коли цей регіон опинився в центрі запеклої боротьби між різ-

ними політичними силами, соціальними верствами, ворогуючими групами. На прикладі особистих 

долей людей, яких революційні події так чи інакше змусили очолити регіональні сепаратистські 

рухи або стати маріонетками в руках зовнішніх ляльководів, автори нагадують про неприпусти-

мість ігнорування закономірностей історичного розвитку. 

Ключові слова: Донбас, Донецько-Криворізька радянська республіка, регіон, революція, се-

паратизм, уроки історії. 

 

Постановка проблеми. Неспроможне економічним і політико-дипломатичним 

шляхом здійснювати глобальну конкуренцію у світі, російське керівництво відкрито 

встало на шлях руйнування світового порядку, порушило фундаментальні принципи 

міжнародного права. Першими кроками на цьому шляху мала стати реінтеграція постра-

дянського простору та цілковите поглинання його Росією. В умовах, коли Україна слі-

дом за Грузією відмовилась від реінтеграційних проєктів і взяла курс на входження в 

європейські та євроатлантичні інститути, силовий сценарій став для Кремля єдиним 

шляхом реалізації своїх кроків. Збройна агресія Росії проти Грузії, а сьогодні України, 

стала логічним завершенням геостратегії реваншу, яку взяла на озброєння Москва. Усе 

це призвело до жахливих наслідків для нашої держави. Знову, як і сто років тому, Дон-

бас став ареною кровопролитної війни, некерованого хаосу, значних людських жертв, 

нищення економічного потенціалу. Сьогоднішня реальність на Донбасі виглядає своєрі-

дним дежавю до бурхливих подій часів Української національно-демократичної рево-

люції 1917–1921 рр. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. В україн-

ській та зарубіжній науці проблемі регіонального руху на Донбасі, використанням різ-

ними політичними силами в різні історичні періоди його особливого проросійського 

статусу та пов’язаною з цим специфікою присвячена велика кількість робіт. В Україні 

дослідженнями цього феномену займалися й займаються В. Гвоздик, С. Кульчицький, 

І. Курас, П. Лаврів, В. Семененко, В. Смолій, В. Солдатенко, Ф. Турченко, Г. Турченко, 

Л. Якубова та ін. Свій внесок у вивчення особливостей політичної історії регіону зроби-

ли зарубіжні дослідники та представники української діаспори Г. Куромія, О. Старух, 

М. Стахів, О. Юрченко. Окремі аспекти проблем регіональної ідентичності Донбасу, 

використання історії та історичної пам’яті з метою маніпуляції суспільною свідомістю 

висвітлювали дослідники М. Кармазіна, Т. Бевз, О. Любовець, М. Рябчук, Я. Грицак, 

                                                           

© Левін О. Л., 2020 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3872-5923 

 docentagro55@gmail.com 

© Поплавський О. О., 2020 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9023-9992 

 poplavskyi.o.o@dsau.dp.ua  

https://mce_host/poplavskyi.o.o@dsau.dp.ua


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

90 ISSN 2078-3566 

М. Степико, В. Середа, О. Гриценко, Г. Касьянов та ін. Проте потребують подальшого 

аналізу фактори формування антиукраїнських настроїв у цьому регіоні. 

Мета цієї статті – проаналізувати деякі аспекти проблеми історичної аналогії між 

сучасними подіями на Донбасі та спробою створення Донецько-Криворізької радянської 

республіки в 1918 р. 

Актуальність означеної теми є безумовною, оскільки навіть нині Україна продов-

жує відстоювати власне право на незалежність, а тому необхідно вивчати досвід україн-

ської визвольної боротьби й аналізувати уроки, що випливають із трагічних помилок і 

прорахунків лідерів українських визвольних змагань початку ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Революція Гідності, усунення від влади 

В. Януковича та його оточення спричинили ескалацію суспільно-політичної напружено-

сті в Україні наприкінці 2013 – початку 2014 рр. У квітні 2014 р. після захоплення Кри-

му підрозділи російських диверсантів вторглися на територію Донбасу. В умовах вакуу-

му влади, паралічу регіональних державних інститутів, розпаду органів правопорядку, 

російської збройної агресії проти України за допомогою місцевих сепаратистських та 

екстремістських сил відбулося усунення української юрисдикції у двох обласних 

центрах. Поспіхом були проголошені так звані Донецька й Луганська «народні респуб-

ліки», а російські штурмові загони захопили Слов’янськ У травні 2014 р. на захоплених 

територіях були проведені псевдореферендуми про «державний суверенітет ЛДНР». Із 

початком антитерористичної операції і в контексті низької соціальної підтримки сепара-

тистів із боку населення дії мілітаристських об’єднань «ЛДНР» почали криміналізувати-

ся та перетворилися на фактичний терор, а за учасниками цих об’єднань закріпилося 

визначення «терористи». Участь в об’єднаннях найманців із Росії та інших країн, місце-

вих кримінальних та маргінальних елементів перетворили ці утворення на бандформу-

вання. Незабаром з’являються перші звістки про загибель керівників як так званих «на-

родних республік», так і бандформувань. 

Низка вбивств ватажків бойовиків, причетних до російської окупації Донбасу, по-

чалася ще у 2014 році в Антрациті (Луганщина) з ліквідації так званих козацьких отама-

нів – «військового коменданта міста» В. Пінежаніна й «начальника штабу» М. Коваля. Із 

початку бойових дій на Донбасі в самопроголошених «ЛДНР» загинуло чимало сепара-

тистів, й обставини загибелі багатьох із них заставляли думати, що вони стали жертвами 

регулярних зачисток непотрібних свідків російських злочинів у цьому регіоні. Найбільш 

одіозні представники бандформувань раптово помирали нібито своєю смертю або за 

дивних обставин закінчували життя самогубством. Більшість терористів було вбито 

шляхом закладання вибухівки в тих місцях, де вони часто бували або під час нападу не-

відомих осіб. Подібним чином закінчили своє життя у 2015 р. ватажки бандформувань 

О. Бєднов, Є. Іщенко, О. Мозговий, П. Дрьомов, Р. Возник, у 2016-му – А. Павлов, у 

2017-му – М. Толстих. У вересні 2016 р. в підмосковному селищі Горки-2 був убитий 

лідер терористичної організації «Оплот» Є. Жилін. У цьому ж місяці «органами внутрі-

шніх справ ЛНР» за спробу «здійснення державного перевороту» був заарештований 

«Голова Ради міністрів ЛНР» Г. Ципкалов, якого через кілька днів знайшли повішеним у 

камері слідчого ізолятора м. Луганськ. Наприкінці 2016 р. від інфаркту раптово помер 

так званий «віце-прем’єр з питань сільського господарства та продовольства ЛНР» 

С. Литвин. У 2017 р. від серцевого нападу в Москві помер колишній «Голова ЛНР» 

В. Болотов, у Донецьку – так званий «спікер парламенту ДНР» В. Макович. В останній 

день літа 2018 р. внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у Донецьку загинув ватажок 

«ДНР» О. Захарченко. 

Кажуть, що історія має здатність повторюватися. Події, які були колись, часто ві-

дбуваються знову. При цьому німецький філософ К. Маркс якось написав, перефразо-

вуючи Г. Гегеля, що кожен історичний факт повторюється двічі: перший раз у вигляді 

трагедії, другий – у вигляді фарсу [1, с. 15]. На жаль, у суспільстві також побутує широ-

ко відомий афоризм «Історія нас вчить тому, що вона нічому не вчить». Мається на ува-

зі, що найбільший урок історії полягає в тому, що люди не беруть у неї ніяких уроків. 

Можна навести тисячі прикладів зі світової або вітчизняної історії, які підтверджують 

цю істину. Іноді достатньо просто переглянути стрічку останніх новин. 

Якщо шукати в історії паралелі й аналогії до сьогоднішніх трагічних подій у регі-

оні, то слід згадати подібні явища сторічної давнини. Сучасні прибічники дезінтеграції 

Донбасу лише повторюють невдалий шлях своїх попередників – творців так званої До-

нецько-Криворізької радянської республіки. І закінчують своє земне життя практично 
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так само або набагато гірше за донецько-луганських більшовиків зразка 1918 року. Для 

підтвердження згадаймо буремні роки Української національно-демократичної револю-

ції 1917–1921 рр., коли Донбас стає ареною кровопролитних подій, пов’язаних зі сплес-

ком регіональних рухів. 

Саме в цей час повалення самодержавства розв’язана більшовиками братовбивча 

громадянська війна призвела до критичного зростання відцентрових настроїв, що про-

явилось у проголошенні на території сходу УНР квазідержавного утворення – Донецько-

Криворізької радянської республіки зі столицею в Харкові. Ключовою причиною її 

створення було те, що національний рух в Україні після Лютневої революції був силь-

ним і являв собою реальну загрозу для далекосяжних планів більшовиків із відтворення 

імперії, а тому приєднання до України стратегічно важливих Донецького вугільного та 

Криворізького металургійного басейнів, південноукраїнських портів категорично запе-

речувалося. Керівники ЦК РСДРП(б)–РКП(б) не мали намірів допустити навіть у перс-

пективі втрати цих територій. Тому шляхом створення плацдармів своєї влади у вигляді 

подібних «радянських республік» більшовицьке керівництво приборкувало небезпечну 

для себе українську національно-визвольну ідею. Як зазначили сучасні дослідники 

С. Кульчицький, В. Смолій, Л. Якубова, «…скороминущим рішенням про створення 

Донецько-Криворізької радянської республіки з центром у Харкові український більшо-

вицький загін намагався створити умови розгортання більшовицького проєкту. Типова 

більшовицька квазідержава здійснювала типову більшовицьку політику: проголосила 

націоналізацію вугільної промисловості, муніципалізацію міських будинків, введення 

робітничого контролю над виробництвом, формування військових робітничих загонів» 

[2, с. 69]. На нашу думку, щось яскраво нагадує сьогодення.  

Автори ідеї відокремлення Донецько-Криворізького вугільно-металургійного ба-

сейну від України, а це в першу чергу В. Ленін, Ф. Сергєєв (Артем) та ін., чудово розу-

міли особливості українських порубіжних території, про які писав японський історик 

Куромія Гіроакі. Головною специфікою території Донбасу автор вважав певну політичну 

свободу від центрів, як від Києва, так і від Москви [3, с. 19-20]. Ураховуючи це, більшо-

вицька верхівка вміло використовувала гасло про право нації на самовизначення як так-

тичний засіб із метою забезпечення конкретних інтересів радянської Росії. Крім того, 

шляхом використання буферних радянських республік на Півдні України РСФРР вирі-

шувала певною мірою завдання формальної неучасті у збройній боротьбі з військами 

УНР та Четверного союзу. Але невизначений державно-правовий статус, слабка соціа-

льна підтримка самої ідеї створення ДКРР та шляхів її становлення з боку населення й 

політичних сил, які не підтримували більшовиків, наступ військ УНР та німецько-

австрійських дивізій навесні 1918 р. призвели до того, що, проіснувавши неповних два 

місяці, ця «республіка» відійшла в історію. Але історична пам’ять про ДКРР стала од-

ним із наріжних каменів у фундаменті сьогоднішнього так званого «донбаського патріо-

тизму». Вона існувала протягом усього радянського періоду, її активно використовували 

й використовують сьогодні ідеологи сепаратизму як в Україні, так і за її межами. До ре-

чі, на початку лютого 2015 р. депутати так званої «Народної ради» самопроголошеної 

«Донецької народної республіки» заявили, що вона виступає спадкоємницею Донецько-

Криворізької радянської республіки.  

Факт існування ДКРР за часів незалежності України завжди використовували 

проросійські сили як доказ існування окремої «донецької ідентичності». Створення про-

летарської республіки протиставлялося Українській Народній Республіці, яку кваліфіку-

вали як буржуазну. Поширювалася думка, що населення Донбасу, якому були далекі ідеї 

українського націоналізму, відстоюючи своє право залишитися в складі Росії, підтрима-

ло проголошення ДКРР як складової частини більшовицької держави й виступило проти 

Центральної Ради. 

На думку дослідника В. Лозового, «…сучасні “державотворці” Донбасу намага-

ються проводити історичні паралелі між 1918 р., коли українське військо вторглося в 

межі державних утворень Донбасу, та 2014 р., стверджуючи, що знову спостерігається 

протистояння між прозахідною Україною і проросійським Донбасом» [4, с. 151]. Існу-

вання ДКРР трактується як один із символів «донецької окремішності», навіть держав-

ницької традиції, і нібито свідчило про існування окремої суспільно-політичної ідентич-

ності Донбасу, спільноти, яка себе ніколи не прив’язувала до певної етнічної складової, 

а сприймала себе як певний економічний регіон, як певну індустріальну спільність.  

Цей єдиний невдалий історичний експеримент щодо створення державності на 
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Донбасі породив серед населення краю міф про більшовицького ватажка Ф. Сергєєва 

(Артема), який відіграв ключову роль у проголошенні Донецько-Криворізької радянсь-

кої республіки. Він обіймав посаду голови уряду ДКРР, а після припинення її функціо-

нування очолив рух щодо об’єднання в єдине ціле вугільних районів басейну та ство-

рення на цій базі окремої адміністративної одиниці. Але в цей час московський 

більшовицький центр, будуючи жорстку вертикаль управління економікою й армією, 

починає боротьбу з «червоною отаманщиною» й регіональним сепаратизмом. Автори 

ідеї відокремлення Донбасу на чолі з Артемом були усунені від відповідальних посад у 

регіоні, переміщені подалі від української території – на ділянки роботи в РСФРР і на-

віть у міжнародні організації.  

Але найцікавіше у долях цих людей починається далі. Розглянемо, як закінчили 

своє життя ідеологи й засновники Донецько-Криворізької радянської республіки. Як 

відомо, перший склад уряду новоствореної республіки – так званої Ради народних комі-

сарів, був затверджений 14 лютого 1918 р. на засіданні обласного виконкому Донецько-

го й Криворізького басейнів. До його складу входили: Артем (Ф. А. Сергєєв), 

С. П. Васильченко, В. І. Межлаук, Б. Й. Магідов, М. П. Жаков, В. Г. Філов, 

М. Л. Рухимович. У березні 1918 р. до складу уряду були кооптовані І. С. Кожевніков та 

Й. М. Варейкис. 9 квітня 1918 р. після евакуації уряду ДКРР до Луганська його склад 

був реорганізований за рахунок включення більшовиків Луганщини – Ю. Х. Лутовинова, 

І. І. Алексєєва, І. К. Якимовича, Я. А. Істоміна, О. І. Черв’якова, А. Осиповича та Котова. 

Із відкритих джерел достатньо легко можна з’ясувати, як закінчили своє життя «народні 

комісари». 

Артем (партійний псевдонім Сергєєва Федора Андрійовича) (1883–1921). У 

1918 р. під час існування Донецько-Криворізької республіки виконував обов’язки Голо-

ви Раднаркому й народного комісара народного господарства ДКРР. 24 липня 1921 р. 

загинув «при загадкових обставинах» біля станції Серпухов під час випробувань аерова-

гона. Похований у братській могилі на Червоній площі в Москві [5, с. 133]. 

Лутовинов Юрій (Іван) Хрисанфович (1887–1924). У квітні 1918 р. обіймав посаду 

заступника голови уряду республіки. 7 травня 1924 р. покінчив життя самогубством у 

зв’язку з тим, що не зміг погодитися з «повільним розвитком соціалістичного будівниц-

тва», новою економічною політикою та бюрократизацією партії [6, с. 519]. 

Кожевніков Інокентій Серафимович (1879–1931). У складі уряду ДКРР виконував 

обов’язки народного комісара пошт і телеграфів. 21 січня 1926 року був заарештований 

органами ОДПУ і відправлений на Соловки, де в ув’язненні виконував обов’язки нача-

льника «виправно-трудової колонії для правопорушників молодших віків від 25 років» У 

1931 р. втік із табору, проголосивши себе «Соловецьким імператором Інокентієм І». Не-

забаром був спійманий і перевезений до Москви. 10 квітня 1931 р. засуджений колегією 

ОДПУ за втечу й контрреволюційну діяльність до розстрілу. Розстріляний 15 квітня 

1931 р., таємно похований на Ваганьківському кладовищі в Москві [7]. 

Жаков Михайло Петрович (1893–1936). Народний комісар у справах освіти Доне-

цько-Криворізької радянської республіки. У жовтні 1923 р. став одним із тих, хто підписав 

так званий «Лист 46-ти», автором якого був Л. Д. Троцький. У 1928 р. його виключили з 

лав ВКП(б) за «троцькізм», але в 1929 р. після особистого прийому Й. В. Сталіна поновили 

в лавах партії. У 1936 р. був розстріляний як «завзятий троцькіст» та «терорист» [8]. 

Васильченко Семен Пилипович (1884–1937). Народний комісар у справах управ-

ління ДКРР. У жовтні 1923 р. також підписав «Лист 46-ти». 28 березня 1936 р. заареш-

тований органами НКВС, звинувачений у створенні троцькістської організації серед ко-

лишніх політкаторжан. За контрреволюційну діяльність був засуджений Воєнною 

колегією Верховного Суду до розстрілу. Розстріляний у 1937 р. [9]. 

Каменський Абрам Захарович (1885–1938). Народний комісар державного контро-

лю республіки. У 1937 р. був звинувачений в антирадянській діяльності. 6 листопада 

1937 р. був заарештований. 9 лютого 1938 р. засуджений Воєнною Колегією Верховного 

Суду СРСР за статтею 58 Карного кодексу РРФСР до розстрілу за участь у контррево-

люційній терористичній організації. 10 лютого 1938 р. був розстріляний на розстрільно-

му полігоні Комунарка Московської області [10]. 

Варейкис Йосип (Юозас) Михайлович (1894–1938). Народний комісар народної 

опіки ДКРР. У 1937 р. був звинувачений в антирадянській діяльності. 10 жовтня 1938 р. 

заарештований. 29 липня 1938 р. засуджений Воєнною колегією Верховного Суду СРСР 

за статтею 58 Карного кодексу РРФСР до розстрілу за участь у контрреволюційній теро-
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ристичній організації. 29 липня 1938 р. розстріляний на полігоні Комунарка [10]. 

Межлаук Валерій Іванович (Мартин Іоганович) (1893–1938). В уряді ДКРР вико-

нував обов’язки народного комісара фінансів. У 1937 р. був звинувачений в антирадян-

ській діяльності. Заарештований 1 грудня 1937 р. 28 липня 1938 р засуджений Воєнною 

колегією ВС СРСР за статтею 58 Карного кодексу РРФСР до розстрілу за участь у 

контрреволюційній терористичній організації. 29 липня 1938 р. розстріляний на полігоні 

Комунарка [10]. 

Рухимович Моісей Львович (1889–1938). Народний комісар військових справ в 

уряді ДКРР. У 1937 р. був звинувачений в антирадянській діяльності. 18 жовтня 1937 р. 

заарештований. 28 липня 1938 р. засуджений Воєнною колегією ВС СРСР за статтею 58 

Карного кодексу РРФСР до розстрілу за участь у контрреволюційній терористичній ор-

ганізації. 2 липня 1938 р. розстріляний на полігоні Комунарка [10]. 

Філов Віктор Григорович (1896–1938). Народний комісар у судових справах 

ДКРР. У 1937 р. був звинувачений в антирадянській діяльності. 14 серпня 1937 р. зааре-

штований. 23 жовтня 1938 р. засуджений виїзною сесією Воєнної колегії ВС СРСР у Во-

ронежі за статтею 58 Карного кодексу РРФСР до розстрілу за участь у контрреволюцій-

ній терористичній організації. Того ж дня був розстріляний [11]. 

Якимович Іван Костянтинович (1890–1938). У квітні 1918 р. виконував обов’язки 

народного комісара внутрішнього управління республіки. У 1937 р. був звинувачений в 

антирадянській діяльності. 19 серпня 1937 р. заарештований. 25 квітня 1938 р. засудже-

ний Воєнною колегією ВС СРСР за статтею 58 Карного кодексу РРФСР за «шпіонаж та 

участь у військовому заколоті». У той же день розстріляний на полігоні Комунарка 10]. 

Істомін Яків Олексійович (1887–1939). У квітні 1918 р. виконував обов’язки на-

родного комісара народної освіти ДКРР. У 1937 році був звинувачений в антирадянській 

діяльності. 18 серпня 1937 р. заарештований. 21 січня 1938 р. засуджений Воєнною ко-

легією ВС СРСР за статтею 58 Карного кодексу РРФСР до 10 років таборів і 5 років по-

разки в політичних правах. Загинув у 1939 р. в таборі. Місце поховання невідомо [12]. 

Цей мартиролог можна продовжувати безкінечно. Точну кількість жертв тих часів і 

досі визначити неможливо. Величезна трагедія народів фактично відновленої більшовика-

ми Російської імперії, небачені жертви від вищого партійного керівництва до далеких від 

політики селян і робітників, які загинули під час розв’язаної більшовиками громадянської 

війни, воєнних і післявоєнних репресій, депортацій, соціальних експериментів, таких на-

приклад, як освоєння цілинних земель, поворот русел річок і введення радянських військ в 

Афганістан, – такою була ціна за безглузді проєкти будівельників світлого майбутнього. У 

цьому списку загиблі ідеологи та фундатори Донецько-Криворізької радянської республі-

ки – це тільки одна з кривавих сторінок радянської історії. 

Висновки. Досвід давно минулих і недавніх часів показує, що ігнорування зако-

номірностей історичного розвитку завжди закінчувалося трагічно для тих, хто намагався 

це зробити. Суд історії діє не стільки в інтересах минулого, скільки в інтересах сучасно-

сті й майбутнього. Він однаково суворий і до живих, і до мертвих. Сьогоднішній зброй-

ний конфлікт на Донбасі став результатом складної взаємодії різного роду причин. При 

цьому важлива складова антиукраїнської політики – маніпуляції з дискурсом історії, які 

використовували як інструмент нівелювання загальноукраїнської ідентичності на Дон-

басі – регіоні з конфліктогенним потенціалом різних ідентичностей. Тут втілювалася 

політика щодо консервації радянсько-ностальгійного наративу пам’яті й дискредитації 

українського національного руху як «націоналістичного» (який часто поєднували з фа-

шизмом). Питання політики пам’яті були важливими в стратегії та практиці антиукраїн-

ських сил у формуванні сепаратистських настроїв на Донбасі. У регіоні основну увагу 

було зосереджено на просуванні концепту «особливої донбаської ідентичності», викори-

станні препарованих фактів та подій, пов’язаних з існуванням Донецько-Криворізької 

радянської республіки.  

Урешті, регіонально-історичні відмінності інспірували регіонально-політичні су-

перечності та розмежування, що поряд з іншими чинниками спровокувало військово-

політичну кризу на сході України. Історичні прецеденти висуваються як такі, що легіти-

мізують політичні дії тієї чи тієї сторони, зокрема обґрунтовують неукраїнську ідентич-

ність населення Донбасу і, відповідно, закономірність постання так званих квазіреспуб-

лік «ДНР» та «ЛНР». Метою історичних маніпуляцій є легітимація сепаратизму на 

Донбасі, відрив цього регіону від України та його інтеграція з Росією.  

При цьому було б дуже легковажно звинувачувати в усіх бідах Росію. Спроба су-
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часних реконструкторів більшовицьких проєктів має суттєві внутрішні передумови. За їх 

відсутності зовнішні впливи, більш сприятливі для зародження збройного сепаратизму, 

не змогли б призвести до виникнення достатньо життєздатного та широкомасштабного 

повстанського руху. Ті, хто зараз намагається очолити цей рух, усього лише використо-

вують ідеї та гасла, що давно існують, сперлись на історичну пам’ять, колективні уяв-

лення мешканців регіону. Але сьогоднішнім послідовникам справи «Артема і К», які 

вирішили змусити всю Україну «почути Донбас» за допомогою російських «Градів», 

треба було почати з малого – вивчити сторінки історії регіону, поцікавитися особистою 

долею попередників. На нашу думку, у багатьох реаніматорів не здійснених раніше на-

мірів зразу б зникло бажання відкривати чергову скриньку Пандори.  
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SUMMARY 
Oleh L. Levin., Oleh A. Poplavskiy. Donbass: pages of the past in the context of today's 

events. The historical parallels between today's events in the Donbass and the pages of its past of hundred 
years ago, when this region was in the center of a fierce struggle between different political forces, social 
strata, and hostile groups are analyzed in this article. 

The main attention is focused on the investigation of attempts to create an anti-Ukrainian identity 
in the Donbass based on the use of prepared facts of events related to the history of the creation and short-
term existence of the Donetsk-Kryvyi Rih Soviet Republic. It was determined that during almost the en-
tire period of Ukraine’s independence in the Donbas, with the active participation of the Kremlin, Soviet 
and imperial interpretations of history were spread, ideas of a special regional identity were formed, and 
the ideological basis of anti-Ukrainian insinuations was created. 

At the same time, history was used as a kind of propaganda, and manipulation of the past. It was 
one of the main strategies of anti-Ukrainian forces in the Donbass. Stereotypes were instilled that this 
region is the territory of the formation of "novoros", "the people of Donbass", who have their own men-
tality and even traditions of statehood, unrelated to the history of Ukraine. 

All this became the ideological basis of the bloody events associated with the attempt to create in 
2014 the so-called "people’s republics" in the territory of Donbass. Pseudo-referendums were held in this 
region, pseudo-independent republics headed by puppet governments, fully controlled by the Kremlin, 
were proclaimed like a hundred years ago, in order to restore imperial domination in Ukraine, according 
to the experience of the Bolsheviks. 

On the example of historical parallels of personal destinies of people who are forced one way or 
another to lead regional separatist movements or become puppets in the hands of external puppeteers by 
the revolutionary events of both a hundred years ago and today. It is reminded of the inadmissibility of 
ignoring the laws of historical development. 

Keywords: Donbass, Donetsk-Kryvyi Rih Soviet Republic, region, revolution, separatism, history lessons. 
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СТАТУТ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 1864 РОКУ: 

ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ  

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКІ ГУБЕРНІЇ 
 

Розглянуто основні чинники, які стали причиною здійснення владою кроків на шляху до 
фундаментальних змін у цивільному процесуальному законодавстві Російської імперії. Цивільне 
судочинство завдяки реформі 1864 року відокремлювалось від кримінального. Також висвітлюєть-
ся структура Статуту цивільного судочинства (загальні положення, чотири книги, які налічували 
1460 статей). Проаналізовано розбіжності в питанні впровадження Статуту (одночасне або поета-
пне введення в дію). Розкривається питання розповсюдження сили закону на території українських 
губерній (1868 року в Харкові вперше на українських землях Статут набув чинності, а згодом на 
Півдні та Правобережній Україні). 

Ключові слова: Статут цивільного судочинства 1864 року, цивільний процес, законодав-
ство, Правобережна Україна, Лівобережна Україна, Російська імперія, судочинство. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на те що сучасна українська державність 

виникла відносно нещодавно, наша національна правова система має значний історич-

ний досвід. Предтечею, фундаментом сучасного цивільного процесуального законодав-

ства багато вчених вважають саме Статут цивільного судочинства від 20 листопада 1864 

року. Незважаючи на той факт, що він розроблявся та приймався в Російській імперії, 

цей документ мав визначний вплив на українських землях, які входили до складу імпе-

рії. Відтак, для сучасної української правової думки питання висвітлення історії прийн-

яття, значення даного Статуту постає актуальним.  
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Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. До науко-

вого доробку з проблематики дослідження історії розроблення, прийняття та поширення 

Статуту цивільного судочинства 1864 року на українських землях у складі Російської 

імперії зробили внесок такі вітчизняні та закордонні вчені, науковці та дослідники: 

Е. Борисова, О. Гетманцев, А. Лапо, В. Комаров, Д. Курило, Н. Самсонов, І. Скуратович, 

М. Станішевська, Д. Слинько та інші. 

Метою статті є аналіз причин прийняття, етапів розроблення проєкту Статуту, 

основних демократичних і прогресивних положень, які містились у Статуті, а також 

процес упровадження акта на українських землях. 

Виклад основного матеріалу. У Російській імперії, вже починаючи з першої по-

ловини ХІХ ст. усе яскравіше у багатьох сферах життя суспільства та держави стали 

проявлятися кризові явища як наслідок недосконалості та відсталості державної систе-

ми. У тому числі незадовільна ситуація відбувалась у судочинстві, оскільки цивільна 

процесуальна база була застаріла й не відповідала потребам часу. Відповіддю на 

об’єктивні виклики стали фундаментальні реформи, що були проведені в 1860-х – 1870-х 

роках під час правління Олександра ІІ. Одним із векторів реформування стала судова 

реформа. 1864 року набрав чинності цілий ряд важливих і прогресивних нормативно-

правових актів, які регулювали питання судоустрою, судочинства, цивільного та кримі-

нального права, цивільного та кримінального процесу. Одним із таких актів був Статут 

цивільного судочинства (Устав гражданского судопроизводства).  

Багато вчених із появою Статуту пов’язують початок не лише російського, але й 

українського сучасного цивільного процесу. О. Лапо зазначав, що саме з реформи Олек-

сандра ІІ в 1864 році починається відлік  сучасної російської системи цивільного судо-

чинства і що саме завдяки новим правовим актам в імперії виникла кардинально нова 

судова система [4]. Д. Малешин вказує, що близько 150 років тому російська імперська 

правова система зазнала фундаментальних змін: сформувалась абсолютно нова судова 

система завдяки появі мирових судів, суду присяжних; прийняті нові процесуальні пра-

вила, а сам Статут цивільного судочинства, як зазначає науковець, вважається одним із 

кращих на той час кодексів у Європі. Завдяки йому посилилась роль усного правосуддя, 

впроваджена змагальність тощо. Дослідник також схиляється до думки, що саме з 1860-х 

років бере початок цивільний процес, який функціонує зараз у федерації. Там він діяв 

навіть після революції 1917 року і став основою багатьох нормативно-правових актів, 

прийнятих вже за радянської доби більшовицькою владою [11, с. 7–8]. 

Українські вчені, наприклад, В. Комаров, зазначають, що судова реформа 1864 

року пов’язана із виникненням вже сучасного цивільного процесуального права Украї-

ни. Слід зауважити, що Статут цивільного судочинства увібрав у себе найкращі традиції 

європейського цивільного процесу. За основу використовувався Цивільний процесуаль-

ний кодекс Франції від 1806 року [2, с. 13]. Хоча й було використано французьке проце-

суальне цивільне законодавство, укладачі Статуту не пішли шляхом звичайного механі-

чного копіювання французьких норм. Вони також використовували передовий досвід 

австрійського та прусського цивільного процесуального законодавства, здійснювали їх 

критичний аналіз та намагались упровадити їх із врахуванням специфіки Російської ім-

перії, що, необхідно зауважити, їм вдалося. Наприклад, до Статуту не були включені 

положення французького кодексу, які вважались його суттєвими недоліками (не врахо-

вувались норми про таємний допит свідків). Разом із тим, розробники враховували й 

місцеву специфіку регіонів величезної імперії [6, с. 142]. 

Дослідники ще за часів Російської імперії зробили досить неочікуване зауваження 

щодо приводу до початку самої ідеї реформування судочинства в імперії, необхідності кар-

динальної зміни наявного цивільного процесуального законодавства в тому числі. Ця історія 

розпочалася ще в 1848 році із резолюції Миколи І від 16 листопада щодо справи про маєт-

ність та борги колезького регістратора Івана Баташова, де містились наступні слова: «Изло-

жение, причин медленности непомерной, с которою производится сие, столь известное дело, 

ясно выставляет все неудобства и недостатки нашего судопроизводства» (Викладення при-

чин непомірної повільності, з якою відбувається ця, настільки відома справа, ясно вказує на 

незручності та недоліки нашого судочинства») [10, с. І]. Ці слова Миколи І називали «колис-

ковою судової реформи», яка остаточно відбулась вже при Олександрі І. 

Цій думці імператора слугувала тривала передісторія. У 1840-х роках в одному із 

повітових судів Рязанської губернії розглядалась справа згаданого Івана Баташова. На 

цю справу звернув увагу Микола І, який розпорядився міністерству юстиції щомісячно 
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доповідати про хід справи. Доповіді, які надходили регулярно, не відрізнялись оригіна-

льністю, були схожими одна на одну через відсутність будь-якої динаміки. Усі відмовки, 

які позбавляли хід справи просування вперед, мали законні на те підстави. Імператор з 

терпінням ретельно вичитував усі, однак у певний момент саме й зауважив на незадові-

льному стані справ із судочинством в Російській імперії. Відповідно до розпоряджень 

Миколи І міністерство юстиції на чолі з міністром графом В. Паніним почало аналіз 

процесу в судових установах для з’ясування недоліків і шляхів їх вирішення. Граф вва-

жав, що недоліки можна побороти завдяки лише адміністративним рішенням. Однак 

вони виявились неефективними [1, с. 29]. 
1843 року керівник Другого відділення імператорської Канцелярії Д. Блудов під-

готував ряд кардинальних змін до законодавства цивільного процесу. Проєкт, саме через 
його радикальність, викликав супротив міністра юстиції. Унаслідок постійної конфрон-
тації робота з реформування суду була заморожена. Однак, після чергової доповіді про 
хід справи І. Баташова Микола І написав 16 листопада 1848 року відому резолюцію, де 
разом із тим розпорядився приступити до активної розробки нового проєкту статуту ци-
вільного судочинства. У 1850-1852 роках були створені, за ініціативою Д. Блудова, осо-
бливі комітети, які розробляли проєкти статутів кримінального та цивільного судочинс-
тва. За сферу цивільного процесу відповідав С. Зарудний. Однак реформувати 
судочинство Микола І не встиг [1, с. 30].  

Після сходження на престол Олександра ІІ імператор одразу продемонстрував се-
рйозні наміри реформувати систему судочинства. Внаслідок цього, справа розробки 
проєктів законів особливими комітетами значно прискорилась. Водночас, якщо із самого 
початку робота комісії обмежувалась лише складенням проєкту деяких покращень у 
чинному законодавстві цивільного процесу, з часом об’єкт змін значно розширився й 
вже стосувався усієї системи судоустрою [5, с. 81]. Восени 1861 року, повернувшись із 
Криму, Олександр ІІ звелів довідатись, у якому стані перебуває проєкт реформи. Держа-
вний Секретар В. Бутков повідомив, що розгляд проєктів графа Д. Блудова в Державній 
Раді мав вагомі перешкоди внаслідок неузгодженості проєктів між собою. Імператор, 
натомість, звелів прикомандирувати до Канцелярії найкращих юристів, які повинні були 
виокремити найголовніші положення із проєктів Д. Блудова, на яких буде побудована 
майбутня система судочинства [5, с  84]. 

Напрацьовані Державною Канцелярією (на чолі із В. Бутковим та його співробіт-
ником С. Зарудним, а також видатними тогочасними юристами К. Побєдоносцевим, 
Д. Ровінським та ін.) так звані «Основні начала» з квітня до липня 1862 року підлягали 
ретельному обговоренню в Об’єднаних Департаментах Державної Ради. У Загальному 
Зібранні Державної Ради «Начала» та їх основні положення були прийняти одноголосно 
[5, c. 85]. 29 вересня 1862 року «Основні начала» були погоджені імператором та опуб-
ліковані в «Зібранні законів та розпоряджень уряду» для обговорення. З цього часу до 
комісії надійшло 448 зауважень з усіх частин імперії. Для подальших робіт над проєктом 
і зауваженнями створювалась особлива комісія, яку поділили на три відділи: судо-
устрою, кримінального судочинства, цивільного судочинства. Підготовлені ними проєк-
ти й були узгоджені та опубліковані 20 листопада 1864 року. 

Під час підготовки проєктів відповідальними особами було досягнуто ряду виснов-
ків з приводу стану судочинства й окреслено головні наявні недоліки, які були викладені 
Державною Канцелярією загалом у 25 пунктах, а саме: різний порядок судочинства (зага-
льне, чотири головних, шістнадцять особливих); зрощування поліцейської та судової вла-
ди; невизначеність законів про підсудність; наявність особливих станових інстанцій; 
обов’язок разового виклику до суду трьома шляхами (повістка, оголошення в суді та через 
публікацію у відомствах); значна тривалість і різноманітність строків щодо явки до суду й 
на подання зауважень, апеляцій; відсутність правил про участь сторонньої особи у тяжбі, 
яка здійснюється між іншими особами; існування слідчого процесу, який хибно викорис-
товувати до цивільних справ; майже відсутність норм, які б регулювали порядок скороче-
ного розгляду для простих і малозначних справ; занадто суворий формалізм по відношен-
ню до зовнішньої форми позовних заяв у поєднанні із повною відсутністю правил про 
внутрішній зміст останніх; дозвіл на необмежену кількість паперових документів, які на-
даються сторонами здебільшого виключно з метою уповільнення процесу; неточність 
норм про судові стягнення (витрати) й значна їх різноманітність, що породжує різні супе-
речності; повна відсутність норм, які регулювали б порядок заочних рішень у разі відсут-
ності відповідача; невизначеність порядку подання приватних скарг та клопотань; вимога 
канцелярської таємниці у цивільних справах; неточність або недостатність актів і правил 
про докази й право суду призначати присягу як судовий доказ; незручність порядку про-
курорського нагляду й повна неможливість для прокурорів виконувати свої обов’язків 
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щодо судової інстанції; невирішеність порядку ухвалення питань при рішенні справ і нео-
бов’язковість зазначення підстав у рішеннях судових інстанцій; стягнення штрафів за не-
правильно заповнені позови й за подання апеляційної скарги, яка визнана такою, що офо-
рмлена неправильно; значна кількість судових інстанцій, які в силу свого існування значно 
уповільнювали хід справи; перехід справ від департаменту Сенату (Сенат є вищою судо-
вою інстанцією), у разі розбіжностей – до загального зібрання Сенату й Державної Ради, 
через що відбувається поєднання влади судової та законодавчої; неврегульованість питан-
ня порядку покладення відповідальності за неправомірні дії суддів та прокурорів; вико-
нання рішень поліцією, а не судом, наявність для виконання ряду інстанцій; недостатність 
правил щодо прав та обов’язків повірених [10, с. VIII–XI]. 

Розробниками було визначено також декілька фундаментальних положень й но-
вовведень, які впроваджувались у новому нормативно-правовому акті:  

 на зміну слідчого вводився змагальний процес; 

 відокремлення судових повноважень від адміністративних та виконавчих; 

 введення гласності й скасування канцелярської таємниці; 

 встановлення двох судових інстанцій і касаційного суду; 

 запровадження скороченого, спрощеного усного судочинства; 

 впровадження при судах постійних присяжних повірених; 

 касаційний розгляд передбачався в разі остаточних судових рішень у випадках 
явного порушення чи неправильного тлумачення закону [10, с. XII].  

Слід зауважити, що норми Статуту повністю змінили цивільний процес. Загалом ре-
формою було змінено судоустрій. Уперше вводився принцип незалежності судів (внаслідок 
виборності мирових судів, незмінністю судів). У судах відмінявся становий принцип, запро-
ваджувалась єдина підсудність для всіх станів імперського феодального суспільства в циві-
льних і кримінальних справах. Д. Слинько зазначає, що: «Статут цивільного судочинства 
1864 р. відзначався чіткою регламентацією стосовно процесуальних дій суду, позивача, від-
повідача, їх представників. Це зумовлювалось наявністю у сторін під час розгляду цивільних 
позовів рівних процесуальних прав. Так, свідки з обох сторін допитувалися в їх присутності. 
Також позивач та відповідач мали право ставити свідкам запитання. Але суд не мав права 
виходити за межі заявлених позовних вимог. Розвиток теорії і практики цивільного процесу 
здійснювався на основі доктрини стадійності судового процесу» [8, с. 39]. 

Окрім того, реформа й нові нормативно-правові акти остаточно встановлювали 
відокремлення цивільного та кримінального процесів. У цілому, нове цивільне процесу-
альне законодавство базувалось на демократичних принципах правосуддя (диспозитив-
ності, змагальності, гласності, безпосереднього характеру тощо). М. Курило зауважує, 
що відтепер система формального доказування замінялась на вільну оцінку доказів, тоб-
то рішення судді приймали за власним переконанням. Цивільне процесуальне право ста-
ло поділятись на позовне, наказне, окреме (охоронне) провадження. Розгляд починався 
на підставі позовної заяви. Докази могли були письмові та речові, а також покази свід-
ків. Судовий процес отримав чітку нормативну регламентацію усіх процесуальних дій 
суду та інших учасників процесу (відповідач, позивач та ін.). Сторони отримали відтепер 
рівні процесуальні права. Свідки стали допитуватись у присутності відповідача (якщо це 
були свідки позивача) та доповідача (у разі допиту свідків відповідача) [3, с. 562–563]. 

Статут цивільного судочинства складався із загальних положень, чотирьох книг 
(1460 статей). Перша книга присвячувалась порядку процесу в мирових судах (загалом 
XIV розділів). Друга книга встановлювала порядок процесу справ, що починались у за-
гальних судових місцях (V розділів, які поділялись на глави. Третя книга регламентува-
ла вилучення із загального порядку цивільного процесу. Четверта присвячувалась рег-
ламентуванню охоронного судочинства [9, с. 112].  

Л. Станішевська виділяла наступні важливі новели у цивільному статуті: розгляд 
справи починався лише за ініціативи зацікавлених сторін, які надавали у письмовому 
вигляді позов (ст. 4, 204–206, 256–271); виклик відповідача до суду відбувався повіст-
кою або шляхом публікацій (ст. 275–298), строк явки складав до 6 місяців; судове засі-
дання починалось із виступу доповідача, після чого відбувалось словесне змагання сто-
рін (зауважували власні вимоги, доводи та заперечення). Стаття 330 визначала словесне 
змагання як викладення вимог, доводів та обставин позивачем та потім відповідачем. 
Згідно зі ст. 366 позивач повинен був довести власний позов, а відповідач – власні запе-
речення. Визнання розглядалось як доказ. Засідання суду завершувалось постановою, 
яке виносилось колективно. Другий розділ другої книги Статуту цивільного процесу 
регулював порядок оскарження рішень [9, с. 113]. 

Щодо впровадження статутів в імперії – ще до їх опублікування й прийняття точи-
лись гострі суперечності. Одні відстоювали ідею одночасного введення по всій імперії в си-
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лу статутів, інші зауважували на необхідності врахування регіональної специфіки, а також 
поступового, поетапного реформування. Врешті-решт було обрано шлях поетапної реалізації 
реформи. Лише в 1866 році статути «запрацювали» в 10 губерніях округів Московської та 
Санкт-Петербурзької судових палат. Імператорським указом від 10 січня 1867 року в окрузі 
Харківської судової палати вводились у дію судові статути 1864 року. Таким чином, Харків 
став першим після Петербургу та Москви. Згодом до Харківської судової палати приєднали 
Полтавський окружний суд (1868 р.), Чернігівський, Ніжинський та Стародубський (1874 р.), 
Лубенський (1876 р.), Катеринославський (1897 р.) окружні суди [7, с. 411].  

На Правобережній Україні судова реформа 1864 року реалізовувалась у два етапи. 
За першого в 1872 році тут вводились мирові суди, а в другому, з 1880 року ‒ загальні 
суди, окружні та судові палати [11, c. 102]. Водночас І. Скуратович зазначає, що в Київ-
ській, Волинській та Подільських губерніях судова реформа впроваджувалась у 1881 
році, коли створювався округ Київської судової палати. На півдні формувався округ 
Одеської судової палати [7, с. 412]. 

Висновки. Отже, в 1860-х роках у Російській імперії відбулися значні зміни в си-
стемі судоустрою, судочинства цивільного та кримінального, а відповідно, такі зміни 
торкнулись безпосередньо й українських земель. Підготовка проєкту змін до цивільного 
процесуального законодавства тривала за правління двох імператорів. Спочатку Микола 
І ще в 1848 році звернув увагу на незадовільний стан цивільного процесу в державі й 
велів створити спеціальну комісію з підготовки проєктів реформ. Олександр ІІ продов-
жив справу Миколи І й взяв на особливий контроль питання внесення змін до цивільно-
го процесуального законодавства. Кращі спеціалісти спочатку окреслили коло негараз-
дів, що побутували в цивільному судоустрою, а також виділили ряд фундаментальних 
ідей, які повинні бути втілені в новому цивільному процесуальному кодексі. Слід заува-
жити, що комісія пройшла еволюцію ідей від внесення змін в існуюче законодавство до 
розробки та прийняття нових законів, які покликані були здійснити фундаментальні й 
радикальні зміни. Прийнятий Статут 1864 року вводив у цивільний процес нові демок-
ратичні явища, був взірцем передового тогочасного правового досвіду. На території 
України дія Статуту поширювалась поетапно й у різних регіонах неодночасно. 
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SUMMARY 
Oleksandra V. Nestertsova-Sobakar. Statute of civil proceedings of 1864: history of adoption, 

main provisions and its impact on the Ukrainian provinces. The article deals with the main factors that 
caused the authorities to take the steps of fundamental changes in the civil procedural legislation of the Russian 
Empire. It has been pointed out that in the 1840s, Nicolas I paid attention to the problems, and in 1848 issued a 
resolution demanding the creation of a special institution for drafting amendments to the legislation.  

The study highlights the process of drafting and preparing project of the law. It is noted that the 
French experience (Code of 1806), as well as the achievements of Austria and Prussia in the field of civil 
process, were used in the drafting of the Statute, which at that time scientists critically and analytically 
worked on foreign regulations. It is stated that the authorities rejected the idea of changing the existing 
system of civil procedural legislation and decided to implement a radical reform. It is said that the experts 
identified and grouped the major shortcomings that led to the unsatisfactory state of civil proceedings (25 
points in total), and highlighted the main progressive and necessary provisions that were included in the 
new Civil Procedure Statute (competitive nature of the process, publicity streamlining the effective 
vertical of the courts, introducing the concept of a jury).  

Due to the reform of 1864, civil justice was separated from criminal justice. The structure of the 
Statute of Civil Procedure (general provisions, four books, totaling 1460 articles) is also covered. The 
article deals with the differences in the implementation of the Charter (simultaneous or phased implemen-
tation). The question of the extension of the force of law in the territory of the Ukrainian provinces is 
raised (in 1868 the Charter came into force in Kharkiv for the first time in Ukrainian lands and later in the 
South and Right-Bank Ukraine). 

Keywords: Statute of Civil Procedure in 1864, civil process, legislation, Right-Bank Ukraine, 
Left-Bank Ukraine, Russian Empire, legal proceedings. 
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СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ  

ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

 
 
 

Стаття висвітлює, що систематизація законодавства є вкрай необхідним заходом на шляху 
до європейської інтеграції нашої країни, а також, що систематизація дає змогу вдосконалити та 
впорядкувати законодавство для зручності його застосування та ефективної реалізації на практиці. 
Стаття розкриває, що роль систематизації законодавства полягає у тому, щоб створити всі необ-
хідні умови для його подальшого розвитку, позбавитись у ньому прогалин та недоліків і забезпе-
чити його внутрішню єдність. 

Ключові слова: систематизація трудового законодавства, європейська інтеграція, сис-
тема, правова діяльність, функції систематизації законодавства, нормативно-правові докумен-
ти, колізії, держава, правові відносини, уніфікація законодавства країни. 

 

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, які нині відбуваються в Украї-

ні, вимагають від вітчизняного законодавця адаптації правової системи країни до вимог, 

висунутих до неї європейською спільнотою. Указаний процес є планомірним і містить 

декілька етапів, завдання яких полягає в досягненні певного ступеня відповідності зі 

збереженням принципу ієрархізації нормативно-правових актів. У вирішенні останнього 

головна роль належить систематизації законодавства, практичне значення та важливість 

якої підкреслював ще в 1833 р. найвидатніший кодифікатор Європи й Росії 

М. Сперанський. Зокрема, він наголошував на значенні систематизації як для реальних 

потреб держави, так і для юридичної науки. 

Мета цієї статті – висвітлити та з’ясувати суть і значення систематизації законо-

давства як передумови досягнення ефективності чинного законодавства, усунення супе-

речностей і прогалин, а також застарілих норм у праві. 

Виклад основного матеріалу. Процес систематизації законодавства передусім 

пов’язується з галузевим утворенням, що обумовлює актуалізацію юридичного нормотво-

рення (ухвалення нових законів) та ухвалення кодифікованого нормативно-правового акта. 

Проблема систематизації законодавства України є важливим аспектом сучасної правової 

системи, що обумовлено низкою причин і факторів, серед яких: неякісні нормативні акти, 

запроваджені в період існування Радянського Союзу, та відсутність узгодженості між ак-

тами тих часів та актами сучасного періоду (з моменту проголошення незалежності держа-

ви); необхідність приведення законодавства у відповідність до об’єктивних потреб суспі-

льства та систематизації нових нормативно-правових документів; набуття Україною 

статусу суб’єкта міжнародних відносин, що вимагає гармонізації та уніфікації національ-

ного законодавства відповідно до принципів міжнародного права [1, с. 30]. 

Перш за все в контексті вивчення окресленої проблематики слід указати, що по-

няття «систематизація» є похідним від категорії «система». Найбільш загальним є ви-

значення «системи» як множини пов’язаних між собою елементів, що в тому чи іншому 

вигляді є впорядкованою за певними якостями та зв’язками й має відносно стійку єд-

ність, яка характеризується внутрішньою цілісністю, вираженою у відносній автономно-

сті поведінки та/або існуванні цієї множини в навколишньому середовищі.  

У Новому тлумачному словнику української мови поняття «система» тлумачиться 

як порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв’язком 

частин чого-небудь; форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, го-

сподарських одиниць, установ і т. ін.); будова, структура, що становить єдність законо-

мірно розташованих та функціонуючих частин [2, с. 286].  
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Оскільки поняття «система» має надзвичайно широку сферу застосування (прак-

тично кожен об’єкт можна розглядати як систему), остільки його досить повне розумін-

ня передбачає побудову сімейства відповідних визначень – як змістовних, так і форма-

льних [3, с. 584]. Лише в межах такого сімейства визначень удається сформулювати 

основні системні принципи, зокрема такі: принцип цілісності (принципова незвідність 

властивостей системи до суми властивостей її складових елементів і невивідність з 

останніх властивостей цілого; залежність кожного елемента, властивості та відносин 

системи від їх місця й функцій тощо всередині цілого); структурності (можливість опису 

системи через установлення її структури, тобто мережі зв’язків і відносин; обумовле-

ність поведінки системи не стільки поведінкою її окремих елементів, скільки властивос-

тями її структури); взаємозалежності системи й середовища (система формує та прояв-

ляє властивості в процесі взаємодії із середовищем, будучи при цьому провідним 

активним компонентом взаємодії); ієрархічності (кожен компонент системи у свою чер-

гу може розглядатися як система, а досліджувана в цьому випадку система є одним із 

компонентів більш широкої системи); множинності опису кожної системи (через прин-

ципову складність системи її адекватне пізнання вимагає побудови безлічі різних моде-

лей, кожна з яких описує лише певний аспект системи) тощо. Кожна система характери-

зується не лише наявністю зв’язків і відносин між елементами, що її утворюють, але й 

нерозривною єдністю з навколишнім середовищем, у взаємодії з яким вона проявляє 

свою цілісність. Ієрархічність, багаторівневість і структурність – властивості не лише 

будови, морфології системи, але й поведінки: окремі рівні обумовлюють певні аспекти її 

поведінки, а цілісне функціонування виявляється результатом взаємодії всіх її сторін і 

рівнів. Важливою особливістю більшості систем, особливо живих, технічних і соціаль-

них, є передавання в них інформації та наявність процесів управління. 

В. Д. Могилевський дає таке визначення: система – це особлива організація спеці-

алізованих елементів, об’єднаних у єдине ціле для вирішення конкретного завдання. Ос-

новна якість організації системи (цілісність) полягає в тому, що її якості не зводяться до 

якостей її елементів, і навпаки [4, с. 8]. 

Таким чином, будь-яка система являє собою сукупність певних елементів, які пе-

ребувають у єдності між собою й доповнюють один одного, спільна робота яких дозво-

ляє досягти певної кінцевої мети. Виходячи з поданого вище визначення, систематизація 

в найбільш загальному вигляді являє собою процес з упорядкування окреслених елемен-

тів. Термін «систематизація» походить із французької мови («systematization»), що трак-

тується як система, єдине ціле [5, с. 812]. Етимологічний аналіз слова «систематизація» 

засвідчив, що це поняття є багатозначним, зокрема під ним можна розуміти порядок, у 

підґрунті якого лежать послідовні розташування, обумовлені взаємним зв’язком частин; 

узвичаєна класифікація за певним критерієм (форма, організація тощо) [6, с. 1320–1321]. 

Головною функцією систематизації є набуття об’єктами, що перебувають під її впливом, 

системної якості – ознак, які визначають систему як цілісне утворення, не поширюючись 

на її окремі елементи. 

Отже, систематизація являє собою процес упорядкування окремих елементів, 

створення належних умов для того, щоб вони співпрацювали та взаємодіяли один з од-

ним. Що ж стосується поняття «систематизація законодавства», то перш за все слід за-

уважити, що проблема його впорядкування була актуальною ще за часів існування 

СРСР. Практичне значення систематизації законодавства відзначав ще в 1833 р. відомий 

кодифікатор М. Сперанський, який виокремив основні пріоритетні сфери впливу систе-

матизації – потреби держави та юридичної науки. Окрім цього, систематизація є одним 

із головних факторів цілеспрямованого й ефективного правового виховання (формуван-

ня правосвідомості) та наукових досліджень у галузі навчання студентів [7, с. 30].  

Залежно від періоду розвитку держави потреба в систематизації законодавства 

буває різною. У разі накопичення протягом певного часу великого обсягу нормативно-

правового матеріалу, що був затверджений у різні історичні періоди становлення держа-

ви й водночас містить багато дублювань, систематизація законодавства є обов’язковим 

засобом урегулювання. У разі ж революційної модернізації правової системи (скасуван-

ня цілих нормативних блоків), що ліквідовує застарілі відносини, створюється якісно 

нова суспільно-економічна система, у підґрунтя якої покладено оновлені закони, – тоді 

систематизація законодавства відходить на другий план. 

Важливим етапом у процесі систематизації українського законодавства стало 

прийняття Указу Президента України «Про заходи щодо здійснення правової реформи в 
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Україні» від 19.06.1995 (який уже втратив чинність), на основі якого було сформовано 

Українську кодифікаційну комісію (координуючий науково-експертний центр). Її голов-

ними завданнями були такі: визначення наукових засад здійснення кодифікації законо-

давства України, черговості та послідовності в підготовці кодексів та інших кодифікова-

них законодавчих актів з окремих галузей права; розроблення загальних принципів 

побудови кодифікованих законодавчих актів, їх взаємної узгодженості з метою забезпе-

чення повноти законодавчого регулювання відповідних сфер суспільних відносин; орга-

нізація широкого громадського обговорення проєктів кодексів та інших кодифікованих 

законодавчих актів, у тому числі шляхом організації наукових конференцій, «круглих 

столів» тощо; забезпечення належної наукової експертизи проєктів кодифікованих зако-

нодавчих актів шляхом залучення до її проведення як вітчизняних, так і зарубіжних фа-

хівців; підготовка наукових висновків щодо законопроєктів, які вносяться на розгляд 

Верховної Ради України. 

Саме відтоді вчені фактично почали приділяти більше уваги теорії систематизації 

законодавства, що обумовило виникнення великої кількості підходів до розуміння цієї 

категорії. Результатом упровадження систематизації в законодавство є досягнення зруч-

ності та доступності в користуванні, що впливає в позитивному ключі на зміцнення за-

конності в регулюванні суспільних відносин.  

Цікаві погляди на сутність і значення систематизації законодавства містяться у 

дослідженнях німецьких учених-правознавців, які вбачають її головну мету у виявленні 

основних (усталених) взаємозв’язків, їх адекватності та ліній розвитку в межах певних 

юридичних інститутів. Цей напрям ґрунтується на підґрунті ідеї про аналітичне мислен-

ня, яке може раціоналізувати, спрямоване на узагальнення положення права. Основним 

принципом цієї ідеї є розвиток загальних учень, які ґрунтуються на різних галузях права 

й орієнтуються на загальні правила права, до яких належать взаємозалежні процеси.  

У юридичній літературі також зазначено, що систематизація законодавства охоп-

лює чотири самостійні форми правової діяльності: збирання державними органами, під-

приємствами, фірмами й іншими установами (організаціями) чинних нормативних актів, 

їх опрацювання та систематизоване розміщення з подальшим зберіганням, а також ви-

дання довідок на запит органів, установ та окремих осіб (облік нормативних актів); роз-

робка й оприлюднення різних збірників нормативних актів (інкорпорація законодавст-

ва); підготовка й ухвалення збільшених актів за рахунок об’єднання норм розрізнених 

актів, спрямованих на вирішення однакових питань; розробка й затвердження нових ак-

тів (кодексів), які поєднують у собі старі норми, що є дієвими, та нові нормативні при-

писи (кодифікація законодавства) [8, с. 688]. 

Отже, узагальнюючи викладений вище матеріал, можемо констатувати, що під 

систематизацією законодавства слід розуміти визначену нормами чинного законодавства 

України сукупність дій організаційного та правового характеру, які здійснюються упов-

новаженими органами державної влади для зведення чинних нормативно-правових актів 

у єдину внутрішньо узгоджену систему, що сприяє підвищенню загальної ефективності 

їх функціонування.  

Основними результатами процесу систематизації є такі: 1) правове регулювання 

широкого спектру нормативно-правових актів, урахування їх специфіки й особливостей 

упорядкування; 2) виключення або принаймні обмеження дублювання норм різними 

галузями законодавства; 3) усунення прогалин; 4) подолання колізій у законодавстві; 

5) створення умов відповідної юридичної кваліфікації. 

Тож систематизація законодавства є передумовою досягнення ефективності чин-

ного законодавства, усунення суперечностей і прогалин, а також застарілих норм у пра-

ві. У результаті систематизації законодавство стає більш зручним і доступним для кори-

стування, сприяє зміцненню законності в регулюванні суспільних відносин. Отже, 

необхідність систематизації обумовлюється такими постійно діючими процесами: 

1) виданням нових нормативно-правових актів; 2) утратою юридичної сили деякими но-

рмативно-правовими актами; 3) застаріванням деяких нормативно-правових актів; 

4) накопиченням суперечностей між юридичними приписами тощо. Здійснення система-

тизації законодавства є одним із завдань законодавця, який виконує його на основі від-

повідних програм і планів. 

Досліджуючи роль і значення систематизації законодавства в Україні, слід звернути 

увагу на його мету, завдання та функції. Здійснений вище аналіз дає змогу констатувати, що 

основною метою систематизації законодавства є загальне підвищення його ефективності та 
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більш якісне регулювання правових відносин у всіх сферах суспільного життя. Досягненню 

мети має передувати вирішення конкретних завдань, які являють собою своєрідні мікроцілі, 

вирішення яких повинно мати обов’язковий характер. 

Тож ми, спираючись на аналіз низки наукових позицій і норм чинного законодав-

ства України, вважаємо, що до завдань систематизації законодавства слід віднести такі: 

– усунення суперечностей, застарілих і дубльованих норм; 

– забезпечення уніфікації; 

– зменшення масиву нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання 

конкретної сфери суспільних правовідносин; 

– упорядкування правових норм за певними критеріями; 

– створення рівного для всіх громадян доступу до нормативно-правової бази держави; 

– забезпечення зрозумілості та прозорості правових норм; 

– підвищення правової культури громадян; 

– поліпшення якості й ефективності нормотворчої діяльності уповноважених ор-

ганів державної влади. 

Із категорією завдання тісно пов’язані функції систематизації законодавства, вони 

відображають найбільш важливі практичні аспекти такої діяльності, тобто її фактичне 

призначення. Так, С. С. Алексєєв указує, що систематизація законодавства виконує істо-

тні функції, дотримання яких надає національній правовій системі статусу об’єктивної 

та адекватної. До основних функцій систематизації, на переконання автора, належать: 

огляд повного масиву чинного законодавства; виявлення та усунення суперечностей і 

прогалин (дефектів) правового регулювання; підвищення ефективності законодавства; 

інформаційна доступність чинного законодавства; створення умов для вивчення законо-

давства; забезпечення розвитку правосвідомості громадян [9, с. 29]. 

Ми ж, у свою чергу, переконані, що до ключових функцій систематизації законо-

давства України слід віднести такі: 

1. Роз’яснювальна функція. Тлумачення норм права (інтерпретація норм права) – ін-

телектуально-вольова пізнавальна діяльність, що полягає у встановленні точного змісту 

(смислу) норм права та здійснюється за допомогою певних способів (прийомів) із метою 

правильного їх застосування й безпосередньої реалізації. Тож зміст цієї функції полягає в 

тому, що саме за допомогою систематизації законодавець має можливість роз’яснити нор-

ми права для всіх громадян, зробити їх більш зрозумілими для сприйняття, що, у свою 

чергу, підвищує рівень правової грамотності та культури сторін правовідносин. 

2. Нормоутворююча функція. Нормоутворення – це найширша категорія, яка охо-

плює всі форми й засоби виникнення, розвитку та зміни права, у тому числі й нормотво-

рчість. Нормотворчість – це завжди офіційно оформлений процес діяльності держави, 

посадових осіб та органів місцевого самоврядування, а нормоутворення (формування 

права) – це неоформлений соціальний процес становлення правових ідей про необхід-

ність упорядкування суспільних відносин, зумовлений різними факторами й поглядами. 

Головною відмінністю нормотворчості від нормоутворення є те, що творення права 

здійснюється державними органами або з їх санкції, дозволу. Нормоутворення відбува-

ється й поза нормотворчістю держави, у межах громадянського суспільства – у правос-

відомості, конкретних правовідносинах, правомірній поведінці, правових теоріях і т. ін. 

3. Стабілізаційна функція. Стабільність – це певний стан налагодженості, постій-

ності державно-службових відносин. Із точки зору законодавця, сенс установлення цієї 

стабільності – підтримка управління державною службою на рівні, який дозволяє їй які-

сно здійснювати функції держави. Тож зміст стабілізаційної функції систематизації за-

конодавства виявляється в тому, що під час здійснення відповідної діяльності в норма-

тивних актах закріплюються виключно ті положення, які є стабільними та дію яких 

розраховано на достатньо тривалий період часу. 

4. Деколізіційна функція. Узагалі колізія – це стан і дія кількох правових актів чи 

їх норм, як правило нормативного характеру, що ухвалені одним або різними суб’єктами 

правотворчості, які спрямовані на регулювання тих самих суспільних відносин, а засто-

сування кожного з них окремо дає різний, зокрема протилежний, результат. Колізійні 

правові акти й норми є контраверсійними, бо мають розбіжності за результатами їх ре-

гулятивної дії на суспільні відносини. Тож деколізіційна функція систематизації законо-

давства полягає в тому, що за допомогою такої діяльності стає можливим виправити або 

ж узагалі скасувати колізійні норми, що, у свою чергу, робить відповідне законодавство 

зрозумілішим і більш «однозначним» для трактування. 
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5. Стимулююча функція. У межах розглядуваної проблематики стимулююча фун-

кція полягає в тому, щоб, по-перше, спонукати законодавця та вітчизняних науковців 

здійснювати подальшу роботу з удосконалення відповідного законодавства; по-друге, 

забезпечити сталий розвиток правовідносин, на регулювання яких спрямовано норми 

законодавства. 

6. Наукова функція. Вона передбачає розробку теоретичних і науково-

методологічних рекомендацій щодо здійснення систематизаційної діяльності, підготовки 

й ухвалення кодифікаційних актів, правил застосування та прийомів законодавчої (ко-

дифікаційної) техніки. Науковий підхід до вирішення проблем систематизаційної діяль-

ності підвищить ефективність її здійснення. 

7. Прогностична функція. Її зміст полягає в тому, що систематизація законодавст-

ва серед іншого проявляється в здатності прораховувати можливі історичні, соціальні та 

політичні наслідки тих чи інших соціальних дій і процесів. 

8. Інформаційна функція. 

Висновки. Таким чином, слід узагальнити, що в умовах сьогодення систематизація 

законодавства є вкрай необхідним заходом на шляху до європейської інтеграції нашої краї-

ни. Саме систематизація дає змогу вдосконалити та впорядкувати законодавство для зручно-

сті його застосування та ефективної реалізації на практиці. Окрім того, роль систематизації 

законодавства полягає в тому, щоб створити всі необхідні умови для його подальшого роз-

витку, позбутися в ньому прогалин та недоліків і забезпечити його внутрішню єдність.  

Ми також переконані, що систематизація законодавства створює можливості для 

оперативного пошуку й правильного тлумачення всіх потрібних нормативних актів, що 

забезпечує цілеспрямоване й результативне правове виховання суспільства. Системати-

зація законодавства набуває значущості в питаннях огляду джерел права, орієнтування в 

системі законодавства, для ухвалення нових нормативних актів правотворчими органами 

в узгодженості між усіма нормативними правовими актами, для вирішення питань про 

застарілі акти та пошуку найбільш ефективних засобів нормативного правового регулю-

вання суспільних відносин.  
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SUMMARY 

Nataliya M. Obushenko. Essence and significance of legislation systematization in Ukraine. 

The article highlights that the systematization of legislation is an essential measure on the path to Europe-

an integration of our country, as well as that the systematization allows improving and streamlining legis-

lation for ease of application and effective implementation in practice. The article reveals that the role of 

systematization of legislation is to create all the necessary conditions for its further development, to get 

rid of gaps and shortcomings in it and to ensure its internal unity. The article clarifies that the systemati-

zation of legislation creates opportunities to quickly find and correctly interpret all the necessary regula-

tions, which provides a purposeful and effective legal education of society. Systematization of legislation 

becomes important in reviewing the sources of law, orientation in the system of legislation, for the adop-

tion of new regulations by law enforcement agencies in coordination with all regulations, addressing ob-

solete acts and finding the most effective means of regulatory regulation of public relations. In the article, 

the systematization of legislation should be understood as a set of organizational and legal actions defined 

by the current legislation of Ukraine, which is carried out by authorized public authorities to bring exist-

ing regulations into a single internally coordinated system that improves overall efficiency. Systematiza-

tion is a process of organizing individual elements, creating the right conditions for them to cooperate and 

interact with each other. Systematization is one of the main factors of purposeful and effective legal edu-

cation (formation of legal awareness) and research in the field of student education. 

Keywords: systematization of labor legislation, European integration, system, legal activity, func-

tions of systematization of legislation, normative-legal documents, conflicts, the state, legal relations, 

unification of the legislation of the country. 
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Постановка проблеми. В сучасній доктрині конституційного права склалася до-

волі суперечлива ситуація, пов’язана з різною інтерпретацією вченими поняття «Прези-

дент України». Підтвердженням цьому слугують відмінні за своїм змістом судження 

правників про вищезгадане явище державно-правової дійсності, що стануть предметом 

подальшого теоретичного осмислення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання тер-

мінологічної визначеності та змістовної наповненості категорій президент (безвідносно до 

конкретної держави), президент щодо конкретної держави та Президент України з огляду на 

факт існування цього соціально та політико-правового феномена в Україні й інших сучасних 

державах із республіканською формою правління, є традиційним для доктрини конституцій-

ного права. Воно знайшло своє відображення як у численних наукових працях, так і навча-

льних виданнях, окремі з яких і стануть предметом подальшого аналізу. 

На особливу увагу в контексті теми дослідження заслуговують наукові праці та-

ких вітчизняних правників, як С. Агафонов, В. Кравченко, О. Майданник, М. Савчин, В. 

Шатіло й ін. 

Метою цієї статті є обґрунтування тези про багатоаспектність феномена 

Президента України як явища державно-правової дійсності, що з необхідністю вимагає 

збагачення змісту однойменного поняття. 

Досягнення визначеної дослідницької мети зумовило необхідність використання 

такого теоретичного інструментарію: 

1) діалектичного методу пізнання, що ґрунтується на ідеї взаємозв’язку та 

розвитку явищ державно-правової дійсності; 

2) комплексного підходу, що дозволяє дослідити феномен Президента України не 

лише з погляду юридичного, але й інших суспільних наук, зокрема соціології та 

політології. В пізнавальному плані важливо також дослідити окремі аспекти його буття 

не лише з погляду статики, але й динаміки (як виник цей державно-правовий інститут, як 

він розвивався і яким став тепер); 

3) формально-логічних методів аналізу та синтезу; 

4) спеціально-юридичного та герменевтичного методів пізнання, необхідних для 

розкриття змісту приписів національного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Як нами зазначалося вище, в сучасній науці кон-

ституційного права склалася доволі парадоксальна ситуація, пов’язана з різними су-

дженнями вчених про державно-правовий феномен Президента України. Зокрема, 

О. Майданник відзначає: «Як глава держави, Президент України є найвищою посадовою 

особою в країні. Саме тому він наділяється повноваженнями виступати від імені України 

як у внутрішньому житті країни, так і в міжнародних відносинах. Положення Конститу-

ції приводять до висновку, що Президент України є найвищою посадовою особою Укра-

їнської держави, яка має забезпечувати цілісність держави» [1, с. 269]. Такий підхід до 

розуміння досліджуваного поняття є своєрідним симбіозом положень ст. 1 Закону Укра-

їнської Радянської Соціалістичної Республіки «Про Президента Української РСР» від 

05.07.1991 р. та ст. 102 чинної Конституції України. 

Ст. 1 вищезгаданого Закону закріплювала дефінітивну норму права, згідно з якою 

«Відповідно до Конституції Української РСР Президент Української Радянської Соціа-

лістичної Республіки є найвищою посадовою особою Української держави і главою ви-

конавчої влади» [2]. 

Ст. 102 Конституції України містить правовий припис, відповідно до якого «Пре-

зидент України є главою держави і виступає від її імені» [3]. 

Принагідно відзначити, що не всі вчені поділяють тезу про визнання Президента 

України найвищою посадовою особою в державі. Зокрема, С. Агафонов уважає, що Пре-

зидент України є не посадовою особою, а органом держави та частиною державного меха-

нізму, тому що тільки держава має виключне право на прийняття законів та інших норма-

тивно-правових актів, обов’язкових для всього суспільства чи його частини [4, с. 7].  

В. Кравченко досліджуване нами поняття розглядає в двох аспектах: 1) конститу-

ційної системи органів державної влади України та 2) юридичних форм глави держави.  

Президент України є органом державної влади, а отже, і складовою цієї системи. 

Підтвердженням цьому є як сформульована вченим дефініція вищезгаданого поняття та 

його суттєві ознаки, так і видова диференціація цієї загальнотеоретичної категорії [5, 

с. 236-243].  

Як уважає В. Кравченко, Президент України є юридичною формою глави держави 
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в Україні. З-поміж інших юридичних форм (монарх, колегіальна президентура, глава 

уряду, одноосібний або колегіальний узурпатор) його вирізняє обрання народом та 

отримання влади на визначений термін у порядку делегації [5, с. 313]. 

У гносеологічному плані не менш важливе значення має і той аспект цієї пробле-

ми, на якому акцентували свою увагу М. Савчин, В. Шатіло та С. Агафонов. Президент 

України як конституційно-правовий інститут, на думку М. Савчина, являє собою норми і 

принципи, що визначають: 1) місце і роль глави держави у державному механізмі та йо-

го взаємовідносини з іншими органами держави; 2) порядок заміщення цієї посади; 3) 

повноваження глави держави; 4) його відповідальність за державну зраду та порушення 

конституції [6, с. 685]. 

В. Шатіло роль норм інституту президентства в Україні вбачає в регулюванні по-

рядку виборів Президента України, визначенні функцій і повноважень Президента Укра-

їни, терміну його повноважень та порядку їх припинення, його конституційно-правової 

відповідальності, а також регламентації діяльності допоміжних органів і служб при Пре-

зидентові України [7, с. 4]. 

Інший вітчизняний правник, С. Агафонов, не лише розмежовує поняття інститут 

президентства та інститут Президента України, але й вкладає в них різне змістовне на-

повнення. Інститут президенства, як стверджує вчений, являє собою систему правових 

норм, спрямованих на регулювання суспільних відносин, змістом яких є діяльність Пре-

зидента України як їх суб’єкта. Що ж до інституту Президента України, то це державно-

правове утворення в цілісній системі управління суспільством, що складається з найви-

щого одноособового виборного органу та його консультативних, дорадчих та інших до-

поміжних органів і служб, наділене конституційно-владними повноваженнями  в управ-

лінні державою, характеризується єдністю взаємозв’язків з іншими державними, а також 

недержавними органами та громадянами, діяльність якого регулюється системою відпо-

відних правових норм [4, с. 5]. 

Торкаючись питання розуміння поняття, що становить предмет дослідження, не мож-

на залишити поза увагою ще один, нехай і дещо символічний, але важливий аспект соціаль-

но-правового феномена Президента України, який до того ж передбачений Конституцією 

України. Йдеться, зокрема, про конституційно-правовий припис ч. 3 ст. 105, відповідно до 

якого «звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо 

тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту». 

Висновки. Аналіз наведених вище суджень учених, що розкривають зміст дослі-

джуваного нами поняття, дозволяє зробити висновок про те, що Президент України є 

складним соціально-правовим феноменом, а тому комплексне уявлення про означене 

явище може бути отримано тільки внаслідок його багатоаспектного розгляду: 

– з погляду теорії механізму держави Президент України є важливим елементом 

державного апарату – одноосібним, виборним, вищим органом держави, що має загаль-

ну компетенцію. Вказаний аспект є дещо суперечливим з огляду на той факт, що органи 

держави, як правило, створюються як юридичні особи, чого не можна сказати про главу 

Української держави; 

– в аспекті визначеного конституційно-правового статусу він є главою держави та 

виступає від її імені. Суттєвим уточненням цього судження є теза про Президента Укра-

їни як юридичну форму глави держави, який обирається народом і отримує владу на ви-

значений термін у порядку делегації. Що ж до визнання його найвищою посадовою осо-

бою, то відповідне судження вважаємо певною мірою умовним і оціночним, адже в 

національній правовій доктрині та чинному законодавстві питання ієрархічної системи 

посадових осіб в Україні станом натепер не розроблене; 

– з погляду онтології (свого буття, існування) Президент України є фізичною осо-

бою, яка досягла щонайменше 35-річного віку. Суттєвим недоліком чинного законодавст-

ва є доволі обмежений, на нашу думку, набір вимог, що висуваються до кандидата на цю 

виборну посаду, а надалі, у разі здобуття перемоги на виборах, характеризують і чинного 

главу держави. Законодавець не передбачив як умову для виникнення конституційно-

правових відносин, у межах яких громадянина України може бути обрано Президентом 

України, ні факту здобуття ним вищої освіти (в гносеологічному плані Президент України 

має бути активним суб’єктом пізнання, адже саме когнітивні можливості забезпечують 

йому здобуття вищої освіти. Не можна не відзначити і той факт, що президент є одночасно 

і об’єктом пізнання суспільних наук, більшість із яких досліджують вплив цього інституту 

на різні суспільні процеси та покликані підвищити його ефективність в умовах, що постій-
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но змінюються. Водночас окремі з них (історія, історія держави і права) досліджують його 

особистість, здобутки, персональну роль у житті суспільства)), ні наявності у нього знач-

ного стажу професійної діяльності, ні визнання високого рівня його професійної компете-

нтності загалом, ні наявності у нього високих моральних якостей;  

– в аспекті системи конституційного права Президент України є конституційно-

правовим інститутом, норми якого визначають: 1) місце і роль глави держави у держав-

ному механізмі та його відносини з іншими органами держави; 2) порядок заміщення 

цієї посади; 3) функції та повноваження глави держави; 4) його відповідальність за дер-

жавну зраду чи інший злочин; 

– з погляду доктрини та практики державного управління глава держави є одним 

із найважливіших елементів сучасної системи державного управління. Саме на ньому 

замикаються потоки інформації, що надходять від інших елементів цієї системи. Аналіз 

інформації, вироблення управлінських рішень і контроль за їх виконанням – такі основні 

функції Президента в цій системі; 

– з погляду ставлення до цього конституційно-правового інституту та особистості 

глави держави з боку суспільства й владних інституцій, Президент України – це почесне 

звання, що охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент 

України не був усунений з поста в порядку імпічменту. 
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SUMMARY 

Liliya M. Serdyuk. The President of Ukraine as a multifaceted state and legal phenomenon: 

doctrinal approaches to understanding. In preparing this article the author has set out to substantiate 

the thesis about the multifaceted phenomenon of the President of Ukraine as a phenomenon of state and 

legal reality, which necessarily requires enrichment of the content of the same concept. 

The analysis of scientists’ judgments revealing the content of the concept under study, gives grounds 

to conclude that the President of Ukraine is a complex socio-legal phenomenon, and therefore a comprehen-

sive picture of this phenomenon can be obtained only as a result of its multifaceted consideration: 

- from the point of view of the theory of the mechanism of the state, the President of Ukraine is an 

important element of the state apparatus - a single, elected, supreme body of the state, which has general 
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competence. This aspect is somewhat contradictory regarding that state bodies are usually established as 

legal entities that cannot be said about the head of the Ukrainian state; 

- in terms of a certain constitutional and legal status he/she is the head of the state and acts on its 

behalf. A significant clarification of this judgment is the thesis about the President of Ukraine as a legal 

form of the head of state, who is elected by the people and receives power for a fixed term by delegation. 

As for the recognition of his/her highest official, we consider the relevant judgment to some extent condi-

tional and evaluative, because in the national legal doctrine and current legislation the issue of the hierar-

chical system of officials in Ukraine is not yet developed; 

- from the point of view of ontology (of his/her being, existence) the President of Ukraine is an 

individual who has reached at least 35 years of age. A significant shortcoming of the current legislation is 

a rather limited, in our opinion, set of requirements for a candidate for this elected position, and in the 

future, in case of winning the election, describe the current head of state. The legislator did not envisage 

as a condition for the emergence of constitutional and legal relations, within which a citizen of Ukraine 

can be elected President of Ukraine, or the fact of higher education (in epistemological terms, the 

President of Ukraine must be an active subject of knowledge, because it is cognitive capabilities provide 

him/her to gain higher education; it should be noted that the President is both an object of knowledge of 

the social sciences, most of which study the impact of this institution on various social processes and are 

designed to increase its effectiveness in a constantly changing environment. At the same time some them 

(history, history of the state and law) explore his/her personality, achievements, personal role in society, 

neither he/she has significant experience of professional activity, nor the recognition of a high level of 

his/her competence as a professional in general, nor he/she has high moral qualities; 

- in terms of the system of constitutional law the President of Ukraine is a constitutional and legal 

institution, the rules of which determine: 1) the place and role of the head of state in the state mechanism 

and its relationship with other state bodies; 2) the procedure for substituting this position; 3) functions and 

powers of the head of state; 4) his/her responsibility for treason or other crime; 

- in terms of doctrine and practice of public administration, the head of state is one of the most im-

portant elements of the modern system of public administration. He/she converges large volumes of infor-

mation flows from other elements of this system. Analysis of information, development of management 

decisions and control over their implementation - these are the main President’s functions in this system; 

- in terms of the attitude to this constitutional and legal institution and the personality of the head of 

state by society and government institutions, the President of Ukraine is an honorary title protected by law 

and retained for his/her life, unless the President of Ukraine was removed from office by impeachment. 

Keywords: Constitution of Ukraine, President of Ukraine, head of state, senior official, state 

body, state power body. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ 
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ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ  

ТА ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОСІЇ 
 

Стаття присвячена історико-правовим аспектам нормативного регулювання форм діяльно-

сті представницьких органів місцевого самоврядування та їхніх членів на українських землях, що 

перебували у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії. Продемонстровано, що протягом 

60-90-х років ХІХ століття відбувалося накопичення досвіду нормативного закріплення правового 

статусу та організації роботи представницьких органів влади на місцях, становлення основних 

форм їх діяльності. Звертається увага на те, що в обох імперіях прийняття ліберального законодав-

ства про місцеве самоврядування спричинило активізацію місцевої нормотворчості. Аналізується 

зміст загальнодержавних і місцевих актів, що регламентували форми діяльності представницьких 

органів кінця ХІХ – початку ХХ століть.  

Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, земська рефо-

рма, міська реформа, гласні, форми діяльності. 
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Постановка проблеми. Питання належної організації роботи депутатського кор-

пусу супроводжують процес розбудови місцевого самоврядування на всіх етапах його 

еволюції. Тому для більш повного розуміння сучасного стану й перспектив розвитку 

форм діяльності тих чи інших суб’єктів публічної влади завжди важливо мати чітке уяв-

лення про попередній досвід їх нормативного закріплення та практики реалізації, з ура-

хуванням конкретно-історичних умов. При цьому важливо зрозуміти не тільки магістра-

льні напрями й загальні тенденції розвитку місцевого самоврядування як підсистеми 

публічної влади, але й еволюцію окремих елементів організації роботи муніципальних 

органів, зокрема форм і методів їх діяльності. 

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

мам еволюції правового регулювання статусу та організації роботи вітчизняних органів 

місцевого самоврядування присвятили свої роботи такі вчені, як О. В. Батанов, 

А. А. Безуглов, О. М. Головко, Г. В. Задорожна, В. В. Кравченко, Л. Л. Лабенська, 

П. М. Любченко, Б. А. Пережняк, М. Л. Пєшин, М. В. Пітцик, О. А. Редькіна, С. О. Сем-

ко, С. Г. Серьогіна, О. В. Чернецька, Я. Г. Ярматов, О. Н. Ярмиш та інші. Однак історич-

ний розвиток форм діяльності депутатів місцевих рад у їх працях розглядається лише 

побіжно, що не дає змоги сформувати цілісне уявлення про цей елемент організації ро-

боти депутатського корпусу. Необхідність удосконалення організації роботи місцевих 

рад і їх депутатів у сучасних умовах децентралізації та реформування територіальної 

організації публічної влади в Україні зумовлює потребу в поглибленому вивченні діале-

ктичного розвитку правового регулювання форм діяльності депутатів представницьких 

органів місцевого самоврядування на попередніх етапах вітчизняної історії, його крити-

чної оцінки й прогнозування подальших кроків законодавця в цій сфері.  

Метою цієї статті є виокремлення основних історичних етапів розвитку правового 

регулювання форм діяльності членів представницьких органів місцевого самоврядуван-

ня, що існували на українських землях, котрі перебували у складі Австро-Угорщини та 

дореволюційної Росії, з’ясування історичного процесу накопичення відповідних форм та 

їх практичної реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Історики відзначають, що місцеве самоврядування 

бере початок ще з епохи раннього Середньовіччя, вічового правління й станово-

представницьких зборів. Утім, у сучасному вигляді місцеве самоврядування склалося в 

ХІХ ст. як результат перемоги ліберально-демократичних реформ у провідних державах 

світу. Тому розгляд еволюції правового регулювання форм діяльності депутатів вітчиз-

няних місцевих представницьких органів влади варто розпочати з 60-х років ХІХ ст., 

коли в Австро-Угорщині та Російській імперії, до складу яких входили на той час украї-

нські землі, майже паралельно розпочалося впровадження місцевого самоврядування. 

Австрійський уряд узявся за врегулювання відносин у сфері місцевого самовряду-

вання вже на початку 1860-х років. 5 березня 1862 р. був виданий Закон «Про устрій 

гмін та Виборчу ординацію для гмін» [1], яким визнавалося право сіл, містечок і міст на 

самоврядування, окреслювався порядок формування та організація діяльності гмінного 

самоврядування в межах усієї імперії. Цей закон мав рамочний характер, тож на його 

основі Галицький крайовий сейм прийняв низку законів, котрі досить повно регламенту-

вали діяльність органів місцевого самоврядування всіх рівнів у Галичині. На засіданнях 

Галицького сейму 19-22 березня 1866 р. було ухвалено урядові проєкти законів про гмі-

ни, панські маєтки та повітове представництво, затверджено відповідні виборчі «орди-

нації». 12 серпня 1886 р. вони були затверджені у Відні [2, c. 172]. 

Слідом за цим 13 березня 1889 р. було прийнято закони про місцеве самовряду-

вання для тридцяти великих галицьких міст, а 3 липня 1896 р. – про місцеве самовряду-

вання для дрібних міст, містечок і великих гмін [3, с. 91]. Міста, у яких проживало понад 

3 тисячі мешканців, мали право формувати органи міського самоврядування – міську 

раду й міську управу. Для Львова як найбільшого міста регіону передбачалося прийнят-

тя окремого статуту. 

Прийняття вищеназваних законів спричинило активізацію місцевої нормотворчо-

сті. Особливо активно проводилася робота з розробки локальних нормативно-правових 

актів, спрямованих на посилення самоорганізації міської громади. Так, протягом 1865 р. 

Львівською міською радою було розроблено, а 26 березня 1866 р. остаточно схвалено 

проєкт статуту міста, однак лише 14 жовтня 1870 р. він був затверджений монархом [4, 

с. 219]. Цей статут діяв до самого розпаду Австро-Угорщини в жовтні 1918 р. і застосо-

вувався навіть після окупації західноукраїнських земель Польщею аж до 1933 р. Упро-
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довж цього часу статут зазнав деяких змін за законами від 11 квітня 1896 р. та від 

25 травня 1909 р. Він налічував 114 статей і передавав управління містом до рук міської 

ради та магістрату. 

Порядок діяльності Львівської міської ради визначався регламентом, який був 

нею затверджений 18 вересня 1872 р. (зі змінами й доповненнями від 9 липня 1874 р., 

20 травня 1875 р., 20 квітня 1876 р. і 5 червня 1878 р.). 

До складу Львівської міської ради входило 100 депутатів, які спочатку обиралися 

строком на три роки, а з 1896 р. – на шість, але через кожні три роки в порядку жеребку-

вання 50 депутатів віддавали свої місця заново обраним. Порядок виборів депутатів до 

міської ради регулювався спеціальною виборчою «ординацією», яка була затверджена 

одночасно зі статутом. Депутати працювали на безоплатній основі. 

Статут установлював обов’язок присутності на засіданні депутатів. Засідання по-

ділялися на звичайні та надзвичайні, відкриті й закриті (на вимогу 10 депутатів засідання 

могло бути оголошене закритим). Статут визначав, що депутати не обов’язково мали 

бути попередженими про засідання, але зобов’язані були на нього прибути. 

Мінімальна кількість засідань, що мала бути проведена протягом року, статутом 

не встановлювалася. Надзвичайні засідання скликалися президентом міста чи його за-

ступником, зокрема на вимогу чотирьох депутатів. Для прийняття рішення встановлю-

вався кворум у 40 депутатів. Рішення приймалися відкритим голосуванням (за винятком 

призначень на посади) простою більшістю голосів.  

Головував на засіданнях ради президент міста, який обирався радою зі свого 

складу, чи віце-президент, який обирався в тому ж порядку, що й президент. Головую-

чий відкривав і закривав засідання та керував (організовував) дебатами; він не брав уча-

сті в голосуванні, й у разі розподілу голосів порівну пропозиція вважалася неприйнятою. 

Статутом передбачалася можливість відкритого та закритого голосування. Окремий па-

раграф статуту приділявся протоколу засідань: визначалося, що його підписують голо-

вуючі та два уповноважені радою депутати [5]. 

Саме в цей період посилюється й регламентація організаційних форм роботи міс-

цевих рад – регламентом установлювався порядок роботи президії міської ради, органі-

зація та діяльність секцій, спеціальних комісій і комітетів міської ради [6, с 51]. Так, рег-

ламентом ради королівського столичного міста Львова від 13 вересня 1872 р. було 

передбачено функціонування Президії міської ради, до якої входили президент, перший 

віце-президент, за результатами жеребкування два розпорядники (обиралися секціями зі 

свого складу та слідкували за порядком під час засідань, реєстрували виступаючих і від-

сутніх тощо) та секретар. Регламент установлював, що секретар чи його заступник веде 

протоколи засідань, реєструє вхідну документацію ради, облік нерозглянутих справ, 

упорядковує архів ради, здійснює контроль над виконанням друкарнею чи літографією 

робіт, що призначаються для ради, контролює їх розподіл, подає на засіданнях ради про-

токоли та списки, передбачені регламентом. 

На відміну від статуту міста, регламент ради закріплював частоту проведення її 

засідань – раз на два тижні, кожен другий четвер (за винятком свят), о 6.00. Надзвичайні 

сесії скликалися за пропозицією секції або не менш як 4 депутатів. Регламент установ-

лював обов’язок попереджати депутатів за 2 дні про проведення засідання й надавати їм 

порядок денний. Кожне засідання згідно з регламентом починалося ухваленням прото-

колу попереднього.  

Регламент закріплював за депутатом право на початку засідання, після затвер-

дження протоколу, звертатися із запитами, що стосувалися інтересів громади, до прези-

дента, керівників служб магістрату, до самого магістрату, доповідачів та керівників сек-

цій і спеціальних комісій. Така норма забезпечувала представникам громади можливість 

виступати з питань, що мали суспільний резонанс. 

Цікавим для дослідження є закріплений регламентом порядок розгляду пропози-

цій депутатів. По-перше, вони повинні бути підтримані п’ятьма депутатами, по-друге, їх 

оголошують на засіданні ради, вона ж передає їх на розгляд відповідних комісій чи сек-

цій. Важливе положення містить § 27 регламенту: на обговорення міської ради можуть 

бути винесені тільки питання, попередньо розглянуті в секціях чи постійних комісіях, 

або в комісіях, спеціально визначених радою. Хоча далі передбачається можливість за 

підтримки більшості ради на вимогу президії чи 10 депутатів розглядати на засіданні 

питання, яке не включене до порядку денного чи не розглянуте в комісіях. Регламент 

також установлював порядок запису на виступи та детально описував процес обгово-
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рення, голосування, можливість заслуховування на засіданні громадян із поясненнями 

щодо певного питання, закріплював вимоги до змісту протоколу засідання.  

Особливо важливим для дослідження еволюції організаційних форм роботи пред-

ставницьких органів місцевого самоврядування є положення регламенту ради королівсь-

кого столичного міста Львова 1872 р. стосовно діяльності секцій та спеціальних комісій. 

У той період секціям надавалися достатньо широкі повноваження, зокрема повноважен-

ня вирішувати низку питань від імені ради. Рада створювала 5 секцій, діяльність кожної 

з них зводилася до: а) розгляду пропозицій ради; б) вирішування справ, що належали до 

її компетенції; в) виконування функцій контролю. Кожна секція обирала зі свого складу 

голову, заступника та секретаря. Крім секцій, міська рада Львова створювала спеціальні 

комісії з метою розгляду питань, які вимагали постійного нагляду або фахових рекомен-

дацій. Комісії поділялися на постійні й тимчасові, причому до роботи в них могли залу-

чатися не тільки депутати, але й будь-які інші особи з правом дорадчого голосу. Кіль-

кість комісій постійно зростала, і вже в 1913 р. їх було 76 порівняно з 5 в 1871 р. [4, 

с. 220]. Кожен депутат міської ради був членом якоїсь комісії, а багатьом із них доводи-

лось брати участь і в декількох комісіях.  

Крім цього, регламент міста Львова 1872 р. передбачав формування радою спе-

цифічних утворень для представництва інтересів громади та їх захисту у відповідних 

закладах, товариствах тощо. Такими утвореннями були депутатські групи й комітети. У 

зв’язку з поділом Львова на 5 районів міська рада обирала з числа своїх депутатів споча-

тку 18, а з 1896 р. 25 делегатів строком на 1 рік, а згодом – на 3 роки, які від її імені ви-

конували в районах функції уповноважених. Делегати проводили свою роботу у двох 

напрямах – внутрішньому та зовнішньому: брали участь у спільних нарадах, опрацьову-

вали та подавали на розгляд президії магістрату проєкти розпоряджень, а також нагля-

дали за роботою самоврядних органів, закладів і публічних установ, фінансованих гро-

мадою тощо. 

Наведені факти дають підстави для висновку, що форми діяльності депутатів міс-

цевих рад на українських землях у складі Австро-Угорської імперії закріплювалися на 

рівні законів та регламентів. При цьому основна увага приділялась регламентації участі 

депутата в засіданнях ради, хоча передбачалися й такі організаційні форми діяльності, як 

участь у роботі секцій, постійних і спеціальних комісій, депутатських груп і комітетів, а 

також виконання функцій делегата в міському районі. 

Становлення місцевого самоврядування в Російській імперії передусім 

пов’язують із земською та міською реформами Олександра ІІ. У 1864 р. Положенням 

про губернські та повітові земські установи було запроваджено інститут земств [7, 

с. 130–131]. Спочатку вони вводились у південних і лівобережних губерніях. У зв’язку з 

польським повстанням 1863 р., у якому брала участь і частина «хлопоманів», на Право-

бережній Україні інститут земств тривалий час не впроваджувався. Земську реформу тут 

було проведено лише в 1911 р. [8, c. 94]. 

Слід відзначити величезний масив нормативних актів того часу, присвячених зем-

ствам. За даними М. В. Угрюмової, тільки з 1864 по 1867 роки стосовно земств було 

прийнято понад триста законодавчих документів: 70 Височайших повелінь, 35 указів 

Правлячого Сенату, 126 циркулярних пропозицій МВС губернському керівництву, 121 

розпорядження та вказівка МВС [9, c. 70]. Переважна частина цих актів стосується 

окремих випадків, однак вони мають і загальне значення для тлумачення окремих норм 

земського законодавства на всій земській території Російської імперії.  

Прототипом сучасних депутатів місцевих рад у російській історії можна вважати 

губернських і повітових земських гласних – виборних членів колегіальних органів зага-

льної компетенції (зборів), що були запроваджені імператором Олександром ІІ у межах 

реформи територіальної організації публічної влади 1964 р. й перебували поза межами 

системи урядових установ.  

Деякі автори стверджують, що «за формами діяльності земству були притаманні 

такі функції місцевого самоврядування: нормотворча, установча, контролююча і правоо-

хоронна» [10, c. 18]. Утім, із такою тезою важко погодитись, адже реформа земського 

управління була половинчастою, і земські установи були позбавлені обов’язкових (при-

мусових) розпорядчих прерогатив. Тобто положення 1864 р. не надавало земським уста-

новам права видавати обов’язкові постанови й виконувати їх за допомогою власних ор-

ганів. Це були установи, за висловом тогочасних фахівців, «із компетенціями, але без 

влади». 
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Положення 1864 р. регламентувало порядок діяльності органів земського самов-

рядування лише в найбільш загальному вигляді. Тому земства намагалися впорядкувати 

роботу зборів і порядок ведення справ управами за допомогою власних локальних нор-

мативно-правових актів. Наприклад, у 1870 р. Полтавське губернське земство ухвалило 

«Правила про порядок засідань Полтавського губернського земського зібрання», а 

1871 р. «Інструкцію про порядок виконання справ у Полтавській губернській земській 

управі, а також про відповідальність підлеглих осіб за особистими їх службовими 

обов’язками» [10, c. 17]. Зазначені нормативні акти передбачали демократичний порядок 

ухвалення рішень та інформування про прийняті постанови місцевої громади. Земства 

забезпечували гласність своєї діяльності шляхом публікації матеріалів про роботу зем-

ських зборів. 

Значну роль у діяльності земств відігравали робочі комісії, що створювались збо-

рами для перевірки діяльності управ та розгляду поточних справ і діяли упродовж кож-

ної земської сесії. У 90‐х роках такі комісії діяли в усіх земствах Лівобережної та Пів-

денної України, вони були формою залучення гласних до розробки проблем розширення 

повноважень у місцевих органах самоврядування. Беручи до уваги позитивний досвід їх 

роботи, у деяких земствах, окрім постійних ревізійних комісій, створювалися комісії за 

напрямами діяльності, де обрані зборами їх члени розподіляли між собою для ревізії 

різні галузі земського господарства. У Таврійському земстві в різні періоди постійно 

діяли комісії – ревізійна, кошторисна, санітарна, страхова, проєктна, юридична та учи-

лищна, комісія з народної освіти, емеритарна (тобто пенсійна), кустарна, статистична, а 

також існувало багато тимчасових комісій із різноманітних питань тощо. 

Як зазначає Н. Г. Горбачова, основними видами діяльності гласних були відвіду-

вання засідань зборів, голосування, виступи на засіданнях, подання заяв, участь у роботі 

комісій [11, c. 25–26]. Саме на земських зборах уперше у вітчизняній історії було апро-

бовано таку форму роботи депутатського корпусу, як сесія, адже повітові й губернські 

земські збори не були постійно діючими органами. Чергові сесії зборів скликалися один 

раз на рік і тривали протягом декількох днів (повітових – до 10 днів, губернських – до 20 

днів) [12]. Могли проводитися й позачергові сесії. Засідання зборів були відкритими для 

публіки, що в поєднанні з назвою депутатів – «гласні» (які мали бути «голосом народу») 

– слугувало впровадженню в політичний лексикон терміна «гласність». У практиці зем-

ських зборів уперше було застосовано й таку форму депутатської діяльності, як участь у 

комітетах і комісіях. Саме така участь надавала гласним можливість реально впливати 

на вирішення місцевих справ [13]. Земські установи були першою вітчизняною школою 

демократичного врядування, тим місцем, де викристалізовувалися й випробовувалися 

форми й методи депутатської діяльності. 

Уже з перших кроків деякі земства висловили прагнення регламентувати свої за-

сідання, установити «наказами», «регламентами» й «правилами» певні моделі ведення 

справ. Такі «накази» були складені земствами, зокрема у 1865 р. – Охтирським, а також 

Полтавським і Харківським губернськими, а в 1866 р. – Богодухівським, Ялтинським і 

Херсонським губернськими. Обсяг цих «наказів» суттєво різнився: вони містили від 2 до 

18 параграфів, при цьому деякі досить детально визначали хід засідань, способи голосу-

вання, порядок внесення пропозицій та окремих думок, інші ж лише переповідали зага-

льні норми земського положення з цього приводу, обмежуючись стереотипними норма-

ми. Не зупиняючись докладно на цих наказах, відзначимо лише найбільш оригінальні. 

Так, згідно з харківським наказом, під час засідання присутні гласні не мали права, «не 

залишаючи справ зібрання, ухилятися від подачі голосів під час вирішення питання» [14, 

с. 71]. Натомість у Чернігівському земстві з 1866 р. було прийнято виносити остаточне 

рішення щодо доповіді наступного дня після її проголошування. Особливістю чернігів-

ського наказу було також допущення «другого читання», тобто повторного обговорення 

під час читання протоколу засідання. Таким чином, постанова вважалася остаточно за-

твердженою лише після затвердження протоколу засідання [14, c. 72]. Однак із плином 

часу більшість цих наказів дедалі частіше ігнорувалися, і в 90-х роках ХІХ ст. лише поо-

динокі земства продовжували керуватися особливими правилами для засідань. Це пояс-

нюється тим, що земства почали дивитись, з огляду на Закон 1866 р., на регламентуван-

ня порядку засідань як на прерогативу голови зборів.  

Міське самоврядування в Російській імперії спочатку здійснювалося на підставі 

«Городового положення» від 16 червня 1870 р. Це Положення визначало, що органами 

міського громадського управління є міські виборчі збори, міська дума й міська управа. 
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Міські виборчі збори раз на чотири роки обирали гласних міської думи. 

Що ж стосується внутрішньої організації міського управління, то вона була до-

сить раціональною. Розпорядчі функції були надані міській думі, натомість виконавчим 

органом, що діє в рамках, відведених їй думою, стала управа. Розподіл занять і порядок 

дій управи та підпорядкованих їй органів встановлювалися інструкцією, що видавалася 

думою. Члени управи обиралися думою й не потребували затвердження адміністрацією. 

Постановою думи члени управи могли бути усунені від посади й віддані суду. Міський 

голова також обирався думою, але затверджувався на посаду губернатором або мініст-

ром внутрішніх справ (залежно від рангу міста). Міський голова, як правило, обіймав 

керівне місце не тільки в управі, але й був також головою думи.  

Міські думи, на відміну від земських зборів, мали право збиратися протягом усьо-

го року в міру накопичення справ, чисельність засідань не обмежувалася. Думи самі ви-

значали порядок провадження справ, але зобов’язувалися при цьому дотримуватися пра-

вил про порядок провадження справ у земських, дворянських і міських громадських і 

станових зборах, як цього вимагали закони від 13 липня 1867 р. Головною метою цих 

правил було припинення небажаних дебатів у громадських зборах. 

Утім, у контексті предмета нашого дослідження на окрему увагу заслуговує Горо-

дове положення від 11 червня 1892 р. [15]. Цей документ є одним із небагатьох, де увагу 

приділено процедурним нормам, за якими працювали місцеві представницькі органи і 

які є прикладом системного нормативного регулювання організаційних форм роботи цих 

органів. 

Згідно з цим документом, дума обиралася на чотири роки та складалася з гласних. 

У міських поселеннях, що мали не більше 100 виборців, дума складалася з 20 гласних, а 

в тих, де кількість виборців була вищою, до цих 20 гласних на кожні 50 виборців дода-

валося по 3 гласні, доки кількість не становила: у столицях – 160, у губернських містах 

із населенням вище 100 тисяч та місті Одесі – 80, в інших губернських обласних містах 

та тих, що входили до складу градоначальства, у значних повітових містах – 60, в інших 

міських поселеннях – 40 (ст. 56). 

У Городовому положенні 1892 р. закріплювався обов’язок гласних брати участь у 

засіданнях думи. У разі відсутності гласного без поважних причин дві третини від при-

сутніх на зібранні гласних могли прийняти рішення про його притягнення до відповіда-

льності: на перший раз – зауваження від голови; на другий – грошове стягнення; на тре-

тій – грошове стягнення й виключення зі складу представницького органу. 

Засідання думи поділялися на чергові та надзвичайні. Чергові зібрання призначали-

ся не менше 4 і не більше 24 разів на рік, їх розклад складався в грудні на рік наперед 

(ст. 64). Надзвичайні зібрання могли бути скликані з дозволу: у Санкт-Петербурзі – мініст-

ра внутрішніх справ, у Москві – генерал-губернатора, в інших містах – губернатора. Кво-

рум для звичайних засідань думи, у яких загальний склад гласних не перевищував 40, ста-

новив не менше половини від їх загальної кількості, а в інших поселеннях – не менше 

третини. Рішення приймалися простою більшістю голосів, а в разі їх рівності вирішальне 

значення мав голос головуючого. Для вирішення майнових справ кворум для засідань ду-

ми, де загальний склад гласних не перевищував 40 осіб, становив не менше двох третин, а 

в інших поселеннях – не менше половини, і рішення приймалися не менше ніж двома тре-

тинами присутніх на засіданні. Передача свого голосу іншій особі не допускалася. Надзви-

чайні зібрання, які скликалися під час народного лиха, із військових зобов’язань тощо, 

визнавалися дійсними за будь-якої кількості присутніх (ст. 70). Перед кожним черговим 

засіданням гласним розсилали перелік питань, запланованих для розгляду. 

Голосування в думі, як правило, здійснювалося відкрито, за винятком проведення 

виборів посадових осіб, вирішення питань про притягнення їх до відповідальності, а та-

кож питань про призначення утримання чи грошової допомоги службовцям (ст. 73). Усі 

рішення думи вносилися до журналу та підписувалися головою й присутніми гласними, 

які брали участь у їх ухваленні (ст. 75).  

У результаті Лютневої революції монархія в Росії була повалена, їй на зміну при-

йшла республіка. У новій моделі публічного врядування пріоритетну роль мали зіграти 

органи місцевого самоврядування. У прийнятій 3 березня 1917 р. Декларації Тимчасово-

го уряду наголошувалося, що уряд забезпечить «вибори до органів місцевого самовря-

дування на основі загального прямого, рівного й таємного голосування» [16]. До про-

блеми організації практики місцевого самоврядування Тимчасовий уряд звертатиметься 

й надалі. Серед більше ніж 100 законодавчих актів, прийнятих Тимчасовим урядом про-
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тягом 236 днів свого існування, 44 були присвячені питанням місцевих органів управ-

ління й самоврядування [17, с. 199–200]. Однак в основному вони розглядали питання 

прав і повноважень органів місцевого самоврядування, поділу сфер впливу із земськими 

структурами, але жодним чином не стосувалися форм діяльності земських зборів та їх 

гласних. 

У вирі революційних подій 1905–1917 років одночасно зі зламом старого державно-

го апарату було створено новий апарат публічної влади на місцях. До липня 1918 р. систе-

ма земських органів була повністю ліквідована, і їй на зміну прийшла система рад як пов-

ноправних органів державної влади, що відповідали за вирішення місцевих проблем в 

умовах панування комуністичної партії та принципу демократичного централізму. 

Висновки. Загалом проведене дослідження надає змогу констатувати: 

1. Період функціонування представницьких органів місцевого самоврядування на 

українських землях у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії (1862–1917 рр.) 

слід вважати першим етапом еволюції форм діяльності депутатів місцевих рад на тери-

торії сучасної України. Це був етап започаткування нормативного закріплення й практи-

ки реалізації форм діяльності депутатського корпусу вітчизняних представницьких ор-

ганів місцевого самоврядування. 

2. Форми діяльності депутатів місцевих рад на українських землях у складі Австро-

Угорщини та Російської імперії закріплювалися на рівні законодавчих актів та актів лока-

льної нормотворчості (регламентів, наказів тощо). В обох імперіях прийняття ліберального 

законодавства про місцеве самоврядування призвело до активізації місцевої нормотворчо-

сті. При цьому основна увага приділялась регламентації участі членів у засіданнях пред-

ставницького органу (ради, зборів, думи), хоча передбачалися й такі організаційні форми 

діяльності, як участь у роботі секцій, постійних і спеціальних комісій, депутатських груп і 

комітетів, а також виконання функцій делегата в міському районі та ін. 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, які функціонували на украї-

нських землях під час їх перебування у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Ро-

сії, могли існувати тільки у відповідних політико-правових реаліях, тому з ліквідацією 

імперської державності теж зійшли з політичної арени. Однак ті форми діяльності депу-

татського корпусу, що сформувалися й довели свою ефективність ще в імперський пері-

од, значною мірою збереглися й були перенесені в організацію роботи місцевих рад на-

ступних історичних періодів. 
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SUMMARY 
Ivan I. Omelko. Evolution of legal regulation of activity forms of members of representative 

bodies of local self-government in the Ukrainian lands within Austria-Hungary and pre-
revolutionary Russia. The article deals with historical and legal aspects of the normative regulation of 
the forms of activity of the representative bodies of local self-government and their members on the 
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Ukrainian lands, which were part of Austria-Hungary and pre-revolutionary Russia.  
It is shown that during the 60-90s of the XIX century, there was an accumulation of experience in 

the normative consolidation of the legal status and organization of the work of local representative bodies, 
the formation of the main forms of their activity. Attention is drawn to the fact that in both empires the 
adoption of liberal legislation on local self-government led to the activation of local rule-making. The 
content of national and local acts regulating the forms of activity of representative bodies of the late XIX 
– early XX centuries is analyzed. 

In its modern form, local government developed in the nineteenth century. as a result of the victo-
ry of liberal-democratic reforms in the world's leading states. Therefore, consideration of the evolution of 
legal regulation of the forms of activity of deputies of domestic local representative bodies should begin 
in the 1860s, when in Austria-Hungary and the Russian Empire, which at that time included Ukrainian 
lands, local government began almost simultaneously. 

The period of functioning of representative bodies of local self-government in the Ukrainian lands 
as a part of Austria-Hungary and pre-revolutionary Russia (1862-1917) should be considered as the first 
stage of evolution of forms of activity of deputies of local councils in modern Ukraine. This was the stage 
of initiating the normative consolidation and practice of implementing the forms of activity of the deputy 
corps of domestic representative bodies of local self-government. 

Keywords: local self-government, zemstvo reform, city reform, vowels, forms of activity. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ГАРАНТІЇ  

ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

 
Висвітлено питання правового регулювання та перспектив вдосконалення системи соціа-

льно-економічних гарантій депутатської діяльності в Україні. 
У результаті проведеного дослідження обґрунтовано, що економічні та соціальні гарантії 

забезпечення діяльності народних представників є тісно пов’язаними між собою і виступають як 
певна цілісність. Економічні гарантії, серед яких вирізняються трудові й матеріально-фінансові,  
полягають у забезпеченні належних економічних умов діяльності депутатського корпусу. Зміст 
соціальних гарантій полягає у задоволенні матеріальних і побутових потреб депутата, пов’язаних 
зі здійсненням представницького мандату. Соціальні гарантії спрямовані на створення депутатові 
належних умов проживання, відпочинку, медичного обслуговування, соціального забезпечення. 

Доведено, що вітчизняне законодавство поступово позбавляється від радянської політико-
правової традиції широкої регламентації соціально-економічних заходів забезпечення народних 
обранців, оскільки в останні роки відбулася їх оптимізація й раціоналізація, ліквідація тих, що 
суперечили принципу рівноправності й були зайвим тягарем для відповідних бюджетів. 

Ключові слова: депутат, гарантії, привілеї, гарантії депутатської діяльності, соціально-
економічні гарантії. 

 

Постановка проблеми. Беручи участь в управлінні державними й суспільними 

справами, народні представники здійснюють певні витрати, однак вони не можуть це 

робити за власний кошт. Тому встановлена спеціальна група гарантій, спрямованих на 

матеріально-фінансове забезпечення їх роботи. У провідних зарубіжних країнах на зако-

нодавчому рівні закріплюються механізми запобігання необґрунтованому зростанню 

коштів на утримання депутатів. В Україні таких юридичних механізмів поки що не іс-

нує. Тому детальний розгляд соціально-економічних гарантій депутатської діяльності, 

напрацювання ініціатив щодо вдосконалення їх правового регулювання є актуальним 

питанням вітчизняної державознавчої науки. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

гарантій депутатської діяльності були предметом наукового аналізу таких учених, як 
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А. З. Георгіца, Н. Г. Григорук, Д. А. Ковачов, О. М. Матвєєва, О. І. Радченко, В. М. Ша-

повал та ін. Проте розгляд гарантій саме соціально-економічного характеру вони здійс-

нювали побічно, переважно в аспекті класифікації. Крім того, існує потреба в роботах, 

які б висвітлювали не лише підстави для диференціації засобів та умов реалізації депу-

татських повноважень, а й комплексно визначали їх зміст, специфіку юридичного закрі-

плення й динаміку розвитку. 

Метою статті є визначення стану правового регулювання та перспектив удоско-

налення системи соціально-економічних гарантій депутатської діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Гарантії матеріально-фінансового забезпечення ді-

яльності народних представників щодо участі в публічному управлінні можна розподі-

лити на дві групи: економічні та соціальні. Причому обидві групи гарантій тісно 

пов’язані між собою й виступають як певна цілісність. Недарма чимало авторів, харак-

теризуючи гарантії депутатської діяльності матеріально-фінансового характеру, назива-

ють їх соціально-економічними [8, c. 112; 9, с. 86; 12, с. 9-11].  

Економічні гарантії полягають у забезпеченні належних економічних умов діяль-

ності депутатського корпусу. Інакше кажучи, це ті гарантії, які забезпечують депутату 

належне місце в системі суспільного виробництва. Серед них вирізняються трудові та 

матеріально-фінансові.  

До трудових належать ті гарантії, які пов’язані із забезпеченням і захистом кон-

ституційного права на працю. Їх перелік залежить від рівня представницького органу, 

членом якого є депутат, а також від того, на яких засадах депутат працює в раді: на пос-

тійній основі чи поєднує виконання депутатських повноважень із виробничою або служ-

бовою діяльністю.  

Найбільш широкий перелік трудових гарантій передбачений для народних депу-

татів України. Так, трудовим гарантіям депутатської діяльності народних депутатів 

України присвячена спеціальна глава 4 Закону «Про статус народного депутата Украї-

ни», яка має назву «Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні 

депутатських повноважень та після їх припинення» [6].  

До цієї групи гарантій належить насамперед зарахування часу роботи народного 

депутата у Верховній Раді України до стажу державної служби, загального й безперервно-

го стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи за вислугу років. 

Народного депутата, який є військовослужбовцем, поліцейським, атестованим 

працівником органів Служби безпеки України, органів та установ виконання покарань і 

слідчих ізоляторів, інших правоохоронних органів, на строк виконання депутатських 

повноважень прикомандировують до Верховної Ради України із залишенням на строк 

виконання депутатських повноважень на службі в зазначених органах та установах. Піс-

ля закінчення повноважень народного депутата його направляють у розпорядження від-

повідних органів та установ для подальшого проходження служби на попередній або, за 

його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді. 

За народним депутатом зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чи-

ни на період роботи у Верховній Раді України. Кваліфікаційна атестація проводиться у 

відповідні строки з вирахуванням із них періоду роботи у Верховній Раді України. 

Важливою трудовою гарантією є те, що після закінчення строку повноважень на-

родному депутату за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень 

надається попередня робота (посада), а в разі неможливості цього його зараховують до 

резерву кадрів Головного управління державної служби України. Можливість депутатів 

зберігати попереднє місце роботи передбачена і в законодавстві деяких зарубіжних кра-

їн, але в цьому випадку їхня депутатська винагорода зменшується (наприклад, в Австрії 

– на 20 %) [11, c. 312].  

Окремі трудові гарантії поширюються й на родичів народного депутата. Дружина 

(чоловік) народного депутата діючого скликання, у разі переїзду останнього на прожи-

вання до міста Київ, за бажанням звільняється зі свого місця роботи й повертається на 

нього в порядку переведення. Державна служба зайнятості першочергово пропонує їм 

рівноцінну роботу (службу). 

Обґрунтованість трудових гарантій для родичів народного депутата України ви-

кликає певні сумніви. Насамперед їх не можна назвати власне гарантіями депутатської 

діяльності, оскільки родичі жодним чином не здійснюють безпосереднього впливу на 

ефективність реалізації депутатських повноважень. Більше того, суб’єктом цих гарантій 

виступає не сам депутат, а його родичі (дружина, чоловік), тобто особи, які до функціо-
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нування представницьких органів жодного стосунку не мають. На нашу думку, у цьому 

разі порушуються фундаментальні принципи встановлення депутатських гарантій, на-

самперед принципи адекватності, домірності й ефективності. Ураховуючи зазначені ви-

ще аргументи, убачаємо за доцільне скасувати всі гарантії, передбачені Законом «Про 

статус народного депутата України», які не стосуються безпосередньо депутатської дія-

льності. Це не тільки призведе до економії бюджетних коштів, а й сприятиме зміцненню 

авторитету парламенту для пересічних громадян. 

Низка трудових гарантій передбачена й для депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. Так, згідно зі ст. 29 Закону України «Про статус депутата Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим», у разі обрання депутата на посаду у Верховній Раді 

АРК на постійній основі, він у порядку переведення зобов’язаний протягом двох тижнів 

після обрання звільнитися, а депутата, який є військовослужбовцем, поліцейським, атес-

тованим працівником Служби безпеки України, органів та установ виконання покарань, 

інших правоохоронних органів, на строк виконання депутатських повноважень прико-

мандировують до вищого представницького органу АРК із залишенням на службі в за-

значених органах та установах. Трудову книжку депутат подає до Секретаріату Верхов-

ної Ради АРК. 

Депутату, який працює у Верховній Раді АРК на постійній основі, після закінчен-

ня строку депутатських повноважень надається попередня робота (посада), а в разі не-

можливості Кримський республіканський центр зайнятості вирішує питання щодо пер-

шочергового працевлаштування, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в 

установі, організації. У разі ліквідації підприємства й неможливості повернення на по-

передню роботу такому депутату гарантується виплата грошової допомоги в розмірі се-

редньомісячної заробітної плати, яку він одержував у Верховній Раді АРК, протягом 

шести місяців після звільнення з виборної посади. Кошти на ці цілі передбачаються в 

бюджеті АРК на відповідний рік.  

Депутат Верховної Ради АРК може бути звільнений з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений із навчального закладу за 

умови його попередження в порядку, установленому законом. Про таке попередження 

відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менше ніж 

за п’ятнадцять днів вищий представницький орган АРК [4]. Аналогічна гарантія закріп-

лена й щодо депутатів місцевих рад (ч. 3 ст. 33 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад») [5]. 

Охорона трудових прав депутатів місцевих рад передбачена ст. 33 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад». Так, у разі обрання депутата місцевої ради на ви-

борну посаду в раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір із ним за 

попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Депутат, що пе-

ребуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах і є обраним на 

виборну посаду в місцевій раді на постійній основі, прикомандировується до ради із за-

лишенням на цій службі. 

Надання попередньої роботи (посади), а за її відсутності – іншої рівноцінної робо-

ти (посади) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, 

організації, передбачено для депутата місцевої ради, який працював у раді на постійній 

основі, після закінчення його повноважень. У разі неможливості надання такої роботи 

(посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради до шести 

місяців зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді, за 

рахунок відповідного місцевого бюджету. 

Обов’язок надавати депутатам таку роботу покладено на адміністрацію підприєм-

ства, установи, організації, звідки депутат був обраний на цю посаду. У колективних 

договорах деяких підприємств зафіксований обов’язок профспілкових комітетів брати 

участь у працевлаштуванні колишніх виборних працівників. Такий порядок працевлаш-

тування дозволяє скоротити до мінімуму перерву в трудовій діяльності осіб, звільнених 

від виборної роботи у зв’язку з закінченням її строку, колишні посади яких ліквідовані. 

Час роботи депутата в місцевій раді на постійній основі зараховується до загаль-

ного, безперервного та спеціального стажу роботи (служби). 

Другу групу економічних гарантій складають матеріально-фінансові гарантії, тоб-

то заходи щодо фінансування видатків, пов’язаних із депутатською діяльністю, та забез-

печення цієї діяльності необхідними матеріальними ресурсами. Зокрема, згідно зі ст. 32 

Закону «Про статус народного депутата України» витрати органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язані з ви-

конанням народним депутатом депутатських повноважень, компенсуються за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 

Народному депутату протягом усього строку виконання депутатських повноважень 

щомісячно надаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму 

готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських 

повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають 

оподаткуванню. Наприклад, розмір цих відшкодувань за 2017 рік складав 252 825 гривень 

кожному депутату. Обов’язку публічно звітувати про використання цих коштів не передба-

чено, як і будь-якого іншого обліку витрат депутатів за цією статтею, який би вівся в Апараті 

Верховної Ради України. При цьому в Німеччині, Бельгії, Фінляндії, Австрії, Нідерландах, 

Естонії, Литві, Італії, Португалії, Румунії, Хорватії та Польщі фіксована сума на депутатські 

повноваження складає від 3 до 47 % від розміру місячного окладу [10]. 

Щомісячний посадовий оклад народному депутату встановлюється Верховною 

Радою України (ч. 1 ст. 33 Закону «Про статус народного депутата України»). Надбавки 

до посадового окладу народного депутата здійснюються в розмірі, визначеному для чле-

нів Кабінету Міністрів України. До того ж парламентар, який має науковий ступінь або 

почесне звання, отримує доплату в розмірі, установленому законодавством.  

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення дія-

льності народних депутатів України» від 07.12.2017 № 2240-VIII, посадові оклади на-

родних депутатів України визначаються в прожиткових мінімумах, установлених для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року, і нараховуються із застосуванням кое-

фіцієнтів: Голова Верховної Ради України – 12,0; Перший заступник Голови Верховної 

Ради України – 11,5; заступник Голови Верховної Ради України – 11,0; голова комітету, 

голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, 

голова депутатської фракції (депутатської групи) – 10,5; перший заступник, заступник 

голови комітету, секретар комітету, перший заступник, заступник голови депутатської 

фракції (депутатської групи), голова підкомітету комітету – 10,3; член комітету – 10,0 

[7]. При цьому відповідно до законів про Державний бюджет України прожитковий мі-

німум для працездатних осіб із 1 січня 2018 р. був установлений на рівні 1 762 грн, із 1 

січня 2019 р. – 1 921 грн [2, 3]. 

У зарубіжних країнах оплата праці народних обранців визначається по-різному, в 

одних державах – відповідно до розміру заробітної плати державних службовців (Чехія, 

Фінляндія, Нова Зеландія, Угорщина, Нідерланди, Данія, Польща), в інших – згідно з 

міністерськими зарплатами (Японія, Угорщина, Чилі). У прибалтійських країнах розмір 

заробітної плати парламентарів залежить від середньої по країні й обраховується за до-

помогою застосування коефіцієнта (в Естонії використовується коефіцієнт 4, у Латвії – 

3,2). Таким чином, з одного боку, забезпечується соціальна справедливість, а з іншого – 

зацікавленість парламентарів у якомога швидшому розвиткові вітчизняної економіки. 

Як слушно зазначено в юридичній літературі, депутати мають спеціальний статус, 

що передбачає переваги та обов’язки, необхідні для забезпечення вільного здійснення 

повноважень і захисту від будь-якого тиску на них, що може підірвати їхню незалеж-

ність. Насамперед це стосується зарплати парламентарів, різних допомог, засобів і пос-

луг, пільг, що обґрунтовуються демократичною нормою, яка передбачає, що «кожен, 

незалежно від особистих статків, повинен мати доступ до парламенту». До того ж депу-

тати, які мають гідний рівень життя, у принципі можуть бути менш схильними до кору-

пції. Усі види додаткового утримання, такі як пенсійні виплати (у деяких країнах) та 

інші засоби забезпечення (секретарі, помічники, житло, службові автомобілі) додаються 

до відповідного посадового окладу [13]. 

Народним депутатам для виконання доручень Верховної Ради України та її орга-

нів або для роботи з виборцями за межами міста Київ у період, визначений Верховною 

Радою України, у розмірах, установлених законодавством, виплачують витрати на від-

рядження. Аналогічна гарантія передбачена й для депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим.  

Оплата праці депутатів, які працюють на постійній основі у Верховній Раді Авто-

номної Республіки Крим, здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Респуб-

ліки Крим у порядку, визначеному Урядом України. 

Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, як пра-

вило, суміщають здійснення депутатської діяльності з виробничою чи службовою діяль-
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ністю, а тому заробітну плату за виконання депутатських повноважень не отримують. 

Проте, відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим», у разі здійснення депутатських повноважень у робочий 

час без відриву від виробничої або службової діяльності, на період проведення засідань 

Верховної Ради АРК та її органів, а також для здійснення інших повноважень, передба-

чених Конституцією Автономної Республіки Крим та законами України, депутат звіль-

няється від виконання виробничих або службових обов’язків із відшкодуванням йому 

середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних із 

депутатською діяльністю, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. 

Для депутатів місцевих рад аналогічна норма передбачена ч. 2 ст. 32 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад». 

Згідно зі ст. 23 Закону «Про статус народного депутата України» народний депутат 

має право на транспортне забезпечення, тобто він на території України користується правом 

позачергового отримання проїзних документів. У витратах на забезпечення діяльності Вер-

ховної Ради України передбачено кошти на проїзд народних депутатів усіма видами транс-

порту. Кошторис Верховної Ради України затверджує ліміт коштів, які щомісяця видають 

кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України. Для 

вирішення питань, пов’язаних зі здійсненням депутатських повноважень у межах міста Київ, 

народним депутатам надається автотранспорт Верховної Ради України. 

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим користується правом безо-

платного проїзду всіма видами пасажирського транспорту, крім таксі, у разі 

пред’явлення депутатського посвідчення, однак тільки на території Автономної Респуб-

ліки Крим. Під час здійснення депутатських повноважень він також користується пра-

вом позачергового одержання проїзних документів на всі види пасажирського транспор-

ту (за винятком міського) Автономної Республіки Крим у разі пред’явлення 

депутатського посвідчення. Порядок та умови безоплатного проїзду депутата визнача-

ються та забезпечуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 

Гарантії транспортного забезпечення передбачені й для депутатів місцевих рад. Зо-

крема, згідно зі ст. 34 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місце-

вої ради користується на території відповідної ради правом безплатного проїзду залізнич-

ним, автомобільним і водним транспортом незалежно від форми власності, а також усіма 

видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). У разі якщо вся територія 

відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право безоплатного проїзду 

депутата місцевої ради поширюється на всю територію населеного пункту.  

Зміст соціальних гарантій полягає в якомога повнішому задоволенні матеріальних 

і побутових потреб депутата, пов’язаних зі здійсненням представницької діяльності. 

Перш за все соціально-побутові гарантії спрямовані на створення депутатові належних 

умов проживання, сприятливих для депутатської діяльності. Так, згідно зі ст. 35 Закону 

«Про статус народного депутата України», у витратах на забезпечення діяльності Верхо-

вної Ради України передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номе-

ра. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у 

місті Київ, місце проживання яких, відповідно до реєстрації, знаходиться на відстані 

понад 30 км від меж міста Київ. 

Список народних депутатів, яким видано кошти на оренду житла та винайм готе-

льного номера, підлягає щоквартальній публікації в газеті «Голос України» та щомісяч-

но оприлюднюється на сайті Верховної Ради України. Так, у 2016 р. Голова Верховної 

Ради та 186 депутатів отримали 29,2 млн грн з державного бюджету для компенсації 

вартості оренди житла або винайму готельного номера, а у 2017 р. для спікера парламен-

ту та 175 народних обранців ця компенсація склала 32,6 млн грн [1]. 

Законом України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим» (ст. 33) передбачено, що депутату, який працює у вищому представницькому ор-

гані Автономії на постійній основі (а також членам його сім’ї) і не має постійного місця 

проживання в м. Сімферополь, на період виконання депутатських повноважень надаєть-

ся службове житлове приміщення у м. Сімферополь, а на період до його одержання – 

окремий номер у готелі в м. Сімферополь. Тим же депутатам, які здійснюють свої пов-

новаження без відриву від виробничої або службової діяльності, на період їхньої участі в 

пленарних засіданнях Верховної Ради АРК та засіданнях її органів надається окремий 

номер у готелі м. Сімферополь за рахунок коштів бюджету АРК.  

Для депутатів місцевих рад соціально-побутові гарантії не передбачені. Це є цілком 
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виправданим, оскільки, з одного боку, депутат місцевої ради поєднує виконання депутат-

ських повноважень із виробничою чи службовою діяльністю і тому не потребує службово-

го житла, а з іншого боку – порядок роботи місцевих рад та розміри адміністративно-

територіальних одиниць дозволяють депутату щоразу після завершення робочого дня в 

раді та її органах повертатися до власного житла, не вдаючись до послуг готелю. 

Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У разі досягнення 

встановленого законом пенсійного віку депутату, який працює у Верховній Раді Авто-

номної Республіки Крим на постійній основі, може бути призначена пенсія відповідно 

до закону. У випадку смерті народного депутата Верховна Рада України, місцеві органи 

виконавчої влади надають необхідну допомогу в його похованні незалежно від того, де-

путатом якого скликання він був. 

Для забезпечення належного відпочинку народним депутатам надається щорічна 

оплачувана відпустка в міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів. Крім того, 

парламентарі безкоштовно забезпечуються медичним обслуговуванням. 

Аналізуючи динаміку законодавчих змін щодо гарантій депутатської діяльності, 

слід зазначити, що вітчизняне законодавство поступово позбувається радянської полі-

тико-правової традиції широкої регламентації соціально-економічних заходів забезпе-

чення народних обранців. Зокрема, у 2014 р. щодо народних депутатів були скасовані 

гарантії безкоштовного санаторно-курортного обслуговування, пільгового пенсійного 

забезпечення, подвійної матеріальної допомоги на оздоровлення, обов’язкового дер-

жавного страхування за рахунок державного бюджету на суму десятирічного грошово-

го утримання народного депутата, права на першочергове поселення в готелі, на без-

коштовне паркування автомобіля, безкоштовне провезення ручного багажу кожним 

видом транспорту.  

Висновки. Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, можемо зазначити, 

що соціально-економічні гарантії депутатської діяльності постійно перебувають у полі 

зору вітчизняного законодавця, їх перелік уточнюється, а зміст – поглиблюється. На сьо-

годні вітчизняним законодавством передбачені фактично всі відомі зарубіжному держа-

вознавству соціальні й економічні умови забезпечення роботи народних представників. 

В останні роки відбулася оптимізація й раціоналізація системи соціальних, побутових, 

фінансових гарантій депутатської діяльності, ліквідація тих із них, які суперечили прин-

ципу рівноправності, не сприяли підвищенню ефективності реалізації депутатських пов-

новажень, а були зайвим тягарем для відповідних бюджетів. На сьогодні актуальною 

залишається проблема забезпечення відкритості й належного контролю в питаннях ма-

теріально-фінансового забезпечення депутатського корпусу. 
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SUMMARY 

Maksym A. Sych. Socio-economic guarantees of deputy activity in Ukraine. The article is de-

voted to the disclosure of issues of legal regulation and the prospects for improving the system of socio-

economic guarantees of deputy activity in Ukraine. 

As a result of the study, it has been substantiated that economic and social guarantees for ensuring the 

activities of the people's representatives are closely related to each other and act as a certain integrity. Economic 

guarantees, among which labor and material and financial guarantees stand out, are to ensure proper economic 

conditions for the activity of the deputy corps. The content of social guarantees is to meet the material and eve-

ryday needs of the deputy associated with the implementation of the representative mandate. Social guarantees 

are aimed at creating living conditions, recreation, medical care, social security for the deputy. 

It has been proved that domestic legislation is gradually getting rid of the Soviet political and le-

gal tradition of broad regulation of socio-economic measures to ensure the people's representatives, since 

in recent years they have been optimized and rationalized, the elimination of those that contradicted the 

principle of equality and were a burden for the respective budgets. 

Today, domestic legislation provides virtually all known to foreign political science social and 

economic conditions for the work of MPs. In recent years, the system of social, household and financial 

guarantees of deputies 'activities has been optimized and rationalized, and those that contradict the princi-

ple of equality have not been eliminated, did not increase the efficiency of deputies' powers, and were an 

unnecessary burden on the respective budgets. Today the problem of ensuring openness and proper con-

trol over the issues of material and financial support of the deputy corps remains relevant. 

Keywords: deputy, guarantees, privileges, guarantees of deputy activity, socio-economic guarantees. 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И УКРАИНЫ 
 
Алібєков А. Є., Юніна М. П. Форми участі прокурора в цивільному процесі: порівня-

льна характеристика законодавства Республіки Казахстан та України. Комплексно дослідже-
ни форми участі прокурора в цивільному процесі за законодавством Республіки Казахстан та 
України. З урахуванням аналізу норм національного законодавства України та Республіки Казах-
стан, а також основних доктринальних підходів досліджено підстави та форми участі прокурора в 
цивільному судочинстві. При цьому була охарактеризована кожна з форм участі прокурора за за-
конодавством обох країн та здійснена їх порівняльна характеристика.  

Під час дослідження встановлено, що представництво прокурором інтересів громадян та 
держави у суді можливе у формах та на підставах, встановлених законодавством. Законодавство 
Казахстану дозволяє брати участь прокурору в цивільному процесі в наступних формах: здійснен-
ня вищого нагляду за законністю судових актів, що набрали чинності; поводження із заявою (по-
зовом); подання висновку та клопотання щодо судових актів, які не набрали чинності, вступ про-
курора в процес у якості відповідача або третьої особи. Що стосується законодавства України, то 
формами участі прокурора в цивільному процесі є: звернення до суду з позовною заявою; участь у 
розгляді справ, провадження за якими розпочате як за позовом прокурора, так і за позовними зая-
вами інших осіб; оскарження в апеляційному і касаційному порядку справ, що були розглянуті в 
суді першої інстанції; подання заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими та 
винятковими обставинами. 

Результатом дослідження став висновок про те, що як в Казахстані, так і в Україні органи 
прокуратури відіграють значну роль у забезпеченні захисту законних прав та інтересів громадян і 
держави. Представництво інтересів громадян і держави прокурором у суді є найважливішою гара-
нтією реалізації конституційного права на захист прав та інтересів усіх учасників правовідносин. 
У той же час участь прокурора в цивільному процесі з метою виконання представницької функції 
є швидше винятком і можлива тільки у випадках необхідності захисту громадських і державних 
інтересів за умови дотримання принципу рівності і змагальності сторін.  

Ключові слова: прокурор, правовий статус прокурора, цивільний процес, цивільне судочин-
ство, форми участі. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях государственно-правового раз-

вития органы прокуратуры  играют все большую роль в создании эффективного механи-

зма защиты нарушенных прав граждан и государства, а также действенного выполнения 

вынесенных судебных актов с соблюдением принципов законности и верховенства пра-
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ва. Необходимость дальнейшего усовершенствования организации и функционирования 

органов прокуратуры на современном этапе развития  делает исследование оснований и 

форм участия прокурора в гражданском процессе в соответствии с законодательством 

Казахстана и Украины актуальным и своевременным.  

Кроме того, актуальность исследования института участия прокурора в гражданс-

ком процессе предоставляет возможность решить спорный вопрос о целесообразности 

его присутствия в гражданском судопроизводстве в подтверждение или отрицание вы-

водов международных и национальных экспертов о нарушении принципов равноправия 

и состязательности сторон. При этом международные эксперты не исключают возмож-

ность присутствия прокурора в качестве независимого эксперта (amicus curiae), дейст-

вующего в интересах лиц, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои инте-

ресы, или общества, в соответствии с национальным правом [35].  

Анализ публикаций, посвященных решению проблемы. В юридической литера-

туре Казахстана и Украины исследованию правового статуса прокурора в гражданском 

процессе посвящено немало работ. Однако в большинстве из них исследуются общие по-

ложения участия прокурора в гражданском судопроизводстве, а вопросы определения ос-

нований и форм участия прокурора рассматриваются лишь опосредованно. 

Исследованию общих положений участия прокурора в гражданском процессе по-

священы работы ученых и практиков Казахстана – В. Т. Конусовой, Д. В. Крюкова, 

А. Сасенова, Ж. С. Сейтаевой, А. К. Чиндалиева. Анализ правового статуса прокурора и 

выполнения органами прокуратуры отдельных функций в гражданском процессе прово-

дили в своих исследованиях П. А. Афанасияди, Ж. К. Сейдалина, Н. И. Мамонтов, 

С. К. Журсимбаев. 

Среди украинских ученых правовой статус прокурора в гражданском процессе в 

целом и выполнение органами прокуратуры отдельных функций исследовался такими 

учеными, как С. С. Бычкова,  Д. Д. Луспеник, С. В. Кивалов, В. В. Комаров, В. М. Крав-

чук, П. М. Каркач, М. М. Михеєнко, В. М. Перфильєва, С. Я. Фурса, М. И. Штефан, 

Г. С. Рыбалко, Ю. С. Шемшученко и другими. Несмотря на значительный вклад указан-

ных ученых в исследование отдельных аспектов деятельности прокурора в гражданском 

процессе, некоторые вопросы в их работах не были затронуты в достаточной мере и по-

тому остаются открытыми для дискуссий.  

Именно поэтому целью данной статьи является исследование форм участия про-

курора в гражданском процессе в соответствии с законодательством Казахстана и Укра-

ины, а также их сравнительная характеристика.  

Изложение основного материала. Прокуратура является особым институтом 

власти, целью деятельности которого является защита прав и свобод человека, интере-

сов государства и общества в целом. Так, в  соответствии со ст. 131
1 
Конституции Укра-

ины
 
прокуратура осуществляет поддержку публичного обвинения в суде, организацию и 

процессуальное руководство досудебным расследованием, решение в соответствии с 

законом иных вопросов во время уголовного судопроизводства, надзор за негласными и 

иными следственными и розыскными действиями органов правопорядка, представи-

тельство интересов государства в суде в исключительных случаях в порядке, определен-

ном действующим законодательством  [15]. 

Закон Украины «О прокуратуре» в ст. 2 также устанавливает следующий пере-

чень функций прокуратуры: поддержка государственного обвинения в суде, представи-

тельство интересов гражданина или государства в случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством, надзор за соблюдением законов органами, которые проводят 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное расследование, надзор за 

соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также 

при применении иных мер принудительного характера, связанных с ограничением лич-

ной свободы граждан [25]. 

Согласно с ч. 1 ст. 83 Конституции Казахстана прокуратура от имени государства 

осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюде-

нием законности на территории всей Республики, представляет интересы государства в 

суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование [14].  

Одной из функций прокуратуры является представительство интересов граждан и 

государства в суде в случаях и на основаниях, установленных законом. При осуществле-

нии указанной функции в гражданском процессе основным заданием прокурора являет-

ся защита прав и законных интересов граждан и государства, а также содействие в со-
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блюдении требований действующего законодательства относительно полного, всесто-

роннего и объективного рассмотрения дела и вынесения судебных решений.  При этом 

представитель органов прокуратуры руководствуется принципами законности, незави-

симости судей, равенства сторон перед законом и судом [16]. 

Таким образом, под представительством прокурором в гражданском процессе ин-

тересов граждан и государства понимается осуществление им процессуальных и иных 

правовых действий с целью защиты в суде интересов граждан или государства в случаях 

и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

Такое представительство может осуществляться в разных формах. 

Законодательство Казахстана позволяет принимать участие прокурору в граж-

данском процессе в следующих формах: осуществление высшего надзора за законно-

стью судебных актов, вступивших в законную силу; обращение с заявлением (иском); 

дача заключения, подача ходатайства на не вступившие в законную силу судебные акты, 

вступление прокурора в процесс в качестве ответчика или третьего лица. 

Часть 1 ст. 54 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) Казахстана 

отражает первую форму участия прокурора как лица, осуществляющего высший надзор. 

Раскрывая содержание этой формы участия нужно отметить, что изначально он осу-

ществлял надзор на всех стадиях гражданского судопроизводства. Теперь же высший 

надзор в гражданском процессе от имени государства осуществляется непосредственно 

Генеральным Прокурором или подчиненными ему прокурорами исключительно по 

вступившим в законную силу судебным актам [5] и заключается в их проверке на соот-

ветствие действующему законодательству Казахстана [24]. Реализуется эта форма путем 

принесения протеста на незаконный судебный акт, вступивший в законную силу, либо 

дачи заключения в суде кассационной инстанции, рассматривающем гражданские дела в 

Верховном Суде. Генеральный Прокурор вправе приносить протесты, как по собствен-

ной инициативе, так и по ходатайствам лиц, участвующих в деле, а также других лиц, 

чьи интересы затрагиваются судебными актами, в т. ч. по ходатайствам их представи-

телей, поданных ему по делам, предусмотренным в ч. 2 ст. 54 ГПК [5, 24].  

Протесты на определения, постановления суда апелляционной инстанции могут 

быть поданы в течение 6 месяцев со дня их вступления в законную силу, в случае про-

пуска этого срока после рассмотрения судом первой инстанции заявления о восста-

новлении срока на обжалование. Срок на принесение протеста продлевается судом 

кассационной инстанции, если ходатайство о принесении протеста подано с соблюде-

нием срока, но решение по нему не было принято, эти сведения обязательно отража-

ются в акте надзора [5].  

Вторая и третья форма участия прокурора направлена на защиту наиболее слабых 

категорий лиц (несовершеннолетних, инвалидов и людей преклонного возраста). Имен-

но эти категории населения в современных условиях экономического кризиса в первую 

очередь нуждаются в гарантированной ст. 13 Конституции Казахстана квалифицирован-

ной юридической помощи и государственной защите. 

Часть 2 ст. 54 ГПК Казахстана отражает вторую форму обязательного участия 

прокурора, в качестве лица, дающего заключение по делам, затрагивающим интересы 

государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые 

самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия проку-

рора признана судом [5, 10, 12]. 

Прокурор, согласно ст. 219 ГПК Казахстана, в суде первой инстанции дает пись-

менное заключение по существу спора в целом после судебных прений, которое прио-

бщается к материалам гражданского дела. Предоставление суду письменного заключе-

ния не освобождает прокурора от публичного выступления в суде, так как оно не может 

быть исследовано как доказательство, а является выражением его позиции. Требование 

по предоставлению письменного заключения относится только к прокурорам, участву-

ющим в суде 1-й инстанции, в апелляционной и кассационной инстанции заключение 

прокурором дается устно и вносится в протокол [5, 10]. 

Прокурор вправе вступить в процесс для предоставления заключения по делу на 

любой стадии судебного разбирательства и только по спорам, возбужденным иными 

лицами, кроме прокурора. В этом случае он пользуется общими правами лиц, участву-

ющих в деле. Специальным правом по изменению содержания иска прокурор обладает 

при обращении с иском в суд. Но не обладает такими специальными правами при учас-

тии в любой из форм, как отказ от исковых требований, признание иска. Их могут реали-
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зовать только стороны гражданского процесса, имеющие в деле материальный интерес. 

Часть 3 ст. 54 ГПК Казахстана предусматривает право прокурора обратиться с за-

явлением, иском в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов лиц, 

которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостояте-

льно осуществлять свою защиту, неограниченного круга лиц, общества и государства 

[5, 10, 12, 20, 22, 26-28, 30, 31, 37]. 

Заявление (иск) в защиту физического лица подается прокурором только в случае, 

если лицо по состоянию здоровья, недостаточному объёму дееспособности, возрасту и 

иным уважительным причинам не может самостоятельно обратиться в суд. Такое обра-

щение прокурор может осуществить, исходя из принципа диспозитивности, т. е. только 

при наличии волеизъявления физического или юридического лица. Исключением из 

правила могут стать случаи защиты интересов недееспособных. 

Прокурор может обращаться в судебные органы как в интересах конкретных суб-

ъектов, так и для защиты неопределенного круга лиц. Под неопределенным кругом лиц 

понимается круг, который невозможно определить (персонифицировать), вовлечь в про-

цесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязаннос-

тях каждого из них при разрешении дела. К субъектам, в чьих интересах прокурор мо-

жет обратиться с заявлением в суд, отнесены лица, общество и государство, если это 

необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья лю-

дей либо безопасности Казахстана [5, 10, 12, 20, 22, 26-28, 30, 31, 37]. Перечень круга 

лиц, в чьих интересах уполномочен инициировать иск прокурор, определен законодате-

лем специально для предотвращения злоупотребления им своими полномочиями. 

Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, 

предусмотренными ст. 46 ГПК Казахстана, и несет все процессуальные обязанности 

истца, кроме права на заключение мирового соглашения, соглашения об урегулирова-

нии спора (конфликта) в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в 

порядке партисипативной процедуры [5] и обязанности по уплате судебных расходов 

[13]. При этом, в случае защиты заинтересованных лиц, прокурор не является стороной в 

исковом производстве, занимая собственное процессуальное положение [11]. Он совер-

шенно независим от того лица, в интересах которого подает иск (заявление). Однако, 

если прокурор предъявил иск в интересах органов прокуратуры как государственного 

органа, он обладает правом на заключение всех этих соглашений [5]. 

Кроме того, в гражданском процессе прокурор вправе подать заявления по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам для пересмотра судебного акта в интересах 

перечисленных категорий лиц [5]. 

Четвертая форма участия прокурора в качестве ответчика отражена в ч. 6 ст. 54 

ГПК и ст. 34 Закона Казахстана «О прокуратуре». В качестве ответчика по гражданским 

делам органы прокуратуры или конкретное должностное лицо может быть привлечено в 

случае обжалования его действия или бездействия [5, 24], в трудовых спорах [37, 19, 

23], по договорам о государственных закупках. Яркими примерами обжалования в су-

де действий органов прокуратуры может служить отказ в выдаче справки заявителю о 

реабилитации либо о частичной реабилитации жертв массовых политических репрес-

сий [29] или выдачи справки с погашенными судимостями [13]. 

Пятой формой участия прокурора является внесение ходатайств на не вступившие в 

законную силу судебные акты. ГПК Казахстана не ограничивает возможности прокурора по 

вступлению в процесс на этом основании, т. е. он может внести ходатайство на судебные 

акты как на стадии принятия, так и на стадии вынесения решения независимо от участия в 

гражданском деле. На все виды решений и дополнительные решения прокурором вносятся 

апелляционные ходатайства, в остальных случаях просто ходатайства. Однако на судебные 

акты в виде судебного приказа и отдельных определений, не препятствующие дальнейшему 

рассмотрению спора, ходатайства не вносятся. 

Шестая форма практикуется прокурором не часто, как правило, он участник про-

цесса и является третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет 

спора, по ходатайству одной из сторон по делу или по инициативе суда. Например, проку-

рором ранее вносились иски в интересах дольщиков. В последующем, физические лица, 

обращаясь в суд о снятия имущества с ареста, отражают в иске прокурора в качестве тре-

тьего лица. В таком случае прокурор пользуется процессуальными правами и несет обя-

занность того участника дела, на стороне которого он участвует, но не имеет всех специ-

альных прав, которыми обладают стороны. Такая практика противоречит законам 
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Казахстан, т. к. при наличии основания для вступления в дело по уже существующему 

спору, прокурор может вступить в судебное разбирательство путем предоставления за-

ключения, так как исполнение им правозащитных функций ранее не может служить осно-

ванием предполагать о наличии у него заинтересованности. 

Полагаем, что все формы участия прокурора в гражданском процессе по зако-

нодательству Казахстан взаимосвязаны. Если первые четыре служат для непосред-

ственной защиты интересов граждан, общества и государства, то пятая форма – это 

отстаивание позиции по принятым прокурором мерам по защите интересов указанных 

категорий вне судебного процесса. Как правило, прокуроры используют свои возмож-

ности по вступлению в гражданский процесс в виде протеста или принесения ходатай-

ства на судебные акты, в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей 

уполномоченными государственными органами. 

Что касается законодательства Украины, то формами участия прокурора в граж-

данском процессе в соответствии с п. 3 ст. 56 ГПК Украины являются: обращение в суд 

с исковым заявлением; участие в рассмотрении дел, производство по которым начато 

как по иску прокурора, так и по исковым заявлениям других лиц; обжалование в апелля-

ционном и кассационном порядке дел, которые были рассмотрены в суде первой ин-

станции; подача заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывши-

мися или исключительными обстоятельствами [6]. 

Первой формой участия прокурора в гражданском процессе по законодательству 

Украины является обращение прокурора в суд с иском в интересах государства или 

граждан в предусмотренных законом случаях. Также прокурор может обратиться в суд с 

заявлением о выдаче судебного приказа в соответствии с ч. 2 ст. 160 ГПК Украины. Об-

ращение прокурора в суд с иском или заявлением оформляется с соблюдением требова-

ний процессуального законодательства к форме и содержанию такого рода обращений. 

Обращаясь в суд с иском либо заявлением в интересах государства, прокурор 

определяет, в чем состоит нарушение интересов государства, и обосновывает необходи-

мость их защиты, а также указывает орган, уполномоченный государством осуществлять 

соответствующие функции в спорных правоотношениях, либо указывает на отсутствие 

такого органа. В таком случае (отсутствия такого органа или отсутствия у него полно-

мочий по обращению в суд) прокурор приобретает статус истца. Невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение функций защиты государства соответствующим органом, в 

компетенцию которого входит такая защита, должно быть обязательно подтверждено 

прокурором при обращении в суд [25]. 

При этом, как указывает Р. Лемик, дефиниция «интересы государства»  должно 

толковаться с учетом экономических, политических, социальных интересов, а не отож-

дествляться только лишь с материальными ценностями. 

То есть «отличие интересов государства от интересов физических лиц состоит в том, 

что в основе первых всегда есть потребность в осуществлении общегосударственных дей-

ствий, программ, направленных на защиту суверенитета, территориальной целостности, гос-

ударственной границы Украины, обеспечение ее государственной, экономической, инфор-

мационной, экологической безопасности, охрану земли как национального богатства, защиту 

прав всех субъектов права собственности и хозяйствования и т.д.» [16, с. 52]. 

Особым случаем обращения прокурора в суд с целью защиты интересов государ-

ства является закрепленная в ст. 290 ГПК Украины возможность предъявления иска о 

признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Такой иск 

подается прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в случаях, 

установленных законом – прокурорами Генеральной прокуратуры Украины по поруче-

нию Генерального прокурора [6]. 

Обращаясь в суд с целью защиты граждан, прокурор в обязательном порядке в 

соответствии со ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» подает документы, подтвер-

ждающие невозможность лица самостоятельно защитить свои нарушенные или оспари-

ваемые права или реализовать процессуальные полномочия (например, из-за несовер-

шеннолетия или недостаточного объёма дееспособности, если законные представители 

такого лица либо соответствующие государственные органы не осуществляют вообще 

либо ненадлежащим образом осуществляют их защиту)  [17, 25]. 

Также прокурор обязан до обращения в суд предупредить о таком обращении 

гражданина и его законного представителя, а также соответствующий государственный 

орган. При этом наличие оснований для представительства может быть обжаловано 
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гражданином, его представителем или субъектом властных полномочий.  

При обращении в суд с исковым заявлением в интересах других лиц прокурор 

пользуется всеми процессуальными правами и несет обязанности лица, в интересах ко-

торого он обратился в суд, за исключением права на заключение мирового соглашения. 

В то же время, при отказе прокурором от искового заявления, поданного в инте-

ресах граждан, или изменении им исковых требований, лицо, в интересах которого дей-

ствовал прокурор, имеет право требовать от суда рассмотрения дела и исковых требова-

ний в первоначальном объеме [6]. 

Также как и процессуальное законодательство Казахстана, ГПК Украины исходит 

из принципа диспозитивности и устанавливает в п. 3 ст. 57  правило, в соответствии с 

которым лицо, имеющее гражданскую процессуальную дееспособность и в интересах 

которого прокурором подано исковое заявление, имеет право не поддержать заявленные 

исковые требования. В таком случае суд оставляет иск без рассмотрения. Противопо-

ложное правило установлено для случаев подачи прокурором иска в интересах государ-

ства: отказ соответствующего государственного органа от иска или подача им заявления 

об оставлении иска без рассмотрения не лишает прокурора права поддерживать иск (за-

явление) и требовать рассмотрения дела, по сути [6]. 

Второй формой участия прокурора в гражданском процессе Украины является 

участие прокурора в рассмотрении дел, инициированных другими лицами, однако в со-

ответствии с п. 3 ст. 56 ГПК Украины сделать он это может до начала рассмотрения дела 

по сути (однако в соответствии с ч. 6 ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» сделать 

это он может на любом этапе судопроизводства). 

Также как и при первой форме участия в процессе, прокурор, вступая в начатый 

процесс, должен указать, в чьих интересах он это делает и обязательно подтвердить ос-

нования своего участия в процессе.   

Участие прокурора в процессе по делу возможно как по собственной инициативе 

(факультативное участие), так и на основании норм действующего законодательства 

(обязательное участие). 

Так, например, в соответствии со ст. 165 Семейного кодекса Украины прокурор 

может обратиться в суд с иском о лишении родительских прав [36]. Обязательное уча-

стие прокурора предусмотрено ст. 341 ГПК Украины, в соответствии с которой дела о 

принудительной госпитализации или предоставлении психиатрической помощи в при-

нудительном порядке рассматриваются с обязательным участием прокурора [4]. 

Следующей формой участия прокурора в гражданском процессе является апелля-

ционное и кассационное обжалование судебного решения по гражданскому делу. При 

этом право на такое обжалование имеют в соответствии со ст. 24 Закона Украины «О 

прокуратуре» «прокурор, который принимал участие в судебном разбирательстве, а 

также независимо от участия в рассмотрении дела прокурор высшего уровня: Генераль-

ный прокурор, его первый заместитель и заместитель, руководители областных и 

окружных прокуратур, первый заместитель и заместители руководителей областных 

прокуратур, руководитель, заместители руководителя, руководители подразделений 

Специализированной антикоррупционной прокуратуры» [25]. 

Также прокурор может инициировать при наличии оснований пересмотр судеб-

ных решений, вступивших в законную силу, в связи с вновь выявленными и исключи-

тельными обстоятельствами, если это необходимо для защиты государственных интере-

сов или законных интересов граждан, которые по уважительным причинам не могут 

сами себя защитить. Возможность инициировать пересмотр судебных решений, всту-

пивших в законную силу, имеют Генеральный прокурор, его первый заместитель и заме-

стители, руководители областных прокуратур, руководители, его заместители и руково-

дители подразделений Специализированной антикоррупционной прокуратуры [25]. 

Кроме указанных в Гражданском процессуальном кодексе Украины форм участия 

прокурора в гражданском процессе, прокурор также имеет право инициировать защиту 

прав и интересов граждан и государства или представлять их интересы при исполнении 

судебных решений. Данное право закреплено в п. 6 ч. 6 ст. 23 Закона Украины «О про-

куратуре», в соответствии с которой прокурор может принимать участие в исполнитель-

ном производстве при исполнении решений по делу, в рассмотрении которого прокурор 

принимал участие, представляя интересы гражданина или государства в суде. Также ст. 

14 Закона Украины «Об исполнительном производстве» называет прокурора в числе 

участников исполнительного производства. При этом в ст. 26 Закона в п. 2 ч. 1 указыва-
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ется, что прокурор «вправе инициировать открытие исполнительного производства в 

случае представления им интересов гражданина или государства в суде» [34]. 

Исследованные формы участия прокурора в гражданском процессе, как по зако-

нодательству Казахстана, так и по законодательству Украины возможны при наличии 

предусмотренных законом оснований и относительно определенных категорий лиц.  

Выводы. Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что как в Казах-

стане, так и в Украине органы прокуратуры играют значительную роль в обеспечении защи-

ты законных прав и интересов граждан и государства. Представительство интересов госу-

дарства прокурором в суде является важнейшей гарантией реализации конституционного 

права на защиту прав и интересов всех участников правоотношений. В тоже время, учитывая 

особый статус органов прокуратуры, необходимо отметить, что участие прокурора в граж-

данском процессе с целью выполнения представительской функции является скорее исклю-

чением и возможно только в случаях необходимости защиты общественных и государствен-

ных интересов при условии соблюдения принципа равноправия и состязательности сторон. 

Что касается форм участия прокурора в гражданском процессе, то они в соответствии 

с законодательством Казахстана и Украины имеют как общие черты, так и определенные 

отличия. Например, в законодательстве Украины отсутствует такая форма участия прокуро-

ра в гражданском процессе, как надзор за судебными актами, вступившими в законную силу, 

характерный для процессуального законодательства Казахстана. В свою очередь прокуроры 

Казахстана не обладают правом подачи заявления на вынесение судебного приказа. В то же 

время в Казахстане и Украине представительство прокурором в гражданском процессе инте-

ресов граждан и государства возможно при наличии ограниченного законодательством чис-

ла оснований.  При этом каждая из исследованных форм участия прокурора в гражданском 

процессе имеет свои особенности и специфику реализации. 

По вопросу привлечения судами Казахстана прокурора в качестве третьего лица, 

при наличии формы участия дачи юридического заключения, полагаем, необходима со-

ответствующая оценка Верховного Суда Казахстана, которая должна найти свое отра-

жение в Нормативном постановлении «О подготовке гражданских дел к судебному раз-

бирательству» от 13.12.2001 года № 21. 
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SUMMARY 

Adil Ye. Alibekov, Maryna P. Yunina. Forms of a prosecutor’s participation in civil pro-
cess: comparative characteristics of legislation of Republic of Kazakhstan and Ukraine. In the article 
the authors gives comparative characteristics for various forms of prosecutor’s participation in civil pro-
ceedings of the Republic of Kazakhstan and Ukraine. 

A conclusion became a research result that both in Kazakhstan and in Ukraine the organs of office 
of public prosecutor play a considerable role providing of protection of legal rights and interests of 
citizens and state. A representative office of interests of citizens and state a public prosecutor in a court is 
by the major guarantee of realization of constitutional right of defence of rights and interests of all 
participants of legal relationships.  

It is set during research, that a representative office in a court is possible the public prosecutor of 
interests of citizens and state in forms and on the grounds set by a legislation. The legislation of Kazakh-
stan allows to participate to the public prosecutor in civil procedure in next forms: realization of higher 
supervision after legality of judicial acts that inured; behavior is with a statement (by a lawsuit); presenta-
tion of conclusion and solicitors in relation to judicial acts, that did not inure, entering of public prosecu-
tor into a process in quality of defendant or third person.  

What touches the legislation of Ukraine, then the forms of participation of public prosecutor in 
civil procedure are: address to the court with the point of claim; participating in consideration of busi-
nesses, realization after that it is begun both on a lawsuit a public prosecutor and after the points of claim 
of other persons; an appeal is in the appellate and appeal order of businesses that were considered in a 
trial court; idea of statement about the judicial second thought in connection with new and by exceptional 
circumstances. 

Keywords: prosecutor, legal status of the prosecutor, civil process, civil proceedings, forms of 
participation. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ  

В ЗАКОНОДАВСТВІ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН  

ТА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 
Здійснено порівняльний аналіз чинних норм та положень системи законодавства іноземних 

країн у частині захисту комерційної таємниці, аналіз міжнародних договорів та законодавчої бази 

зарубіжних країн. 

Проаналізовано чотири підходи до розуміння цього правового режиму в доктрині англоса-

ксонських правових систем: теорію договірного зобов’язання, теорію фідуціарних (довірчих) від-

носин, теорію неправомірного заволодіння і теорію недобросовісної конкуренції. Зроблено висно-

вок про певну схожість застосованих критерій віднесення інформації до комерційної таємниці 

щодо дій, які не є привласненням комерційної таємниці, зокрема і щодо «легалізації» зворотної 

розробки, що є актуальним для галузі інформаційних технологій. В Україні є перспектива включи-

ти до свого законодавства важливий нормативно-правовий акт – Закон України про комерційну 

таємницю, що позитивно впливатиме на бізнес-клімат, сприятиме інвестиційній привабливості, а 

також задовольнятиме потреби суб’єктів господарювання та держави.  

Ключові слова: комерційна таємниця, інтелектуальна власність, міжнародні договори, 

законодавство ЄС, законодавство зарубіжних країн, порівняльне право. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій 

економіці  все більше значення отримує інтелектуальний капітал, а саме: знання, інфор-

мація, технології, ідеї, а також продукти творчої їх обробки, які відіграють роль важли-

вого активу, а конкурентні переваги досягаються наявністю в компаніях унікальних то-

варів (технологій, ідей, моделей організації ділових процесів) і часом (зокрема, скільки 

проходить від появи ідеї до впровадження товару на ринок). Саме тому на перший план 

виходить питання збереження конфіденційної та захисту авторських прав.  

Україна не лишається осторонь від цих процесів, бо в країні працюють як пред-

ставництва великих транснаціональних корпорацій, так і місцеві компанії взаємодіють із 

закордонними компаніями, виходячи на ринки інших країн, реалізовуючи спільні проєк-

ти, особливо у сфері інформаційних технологій, інтелектуальних технічних рішень.  

Отже, вивчення зарубіжного досвіду в питаннях захисту комерційної таємниці, 

яка останнім часом стала цінним активом для суб’єктів підприємницької діяльності, є 

надзвичайно актуальним. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питанню 

проблеми захисту комерційної таємниці приділена увага в Директиві Ради 68/151/ЄЕС 

від 9 березня 1968 р., а також серед найбільш відомих теоретичних розробок вчених: Г. 

Андрощука, О. Гороховської, В. Коломійця, В. Дорошева та ін. 

Мета статті – Дослідити місце комерційної таємниці (КТ) в нормативно-правових 
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актах: міжнародних договорах, законодавстві зарубіжних країн; ключові засоби захисту 

комерційної таємниці відповідно до цих нормативно-правових актів. Виконати порівня-

льний аналіз чинних норм та положень системи законодавства іноземних країн у частині 

захисту комерційної таємниці. Здійснити аналіз міжнародних договорів та законодавчої 

бази зарубіжних країн в частині захисту прав на комерційну таємницю з метою удоско-

налення положень національного законодавства в зазначеній сфері.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед варто зазначити, що на відміну від ав-

торського права, патентів, торгових марок для комерційної таємниці відсутній єдиний 

міжнародний договір, метою якого було б надання уніфікованого визначення та встано-

влення загальних основ правового захисту, саме тому захист комерційної таємниці здій-

снюється переважно у межах регіональних угод, а також актів законодавства окремих 

країн.   

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року в редакції 1967 

року (набула чинності для України 25 грудня 1991 року) вважається основою такого за-

хисту, про що свідчать її статті10 bis та 10 ter, в яких викладено основні засади та 

обов’язки країн щодо забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції [2].  

Положення, закріплені в Паризькій конвенції, є важливими для розуміння режиму 

охорони КТ, зокрема й з огляду на визначення об’єктів охорони промислової власності, 

особливо ті положення, які містяться в статті 1 Конвенції: «промислова власність розу-

міється в найбільш широкому значенні…» [1]. 

Незважаючи на те, що загалом зазначені положення Конвенції не є повною мірою 

досконалими та достатніми для формування системи охорони конфіденційної інформа-

ції, ці положення часто застосовують як первинні обґрунтування в інших міжнародних 

актах (зокрема, ТРІПС). 

Ще одним міжнародним актом, який є важливим для характеристики комерційної 

таємниці, є Стокгольмська конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелекту-

альної власності 1967 року. Відповідно до її статті 2, «інтелектуальна власність включає 

права, що відносяться, зокрема, до “захисту проти недобросовісної конкуренції”» [1]. 

Система СОТ. Саме на статтю 10 bis Паризької конвенції посилається Угода з то-

ргових аспектів прав інтелектуальної власності, укладена в межах Світової організації 

торгівлі [3] (далі – Угода ТРІПС), яка разом з Угодою про формування СОТ та стала 

першою комплексною багатосторонньою домовленістю, що забезпечує охорону комер-

ційної таємниці. 

У статті 1 Угоди ТРІПС визнає КТ (вживаним є термін «закрита інформація») ін-

телектуальною власністю разом з іншими об’єктами. Угода містить Розділ 7 «Охорона 

закритої інформації» [Protection of Undisclosed Information], який складається з однієї 

статті 39 [15]: 

«1. У процесі забезпечення ефективного захисту від недобросовісної конкуренції, 

як це передбачено статтею 10bis Паризької конвенції (1967), країни-учасниці повинні 

охороняти закриту інформацію відповідно до частини другої цієї статті та дані, надані 

урядам або урядовим органам відповідно до частини третьої цієї статті. 

2. Фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб 

інформація, яка правомірно знаходиться під їхнім контролем, була без їхньої згоди розк-

рита, отримана або використана іншими особами в спосіб, що суперечить чесній комер-

ційній практиці, якщо ця інформація: 

(а) є секретною у тому розумінні, що вона в цілому або в конкретному поєднанні 

та розташуванні її складових, не є відомою або легко доступною для осіб, які належать 

до певного кола, що звичайно має справу з подібною інформацією; 

(b) має комерційну цінність з огляду на її секретність; та 

(c) у конкретних обставинах стала предметом розумних дій для збереження її сек-

ретності з боку особи, яка правомірно контролює цю інформацію. 

3. Країни-учасниці, у випадках, коли умовою погодження торгового обігу фарма-

цевтичних або сільськогосподарських хімічних продуктів, у яких використовуються нові 

хімічні речовини, є подання попередньо нерозкритих даних про випробування або інших 

даних, отримання яких було пов’язано зі значними зусиллями, повинні охороняти такі 

дані від недобросовісного комерційного використання. Також країни-учасниці повинні 

охороняти такі дані від розкриття (крім випадків, коли це необхідно для захисту насе-

лення або не вживаються заходи для забезпечення охорони цих даних від недобросовіс-

ного комерційного використання)». 
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Під «способом, що суперечить чесній комерційній практиці» розуміються, зокре-

ма, такі дії, як порушення договору, порушення довіри та спонукання до такого пору-

шення, що включають отримання закритої інформації третіми особами, які знали або 

мало знати, що подібні дії супроводжували це отримання [3]. 

Отже, в Угоді ТРІПС було закріплено три відомі критерії режиму КТ: секретність, 

комерційна цінність та вжиття адекватних заходів для забезпечення секретності, які за-

позичені з американського законодавства [3]. 

Важливість підходу до тлумачення «закритої інформації» Угодою ТРІПС випли-

ває з того, що статтями 41–47 Угоди на країн-учасниць покладено обов’язок створення 

національних систем для імплементації визнаних Угодою прав ІВ. При цьому країни-

учасниці повинні забезпечити справедливі та рівні процедури для володільців інтелекту-

альних прав та такі засоби захисту, як судові заборони та відшкодування шкоди. 

Варто зазначити та підкреслити, що на відносини щодо охорони закритої інфор-

мації або КТ поширюється міжнародна система СОТ вирішення спорів. 

Отже, статтею 39 Угоди ТРІПС встановлено мінімальні вимоги, яким має відпові-

дати законодавство країн-членів СОТ. Формулювання статті залишають місце для ви-

значення конкретних схем, що відповідатимуть правовим системам країн, але 

обов’язковим є включення згаданих трьох необхідних елементів та системи законного 

примусу для реалізації відповідних положень. Важливо наголосити, що визначення ко-

мерційної таємниці, яке міститься в статті 505 Цивільного кодексу України, є дуже бли-

зьким до статті 39 Угоди ТРІПС. 

На практиці для визначення того, чи було стороною вжиті достатні заходи для 

збереження конфіденційного характеру відомостей, поширеною є практика використан-

ня судами «аналізу ефективності затрат (аналіз вартості та ефективності)». Ця «оцінка 

розумності» базується на виконанні аналізу комплексу певних чинників, в тому числі, 

аналізу характеру відомостей та передбачення наслідків можливого розголошення інфо-

рмації за умови відсутності  запобіжних заходів [3].  

До переліку заходів, які сторона може вживати для захисту від розголошення ін-

формації, що має конфіденційний характер, зокрема КТ, належать такі:  

– угоди про конфіденційність, які укладають у письмовій формі та покладають 

на осіб, яким надається доступ до відомостей, обов’язок щодо їх збереження (при цьому 

застосовуються захисні заходи);  

– заходи для обмеження доступу до інформації із застосуванням захисних при-

строїв; 

– наявність спеціальних процедур допуску до інформації, а також обмежене, ко-

нтрольоване доведення цих відомостей до обмеженого кола зацікавлених осіб на підста-

ві обґрунтованої практичної необхідності.  

Серед інших розумних та обґрунтованих запобіжних заходів можуть бути: прис-

воєння важливим документам грифу секретності; зберігання відомостей, що становлять 

КТ, у недоступних для широкого загалу місцях; і обмеження доступу до виробничих зон, 

де використовуються секретні відомості, тільки для обмеженого кола тих осіб, яким по-

трібно знати або застосовувати цю інформацію у професійній діяльності. 

Крім наявності вимоги щодо правової охорони «нерозголошуваних відомостей», в 

Угоді ТРІПС також міститься положення, яке вимагає, щоб країни – члени СОТ здійс-

нювали правову охорону «нерозголошуваних результатів випробувань та інших даних, 

одержання яких пов’язано із значними зусиллями», що надаються з метою отримання 

дозволу на реалізацію фармацевтичної продукції або сільськогосподарських хімікатів із 

використанням «нових хімічних сполук» [3]. 

Правова охорона передбачає та вимагає від володільця КТ вжиття належних захо-

дів, які забезпечують захист відповідних відомостей від «недобросовісного комерційно-

го використання» [3]. Вказане «комерційне використання» включає в себе застосування 

результатів випробувань третіми особами «для одержання дозволу на реалізацію конку-

рентоспроможних товарів у разі, коли використання цих результатів кваліфікуватиметь-

ся як незаконне присвоєння відомостей, які належать власнику прав на них». Серед за-

ходів, які можуть бути вжиті у зв’язку з цим, є «процедури контролю за поширенням 

цих відомостей з метою запобігання їх комерційного використання» [3]. 

Відповідно до викладеного вище, Угодою ТРІПС вимагається наявність передба-

чених процедур захисту прав в порядку цивільного судочинства (в судах загальної 

юрисдикції або адміністративних органах) з метою припинення правопорушень щодо 
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КТ. Угодою ТРІПС не висувається вимога щодо обов’язкового застосування криміналь-

ної відповідальності, як мінімум, за порушення прав на КТ. Також цією міжнародною 

угодою не передбачена вимога щодо наявності прикордонних заходів для запобігання 

ввезення (імпорту) товарів з порушенням прав на КТ. Хоча відповідно до положень Уго-

ди ТРІПС багатьма країнами-членами СОТ, в тому числі Сполученими Штатами Амери-

ки, передбачено кримінальну відповідальність за такого типу правопорушення через 

важливе значення КТ у торгівлі та промисловості. 

Отже, СОТ адмініструє Угоду ТРІПС. А для набуття членства у СОТ, кожна краї-

на повинна довести, що законодавство цієї країни та передбачені в ньому процедури 

суворо відповідають положенням Угоди ТРІПС. 

Для доказування факту порушення прав на КТ вимагається підтвердження: наяв-

ності прав на КТ; наявності охороноздатної КТ; несанкціонованого використання або 

розголошення («незаконного присвоєння») конфіденційних відомостей, що становлять 

КТ, третьою особою. 

Для набуття прав на охороноздатну КТ не потрібна реєстрація цих прав (насправ-

ді, реєстрація прав несе ризик усунення конфіденційного характеру відомостей та зни-

щення КТ). Отже, правова охорона КТ виникає автоматично в тих випадках, коли відо-

мості мають цінність для володільця прав на них, який вживає необхідних відповідних 

заходів для забезпечення їх таємності. У зв’язку з відсутністю реєстрації прав на КТ, ці 

права визначаються, як правило, на основі документів або усних свідчень, які доводять, 

що особа-володілець або створила відомості, що становлять КТ, або має права на вико-

ристання та розкриття таких відомостей, в тому числі має виняткове право дозволяти 

іншим особам використовувати або розкривати вказані дані. 

Для визначення наявності охороноздатної КТ суди беруть до уваги та враховують 

різні чинники, в тому числі і так: наскільки широко інформація відома, поширена за ме-

жами сфери діяльності володільця; обсяг заходів, вжитих володільцем з метою захисту 

секретності інформації; цінність інформації для володільця та його конкурентів; обсяг 

зусиль або розмір грошових коштів, які затрачені володільцем на створення цієї інфор-

мації; ступінь доступності інформації для третіх осіб. 

Інформація вважається, як правило, цінною тоді, коли вона дає володільцю прав 

на КТ фактичні або потенційні конкурентні переваги. Хоча КТ не обов’язково повинна 

бути унікальною в розумінні прав на винаходи, але відповідно до законодавства про КТ 

загальні відомості правовій охороні не підлягають. 

Одним з найважливіших елементів доказування в справі про КТ є встановлення 

факту вжиття розумних заходів з метою захисту цих відомостей від розголошення. Від-

повідно, послідовне укладення угоди про нерозголошення з усіма сторонами, яким на-

даються відомості, є одним з найчастіше вживаних заходів щодо збереження їх конфіде-

нційності. Але навіть якщо є така угода, іноді виникає потреба доказувати факт вжиття 

інших заходів щодо захисту відомостей, що становлять КТ, від розголошення, що забез-

печується контролем за доступом до інформації третіх осіб. 

Володілець прав на КТ має право перешкоджати іншим особам у використанні 

або розголошенні відомостей, що становлять комерційну таємницю (тобто перешкоджа-

ти тому, що часто називають «незаконним присвоєнням»). Іноді незаконне присвоєння 

комерційної таємниці є результатом промислового шпигунства, коли яка-небудь особа 

надає секретні відомості конкуренту за грошову або іншу винагороду. У справах цього 

типу найчастіше присуджується найсуворіше покарання, оскільки існує загроза завдання 

серйозних збитків власнику прав на комерційну таємницю. У таких справах конфіден-

ційні відомості часто передаються в матеріальній формі через несанкціоноване копію-

вання або цифровим чи факсимільним способом особі, яка не уповноважена одержувати 

ці конфіденційні відомості. Як правило, не вимагається доказування фізичного копію-

вання. Проте підтвердження володіння несанкціонованою копією являє собою найлег-

ший спосіб доведення несанкціонованого доступу. 

Володільці прав на КТ можуть шукати захист тільки від незаконного привласнен-

ня відомостей, які її становлять. Ідентифікація даних, які вимагають правової охорони, 

внаслідок незалежного дослідження або зворотного інжинірингу (reverse engineering) 

(демонтування виробу на складові частини з метою довідатися, як він функціонує) не 

належать до незаконного присвоєння, якщо тільки зворотній інжиніринг не заборонений 

юридичними зобов’язаннями або договором. Тягар доведення будь-якого зворотного 

інжинірингу або незалежного дослідження лежить на стороні, що використала ці методи 
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для одержання відповідних відомостей. 

Для того щоб отримати позитивне рішення суду у справі про порушення прав на 

КТ, володілець повинен продемонструвати, що відомості були отримані третіми особами 

незаконно, всупереч зобов’язанням відповідача про дотримання їх конфіденційності. 

Несанкціоноване використання або розголошення конфіденційних відомостей нерідко 

супроводжується відсутністю ліцензійної угоди або дозволу від законного володільця 

прав на КТ на використання секретних відомостей. Встановлення факту  незаконного 

присвоєння може також відбуватися через наявність прямих доказів крадіжки відомос-

тей, вчиненої відповідачем (якщо відомості були виражені в матеріальній формі). Як 

опосередкований доказ незаконного присвоєння КТ може бути використано створення 

конкуруючого продукту або технологічного процесу із використанням КТ за менший 

строк, ніж той, який був потрібний у разі одержання відомостей законними засобами. 

NAFTA (Північноамериканська угода про вільну торгівлю. Положення статті 1711 

Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (укладена в 1994 році між Канадою, 

США та Мексикою) є дуже схожими до положень статті 39 Угоди ТРІПС, але з певними 

відмінностями. Варто відзначити, що в документі вживається термін «комерційна таєм-

ниця» (trade secrets) відповідно до традицій та стандартів, прийнятих в США. Також од-

нією з ознак комерційної таємниці вважається «дійсна або потенційна комерційна цін-

ність» (а в Угоді ТРІПС не міститься такого поділу). Також країнам-учасницям Угоди 

надано дозвіл вимагати пред’явлення матеріальних доказів для доведення вживання за-

ходів з охорони КТ. До того ж забороняється обмежувати тривалість дії режиму КТ [3]. 

У статті 1711 Північноамериканської угоди про вільну торгівлю зазначається, що 

кожна Сторона надаватиме правові засоби для будь-якої особи з метою запобігання роз-

голошенню, придбанню або використанню третіми особами КТ без згоди особи – закон-

ного володільця інформації так, що суперечить чесній конкурентній практиці, а саме: 

– інформація є секретною в такому розумінні, що вона як об’єкт або її  точна 

конфігурація та складові є загальновідомою серед осіб, які зазвичай працюють з такими 

даними; 

– інформація має практичну або можливу комерційну цінність, оскільки є секре-

тною;  

– особа, яка законно володіє інформацією, вжила доцільних та розумних заходів 

для збереження її в таємниці. 

Сторона має право вимагати, щоб право на захист КТ було зафіксовано в докуме-

нтах, на електронних або магнітних носіях або інших подібних інструментах. 

Жодна зі сторін не може обмежувати тривалість захисту КТ, поки існують умови, 

передбачені вище. 

Жодна зі сторін не має права перешкоджати добровільному ліцензуванню КТ 

шляхом встановлення надмірних або дискримінаційних умов на такі ліцензії або умови, 

що нівелюють цінність КТ. Варто зазначити, що у разі потреби підтвердження безпечно-

сті фармацевтичної або сільськогосподарської хімічної продукції, в якій використані 

нові хімічні сполуки, сторона, яка перевіряє, повинна забезпечити нерозголошення дета-

льної інформації, якщо інше не вимагається в інтересах захисту населення або якщо не 

буде вжито заходів для забезпечення захисту даних від недобросовісного комерційного 

використання. 

Європейський Союз. У правовій системі ЄС (acquis communautaire) не передбачено 

окремого акта для забезпечення охорони КТ. Це може бути пов’язано, зокрема, із засто-

суванням іншого, ніж у США, підходу до охорони об’єктів інтелектуальної власності, 

що базується на перевазі вільної конкуренції та вільного руху товарів (робіт, послуг). У 

Римському Договорі 1957 року було закріплено, що «будь-яка заборона або обмеження 

вільного обігу товарів унаслідок використання права на промислову власність може ма-

ти місце, лише якщо це право не є засобом свавільної дискримінації або прихованого 

обмеження торгівлі товарами між країнами-членами» [1]. Отже, особливості правового 

режиму охорони КТ, як і інших об’єктів ІВ, зумовлюються, передусім, політикою забез-

печення вільної конкуренції. Вказане свідчить про сумнівність наявності можливості 

визнання необмеженої в часі охорони КТ, оскільки це може бути розтлумачене як право 

промислової власності, що заважає вільному обігу товарів. 

Правова система ЄС сприяє охороні інформації, що становить КТ у вигляді охо-

рони «ноу-хау», яка міститься в Європейській патентній конвенції. Під «ноу-хау» розу-

міється «цілісна технічна інформація, що є секретною, зафіксованою в матеріальному 
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об’єкті та може бути встановлена у будь-який можливий спосіб. «Секретний» означає 

«такий, що не є загально відомим або легко доступним» [2]. 

Патентне право ЄС забезпечує додаткові стимули застосування режиму КТ для 

охорони конфіденційної інформації. Це зумовлено тим, що патентна охорона може бути 

не завжди доступною для окремих технологій в Європі (вдалим прикладом можуть бути 

методи медичного діагностування та лікування, фармацевтичні та комп’ютерні техноло-

гії тощо, які не підлягають патентуванню в окремих країнах ЄС). Якщо є можливість 

патентування певної технології, забезпечення охорони інформації як КТ може бути 

більш привабливою. Це, передусім, пов’язано з тим, що в ЄС патентна заявка повинна 

бути оприлюднена ще до видачі самого патенту, а це, своєю чергою, може надати кон-

курентам достатньо часу, щоб зробити копію технології. Щодо неефективності патент-

ної охорони також свідчать особливості процедури обґрунтування патентної заявки, дов-

готривалий період набрання чинності патентом після його видачі, недостатній захист. На 

ефективність патентної охорони також впливає властиве європейським країнам право 

попереднього користувача, що передбачає надання третій особі, яка використовувала 

винахід до його патентування, права продовжувати використовувати винахід [3]. 

Важливо відмітити, що велику роль відіграє Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС 

від 9 березня 1968 року (з наступними змінами) щодо координації заходів безпеки, які 

для захисту інтересів членів та інших країн вимагаються країнами-членами від компаній 

у розумінні частини другої статті 58 Договору з метою забезпечення рівнозначності та-

ких заходів усередині Співтовариства [6]. У статті 2 Директиви визначається мінімаль-

ний перелік документів, які підлягають обов’язковому розкриттю (інакше кажучи, які не 

можна віднести до КТ): 

«– установчий документ та статут, будь-які зміни, що до них вносяться; 

– документи про призначення, припинення повноважень, відомості про осіб, які 

самостійно або в складі колективного органу є уповноваженими представляти компанію 

у відносинах з третіми особами, виступати від імені компанії, брати участь в управління, 

нагляді або контролі за компанією; 

– принаймні, щорічно суму акціонерного капіталу; 

– бухгалтерську звітність за кожний фінансовий рік, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до Директив Ради 78/660/ЄЕС, 83/349/ ЄЕС, 86/635/ ЄЕС та 91/674/EEC ЄЕС; 

– відомості про зміну місця знаходження компанії; 

– відомості про ліквідацію компанії, у тому числі відповідне рішення суду; відо-

мості про призначення ліквідатора, інформація про останнього» [6]. 

Міждержавні угоди, які стосуються охорони КТ, свідчать про те, що така охорона 

більше не є справою виключно національного законодавства країн. Міжнародна торгівля 

та інвестиції створили передумови для розвитку правових інструментів захисту комерцій-

ної конфіденційної інформації. Головною рушійною силою для цих змін став розвиток 

глобальних інвестицій розвинутих країн, які вимагають гарантій захисту своєї КТ та для 

яких передача даних є ризиковою у разі, коли відсутній певний рівень охорони КТ, визна-

ний учасниками міжнародної торгівлі. Отже,  саме торгові та інвестиційні договори стали 

імпульсом розвитку нових систем заходів охорони КТ у законодавстві країн світу. 

Законодавство країн Європи. Найбільш розвинену систему охорони КТ має Спо-

лучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, хоча у Великобританії відсу-

тній законодавчий захист КТ, а отже, і не існує законодавчого визначення цієї таємниці. 

Однак правове регулювання цих відносин розвивалось упродовж останніх століть на 

основі судових прецедентів та отримало назву конфіденційного права (law of confidence) 

[8]. Отже, охорона комерційної таємниці ґрунтується на концепції «порушення довіри». 

У рішенні Seager v. Copydex LTD вона була сформульована так: «Право, що застосову-

ється до цього випадку, не залежить від якоїсь угоди. Воно залежить від широкого 

принципу справедливості, що полягає в тому, що той, хто отримав інформацію конфіде-

нційно, не повинен недобросовісно здобувати з неї вигоду. Він не повинен використову-

вати її на шкоду тому, хто передав йому цю інформацію, якщо останній не дав своєї зго-

ди» [3]. Зважаючи на викладене, основним керівним принципом залишається довіра між 

законним володільцем таємниці та отримувачем конфіденційної інформації.  

Внаслідок довготривалого процесу переговорів, дискусій серед усіх зацікавлених 

сторін у політичних та бізнесових колах, парламентом Німеччини 21 березня 2019 року 

ухвалено проєкт Закону про комерційну таємницю Федерального уряду. Цей закон ухва-

лено з метою реалізувати Директиви (ЄС) 2016/943 Європейського парламенту про за-
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хист нерозкритого ноу-хау і комерційної інформації (КТ) від їх незаконного придбання, 

використання та розкриття (DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed 

know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and 

disclosure) в національному законодавстві Німеччини для встановлення однорідного за-

хисту КТ. 

До цього в Німеччині захист КТ частково регулювався в трьох різних сферах пра-

ва: як правопорушення, як прояв недобросовісної конкуренції та у кримінальному праві, 

причому кожна галузь права охоплювала тільки окрему конкретну сферу застосування, 

тимчасом як загальний універсальний підхід був відсутнім. 

Відповідно до попередньо наявних стандартів, КТ визначалася як будь-який факт, 

який не є загальновідомим або недоступним і який, згідно з рішенням володільця, пови-

нен був зберігатися в таємниці, зважаючи на законні економічні інтереси. У доповнення 

до того об’єктивного факту, що інформація не була розкрита широкому загалу (опублі-

кована, оприлюднена), це було передусім бажання володільця інформації зберегти її та-

ємність. У новому законі вказаний підхід не застосовується, проте увага зосереджена на 

об’єктивних заходах щодо захисту КТ. 

В ухваленому Законі про комерційну таємницю (Gesetz zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen – «GeschGehG») термін «комерційна таємниця» юридично визначе-

ний вперше. Відповідно до параграфа 2 статті 1 «комерційною таємницею» є інформація:  

1) яка не є загальновідомою або легкодоступною ні за своєю повнотою, ні за точ-

ним розташуванням і складом її компонентів особам в колах, які зазвичай мають справу 

з цим типом інформації, і тому має економічну цінність;  

2) яка підлягає відповідним заходам конфіденційності його законним власником 

за цих обставин;  

3) у чиїй конфіденційності власник має законний інтерес» [11]. 

Отже, володілець КТ відтепер має вдаватися до «відповідних» заходів для забез-

печення нерозголошення КТ, а у разі будь-якого спору він повинен довести, що необхід-

ні заходи захисту були вжиті. 

Отже, для того щоб отримати захист відповідно до «GeschGehG», дуже важливо, 

щоб володілець КТ зміг продемонструвати, які конкретні заходи були вжиті для захисту 

КТ, а також, що ці заходи були доречними. Відповідно, вирішальними чинниками на 

підтвердження вжиття належних заходів будуть запровадження і документування блоків 

доступу, паролів, заходів безпеки ІТ інфраструктури, угоди про нерозголошення інфор-

мації та конфіденційність із співробітниками і діловими партнерами, безпека доступу в 

приміщення тощо. 

Закон «GeschGehG» відповідно до вимог часу та розвитку технічного прогресу, які 

диктують таку потребу, торкається питання зворотного інжинірингу, чітко регулює дозво-

лені дії для отримання КТ. Це містить «незалежне виявлення або створення, а також спо-

стереження, розслідування, демонтаж або тестування продуктів або об’єктів, які були 

зроблені загальнодоступними або знаходяться в законному володінні дослідника» [11]. 

Отже, процедура проведення «зворотного інжинірингу» є вперше повністю лега-

лізованою, за винятком випадків, коли інше передбачене відповідно до договору. Вказа-

ний закон може бути розцінений як такий, що безпосередньо покликаний сприяти техні-

чному прогресу за допомогою спостереження, розбору та демонтажу продукції, аж до 

тих меж, де працює захист наявних прав промислової власності, зокрема, патенти або 

права на зразки та корисні моделі. 

Законом «GeschGehG» передбачені винятки, які призначені для захисту розголо-

шувачів, інформаторів, журналістів і співробітників. Зокрема, заходи, процедури і засо-

би захисту Закону «GeschGehG» не застосовуються до «придбання, використання або 

розголошення КТ, якщо це має місце для розкриття незаконної дії, професійної або ін-

шої неправомірної поведінки і якщо придбання, використання або розкриття є для захи-

сту громадських інтересів» [11]. 

У Законі «GeschGehG» у кодифікованому вигляді передбачено засоби відшкоду-

вання в разі порушення у сфері захисту КТ, наприклад: припинення використання або 

заборона на використання або розголошення КТ, вилучення контрафактних товарів з 

продажу, знищення контрафактних товарів, відшкодування збитку, виплата грошової 

компенсації, претензії до інформації. 

Законом «GeschGehG» демонструється прагнення захистити конфіденційність ко-
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мерційних секретів під час цивільного судочинства, надаючи «дозвіл на передачу юрис-

дикції певним спеціалізованим судам у випадках порушення КТ, можливість класифіку-

вати судовий процес як конфіденційний за запитом однієї з сторін, і потенційно обмежи-

ти число осіб, які мають право на доступ до доказів і/або слухань» [11]. 

Законодавство Франції оновилось по аналогії з законодавством Німеччини, на ос-

нові та на виконання Директиви (ЄС) 2016/943 Європейського парламенту про захист не-

розкритого ноу-хау і комерційної інформації (КТ) від їх незаконного придбання, викорис-

тання та розкриття (DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business 

information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure) було прийнято 

Закон № 2018-670 від 30 липня 2018 року «Про захист комерційної таємниці».  

У статті L.151-1. цього Закону окреслені головні ознаки інформації, яка підпадає під 

визначення КТ, а саме виділено такі критерії належності інформації до охоронюваної КТ:  

«– окремо або в точній конфігурації та комбінації її елементів не є загальновідо-

мою або легкодоступною для осіб, які зазвичай ознайомлені з цим типом інформації че-

рез їх вид діяльності; 

– має комерційну цінність, фактичну або потенційну, через свій таємний характер; 

– має бути належним чином захищеною, враховуючи обставини» [12]. 

Способи законного отримання і володіння інформацією, яка належить до КТ, від-

повідно до статті L.151-2. Закону, передбачає такі умови: «незалежне відкриття або 

створення інформації, отримання в результаті спостереження, вивчення, зворотного ін-

жинірингу, демонтажу, тестування товару або предмету, який було надано до відкритого 

доступу, якщо обмеження на вказані дії не були накладені договором» [12]. 

Статтею L.151-4. Закону передбачені незаконні підстави отримання КТ: «отримання 

КТ є незаконним, коли воно здійснюється без згоди законного власника, і це веде до: 

– несанкціонованого доступу до будь-якого документа, предмета, матеріалу, ре-

човини або цифрового файлу, який містить КТ, або з якого він може бути виведений, 

інакше несанкціонованого привласнення або копії цих елементів; 

– будь-які інші дії або поведінка, яка вважається, враховуючи обставини, неспра-

ведливою та суперечною загальноприйнятим звичаям ділового обороту» [12]. 

Варто зазначити, що Законом встановлено строк позовної давності у п’ять років 

(стаття L. 152-2.) для справ, пов’язаних з порушеннями у сфері захисту КТ.  

Для запобігання або припинення порушення у сфері КТ, як встановлено вказаним 

Законом у статті L. 152-3.-I., «суд може, не обмежуючись відшкодуванням збитків, при-

значати, зокрема і як штраф, будь-який пропорційний захід, який може запобігти або 

припинити порушення у сфері КТ, зокрема: 

– забороняти вчинення чи продовження актів використання або розголошення КТ; 

– забороняти акти виробництва, постачання, розміщення на ринку або викорис-

тання продукції, що значною мірою є порушенням КТ або імпортом, експортом чи збері-

ганням такої продукції для цих цілей; 

– наказувати провести повне або часткове знищення будь-якого документа, пред-

мета, матеріалу, речовини або цифрового файлу, що містить вказану КТ або з якої вона 

може бути виділена, або, залежно від обставин, примусити їх повне або часткове повер-

нення заявнику» [12]. 

Північна Америка. У США питання захисту КТ традиційно підпадало під загальне 

право окремих штатів. Першою спробою «кодифікації» виробленого судами права коме-

рційної таємниці був Перший Звід права деліктів 1939 року. Сучасніший підхід було 

закріплено Третім Зводом права деліктів 1993 року. Охорона комерційної таємниці від-

бувається «в межах делікту незаконного заволодіння комерційною таємницею, який, 

своєю чергою, є складовою делікту недобросовісної конкуренції» [8] . 

Зараз у більшості юрисдикцій США КТ охороняється законами: 42 штати та 

Округ Колумбія ухвалили ті або інші версії Уніфікованого Закону про комерційну таєм-

ницю (Uniform Trade Secrets Act) 1979 року. У штаті Каліфорнія положення Закону 

включені в Цивільний кодекс. Законодавчі положення доповнюються договірним захис-

том, що є додатковим засобом. 

Водночас питання захисту КТ присутні у численних кримінальних законах, що 

стосуються незаконного заволодіння КТ, основним з яких є Федеральний Закон про 

Економічний шпіонаж 1996 року (The Economic Espionage Act of 1996 (EEA)). Виділя-

ють такі чотири основні елементи режиму комерційної таємниці в США: «по-перше, це 
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повинна бути “обмежена інформація”, тобто інформація, яку можна відрізнити від зага-

льно відомих знань та навичок. По-друге, елемент “секретності” – інформація не є добре 

відомою або такою, яку можна легко отримати. По-третє, інформація повинна мати еко-

номічну цінність, що полягає у наданні певної конкурентної переваги. І, по-четверте, 

володілець повинен вжити розумних зусиль для того, щоб зберегти інформацію в таєм-

ниці» [14]. 

Частина четверта статті 1 Уніфікованого Закону США про комерційну таємницю 

передбачає такі ознаки КТ: 

«Комерційною таємницею є інформація, у тому числі формула, зразок, компіля-

ція, програма, пристрій, метод, техніка або процес, яка: 

(і) має самостійну економічну цінність, дійсну або потенційну, через те, що не є 

загально відомою або легко доступною з використанням необхідних засобів для осіб, які 

можуть отримати економічну вигоду від її розкриття або використання; та 

(іі) є предметом зусиль, що є розумними за відповідних обставин для збереження 

її секретності» [18]. 

Законодавство Канади про КТ також, за винятком провінції Квебек, ґрунтується на 

прецедентному праві, центральним принципом якого, як і в Англії, є порушення довіри.  

Загальноприйнятим в Канаді є такий підхід до КТ, де КТ є формою вираження ін-

телектуальної власності. Великий масив інформації може бути віднесений до КТ, напри-

клад, формули, опис процесів або технологій, креслення конструкцій, методи та способи 

виробництва, бази даних клієнтів та бізнес-плани. Інформація буде захищена як КТ тіль-

ки в тому разі, коли вона є конфіденційною (тобто відомою обмеженому колу осіб, не 

розголошуються публічно), і якщо володільці КТ вживали розумних заходів для збере-

ження секретності. КТ повинна також мати економічну цінність, забезпечуючи конкуре-

нтні переваги або мати значення для промислового або комерційного використання.  

На відміну від США, де існує федеральне законодавство та законодавство штатів 

у сфері захисту КТ, в Канаді відсутній процес захисту КТ на підставі статуту або будь-

якого офіційного процесу реєстрації. КТ захищається в Канаді договором або деліктом, 

якщо довіритель покладає обов’язок на одержувача не розкривати конфіденційну інфо-

рмацію. Підставами для позову внаслідок делікту визнаються: 1) секретність інформа-

цій; 2) те, що її було надано конфіденційно; 3) те, що особою, якій її було надано, була 

використана зі зловживанням [13]. Зловживання у сфері захисту КТ може призвести до 

притягнення порушника до кримінальної відповідальності за шахрайство. Крім того, 

неналежне розкриття КТ – це окремий вид економічного шпигунства, що підпадає під 

дію федерального Акта безпеки інформації, якщо такі дії вчинені іноземним суб’єктом 

господарювання та якщо це призведе до збитків для економіки Канади, безпеки або між-

народних відносин [8]. 

Канадське управління інтелектуальної власності (CIPO) – це спеціальне агентство 

з питань інновацій, науки та економічного розвитку Канади.  

Комерційна таємниця в доктрині англосаксонських правових систем. У країнах 

англосаксонської правової сім’ї (насамперед, Великобританії та США) щодо природи 

охорони КТ поширеними є такі чотири підходи до розуміння цього правового режиму 

[3], окремі з яких мають значення і для континентальних національних правових систем, 

у тому числі української. 

Теорія договірного зобов’язання. Обов’язок не розкривати або не використовувати 

КТ слідує з договірних відносин між володільцем та особою, якій надано доступ до від-

повідної конфіденційної інформації. Отже, «конфіденційність походить з договору, ба-

зується на доктрині pacta sunt servanda [лат. – “договорів слід дотримуватись”] і не пот-

ребує нічого більше для захисту інформації, що передається відповідно до його 

положень. Таким чином, захист КТ у цьому випадку залежить від договірного застере-

ження про захист конфіденційної інформації» [3]. 

Ця теорія поширюється, в тому числі, і на ліцензійні договори на передачу права 

використання інформації, що становить КТ, та трудові договори. Трудові договори вод-

ночас зумовлюють конфлікт між правами володільця права на КТ та правами працівника 

використовувати знання, набуті під час роботи за трудовим договором. Про це свідчить 

судова практика США, а саме:  «Апеляційний Суд США відзначив, що в справах про КТ 

суди шукають баланс між правами працедавця на володіння інформацією та правами 

працівника використовувати свої знання, навички та досвід для здобуття засобів існу-

вання. При цьому судами США враховуються такі чинники як попередній загальний 
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досвід та навички працівника, здатність працедавця відокремити конфіденційну комер-

ційну інформацію від таких знань та навичок» [3]. 

Теорія фідуціарних (довірчих) відносин. Відповідно до положень цієї теорії, для 

окремих видів відносин передбачений презюмований обов’язок щодо збереження секре-

тності. Отже, «конфіденційність інформації не залежить від укладення попередньої уго-

ди. Обов’язок не розкривати секретну інформацію випливає не з договору, але з довіри, 

що покладається володільцем комерційної таємниці на отримувача під час передачі 

конфіденційної інформації. Із самого початку розвитку цього інституту у більшості анг-

лосаксонських правових систем охорона комерційної таємниці ґрунтувалась саме на те-

орії довірчих відносин. Ця теорія зберігає своє значення також для відносин працедавця 

та працівника, коли відсутня окрема домовленість про нерозкриття конфіденційної ін-

формації і вважається, що інформація надається за довірчими обов’язками» [3]. 

Теорія неправомірного заволодіння. Відповідно до цього підходу, КТ не повинна 

здобуватись за допомогою використання недозволених засобів. На відміну від патенту, 

КТ не надає її володільцю абсолютного права використовувати конфіденційну інформа-

цію. Тому вважається, що «особа юридично не використовує комерційну таємницю, як-

що тільки вона не отримала конфіденційну інформацію неправомірним шляхом. Отже, 

теорія неправомірного заволодіння наголошує на тому, що комерційна таємниця є нема-

теріальним активом, стосовно якого існують своєрідні відносини володіння (пропрієтар-

ні інтереси), схожі на право власності. Найпоширенішим способом неправомірно заво-

лодіти комерційною таємницею є промисловий шпіонаж. З іншого боку, зворотна 

розробка (інженерія) та незалежне відкриття вважаються правомірними способами “роз-

криття” конфіденційної інформації» [3]. 

Теорія недобросовісної конкуренції. У цій теорії не вирішеним залишається “про-

прієтарний” характер комерційної таємниці. «Американськими дослідниками КТ харак-

теризується як об’єкт права власності, виходячи з права володільця КТ використовувати 

та розкривати інформацію третім особам з встановленням обмежень на подальше вико-

ристання та розкриття. Натомість, в англійському праві заперечується концепція права 

власності стосовно конфіденційної інформації і ґрунтується на так званому праві конфі-

денційності (ґрунтується на відносинах між сторонами та контексті, у якому відповідна 

інформація була передана). У більшості ж правових систем континентальної правової 

системи це питання розглядається з точки зору практики недобросовісної конкуренції. 

Останній підхід виходить зі збереження комерційної етики та основну увагу приділяє 

поведінці конкурентів» [13]. 

Комерційна таємниця в законодавстві країн, які є перспективними для зовнішньої 

торгівлі України, розвитку високотехнологічного та ІТ бізнесу через спеціальні умови. 

Сінгапур. Цікавим та доцільним також є ознайомлення з особливостями правового 

регулювання питання захисту комерційної таємниці в Сінгапурі, одним зі світових ліде-

рів у глобальному рейтингу країн щодо легкості ведення підприємницької діяльності, 

сприяння розвитку та впровадження інновацій, пільговими умовами для високотехноло-

гічних ІТ-компаній. 

Сильний торгівельний потенціал, сприятливий інвестиційний клімат (наявність 

вільних економічних зон), політична стабільність та правова система світового рівню 

зробили Сінгапур найбільш конкурентоспроможною країною в Азії та найбільш приваб-

ливою у світі для ведення бізнесу. Одним з ключових моментів, які відіграють важливу 

роль, є чіткість та логічність правових норм, якими регулюється зокрема і сфера інтелек-

туальної власності, що є надзвичайно важливим для розвитку інноваційної економіки. 

Правова система Сінгапуру має своєю основою англійську систему загального права. 

Основні галузі права – зокрема адміністративне право, договірне право, право справед-

ливості та фідуціарне законодавство, майнове право та деліктне законодавство – в осно-

вному визначаються судовими рішеннями, хоча деякі з важливих аспектів зараз змінені 

законами.  

Захист конфіденційної інформації, в тому числі КТ, забезпечує корисне допов-

нення до захисту інших прав інтелектуальної власності. Наприклад, хоча авторські права 

захищають тільки вираження ідеї, законний захист конфіденційної інформації, в тому 

числі КТ, є ширшим і може захистити саму ідею. Крім того, такий захист може стати в 

нагоді для певних видів КТ, для яких інші засоби захисту можуть бути невідповідними. 

Незважаючи на те що в Сінгапурі не існує єдиного кодифікованого законодавчого 

акта, спеціально розробленого для КТ, згідно із загальним законодавством або за чітки-
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ми умовами контракту, особа, яка отримує доступ до конфіденційної інформації, яка їй 

не належить, юридично зобов’язана зберігати інформацію в таємниці, не розголошуючи 

її третім особам. Якщо особа розкриває інформацію без попереднього схвалення або 

дозволу володільця, тоді вона вважається такою, що порушила вказане зобов’язання що-

до конфіденційності, та може бути притягнута до відповідальності в судовому порядку. 

Як правило, суди враховуватимуть три елементи під час вирішення питання щодо 

обґрунтованості та необхідності позову: 

«– Чи мала інформація необхідну якість захисту та конфіденційності; 

– Чи була інформація передана за обставин, що передбачають зобов’язання щодо 

конфіденційності; і 

– Чи використовувалася інформація неналежним чином без дозволу володільця та 

чи завдавало це шкоди компанії» [5]. 

Може статися, що інформація, віднесена володільцем до КТ збігається з іншими 

об’єктами, які підпадають під режим захисту, встановлений іншими законами про інте-

лектуальну власність, такими як авторське право та торгові марки. Наприклад, якщо 

конфіденційна інформація також є захищеним авторським правом матеріалом, то влас-

ник авторських прав може звернутися до законодавства про захист авторських прав у 

позові проти сторони, що порушує його права. Конфіденційна інформація, яка містить 

захищений авторським правом матеріал (наприклад, інструкції з експлуатації, 

комп’ютерне програмне забезпечення, бази даних), буде захищена як законом про кон-

фіденційну інформацію, так і авторським правом [4].  

Наприклад, розробник комп’ютерного програмного забезпечення може комерціа-

лізувати своє програмне забезпечення, зберігаючи конфіденційність базової архітектури 

програмного забезпечення, алгоритму та вихідного коду. Як загальне правило, неможли-

во отримати патент та забезпечити нерозголошення конфіденційної інформації. Це 

пов’язано з тим, що в обмін на отримання 20-річної монополії на виключення інших осіб 

зі створення, використання чи продажу винаходу, власник винаходу повинен буде пов-

ністю розкрити інформацію про винахід під час процесу заявки на патент. Саме тому КТ 

в доповнення до інших засобів захисту прав інтелектуальної власності вдало застосову-

ється до таких видів інформації та даних, які ризиковано захищати іншим чином, або 

таких, які не є патентованими. 

Об’єднані Арабські Емірати. ОАЕ є великим фінансовим центром Близького Схо-

ду та експортним вузлом, який дозволяє отримати доступ на ринки більшості країн Бли-

зького Сходу. Завдяки наявності більше, ніж 20 вільних економічних зон, кожна з яких 

орієнтована на реєстрацію компаній певного виду діяльності, ОАЕ сприяє активному 

розвитку інших галузей економіки, крім видобутку і продажу нафти й газу, зокрема: ро-

звитку фінансового сектора, міжнародної торгівлі, біржової діяльності, інноваційного 

технологічного бізнесу. Зокрема, в Дубаї створена вільна економічна зона у сфері фінан-

сів та інвестицій «Дубайський міжнародний фінансовий центр» (DIFC), а 150 з 200 най-

більших світових компаній, що спеціалізуються на банківських і фінансових послугах, 

вибрали DIFC як майданчик для ведення бізнесу в азіатському регіоні. Очевидно, що без 

належної нормативно-правової бази вказаних успіхів ОАЕ б не було досягнуто. 

Питання КТ в ОАЕ було введено в законодавство відповідно до Федерального за-

кону від 31 від 2006 року. В Розділі 6 у статтях 39–42 розглядається питання захисту 

прав підприємств, що володіють певними знаннями, і, крім того, методи, які можуть бу-

ти використані для захисту таких знань. У статті 40 Закону зазначено, що якщо підпри-

ємство отримує спеціальні знання, інформацію, дані законними засобами, то воно може  

використовувати ці знання, інформацію, дані у своїй діяльності, якщо інші підприємства 

вже мають таку інформацію у своєму розпорядженні. Цей закон захищає інформацію, 

яка не обов’язково є новою, якщо вона не підлягає патентуванню [17]. Цивільний кодекс 

ОАЕ також містить деякі положення, що стосуються КТ. Відповідно до статті 905, од-

ним із обов’язків працівників є не розголошення та збереження в секреті комерційної 

таємниці роботодавця. Стаття 922 наголошує на цьому, зазначивши, що, хоча жодні пре-

тензії не можуть бути пред’явлені після закінчення року після припинення трудових від-

носин, це не стосується порушень щодо КТ в ОАЕ [16]. 

Водночас Міжнародний фінансовий центр Дубая (DIFC), неофіційно відомий як 

Уолл-стріт Близького Сходу, був створений як перша економічна зона, яка дотримується 

системи загального права в країні континентальним правом у дії. Міжнародний фінансо-

вий центр Дубая продовжує залишатися одним із найбільш сприятливих місць для ство-
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рення суб’єктів іноземних інвестицій, міжнародних фірм, фінансових інститутів та ін-

ших західних компаній, які прагнуть присутності на Близькому Сході. Оскільки інтелек-

туальна власність (ІВ) є однією з ключових галузей права, яка швидко розвивається в 

ОАЕ, в останні кілька років як урядовий, так і приватний сектор приділяють більше ува-

ги чинним законам та нормативним актам, які допомагають їм створювати, захищати, 

володіють та забезпечують свою ексклюзивність щодо нематеріальних активів. 

Більшість аспектів права інтелектуальної власності в ОАЕ регулюються федера-

льними законами, які були введені в дію між 1992 і 2002 роками, після чого до них було 

внесено кілька поправок. Щоб посилити захист прав інтелектуальної власності в рамках 

DIFC та забезпечити дотримання міжнародних стандартів законів про інтелектуальну 

власність, новий закон про інтелектуальну власність DIFC вводить ясність щодо неодно-

значних або ключових питань, які не врегульовані у федеральному законодавстві ОАЕ. 

Новий закон про інтелектуальну власність DIFC від 14.11.2019 р. розпочинає но-

вий етап у сфері захисту прав інтелектуальної власності в регіоні. У ньому закріплено 

ґрунтовно розроблені посилання на керівні головні принципи, що відповідають міжна-

родним стандартам. З одного боку, цей закон повинен відповідати чинному федерально-

му законодавству, яке застосовується в ОАЕ, і не визначає жодних нових та/або альтер-

нативних правил. З іншого боку, разом з ухваленням нового Закону про інтелектуальну 

власність DIFC передбачається явне визнання деяких нових доктрин та принципів у га-

лузі ІВ, таких як чесне використання товарних знаків та патентів, робота за наймом 

об’єктів ІВ, поняття пародії, класифікація економічних прав, пов’язаних з авторськими 

правами, чинники та вдосконалені заходи для визначення «добре відомих» торгових ма-

рок, порушення комерційної таємниці та зворотне розроблення (програмування). 

У Розділі 5 Закону про інтелектуальну власність DIFC передбачені загальні умови 

щодо комерційної таємниці, права власника КТ, дії, які становлять незаконне привлас-

нення КТ та заборонені законодавством, дії, які не вважаються привласненням КТ [10].  

КТ захищається цим Законом, коли вона відповідає кожному з таких критеріїв: 

(а) вказана інформація становить комерційну таємницю або її частину; 

(b) інформація має фактичну або потенційну економічну цінність через те, що во-

на не є загальновідомою іншим особам, які можуть отримати економічну цінність від її 

розголошення або використання; і 

(c) особа, яка законно контролює інформацію, вжила розумних заходів для збере-

ження інформації в таємниці. 

При цьому варто зазначити, що до дій, які не вважаються привласненням КТ, віднесені: 

(a) отримання, придбання або використання інформації із загальнодоступних 

джерел або відомої та доступної інформації; 

(b) отримання, придбання або використання інформації внаслідок наукових дослі-

джень, інновацій, винаходів, розробок, модифікацій та вдосконалень, здійснених особа-

ми, незалежними від особи, яка на законних підставах контролює комерційну таємницю; 

(c) отримання інформації відповідно до ліцензії, внаслідок її передання, спільного 

використання або передачі інформації; або 

(d) отримання інформації шляхом зворотної розробки. 

Отже, на підставі викладеного вище можна зробити висновок, що Закон про інтелектуа-

льну власність DIFC є максимально наближеним у своїх положеннях до більшої частини ана-

логічних законів європейських країн, зокрема в частині критеріїв віднесення інформації до КТ, 

положень щодо дій, які не є привласненням КТ, в тому числі і щодо зворотної розробки. 

Висновки. Проаналізувавши міжнародне законодавство та законодавство деяких 

зарубіжних країн про охорону комерційної таємниці, можна зробити висновок про певну 

схожість застосованих критерії віднесення інформації до комерційної таємниці, щодо 

дій, які не є привласненням КТ, зокрема і щодо «легалізації» зворотної розробки, що є 

актуальним для галузі ІТ. 

Очевидним є те, що на сьогодні в законодавстві України ще недостатньо приділе-

но увагу як специфіці, так і окремим видам правового забезпечення захисту комерційної 

таємниці. Користуючись досвідом Німеччини та Франції, де в 2019 році було прийнято 

спеціалізовані закони щодо комерційної таємниці з метою реалізації Директиви (ЄС) 

2016/943 Європейського парламенту про захист нерозкритого  ноу-хау і комерційної 

інформації (КТ) від їх незаконного придбання, використання та розкриття, доцільним та 

необхідним виглядає ухвалення в Україні спеціалізованого нормативно-правового акта – 

Закону України про комерційну таємницю, в якому законодавчо закріпити визначення 
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КТ, наприклад: як інформації, що не є загальновідомою або легкодоступною, має еконо-

мічну цінність для володільця, захищена відповідними заходами для її збереження за-

конним власником, який має законний інтерес в конфіденційності цієї інформації. Вод-

ночас варто також законодавчо установити перелік інформації, стосовно якої 

встановлення режиму комерційної таємниці є неправомірним; передбачити норми про 

зловживання правом на комерційну таємницю. 

Отже, на підставі прогресивного досвіду іноземних країн, базуючись на положен-

нях міжнародних угод (зокрема, Паризької конвенції, угоди ТРІПС) в Україні є перспек-

тива включити до свого законодавства такий потрібний нормативно-правовий акт – За-

кон України про комерційну таємницю, що матиме позитивний вплив на бізнес-клімат, 

сприятиме інвестиційній привабливості, а також задовольнятиме потреби суб’єктів гос-

подарювання та держави.  
 

Список використаних джерел 

1. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. 

Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 5 (67). С. 26–36. 

2. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. 

Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 6. С. 49–58. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_6_9. 

3. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб’язко В. 

С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх 

правозастосування : практ. посіб. Київ : «К.І.С.», 2007. 448 с. 

4. Singapore Academy of Law. Commercial Law. Ch. 12 Intellectual Property Law. URL: 

https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-property-law.  

5. Intellectual Property Office of Singapore. URL: https://www.ipos.gov.sg/. 

6. Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються  країнами-членами 

від компаній в рамках контексту другого абзацу Статті 58 Договору для захисту інтересів членів 

та інших з перспективою зробити такі гарантії однаковими в усьому Співтоваристві : Перша 

директива 68/151/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_453.  

7. EU Commission Regulation №772 / 2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81 

(3) of the Treaty. It entered into force on 1 May 2004 and replaced Regulation № 240/96. Official Journal 

L 123, 27.4.2004, p. 11. 

8. Charles Doyle. Stealing Trade Secrets and Economic Espionage: An Overview of the 

Economic Espionage Act. Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, R42681. 

9. DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade 

secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. 

10. Intellectual Property Law 2019. INTELLECTUAL PROPERTY LAW DIFC LAW No. 4 of  

2019. URL: https://www.difc.ae/business/laws-regulations/legal-database/intellectual-property-law-difc-

law-no-4-2019/  

11. Law on the protection of business secrets (GeschGehG). Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
(GeschGehG). URL: http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html. 

12. Law № 2018-670 of 30 July 2018 on the protection of business secrets. NOR: 

JUSX1805103L. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/JUSX1805103L/jo/texte, Alias: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7 / 30 / 2018-670 / jo / text 

13. Padilla Torres, Pedro A. Overview of International Trade Secret Protection. URL: 

http://www.natlaw.com/pubs/spmxip14.htm. 

14. Security of Information Act (R.S.C., 1985, c. O-5). URL: https://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/o-5/. 

15. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. 

16. UAE Federal Law No. ( 31 ) For The Year 2006. Pertaining To The Industrial Regulation 

And Protection Of Patents, Industrial Drawings, And Designs URL: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae003en.pdf  

17. UAE Civil Code. Translated from Arabic into English by James Whelan MA (Cantab), Cert. 

Ed.(London) Resident Manager, Clifford Chance, Sharjah Marjorie J Hall BA, PhD (неофіційний переклад). 

URL: https://lexemiratidotnet.files.wordpress.com/2011/07/uae-civil-code-_english-translation_.pdf  

18. UNIFORM TRADE SECRETS ACT WITH 1985 AMENDMENTS. Approved by the 

American Bar Association Baltimore, Maryland, February 11, 1986. 

Надійшла до редакції 29.10.2020 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_6_9
https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-property-law
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_453
https://www.difc.ae/business/laws-regulations/legal-database/intellectual-property-law-difc-law-no-4-2019/
https://www.difc.ae/business/laws-regulations/legal-database/intellectual-property-law-difc-law-no-4-2019/
http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/JUSX1805103L/jo/texte
http://www.natlaw.com/pubs/spmxip14.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae003en.pdf
https://lexemiratidotnet.files.wordpress.com/2011/07/uae-civil-code-_english-translation_.pdf


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

148 ISSN 2078-3566 

 

References 

1. Androshchuk H. Pravova okhorona komertsiinoi taiemnytsi v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu 

[Legal protection of trade secrets in the countries of the European Union]. Teoriнa i praktyka intelektual-

noнi vlasnosti. 2012. № 5 (67). S. 26–36. [in Ukr.] 

2. Androshchuk H. Pravova okhorona komertsiinoi taiemnytsi v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu 

[Legal protection of trade secrets in the countries of the European Union]. Teoriia i praktyka intelektual-

noi vlasnosti. 2012. № 6.  S. 49–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_6_9. [in Ukr.] 

3. Doris Lonh, Patrytsiia Rei, Zharov V. O., Sheveleva T. M., Vasylenko I. E., Drobiazko V. S. 

Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsionalnoho zakonodavstva ta yikh 

pravozastosuvannia [Protection of intellectual property rights: norms of international and national legisla-

tion and their law enforcement] : prakt. posib. Kyiv : «K.I.S.», 2007. 448 s. [in Ukr.] 

4. Singapore Academy of Law. Commercial Law. Ch. 12 Intellectual Property Law. URL: 

https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-property-law  [in Eng.] 

5. Intellectual Property Office of Singapore. URL: https://www.ipos.gov.sg/ [in Eng.] 

6. Pro koordynatsiiu harantii (zasterezhnykh zakhodiv), yaki vymahaiutsia  krainamy-chlenamy 

vid kompanii v ramkakh kontekstu druhoho abzatsu Statti 58 Dohovoru dlia zakhystu interesiv chleniv ta 

inshykh z perspektyvoiu zrobyty taki harantii odnakovymy v usomu Spivtovarystvi [ On the coordination 

of safeguards (precautionary measures) required by Member States from companies in the context of the 

second paragraph of Article 58 of the Treaty to protect the interests of members and others with a view to 

making such safeguards uniform throughout the Community] : Persha dyrektyva 68/151/IeES Rady 

Yevropeiskykh Spivtovarystv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_453. [in Ukr.] 

7. EU Commission Regulation №772 / 2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81 (3) 

of the Treaty. It entered into force on 1 May 2004 and replaced Regulation № 240/96. Official Journal L 

123, 27.4.2004, p. 11. [in Eng.] 

8. Charles Doyle. Stealing Trade Secrets and Economic Espionage: An Overview of the Econom-

ic Espionage Act. Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, R42681. [in Eng.] 

9. DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade 

secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. [in Eng.] 

10. Intellectual Property Law 2019. INTELLECTUAL PROPERTY LAW DIFC LAW No. 4 of 

2019. URL: https://www.difc.ae/business/laws-regulations/legal-database/intellectual-property-law-difc-

law-no-4-2019/ [in Eng.] 

11. Law on the protection of business secrets (GeschGehG). Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-

sen (GeschGehG). URL: http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html. [in Eng.] 

12. Law № 2018-670 of 30 July 2018 on the protection of business secrets. NOR: 

JUSX1805103L. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/JUSX1805103L/jo/texte, Alias: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/2018-670/jo/text [in Eng.] 

13. Padilla Torres, Pedro A. Overview of International Trade Secret Protection. URL: 

http://www.natlaw.com/pubs/spmxip14.htm. [in Eng.] 

14. Security of Information Act (R.S.C., 1985, c. O-5). URL: https://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/o-5/. [in Eng.] 

15. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. [in Eng.] 

16. UAE Federal Law No. ( 31 ) For The Year 2006. Pertaining To The Industrial Regulation And 

Protection Of Patents, Industrial Drawings, And Designs. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae003en.pdf [in Eng.] 

17. UAE Civil Code. Translated from Arabic into English by James Whelan MA (Cantab), Cert. 

Ed.(London) Resident Manager, Clifford Chance, Sharjah Marjorie J Hall BA, PhD (neofitsiynyy 

pereklad). URL: https://lexemiratidotnet.files.wordpress.com/2011/07/uae-civil-code-_english-

translation_.pdf [in Eng.] 

18. UNIFORM TRADE SECRETS ACT WITH 1985 AMENDMENTS. Approved by the Ameri-

can Bar Association Baltimore, Maryland, February 11, 1986. [in Eng.] 
 

 

SUMMARY 

Vira M. Aliyeva-Baranovska, Olha F. Sirenko. Comparative characteristics of trade secret in the 

legislation of foreign countries and in international law. The purpose of the article is to investigate the place 

of trade secrets in regulations, international treaties, foreign legislation, and key means of protecting trade 

secrets in accordance with these regulations. A comparative analysis of current norms and provisions of the 

system of legislation of foreign countries in terms of protection of trade secrets. An analysis is performed of 

international treaties and the legal framework of foreign countries, namely, the Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property, the Stockholm Convention establishing the World Intellectual Property 

Organization of 1967 in terms of protection of trade secrets in order to improve national legislation in this area. 

It has been emphasized that the definition of trade secrets is similar in the Civil Code of Ukraine and in the 

TRIPS Agreement, which enshrines three criteria of trade secrets: secrecy, commercial value and taking 

adequate measures to ensure secrecy. It is noted that legal protection provides for and requires the owner of the 
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commercial secrecy to take appropriate measures to ensure the protection of relevant information from unfair 

commercial use. Sometimes the misappropriation of a trade secret is the result of industrial espionage, when a 

person provides classified information to a competitor for monetary or other remuneration. 

The main provisions of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) on trade secrets are 

analyzed in comparison with the EU legal system, according to which patent law provides additional 

incentives for the application of the commercial secrecy regime to protect confidential information. Four 

approaches to understanding this legal regime in the doctrine of Anglo-Saxon legal systems are analyzed: 

the theory of contractual obligation, the theory of fiduciary (trust) relations, the theory of 

misappropriation and the theory of unfair competition. It is concluded that the applied criteria for 

classifying information as a trade secret are similar, in relation to actions that are not appropriation of a 

trade secret, in particular, in relation to the ‘legalization’ of reverse development, which is relevant for the 

information technology industry. Ukraine has the prospect of including in its legislation an important 

legal act – the Law of Ukraine on Trade Secrets, which will have a positive impact on the business 

climate, promote investment attractiveness, and meet the needs of businesses and the state. 

Keywords: trade secret, intellectual property, international treaties, EU law, foreign law, 

comparative law.  
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Постановка проблеми. В сучасному світі, коли на перше місце поставлено за-

хист прав і свобод осіб, діяльність адвоката є визначеною, оскільки його першочергова 

та основна функція – це представництво інтересів суб’єктів у суді, що сприяє повному 

здійсненню їхніх процесуальних прав та обов’язків. 

Участь адвоката в судовому процесі, зокрема в господарському, базується, в першу 

чергу, на нормах, що регламентують право на правову допомогу. Так, статтею 59 Конститу-

ції України передбачено: «Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 

законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при ви-

рішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура»[1]. 
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З урахуванням особливої ролі адвоката як особи, яка поряд з представництвом надає 

правову допомогу, процесуальне становище адвоката як суб’єкта господарсько-процесуальних 

правовідносин потребує законодавчого врегулювання. Адже нині участь адвоката як представ-

ника сторін і третіх осіб можлива лише в якості процесуального представництва. 

У зв’язку з цим на практиці іноді виникають проблеми, пов’язані з участю адво-

ката в господарському процесі, які, на жаль, не отримують необхідного теоретичного та 

практичного вирішення, що зумовлює потребу їх детального дослідження та внесення 

відповідних змін до чинного законодавства. 

Загальновідомо, що адвокат – фізична особа, яка набула право на здійснення ад-

вокатської діяльності у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» [2]. 

Саме представництво адвоката в господарському суді має важливе значення, тому 

що сприяє повноцінному захисту суб’єктивних прав та інтересів сторін і третіх осіб, ре-

алізації їхніх процесуальних обов’язків, зокрема права на правову допомогу. 

Нині в господарському процесуальному кодексі, Законі України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» не приділено достатньої уваги адвокату як представнику су-

дового господарського процесу щодо надання правової допомоги. Це виражається в то-

му, що не існує конкретної правової норми, на підставі якої він бере участь у господар-

ському процесі, не визначено його процесуальні якості та межі його прав. Це може бути 

пов’язано з тим, що зазвичай юридичні особи у захисті віддають перевагу своїм штат-

ним юристам, тому не потребують такої допомоги, як, наприклад, фізичні особи в циві-

льному процесі. 

Сформована ситуація демонструє причини неактивної участі адвоката в господар-

ських справах сьогодні і, як наслідок, недостатнього законодавчого закріплення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Особли-

вості участі адвоката як представника в господарських справах у своїх роботах вивчали 

такі автори, як В. Е. Беляневич, С. С. Бичкова, О. І. Харитонова, Т. Б. Вільчик, О. Задні-

провський, С. А. Халатов, Д. П. Ватман та інші. Адже в умовах судово-правових реформ 

питання щодо правового становища адвоката як процесуального представника у госпо-

дарському суді потребує постійної уваги. 

На думку О. Задніпровського, адвокат є спеціальним самостійним суб’єктом циві-

льного, господарського, кримінального й адміністративного процесу, що здійснює в 

будь-якому суді тільки одну функцію – сприяння захисту законних прав і свобод особи, 

що представляється ним, з обмеженими правами й обов’язками і представництво її інте-

ресів шляхом надання юридичної допомоги [3]. 

Наведене твердження щодо спеціального статусу адвоката можна пояснити тим, що 

його незалежність від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, гро-

мадських організацій обумовлює особливе положення порівняно з іншими процесуальни-

ми представниками. Це виражається, насамперед, гарантіями, визначеними в статті 23 За-

кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: неприпустиме будь-яке 

втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових 

осіб і технічних працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокат-

ську таємницю, гарантування рівності прав з іншими учасниками провадження, дотриман-

ня засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості та ін. 

Отже, той факт, що суд не має права пропонувати адвокату обирати ту або іншу лі-

нію поведінки, впливати на його правову позицію по справі, наділяє адвоката особливими 

функціями реалізації права на захист і правову допомогу в господарському процесі. 

Метою статті є дослідження проблем правового становища адвоката як представ-

ника в господарському суді, визначення недосконалостей в законодавчому аспекті і 

шляхи вирішення цього питання. 

Виклад основного матеріалу. Слід відзначити, що діяльність представника при 

розгляді справи в господарському процесі повинна здійснюватись від імені особи для 

досягнення найбільш удосконаленого судового рішення та надання допомоги в реаліза-

ції її прав. 

Участь представника в суді є юридичною дією. У той же час представництво в го-

сподарському процесі – це правовідношення, в силу якого судовий представник виконує 

господарські процесуальні дії в межах повноважень та в інтересах осіб, яку він предста-

вляє. З цього випливають. права та обов’язки. 

У літературі процесуальний представник визначається як учасник судового про-
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цесу, який на підставі певних повноважень виступає від імені іншої сторони або третьої 

особи і виконує процесуальні дії в суді в її інтересах, набуваючи (змінюючи, припиняю-

чи) для неї права та обов’язки [4, с.123]. 

Тобто, процесуальні права й обов’язки адвоката як представника залежать від то-

го, яким обсягом прав та обов’язків наділена особа, яку він представляє, і в межах пов-

новажень, які закріплені в довіреності. 

У господарському судочинстві представництво для адвоката є певним видом пуб-

лічно-правової діяльності, в основу якої покладено надання змістовної кваліфікованої 

юридичної допомоги довірителеві (клієнтові) і захист прав, свобод та інтересів у право-

вому спорі з державою. 
Незважаючи на таку опосередковану роль адвоката в господарському процесі, йо-

го діяльність охоплює певні обов’язки, що спрямовані на повномірне вирішення справи. 
Це проведення юридичних консультацій і надання порад, допомога в складанні процесу-
альних документів (позовних заяв, клопотань, апеляційних або касаційних скарг, відзи-
вів), збирання доказів і участь в їх дослідженні, участь у судових засіданнях. Також до 
повноважень адвоката можна віднести процес недоведення господарських справ до суду 
(досудове врегулювання спору), що називається «медіація». 

У цьому випадку представник не заміщає сторону (окрім законних представни-
ків), а лише виступає з метою захисту її прав і законних інтересів. 

Роль адвоката полягає в тому, що він повинен бути як сумлінним захисником людини і 
громадянина, захищаючи їх приватні інтереси, так і відповідально діяти на боці правосуддя. 

Тому головною функцією адвокатури як правового інституту є захист прав, свобод та 
інтересів громадянина. Цей інститут знаходиться на тому ж рівні, що й такі інститути, як суд 
і прокуратура. Але, здійснюючи публічно-правову функцію, адвокат діє з двох сторін: з од-
нієї – як учасник правової системи, що відповідає за свої приватні та комерційні справи, а з 
іншої – як представник делегованих йому повноважень державою. Важливим також є спри-
яння державних органів при розробці законодавства щодо незалежності статусу адвоката. 

Проте у будь-якому випадку, якщо постає питання про правомірність дій держави, 
адвокат повинен бути готовий зайняти справедливу позицію. 

Висновки. Отже, згідно з чинним законодавством України є закріплення виключ-
ного права адвокатів на здійснення процесуального представництва, надана можливість 
вирішення спору шляхом медіації (досудового врегулювання), що нині є актуальним. І 
це буде сприяти підвищенню ефективності судового розгляду господарських справ, за-
безпеченню дотримання принципу законності за рахунок участі професійних, високок-
валіфікованих представників та цілковитій відповідності європейській практиці. Тільки 
в такий спосіб, на нашу думку, можна забезпечити можливість реалізації права на пра-
вову допомогу та процесуальне представництво, в тому числі – на належному рівні, та, 
відповідно, створити гарантії дотримання прав і свобод людини та громадянина в межах 
національної системи судочинства. 
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SUMMARY 

Liliya V. Mezhevska, Valeriya V. Vasylchenko. The lawyer’s role as a representative in the 

economic procedure. The participation of a lawyer is a fundamental component of the trial. After all, 

there are many people who need qualified legal assistance, primarily to protect their rights and interests. 

However, the current legislation of Ukraine regulates the legal relations of procedural 

representation in different ways, especially with regard to the provision of legal assistance and the 

performance of functions in court by a lawyer. 

This question requires a new comprehensive study, taking into account the peculiarities of the 

legal position of a lawyer in economic and procedural legal relations as their subject and on its basis the 

following provision: taking into account the special role of a lawyer as a person providing legal 

assistance. requires a separate regulatory regulation. 

Introduction of norms in the legislation that will be more in line with the direction of 

strengthening the protection of the rights and legitimate interests of participants in commercial 

proceedings during the proceedings in the commercial court, provided that their interests are represented 

by a lawyer. Thus, we can conclude that the specifics of the lawyer in the commercial process is 

determined by the specifics of the commercial proceedings. 

Keywords: lawyer, representative, commercial court, legal aid, legislation of Ukraine. 
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ЗЕМЕЛЬНИЙ МОРАТОРІЙ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
 

Досліджено сутність, мету та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель, 

встановлені об’єкти мораторію та коло суб’єктів, на яких він розповсюджується. Проаналізовано 

вплив мораторію на економіку країни, сформульовано ідеї та пропозиції щодо доцільності його 

продовження. Наведено власні висновки щодо доцільності встановлення обмежень для покупців 

земель сільськогосподарського призначення після зняття мораторію. Незважаючи на значний ма-

сив публікацій щодо мораторію, відкритим залишається питання щодо механізму функціонування 

ринку землі після його зняття, зокрема щодо можливості купівлі землі іноземцями.  

Ключові слова: мораторій, землі сільськогосподарського призначення, право власності на 

землю, купівля-продаж, земельна реформа, ринок землі, Земельний кодекс України. 

 

Постановка проблеми. Упровадження мораторію спричинило низку проблем рі-

зного характеру. Наприклад: купівля-продаж земель, корупція високого рівня, недовіра 

громадян, монополізація відносин, обмеження прав власників земель, ринок землі. Існу-
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ють як загрози, так і перспективи земельного мораторію в Україні. Одним з доволі важ-

ливих завдань сьогодення сучасної земельної реформи в Україні є включення такого 

ресурсу як земля до економічного обороту й напрацювання прозорих інструментів його 

регулювання. Без існування земельного ринку не можна вважати логічно завершеним 

перетворення земельних відносин. Саме встановлення особливого правового режиму у 

використанні земельних ділянок, при якому забезпечується посилена охорона земель, 

обмеження можливостей виведення їх із сільськогосподарського обігу, підвищення ро-

дючості ґрунтів потребує подальшого вивчення та дослідження. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Велика 

кількість провідних вчених, науковців, розглядали та досліджували питання впливу мора-

торію на землю сільськогосподарського призначення, а саме: О. С. Літошенко, Г. І. Балюк, 

Т. В. Коваленко, П. Ф. Кулинич, А. А. Мірошниченко, О. С. Лисанець, А. М. Третяк, 

О. О. Пендзин, М. А. Федоров, В. І. Юрчишин, інші. Питання мораторію на землю нада-

лі залишається одним із найбільш дискусійних в Україні, але окремі особливості цих 

питань залишаються до кінця не розкритими, тому це все зумовлює актуальність теми. 

Метою цієї статті є дослідження сутності мораторію, висвітлення проблем та пер-

спектив продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні. 

Вперше мораторій на відчуження земельних часток (паїв) був запроваджений За-

коном України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» від 18 січня 2001 

року. Закон тимчасово забороняв укладати угоди купівлі-продажу, дарування земельної 

частки або іншим способом відчужувати зазначені частки, крім передачі їх у спадщину 

та у разі викупу земельних ділянок для державних і громадських потреб. Отже, об’єктом 

мораторію була лише «земельна частка», до того ж на той момент положення закону 

видавались тимчасовими та такими, що будуть діяти тільки до прийняття нової редакції 

Земельного кодексу.  

Прийнятий 25 жовтня 2001 року Земельний кодекс не тільки не скасував поло-

ження мораторію, але й розширив перелік земель, на які він поширюється. Адже відпо-

відно до п. 15 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу було заборонено 

відчуження не лише земельних часток, а й земельних ділянок для ведення селянського 

господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва, але тільки до 1 

січня 2005 року. В період з 2005 року по 2008 рік, Верховна Рада продовжувала морато-

рій кожен раз із зазначенням конкретної дати, до якої він діє. Починаючи з 2008 року 

фактично мораторій став безстроковим, адже строк його дії почав бути пов’язаний не з 

конкретною датою, а з подією – до набрання чинності законами України про державний 

земельний кадастр та про ринок землі [2, с. 55]. 

Зазначимо, що починаючи з 2007 року, дія мораторію почала поширюватись і на 

земельні ділянки, виділені власникам земельних ділянок (паїв) за їх заявою для ведення 

особистого селянського господарства. Це положення було закріплене в Законі України 

«Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель 

сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів». 

Окрім того, відповідно до цього Закону заборонялась також і зміна цільового призна-

чення таких земельних ділянок, тобто з моменту запровадження мораторію існувала те-

нденція до розширення переліку земель, на які він поширюється [3]. 

Існування мораторію на продаж сільськогосподарських земель  має негативний 

характер. З цього питання науковці дискутують та виносять на розгляд цілу низку нега-

тивних наслідків, а саме:  

– заблокована оптимізація землеволодінь і землекористувань, що утворюються 

внаслідок паювання земель сільськогосподарського призначення, стимулюються негати-

вні явища землекористування – черезсмужжя (розташування між декількома земельними 

ділянками, що належать на праві власності, користування одній особі і розташовані в 

одному масиві земель сільськогосподарського призначення); вкраплення (чужорідна 

частина);  малоземелля (недостатня забезпеченість землею для ведення сільського гос-

подарства) тощо;  

– селяни старших вікових груп та їх спадкоємці не можуть реалізувати своє право 

власності на землю;  

– блокується створення великих, конкурентоспроможних сільськогосподарських 

підприємств;  

–  знижується кредитоспроможність сільськогосподарських виробників через не-

можливість іпотечного кредитування. 
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Дискусійним залишається питання, як співвідноситься обов’язок іноземних фізи-

чних та юридичних осіб відчужити земельні ділянки сільськогосподарського призначен-

ня, отримані ними у спадщину (ч. 4 ст. 81 та ч. 4 ст. 82 ЗК України) із встановленим мо-

раторієм на продаж сільськогосподарських земель. Доречним було б приєднатись до 

думки  П. Ф. Кулинича, за якою на вказані випадки мораторій не поширюється, з огляду 

на системне тлумачення ЗК України та з урахуванням ступеня пріоритетів, які забезпе-

чуються його окремими нормами [4, с. 28–38]. 

Наукова спільнота вважає, що обмеження чи навіть позбавлення власників можливо-

сті розпоряджатися їхніми земельними ділянками фактично здебільшого означає позбавлен-

ня власника більшої частини благ, які могло б принести йому здійснення права власності.  

А. М. Мірошниченко зазначає, що така ситуація матиме місце, скажімо, коли осо-

ба володіє невеликою за площею ділянкою сільськогосподарського призначення, яку 

економічно недоцільно використовувати за цільовим призначенням [5, с. 118–126]. 

На думку науковців, приватні господарства та дрібні фермери опиняються в абсо-

лютних аутсайдерах земельного ринку – вони мають найменший (навіть порівняно з віт-

чизняними агрохолдингами, не кажучи про іноземні) обсяг власного інвестиційного ка-

піталу та вкрай обмежений доступ до кредитних коштів. Існує обмеження можливостей 

для придбання землі у власність, які можуть виникнути при його скасуванні, а саме: 

– скуповування великої кількості землі фінансово-промисловими групами, що 

може призвести до «обезземелення» селян; 

– селяни матимуть змогу відчужувати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення за ціною, яка є істотно нижчою за економічно обґрунтовану;  

– у власності фінансових установ під час переходу заставної землі у власність за-

ставоутримувача можуть сконцентруватися великі площі земельних ділянок (паїв);  

– великі площі земель сільськогосподарського  призначення скуповувати-

муться фінансовими спекулянтами з метою подальшої перепродажі за вищою ціною, що 

призведе до зростання вартості аграрної продукції і цим самим є ймовірність спричи-

нення інфляції [6, с. 284–293]. 

У контексті законодавчої заборони, частина населення вважає за доцільне продати 

належну їм ділянку сільськогосподарського призначення, а інша – бажає її купити. 

Суб’єкти земельних відносин знаходять способи уникнення законодавчої заборони. До-

сить часто створюється ситуація фіктивного боргу. Власник паю виписує боргову розпи-

ску на певну суму майбутньому покупцеві. Після спливу строку виконання зобов’язання 

за розпискою, коли борг вже фактично прострочено, процедура залишається на рівні 

суб’єктів міжособистісних земельних відносин. 

Заслужений юрист України, професор Г. І. Балюк сконцентровує увагу на тому, 

що «…майже всі агроформування створені на засадах орендних відносин, до того ж 

більш як 80 % паїв передано в короткострокове користування, за таких умов відбуваєть-

ся процес відчуження реальних власників землі від своїх наділів». Зрозуміло, що ринок 

землі потребує залучення додаткових коштів. У будь-якому разі будуть наявні обмежен-

ня. Операції з сільськогосподарською землею повинні здійснюватись під контролем 

держави [7, с. 157–160]. 

Зауважимо, що на сьогодні в Україні ціна землі є не вигідною аграріям. Адже во-

ни укладали договори кілька років тому на тривалі періоди, тому й намагаються зберег-

ти статус-кво. Дія мораторію для них є вигідною, оскільки власник, який не в змозі са-

мостійно обробити свою земельну ділянку, змушений її здавати. Такі дії як для 

власників землі, так і для держави загалом, і для розвитку аграрної галузі поготів, шви-

дше, великий системний мінус, ніж плюс. Ринок землі повинен бути прозорим, справед-

ливим, конкурентним, ефективним і запобігати тіньовим оборудкам – на сьогодні ці пе-

редумови не забезпечені, а належне правове поле відсутнє. Найбільші ризики може 

містити сам Закон про обіг земель. До сьогодні не зрозуміло, чи будуть обмеження на 

максимальну кількість земельних ресурсів, які можуть бути зосереджені в одних руках; 

чи буде дозволено іноземцям купувати землі; хто буде перевіряти прозорість угод на 

покупку землі тощо [8, с. 59–65]. 

У наукових працях економіста Олега Пендзина відображено  застереження, що 

«… все це може створити передумови для зосередження великого обсягу земель в одних 

руках, і не обов’язково українських, ми будемо українцями на чужій землі». Крім того, 

економіст вважає, що «… не варто відкривати ринок на низьких позиціях: девальвація 

гривні ставить в неконкурентне положення українського фермера проти великого бізне-
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су та іноземців» [9, с. 88]. 

Висновки. Отже, проаналізувавши чинне законодавство України, наукові публі-

кації відомих вчених, економістів, політиків, правознавців, зважаючи на їхні позитивні 

та негативні вислови щодо мораторію на продаж земель сільськогосподарського призна-

чення, можна зробити висновок про те, що існують як загрози, так і перспективи земель-

ного мораторію. На цей час є низка негативних наслідків мораторію, які потребують 

негайного вирішення, внесення змін до чинного законодавства, бо мораторій стримує 

розвиток сільської місцевості та сільського господарства, перешкоджає перерозподілу 

земельних ресурсів до більш ефективного власника та виробника, знижує ціну оренди та 

доходи власників, а також обмежує доступ до кредитних ресурсів. За таких умов ринку 

землі не існує, фермери та дрібні землевласники не мають стимулів до інвестування. Як 

наслідок, значну частину земельних наділів орендують великі компанії, які мають суттє-

вий вплив на соціальну структуру села. Продуктивність земель далеко не відповідає по-

тенціалу України, оскільки для її покращення потрібні довготривалі інвестиції. Закор-

донні інвестори, компанії, що мають необхідні знання та обладнання, вагаються 

інвестувати в Україну через недосконалість юридичних гарантій. Для покращення сіль-

ськогосподарського сектора потрібен сприятливий правовий клімат. Зі свого боку скасу-

вання мораторію може призвести до економічного зростання. Але треба пам’ятати, що 

скасування мораторію на землю є великою мірою не економічним, а політичним рішен-

ням, оскільки існує ризик масового скуповування українських земель іноземцями, як 

наслідок, повна втрата права власності та підконтрольності своєї території. 
 

Список використаних джерел 

1. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.  

2. Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю) : Закон України від 18.01.2001. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 11. Ст. 55. 

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4.  

4. Кулинич П. Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні ас-

пекти. Земельне право України. 2006. № 4. С. 28-38. 

5. Мірошниченко А. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. 2-е 

вид., перероб. і доп. Київ : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ , 2010. 270 с. 

6. Літошенко О. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призна-

чення. Правове регулювання економіки. 2014. № 14. С. 284-293. 

7. Балюк Г. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення націо-

нальної безпеки України. Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали 

Міжнар. наук. конф. (13–14 квіт. 2006 р.) ; у 2-х ч. ; відп. ред. Б. Данилишин. Київ : РВПС 

України НАН України, 2006. Ч. І. С. 157-160. 

8. Євдокимов М. О., Кравченко О. В. Внесення змін і доповнень до Земельного кодексу 

України – необхідна передумова вдосконалення державного управління землями. Землевпорядний 

вісник. 2004. № 4. С. 59-65. 

9. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринку в Україні : На-

укова доповідь. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. 88 с. 
 

Надійшла до редакції 04.12.2020 

 

References 

1. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 [The Constitution of Ukraine of 28.06.1996]. Vidomos-

ti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. № 30. St. 141. [in Ukr.] 

2. Pro uhody shchodo vidchuzhennya zemelʹnoyi chastky (payu) [On agreements on alienation of 

land share (share)]: Zakon Ukrayiny vid 18.01.2001. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. № 11. 

St. 55. [in Ukr.] 

3. Zemelʹnyy kodeks Ukrayiny vid 25.10.2001 r. [Land Code of Ukraine of 25.10.2001] Vidomos-

ti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2002. № 3-4. [in Ukr.] 

4. Kulynych P. F. Pravochyny shchodo zemelʹnykh dilyanok: deyaki teoretychni ta praktychni as-

pekty [Deeds concerning land plots: some theoretical and practical aspects]. Zemelʹne pravo Ukrayiny. 

2006. № 4. S. 28-38. [in Ukr.] 

5. Miroshnychenko A. Koliziyi v pravovomu rehulyuvanni zemelʹnykh vidnosyn v Ukrayini [Col-

lisions in the legal regulation of land relations in Ukraine]. 2-e vyd., pererob. i dop. Kyyiv : Alerta ; KNT 

; TSUL , 2010. 270 s. [in Ukr.] 

6. Litoshenko O. Problema moratoriyu na prodazh zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya 

[The problem of the moratorium on the sale of agricultural land]. Pravove rehulyuvannya ekonomiky. 

2014. № 14. S. 284-293. [in Ukr.] 

7. Balyuk H. Dotrymannya vymoh zemelʹnoho zakonodavstva yak vymoha zabezpechennya 

natsio-nalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Observance of requirements of land legislation as a requirement to 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

156 ISSN 2078-3566 

ensure the national security of Ukraine]. Zemelʹni vidnosyny i prostorovyy rozvytok v Ukrayini: materialy 

Mizhnar. nauk. konf. (13–14 kvit. 2006 r.) ; u 2-kh ch. ; vidp. red. B. Danylyshyn. Kyyiv : RVPS 

Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2006. CH. I. S. 157-160. [in Ukr.] 

8. Yevdokymov M. O., Kravchenko O. V. Vnesennya zmin i dopovnenʹ do Zemelʹnoho kodeksu 

Ukrayiny – neobkhidna peredumova vdoskonalennya derzhavnoho upravlinnya zemlyamy [Making 

changes and additions to the Land Code of Ukraine - a necessary prerequisite for improving public land 

management]. Zemlevporyadnyy visnyk. 2004. № 4. S. 59-65. [in Ukr.] 

9. Orhanizatsiyno-pravovi problemy rozvytku ahrarnoho i zemelʹnoho rynku v Ukrayini [Organi-

zational and legal problems of agricultural and land market development in Ukraine] : Na-ukova dopo-

vidʹ. Kyyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2005. 88 s. [in Ukr.] 

 

SUMMARY 

Liliya V. Mezhevska, Mariya A. Kapinus. Land moratorium: threats and prospects. 

Currently, there are a number of negative consequences of the moratorium that need to be addressed 

immediately, amendments to existing legislation because the moratorium hinders rural development and 

agriculture, prevents the redistribution of land resources to more efficient owners and producers, reduces 

rent and owners' incomes, and limits access to credit resources. Under such conditions, there is no land 

market, farmers and small landowners have no incentive to invest. As a result, a significant part of land 

plots is leased by large companies, which have a significant impact on the social structure of the village. 

Land productivity is far from Ukraine's potential, as long-term investments are needed to improve it. 

Foreign investors, companies with the necessary knowledge and equipment, are reluctant to invest in 

Ukraine due to imperfect legal guarantees. A favorable legal climate is needed to improve the agricultural 

sector. In turn, lifting the moratorium could lead to economic growth. But it should be remembered that 

lifting the moratorium on land is largely not an economic but a political decision, as there is a risk of 

mass purchase of Ukrainian lands by foreigners, resulting in the complete loss of ownership and control 

of their territory. 

Thus, analyzing the current legislation of Ukraine, scientific publications of famous scientists, 

economists, politicians, lawyers, given their positive and negative statements about the moratorium on the 

sale of agricultural land, we can conclude that there are both threats and prospects for a land moratorium. 

Keywords: moratorium, agricultural lands, land ownership, purchase and sale, land reform, land 

market, Land Code of Ukraine. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ АЛІМЕНТІВ 

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ 

ЗАБОВ’ЯЗАНЬ 

 

 
На жаль, вже протягом десяти років Україна є європейським лідером за кількістю розлу-

чень, адже українці розривають шлюб майже удвічі частіше, ніж європейці. Якщо розлучається 

пара, в якої є дитина, тоді з найбільшими труднощами стикається та особа на утримання якої за-

лишається неповнолітня дитина. Завжди в юридичній практиці були батьки, які невідповідально 

відносились до сплати аліментів на утримання власного сина чи доньки. Ця особа усіляко намага-

ється уникнути фінансової відповідальності, тому саме це питання є величезною проблемою на 

теперішній час. 

Розглянуто способи стягнення аліментів на дитину та важелі впливу у разі невиконання або 

неналежного виконання обов’язку щодо утримання дитини. 

Ключові слова: аліменти, стягнення аліментів, виконавче провадження, примусове вико-

нання рішення суду. 
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Постановка проблеми. Відповідно  до статті 8 Закону України «Про охорону 

дитинства» [1], кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, 

інтелектуального, морального, культурного, духовного та соціального розвитку. Ча-

стиною другою статті 51 Конституції України [2] та статтею 180 Сiмейного кодексу 

України [3] визначено, що батьки зобов’язанi утримувати дiтей до їx повнолiття. Але 

закрiпленi права дитини на утримання та обов’язок батькiв забезпечувати дитинi 

вiдповiдний рiвень життя, харчування, виховання не завжди є належним у нашiй 

країнi. Ухилення вiд обов’язку утримувати дитину або неналежне його виконання 

батьками призводить до необхiдностi примусового стягнення алiментів. У зв’язку iз 

цим є потреба проаналiзувати чинне законодавство, що регулює порядок стягнення 

алiментiв. Особливим об’єктом права власностi дiтей у мiжнародному правi i законо-

давстві є алiменти. На законодавчому рiвнi юристи розробляють всiлякi способи стяг-

нення алiментiв. Також пропонують варіанти вирішення питань, пов’язаних iз забор-

гованiстю. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми . Деякі 

проблеми обраної нами теми наукової статті знайшли своє відображення у працях: 

О. Й. Пергамент, В. П. Нікітіна, Л. І. Пацева, Н. М. Єршова, Г. П. Гришин, М. В. Анто-

кольська, Л. В. Сапейко, Л. В. Афанасьєва, М. К. Мамедова, М. А. Данилян, Н. Ш. Ба-

хмані та ін. 

Мета статті: вивчення теоретичних аспектів способів призначення аліментів на 

користь дитини, встановлення недоліків у застосуванні правових норм та шляхи їх подо-

лання, дослідження порядку стягнення аліментів за чинним законодавством.  

Виклад основного матеріалу.  Насамперед, ми повинні розiбратися, що таке 

поняття «алiменти». Алімéнти (лат. Alimentum – харчі, продовольство) обов’язок ут-

римання у визначених законом випадках одним членом сім’ї інших, які потребують 

цього. Здійснюються або за згодою, або в судовому порядку. Під час розлучень кошти 

виплачуються на утримання дітей, а в деяких західних країнах відповідно до шлюбно-

го договору на утримування одного колишнього партнера іншим. Найпоширенішим є 

утримання батьками неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребу-

ють матеріальної допомоги, а також утримання дітьми непрацездатних батьків. Діти 

можуть бути звільнені від сплати аліментів для утримання своїх батьків, якщо буде 

встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов’язків [4]. Статтею 

51 Конституції України проголошено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх 

повноліття [1]. Обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття 

закріплений також і в статті 180 Сімейного кодексу України[3]. Крім того, статтею 8 

Закону України «Про охорону дитинства» [7] передбачено, що кожна дитина має пра-

во на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, куль-

турного, духовного і соціального розвитку. Тому законодавчо закріплено порядок ви-

плати аліментів в Україні, яке визначається  статтями 181–185, 191, 199 Сімейного 

кодексу України [3]. 

Алiменти можна визначити за згодою сторiн. У цьому разі один iз батькiв подає 

заяву за мiсцем своєї роботи про нарахування алiментiв на дитину, вказавши розмiр та 

строк. Або ж батьки можуть укласти договiр про сплату алiментів, в якому визначаються 

розмiр та строки. Договiр укладається в письмовiй формi та посвiдчується нотарiально. 

Якщо алiменти одним з батьків не сплачуються, аліменти стягуються на підставі вико-

навчого напису нотаріусу. Треба зазначити, якщо алiменти добровiльно одним з батькiв 

не сплачуються, друга сторона  повинна звернутися до суду. В судовому порядку розг-

ляд справ про аліменти розглядаються в наказному провадженнi.  

Наказне провадження є самостiйним i спрощеним видом судового провадження у 

цивiльному судочинстві під час розгляду окремих категорiй справ, у якому суддя в уста-

новлених законом випадках за заявою особи, якiй належить право вимоги, без судового 

засiдання i виклику стягувача та боржника на основi доданих до заяви документів видає 

судовий наказ, який є особливою формою судового рiшення [6]. 

Вiдповiдно до частини 1 статті 160 Цивiльного процесуального кодексу 

України судовий наказ є особливою формою судового р iшення, що видається судом 

за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 цього Кодексу [5]. Iз за-

явою про видачу судового наказу може звернутися особа, якiй належить право ви-

моги, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси інших осіб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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Судовий  наказ можливо отримати в середньому за мiсяць i звернутися до органів 

виконавчої служби для примусового стягнення. За загальним правилом, судовий наказ 

набирає чинності пiсля закiнчення строку на подання заяви про його скасування, однак 

відповідно до статті 167 Цивiльного процесуального кодексу України судовий наказ про 

стягнення аліментів оскарженню не підлягає[5].  

Алiментнi платежi є власнiстю дитини, однак стягуються на користь того з бать-

ків, з ким проживає дитина. У разі нецільового використання аліментних платежів од-

ним з батьків, другий з батьків має право в судовому порядку зменшити суму алімент-

них платежів або добитися внесення частини аліментних платежів на особистий рахунок 

дитини. Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють 

органи опіки та піклування. 

Виплата аліментних платежів повинна відбуватися щомісяця на кожну дитину. 

Аліменти на дитину в Україні бувають таких видів: 

– аліменти на дитину до 18 років (до повноліття), згідно зі статтею 180 СК; 

– аліменти на дитину, яка продовжує вчитися з 18 до 23 років (аліменти після 18 

років), згідно зі статтею 199 СК; 

– аліменти на дитину інваліда – до зняття інвалідності або довічно; згідно зі стат-

тею 198 СК; 

– забезпечення додаткових витрат на дитину, які пов’язані з особливими подіями. 

Витрати на розвиток здібностей дитини (музика, танці, образотворче мистецтво, спорт) 

або лікування хвороб, каліцтв дитини, згідно зі статтею 185 СК.  

Але дуже часто, аліменти не сплачуються, заборгованість існує.  

З 08.07.2017 року за несвоєчасну сплату аліментних виплат відповідно до статті 

196 СК виникає відповідальність у вигляді пені. Можливе нарахування пені в розмірі 

одного відсотка суми несплачених аліментних платежів за кожен день прострочення з 

дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття 

судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Це до-

сить серйозні штрафні санкції, оскільки згідно з правовою позицією, висловленою Вели-

кою палатою Верховного Суду в постанові від 3 квітня 2019 у справі № 333/6020/16-ц, 

виробництво № 14-616цс18, розмір пені по аліментних платежах розраховується за та-

кими принципами: 

– прострочення зі сплати аліментних виплат починається з 01 числа місяця, 

наступного за поточним; 

– пеня нараховується на весь період прострочення по кожному місяцю окремо 

(наприклад, пеня за місяць прострочення становить 30 %, за рік прострочення – 365 %); 

– сума пені обмежується сумою заборгованості, якщо сума заборгованості по 

аліментних виплатах становитиме 12 000,00 грн, а пеня за прострочення становитиме 20 

000,00 грн, стягненню підлягає 12 000,00 грн. 

Розмір пені може бути зменшений. якщо прострочення сталося не з вини плат-

ника аліментів, наприклад, через невиплату заробітної плати роботодавцем. За неспла-

ту аліментних платежів також передбачена адмінвідповідальність. Згідно зі статтею 

1831 КоАП несплата аліментних платежів на термін більше шести місяців, а аліментів 

дитині інваліду на термін більше трьох місяців карається громадськими роботами від 

ста двадцяти до двохсот сорока годин. Повторне подібне порушення протягом року 

карається громадськими роботами від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин. 

Згідно зі статтею 164 КК злісне ухилення від сплати аліментів карається громадськими 

роботами від вісімдесяти до ста двадцяти годин, арештом на строк до трьох місяців, 

або обмеженням волі на строк до двох років. Повторна судимість за цією статтею ка-

рається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або 

арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох 

до трьох років. 

Крім того, згідно з пунктом 9 статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження» [9] у 

разі заборгованості по аліментах під час виконання рішення суду більше шести місяців, 

а по аліментах для дитини інваліда більше трьох місяців, державний виконавець вино-

сить постанову, до моменту погашення аліментів в повному обсязі: 

– про заборону виїзду за кордон; 

– про обмеження права керування транспортним засобом (забороняється застосо-

вувати такий захід, якщо автомобіль є єдиним джерелом доходу, використовується для 

транспортування інваліда I, II групи, дитини-інваліда, належить учаснику АТО); 
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– про обмеження права володіння мисливською, травматичною зброєю; 

– про обмеження права на полювання. 

Згідно з пунктом статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження» до боржника вико-

навцем також застосовуються штрафні санкції за борги з аліментів в таких розмірах:  

– за борги більше року – штраф 20 % від суми заборгованості; 

– за борги більше двох років – штраф 30 % від суми заборгованості; 

– за борги більше трьох років – штраф 50 % від суми заборгованості. 

Однак тривалість і складність притягнення до такої відповідальності не означає, 

що ця норма – лише бутафорія для залякування. Наприклад, тільки у Київській області з 

початку 2020 року проти злісних неплатників аліментів порушено 3 кримінальні справи 

і, швидше за все, список поповнюватиметься новими порушниками. Тому треба наголо-

сити: кримінальна відповідальність за порушення прав дітей на належне утримання діє, і 

той, хто оминає шлях добровільного виконання батьківських обов’язків, потрапить до 

в’язниці примусово. 

Висновки. Алімéнти – це обов’язок утримання у визначених законом випадках 

одним членом сім’ї інших, які потребують цього. Проаналізувавши статтю 181 Сімейно-

го кодексу України можна виокремити основні способи виконання батьками  обов'язку 

утримувати дитину, а саме: за домовленістю між батьками та за рішенням суду. До-

сліджуючи відповідальність за несплату аліментів, треба визначити, що дійсно в державі 

існує проблема, а саме не можливо стягнути аліменти з людини, яка не працює або не 

має майна, що зареєстровано на боржника.  

Проаналізувавши статистику виплати аліментів на території України, можна 

стверджувати що вони виплачуються не своєчасно та міститься велика заборгованість, 

тому вбачаємо за необхідне посилити відовідальність  та контроль за виконання на зако-

нодавчому рівні.  
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SUMMARY 

Yuliya O. Us. Certain aspects of allimet accounting and liability for failure to comply with 

obligations. Unfortunately, for ten years now, Ukraine has been the European leader in the number of 

divorces, as Ukrainians divorce almost twice as often as Europeans. If a couple who have a child 

divorces, then the person with the maintenance of a minor child also faces the greatest difficulties. 

There have always been parents in legal practice who were irresponsible in paying child support for 

their own son or daughter. This person is trying to avoid financial responsibility, so this issue is a huge 

problem today. 

 Today is characterized by the recognition of women and men as equal persons. According to the 

Constitution of Ukraine, marriage is based on the free consent of a man and a woman. Each spouse has 

equal responsibilities and rights in marriage and family. The Constitution of Ukraine states that the right 

to family, motherhood and fatherhood in our state is protected by the state.  

In this paper, we will analyze alimony as an object of children's property rights. The article 

examines the current legislation, the rules of which regulate the procedure for awarding child support and 

the procedure for enforcement of a court decision on the recovery of child support. 

The issue of maintenance of minor children is mentioned in the following regulations: Law of 

Ukraine of 17.05.2017 № 2037-VIII "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to 

Strengthen the Protection of the Child's Right to Proper Maintenance by Improving the Procedure for 

Recovery of Alimony"; Family Code of Ukraine of January 10, 2002 № 2947-III; Civil Code of Ukraine 

of January 16, 2003 № 435-IV; Civil Procedure Code of Ukraine Law of 18.03.2004 № 1618-IV, as well 

as cases from the unified register of pre-trial decisions, because it is important to analyze the practice of 

judges of Ukraine on this issue. 

On the positive side, our state has been actively working to close the gap on alimony payments 

for the last three years. 

The article will discuss ways to collect child support and leverage in the event of non-

performance or improper performance of child support. 

Keywords: child support, alimony, enforcement, enforcement of court decisions. 
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МЕДІАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

Робота стосується вивчення адміністративно-правового забезпечення медіації як методу 
вирішення адміністративних спорів, аналіз теоретичних засад України у здійсненні медіації з вра-
хуванням відповідної зарубіжної практики та методів вдосконалення норм медіації та правового 
супроводу у вітчизняних адміністративних процедурах. Розкрито походження системи медіації, 
з’ясовується її суть, структура та характеристика системи медіації та визначаються правові основи 
медіації як засобу вирішення адміністративних спорів та видів медіаційної практики. В результаті 
цього дослідження було внесено кілька пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та 
правозастосовної практики у сфері медіації як альтернативи вирішенню конфліктів.  

Ключові слова: адміністративний спір, альтернативні методи, досудове врегулювання 
спорів, медіатор, медіація, перспективи впровадження, право на справедливий суд, правовідноси-
ни, примирення, принцип. 

 

Постановка проблеми. У правовому житті сучасного світу загальні способи ви-

рішення юридичних суперечок (конфліктів) не завжди ефективні, оскільки, як правило, 

інтереси та потреби однієї сторони, а іноді навіть обох, залишаються незадоволеними. 

Звернення до органів державної влади через кожну колізію законів призводить до пере-

вантаження судів та адміністративних органів. Впровадження інших альтернативних 

способів вирішення правових суперечок, наприклад, таких як медіація, може стати варі-

антом покращення доступу до правосуддя та зменшення перевантаження судів. У статті 

приділено увагу розгляду особливостей впровадження методу медіації в адміністратив-

ному судочинстві. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Цій про-

блематиці присвячені наукові праці вітчизняних вчених, як-от: О. Сидельникова, З. Кра-

силовської, А. Лиско, М. Адамантіса, В. Баранова, О. Белінської, О. Бобрової, 

Н. Бондаренко, Я. Валюк, Л. Власової, О. Ващук, А. Гайдука, О. Горової, Ю. Губар, 

С. Задорожної та ін. 

Мета статті – розкрити походження системи медіації, з’ясувати її суть, структуру 

та характеристику системи медіації та визначити правові основи медіації як засобу ви-

рішення адміністративних спорів і видів медіаційної практики. 

Виклад основного матеріалу. Медіація – це домовленість та конфіденційна про-
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цедура позасудового врегулювання конфліктів, за якої медіатор допомагає сторонам 

зрозуміти їх інтереси та шукати ефективні шляхи досягнення взаємоприйнятного рішен-

ня. Сфера адміністративних спорів є найскладнішою для здійснення процедури медіації. 

Це визначається типовими особливостями таких суперечок, а також юридичною приро-

дою суб’єктів адміністративних правовідносин. Саме через це деякі вчені посилаються 

на часткову невідкладність таких суперечок, оскільки одна зі сторін у цій справі завжди 

є органом державної влади. Наближення компромісу між державною владою та грома-

дянином є пріоритетним напрямом діяльності держави та місцевих органів влади. 

Процедура медіації може застосовуватися лише в певних адміністративних спорах. У 

цьому випадку можна виокремити переваги впровадження процедури медіації під час вирі-

шення адміністративно-правових конфліктів, це ефективність, економія коштів та часу, 

швидкість, конфіденційність, розвантаження адміністративних судів, втілення принципу 

концепції обслуговування держави, принцип верховенства права та належного управління. 

Поширеною формою вирішення будь-яких конфліктів (спорів, суперечок) завжди 

було звернення до суду. Однак варто зважати, що зараз ця форма втрачає свою ефектив-

ність, оскільки судові справи розглядають роками, люди витрачають багато енергії та 

фінансових ресурсів тощо. Тому ефективною альтернативою судовому процесу стає ме-

діація, яка має такі переваги: 

– економія часу. Медіація може тривати від декількох годин до декількох тижнів 

(або в окремих складних випадках, можливо, декілька місяців), тимчасом як судовий 

процес може тривати до декількох років; 

– економія фінансових ресурсів. Витрати на медіацію є набагато меншими, ніж 

звернення до суду, сплата судового збору, оплата послуг адвокатів. Крім того, за довгі 

роки судового розгляду спір, який має свою вартість, може значно знецінитися. Водно-

час медіація пропонує за короткий час врегулювати конфлікт (спір) без втрати грошової 

цінності. Послуги медіації, як правило, оплачують обидві сторони конфлікту; 

– неофіційність процедури дозволяє сторонам бути більш залученими, ніж у судо-

вому процесі, який містить багато правил і процедур. Дату і тривалість кожної зустрічі 

(сесії) сторони погоджують між собою. Це додає їм упевненості в подальшій якісній ре-

зультативності цієї процедури. Теми, які обговорюються в медіації, також обирають самі 

сторони конфлікту, а не їх навʼязує суд; 

– гнучкість і контроль. Під час медіації сторони конфлікту, на відміну від судово-

го розгляду, контролюють увесь процес переговорів. Це означає, що вони мають набага-

то більше прав голосу в переговорах і сильніший контроль щодо результату. Гнучкість у 

медіації також передбачає, що переговори відбуватимуться так, як це буде зручно та ко-

мфортно для усіх сторін; 

– конфіденційність та збереження репутації. Один із провідних принципів медіації 

– конфіденційність. На відміну від судового процесу, який є відкритим, медіація забез-

печує нерозголошення інформації за її межами. Так само конфіденційність участі в меді-

ації забезпечує збереження репутації для обох сторін конфлікту; 

– сталість рішення. Медіація дозволяє знайти рішення, які задовольняють обидві 

сторони конфлікту, що майже неможливо отримати в суді, керуючись нормами права. 

Усі досягнуті домовленості в медіації — реальні для виконання, оскільки обидві сторони 

обопільно досягли згоди і прийняли спільне рішення для врегулювання конфлікту. 

Механізм медіаційної процедури вибудовується насамперед на системі певних 

принципів, які враховують досвід медіації у різних державах, особливості світосприй-

няття населення та правові традиції певної держави. 

Основні принципи медіації: добровільна участь; активність, самовизначення та рі-

вність прав сторін; незалежність, неупередженість та нейтральність медіатора; конфіде-

нційність інформації щодо медіації. 

В Україні вже протягом довгого часу відбувається процес реформування судової 

системи з метою покращення її діяльності для виконання державою взятих на себе 

обов’язків щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини. З огляду на поло-

ження Указу Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинс-

тва та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» вбачається, що серед першоче-

ргових реформ, які необхідно впровадити у цій сфері, особлива увага приділяється 

судовій реформі, метою якої є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на 

високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних від-

носин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх пору-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 163 

шення – справедливого їх відновлення в розумні строки. 

Водночас, під час аналізу сьогоднішню систему правосуддя, відмічено, що вона 

не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні. При цьому серед основ-

них чинників такої ситуації є абсолютизація принципу про поширення юрисдикції судів 

на всі правовідносини; недосконалість процесуальних інструментів для захисту прав та 

інтересів осіб, зокрема нерозвинена система альтернативних методів вирішення спорів. 

Тому зроблено висновок, що одним із основних завдань такої реформи є підвищення 

ефективності правосуддя шляхом розширення способів альтернативного (позасудового) 

врегулювання спорів, зокрема шляхом практичного впровадження інституту медіації і 

посередництва, запровадження ефективних процесуальних механізмів для попередження 

розгляду справ за відсутності спору між сторонами; вивчення доцільності введення ми-

рових суддів [13]. 

Як зазначає Т. В. Худойкіна, «протягом свого розвитку людина сильно змінюва-

лася, змінюючи також світ навколо, пристосовуючи його під себе. Первіснообщинний 

лад змінився державою, марновірство стало змінюватися релігією, на зміну табуйовано-

сті стали прийматися закони, що несуть у своїй основі норми моралі, властиві певному 

суспільству, норми, що мають часом виражений вплив релігії, традиційного укладу, що 

збереглися з тих далеких часів. Однак людина, як і раніше, конфліктує з собі подібними. 

Суспільство виткане з різновидних конфліктів» [14]. 

У науковій сфері існують погляди вчених, які переконані щодо ефективності ви-

користання медіації під час вирішення публічно-правових спорів [7, с. 60], а на думку 

інших – застосування медіації до публічно-правових спорів є не можливим, оскільки 

нібито в таких випадках домінує не пошук компромісів, а встановлення законності в діях 

органів державної влади [10, с. 67]. 

Одним із наявних інструментів щодо досягнення примирення сторін та вирішення 

публічно-правового спору є добровільне проведення процедури медіації. Одним з таких 

засобів захисту прав в адміністративному судочинстві є примирення – важливий інсти-

тут адміністративного процесуального права, який має складну подвійну природу (мате-

ріально-правову і процесуальну). На відміну від судового рішення, яким, як правило, 

закінчується судовий розгляд і яке може не задовольняти одну чи обидві сторони судо-

вого процесу, договір про примирення являє собою взаємовигідні поступки, на які доб-

ровільно погоджуються обидві сторони адміністративно-правового спору [5, c. 98]. 

І. Бутирська стверджує, що процедура врегулювання спору за участю судді дуже на-

гадує медіацію, однак не є нею, адже на сьогодні взагалі на законодавчому рівні не закріпле-

ний процесуальний статус, права та обов’язки медіатора, не розроблені організаційні та ма-

теріально-технічні заходи щодо забезпечення діяльності медіаторів [12, с. 276]. 

Як слушно зазначає І. Бережна, існує прямий зв’язок між альтернативною системою 

вирішення спорів та державною судовою системою. Досвід переважної більшості розви-

нутих країн довів, що перша система призначена саме для допомоги державній судовій 

системі. Отже, за відсутності стабільності першої не буде й стабільність другої [3]. 

Повністю варто погодитись з переконанням про те, що у законі про медіацію дер-

жава повинна визначити міру своєї присутності в альтернативних способах вирішенні 

конфліктів так, щоб не заважати ініціативі громадян та не допускати зловживань, зокре-

ма під час проведення медіації [16, c. 265]. 

Здійснюючи дослідження різних видів медіації у зарубіжних країнах, М. Поліщук 

пропонує розглядати три такі основні моделі: 

1) приватна (позасудова) медіація, яка характеризується повною незалежністю від 

процесу розгляду спору судом; 

2) присудова медіація, для якої властива певна координація із судовим процесом, 

але відмежування процедури медіації від суду як інституції; 

3) медіація в межах судового процесу, для якої притаманним є локальний і персона-

льний зв’язок із судом та діями, що реалізуються в межах розгляду справи судом [11, с. 53]. 

Важливим моментом у досліджуваній темі є положення Закону Німеччини «Про 

підтримку медіації та інших процедур позасудового врегулювання конфліктів» (Gesetz 

zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung), 

ухваленого 2012 року [2]. Німецькі фахівці у сфері медіації наголошують, що цей закон 

розрізняє три види медіації: 1) стандартна позасудова медіація (ініційована сторонами 

конфлікту); 2) позасудова медіація за пропозицією суду; 3) медіація під час юридичної 

консультації. При цьому вони привертають увагу до того, що ця типологія видів та форм 
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медіації ґрунтується на базових основах використання медіації (воля сторін, пропозиція 

суду, пропозиція адвоката) та зв’язку з правовою системою. Також німецькі фахівці вио-

кремлюють присудову медіацію [1]. 

Однією з головних особливостей медіації в сучасному розумінні є те, що її відно-

сять до пакету інших методів позасудового неформального врегулювання спорів, таких 

як арбітраж, примирення, мінісуди, експертна оцінка. Всі разом ці методи були названі 

методами альтернативного вирішення спорів або АВС (в англомовній літературі – ADR). 

На погляд Т. Кисельової, саме медіація є «серцем» руху АВС, оскільки є найбільш яск-

равою і найбільш поширеною альтернативою судам [6, c. 227]. 

Зокрема, в деяких країнах (Литва, Бельгія, Англія, Мальта, Іспанія, Нідерланди) 

прийняли загальні системи альтернативного вирішення спорів. Ці системи дозволяють 

будь-якому органу державної влади користуватися у відповідних випадках процедурою 

альтернативного вирішення спору. Литва пропонує приклад загальної системи для поза-

судового врегулювання адміністративних спорів, що дозволяє позивачам, за винятком 

декількох випадків, вибирати на початковому етапі між судовим і позасудовим шляхом 

вирішення справи. У Бельгії Закон про медіацію 2005 року належить до всіх типів меді-

ації, включно з адміністративними суперечками. Публічні організації можуть укладати 

угоди про медіацію в разі, передбаченому законом, або указом, виданим Радою мініст-

рів. Також обговорюється питання про отримання представниками влади відповідно до 

встановленого внутрішнім порядком повноважень для участі в процедурі медіації. Меді-

ація може застосовуватися в разі розгляду питань про адміністративні санкції до непов-

нолітніх (не досягли 16 років), перед застосуванням санкцій муніципальний орган пови-

нен здійснити процедуру медіації. Закон про муніципальні утворення передбачає, що 

муніципалітети можуть застосовувати процедуру медіації в разі порушення встановле-

них муніципальних правил, що тягнуть за собою застосування адміністративних правил. 

Якщо медіація виявляється успішною, то компетентний адміністративний орган має 

право пом’якшити санкцію. В Англії прийнято політику стимулювання вирішення адмі-

ністративних суперечок, насамперед, через створення трибуналів, медіації, запропоно-

ваної судом, і розширення медіативних функцій омбудсмена. На Мальті кожне міністер-

ство зобов’язали створити офіс, метою якого буде надання допомоги у вирішенні спорів 

між індивідуумами і урядовими департаментами, що знаходяться у сфері компетенції 

міністерства. В Угорщині Актом за загальними правилами адміністративної процедури 

передбачено, що якщо характер справи дозволяє, адміністративні влади до винесення 

рішення спочатку повинні спробувати досягти угоди між зацікавленими сторонами. Як-

що спроба вдається, адміністративні органи стверджують угоду і включають його в своє 

рішення. Іспанія встановила основи регулювання застосовності вирішення адміністрати-

вних спорів, що досягається за допомогою переговорів. Основами встановлено, що орга-

ни державної влади можуть укладати різні види угод або контрактів зі сторонами згідно 

з приватним правом або публічним правом за умови, що вони не будуть суперечити су-

довій процедурі або стосуватися справ, що не підлягають врегулюванню за угодою сто-

рін, і справ, що мають публічний інтерес. У Нідерландах медіація в адміністративних 

спорах застосовується в основному у випадках перегляду судових рішень щодо застосу-

вання Акту про загальні принципи адміністративного права, в податкових суперечках, 

також була застосована в сфері погашення боргів, де судові виконавці можуть обгово-

рювати умови виплат з боржником [15]. 

Важливим аспектом досліджуваної теми є американська модель медіації, яка, на наш 

погляд, містить цікаві елементи, що можуть також бути враховані для подальшої перспекти-

ви розвитку української моделі медіації в адміністративному процесі. Зокрема, процедура 

примирення, розпочата судом, проводиться спеціалізованою службою або іншим адмініст-

ративним органом при муніципалітеті. Співробітники цих служб здійснюють посередництво 

з метою примирити сторони на основі аналізу психологічних і юридичних аспектів їх відно-

син. У випадках найбільш гострих конфліктів посередники можуть повністю виключити 

взаємне спілкування сторін або організовувати його лише в присутності адвокатів [4]. 

Щодо існування спеціального реєстру медіаторів, то, наприклад, в Австралії в 

програмах судової медіації примирні процедури проводять приватні посередники, яких 

сторони самостійно обирають зі спеціально підготовлених списків, сформованих в су-

дах. В Австрії аналогічні списки складає Міністерство юстиції, в Нідерландах – Нідер-

ландський інститут посередництва [8, с. 1320]. 

Зі свого боку, зважаючи на європейський досвід вирішення правових спорів аль-
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тернативними методами, через аналіз впровадження процедури медіації в національному 

законодавстві держав-членів ЄС, науковець Н. Мазаракі стверджує, що це дає змогу ви-

окремити деякі їх головні підходи до регулювання процедури медіації:3/4 – значний рі-

вень урегульованості процедури медіації. Зокрема, в Австрії з метою сприяння процеду-

ри медіації з боку держави, забезпечення правової визначеності, потреби розрізнення 

медіації від професійних юридичних послуг, захисту прав споживачів законодавство 

містить детальні правові норми щодо реєстру медіаторів, самоврядної організації медіа-

торів, прав та обов’язків зареєстрованих медіаторів, призупинення перебігу строку позо-

вної давності, професійної підготовки медіаторів; 3/4 – низький рівень урегульованості 

процедури медіації. В Об’єднаному Королівстві Великої Британії та Нідерландах, зок-

рема, з метою заохочення креативності та гнучкості, розвитку медіації цивільно-

процесуальні норми регулюють тільки оплату послуг медіатора. А саму процедуру меді-

ації, підготовку медіаторів тощо здійснюють саморегульовані організації медіаторів;3/4 

– поміркована урегульованість процедури медіації (Німеччина) [9, c. 97]. 

Внаслідок цього треба зазначити, що в адміністративних процедурах України хоро-

шою мотивацією для підвищення рівня медіації буде запровадження моделі медіації, за якої 

судді виступатимуть виключно як їхні спонсори, і це право залишається за зовнішніми меді-

аторами права, яким може бути як професійний приватний медіатор з відповідною ліцензі-

єю, що уповноважений державою здійснювати діяльність з проведення медіації у порядку, 

встановленому законом, щось на кшталт приватного виконавця, або залежно від категорії 

спору, уповноважений посередник від органу державної влади чи місцевого самоврядування. 

Важливим моментом впровадження цієї моделі в українську реальність є встановлення юри-

дичної відповідальності посередника за порушення вимог конфіденційності. 

Для того щоб знайти найефективніший метод вирішення юридичних суперечок, 

були вивчені різні моделі медіації за кордоном, а потім вони були інтегровані в україн-

ські адміністративні процедури. Найпоширенішими були несудова та судова моделі. Ці 

типи медіаційних моделей повинні базуватися на основних принципах використання 

медіації (готовність сторін, рекомендації суду), що є важливим. 

Висновки. Медіація як альтернативний спосіб вирішення конфліктної ситуації, 

який відбувається з бажання сторін, буде приречений на провал за відсутності чіткого 

контролю зі сторони медіатора. 

На наше переконання, правильне та чітке запровадження однієї зі світових моде-

лей медіації в адміністративному процесі України буде сприяти не тільки досягненню 

балансу інтересів між фізичними, юридичними особами та суб’єктами владних повно-

важень, розвитку партнерських, ділових відносин між ними, гармонізації суспільних 

відносин в державі, а й  розвитку інституту медіації загалом. Водночас із запроваджен-

ням медіації в адміністративному процесі України необхідно встановити юридичну від-

повідальність для медіатора за порушення вимог конфіденційності. 

Отже, покращення процесів медіації в адміністративному судочинстві України ві-

діграє велику роль і потребує подальшого вдосконалення, оскільки медіація може силь-

но спростити діяльність судів та покращити їх роботу у важких справах. 
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SUMMARY 

Anatoliy I. Berlach, Ulyana I. Izdebska. Mediation as an alternative way of considering and 

resolving public law disputes. The work concerns the study of administrative and legal support of 

mediation as a method of resolving administrative disputes, analysis of the theoretical foundations of 

Ukraine in mediation, taking into account relevant foreign practice and methods of improving mediation 

and legal support in domestic administrative procedures. The paper reveals the origin of the mediation 

system, clarifies its essence, structure and characteristics of the mediation system and determines the legal 

basis of mediation as a means of resolving administrative disputes and types of mediation practices. As a 

result of this study, several proposals were made to improve existing legislation and law enforcement 

practices in the field of mediation as an alternative to conflict resolution.  

It has been stated that the clear introduction of one of the world models of mediation in the ad-

ministrative process of Ukraine will contribute not only to achieving a balance of interests between indi-

viduals, legal entities and subjects of power, development of partnerships, business relations between 

them, harmonization of public relations, but also development institute of mediation in general. Simulta-

neously with the introduction of mediation in the administrative process of Ukraine, it is necessary to 

establish legal liability for the mediator for violating the requirements of confidentiality. 

Thus, the improvement of mediation processes in the administrative proceedings of Ukraine plays 

an important role and needs further improvement, as mediation can greatly simplify the activities of 

courts and improve their work in difficult cases. 

Keywords: administrative dispute, alternative methods, pre-trial settlement of disputes, mediator, 

mediation, prospects for implementation, the right to a fair trial, legal relations, conciliation, principle. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Розглянуто основні адміністративно-правові аспекти державної політики забезпечення на-

ціональної безпеки України у сфері охорони здоров’я. На цій теоретичній основі визначено актуа-
льні виклики медичній реформі та розроблено пропозиції щодо пошуку оптимальних напрямів їх 
попередження та оптимізації.  

Під адміністративно-правовим забезпеченням охорони здоров'я ми розуміємо сукупність 
організаційно-правових форм і механізмів із забезпечення заходів соціально-економічного, меди-
ко-санітарного, протиепідемічного характеру, здійснюваних спеціалізованими організаціями, мета 
яких – збереження, зміцнення та підтримання здоров'я людини, надання професійної, якісної та 
високотехнологічної медичної допомоги всім, хто її потребує, а також забезпечення доступності 
одержання такої допомоги. 

Обґрунтовано, що висвітлені актуальні питання адміністративно-правового забезпечення 
охорони здоров’я мають бути враховані у реалізації другого етапу медичної реформи, який стар-
тував 1 квітня 2020 року. Крім того, важливим аспектом реформування медичної галузі має стати 
досвід попередження та протидії поширенню коронавірусної інфекції  COVID-19. 

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, державна політика, медична ре-
форма, COVID-19. 
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Постановка проблеми. Платформою, у рамках якої органи публічної влади ви-

рішують суспільні проблеми, спрямовують свої зусилля на досягнення й реалізації зага-

льнозначущих соціальних цілей розвитку суспільства або його окремих сфер є державна 

політика.  

Ми підтримуємо позицію, що державна політика є важливим компонентом жит-

тєдіяльності суспільства, маючи велику кількість вимірів і характеристик, вона формує 

відповідну систему та механізми соціально орієнтованого державного управління, тому 

що спрямована на поліпшення якості життя громадян та гарантування соціальної стабі-

льності [1]. 

Одним із постійних пріоритетів діяльності Української держави є охорона здо-

ров’я громадян. Стаття 12 Закону України «Про Основи законодавства України про охо-

рону здоров’я» покладає на відповідні інститути та посадових осіб не лише формування 

державної політики у цій сфері, а й забезпечення реалізації цього фундаментального 

права за рахунок  бюджетного асигнування в розмірі, що відповідає її науково обґрунто-

ваним потребам, але не менше десяти відсотків національного доходу [2].  

Від часу набуття Україною в 1991 році незалежності незмінною залишається мета 

державної політики забезпечення національної безпеки України у сфері охорони здоров’я, 

а саме: створення належних умов і гарантованих державою можливостей для реалізації 

громадянами права на охорону здоров’я. Події останнього року засвідчили ряд принципо-

во важливих адміністративно-правових аспектів охорони здоров’я в Україні, особливо 

пов’язаних із попередженням коронавірусій інфекції COVID-19 та її протидією.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я України привертали увагу 

багатьох дослідників. У нашій статті ми звернули увагу на праці вітчизняних дослідни-

ків Л. Чистоклетова, І. Зими, Т. Ткачука, М. Щирби та ін. Втім комплексних наукових 

робіт, присвячених даній проблемі у вітчизняній науці та обумовлюють актуальність 

представленої теми наукового дослідження є не достатньо.  

Метою статті є проведення системного науково-правового аналізу адміністратив-

но-правового забезпечення охорони здоров’я України, визначення на цій теоретичній 

основі актуальних загроз національній безпеці України та розробка пропозицій щодо 

пошуку оптимальних напрямів їх подолання.  

Виклад основного матеріалу. Державна політика забезпечення національної 

безпеки України у сфері охорони здоров’я спрямована на створення таких умов для сис-

теми охорони здоров’я, які дозволяють здійснювати медико-санітарну освіту населення, 

профілактику захворювань, забезпечувати надання медичної допомоги громадянам, про-

водити наукові дослідження у сфері охорони здоров’я й підготовку медичних і фармаце-

втичних працівників, підтримувати й розбудовувати матеріально-технічну базу системи 

охорони здоров’я.  

У науковій літературі побутує думку, що система охорони здоров'я в широкому ро-

зумінні (система охорони здоров'я населення) охоплює всі елементи навколишнього при-

родного і соціального середовища, що сприяють охороні та зміцненню здоров'я громадян 

[3, с. 47]. До неї також входить і система безпосереднього життєзабезпечення, спосіб й 

умови життя населення, а також рівень  його освіти та культури, що позитивно впливають 

на застосування наукових знань, спрямованих на лікування та запобігання хворобам, з ме-

тою максимального продовження активного творчого життя кожної людини. 

У вужчому і більш звичному сенсі під системою охорони здоров'я зазвичай розу-

міють сукупність підвідомчих МОЗ України медико-санітарних органів й установ, що 

безпосередньо уповноважені здійснювати вивчення здоров'я населення і його порушень, 

профілактику та лікування захворювань, готувати і залучати для цього особливих фахів-

ців медико-санітарних професій, підтримувати постійну готовність відгукнутися і не-

гайно прийти на допомогу хворому або стражденному [4, с. 110]. 

Слід підкреслити, що у зв'язку зі здійсненням реформування охорони здоров'я га-

лузь останнім часом зазнала суттєвих змін. Серед основних ознак таких змін можна вио-

кремити перетворення охорони здоров'я в сукупність правових, економічних, політич-

них й організаційних механізмів, що регулюють медичну діяльність як один із видів 

діяльності в соціальній сфері. Суб'єктом діяльності системи охорони здоров'я стала ме-

дична організація. Відбувся розподіл організації, фінансування та надання різних за 

складністю видів медичної допомоги на загальнодержавний і регіональний рівні. Також 

змін зазнали й органи управління охороною здоров'я, форми власності медичних органі-
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зацій та методи лікування хвороб. 

Отже, з огляду на зазначене вище, пропонуємо сформулювати поняття адмініст-

ративно-правового забезпечення охорони здоров'я як сукупність організаційно-правових 

форм і механізмів із забезпечення заходів соціально-економічного, медико-санітарного, 

протиепідемічного характеру, здійснюваних спеціалізованими організаціями, мета яких 

– збереження, зміцнення та підтримання здоров'я людини, надання професійної, якісної 

та високотехнологічної медичної допомоги всім, хто її потребує, а також забезпечення 

доступності одержання такої допомоги. 

Державне управління здійснюється при цьому згідно з передбаченими завданнями 

і в межах визначених повноважень, застосовуючи різні прийоми впливу, реалізується в 

конкретних формах виконавчо-розпорядчої діяльності та в якості методів управління. 

Адміністративно-правові форми державного управління розглядають як визначені пра-

вом зовні виражені дії органу виконавчої влади або його посадової особи, що реалізовані 

в межах їх компетенції і спричиняють юридичні наслідки. Слід зауважити, що форми 

державного управління вироблені правом і закріплені в законах та інших нормативно-

правових актах, що регламентують діяльність зазначених органів. Вони завжди  приво-

дять до чітко виражених юридичних наслідків, пов'язаних із виникненням, зміною або 

припиненням адміністративно-правових відносин. 

Створення і забезпечення нормативно-правових основ медичної діяльності, а та-

кож її юридичне оформлення можна вважати однією з головних форм реалізації політи-

ки в галузі охорони здоров'я. 

Під методами державного управління розуміють визначені правом конкретні при-

йоми і способи діяльності органів виконавчої влади та їхніх посадовців, що реалізовані в 

межах їх компетенції і спричиняють юридичні наслідки [5, с. 22]. 

У сфері виконавчої влади методи управління розглядають як способи втілення в 

життя завдань і функцій, що стоять перед органами виконавчої влади та пов'язані з їх-

ньою практичною реалізацією. 

Серед відмінних рис методів регулювання відносин, до яких належать і методи 

адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я, можемо виокремити: визна-

чення певного порядку дій у сфері державного управління; заборону певних дій; надання 

свободи у виборі дій та можливості діяти на свій розсуд; допуск за певних умов парите-

тного юридичного становища сторін у регульованих стосунках. 

Варто підкреслити, що особливості методів управління виявляються у прямому 

зв'язку із цілями реалізації виконавчої влади, використанні суб'єктами виконавчої влади 

методів для здійснення своєї компетенції, керуючому впливі суб'єктів на відповідні об'є-

кти, у них завжди втілюються юридично-владні повноваження суб'єкта управління. 

Встановлення цін, тарифів, надання економічних пільг тощо передбачають еко-

номічні методи зазначеної політики, а адміністративно-розпорядчі – мають дозвільний і 

заборонний характер. З їх допомогою здійснюється, наприклад, видача ліцензій на яку-

небудь діяльність у галузі медичного обслуговування населення. Регулювання різних 

сторін діяльності служб, ланок і підрозділів медико-соціального комплексу передбача-

ють організаційно-розпорядчі заходи (наприклад, визначення правил реєстрації юридич-

них осіб, індивідуальних підприємців, що діють у сфері медичного обслуговування на-

селення, тощо). 

На сучасному етапі розвитку охорони здоров'я можна виокремити нові методи і 

форми регулювання існуючих у галузі відносин. До них належать: здійснення стандар-

тизації, ухвалення програм державних гарантій надання громадянам України безкошто-

вної медичної допомоги, затвердження цільових програм різного рівня, реалізація конт-

рольних і наглядових заходів, притягнення до адміністративної відповідальності тощо. 

На наше переконання державна політика забезпечення національної безпеки 

України у сфері охорони здоров’я, особливо на сучасному етапі в умовах протидії по-

ширенню коронавірусної інфекції COVID-19 має будуватися на таких пріоритетних 

принципах: 1) підтримки організаційно-правових заходів щодо збереження й зміцненню 

здоров’я населення; 2) віднесення здоров’я населення до факторів забезпечення націона-

льної безпеки; 3) дотримання прав людини й громадянина в сфері охорони здоров’я на-

селення й забезпечення пов’язаних із цими правами державних гарантій, звертаючи осо-

бливу увагу на адекватність дій  поліції у рамках реалізації вимог статті 44-3 КУпАП 

«Порушення правил щодо карантину людей»; 4) відповідальності органів публічної вла-

ди, юридичних осіб і посадових осіб за забезпечення прав громадян у сфері охорони 
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здоров’я населення; 5) пріоритетності фінансування системи охорони здоров’я; 6) забез-

печення гарантій надання громадянам медичної допомоги, що відповідає встановленим 

стандартам якості медичної допомоги; 7) забезпечення системи охорони здоров'я відпо-

відними фінансовими ресурсами; розмежування повноважень і предметів ведення в об-

ласті охорони здоров’я між органами публічної влади й органами місцевого самовряду-

вання; 8) дотримання єдності інтересів громадян і держави у сфері охорони здоров’я; 

9) доступності медичної допомоги громадянам на території всієї України; 10) реоргані-

зації державного й відомчого секторів охорони здоров’я; 11) відповідальності органів 

публічної влади, органів місцевого самоврядування й посадових осіб за невиконання 

законодавства у сфері охорони здоров'я; 12) економічної зацікавленості громадян і юри-

дичних осіб у збереженні й зміцненні здоров'я населення; 13) соціальної справедливості 

при реалізації прав громадян у сфері охорони здоров'я; 14) соціальної захищеності гро-

мадян у випадку втрати здоров'я; 15) координації дій органів публічної влади й органів 

місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я; 16) пріоритетності заходів щодо 

профілактики захворювань, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення, медико-санітарної освіті населення й пропаганди здорового способу життя; 

17) наступності дій медичних працівників на всіх етапах надання медичної допомоги; 

18)  рівних умов діяльності організацій охорони здоров'я, за винятком випадків, установ-

лених законодавством; 19) державної підтримки наукових досліджень в області розробки 

нових методів профілактики захворювань, діагностики й лікування; 20) участі населення в 

вирішенні питань збереження й зміцнення здоров'я, а також управління охороною здоро-

в'я; 21) розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я. 

Адміністративно-правовий аспект права на охорону здоров’я розглядається як ба-

гатогранне комплексне право, гарантованість якого забезпечується системою фінансо-

вих, соціальних, правових, організаційних та інших засобів. При цьому аналіз змісту 

статті 49 Конституції України [6] дозволяє зробити висновок, що ключовими елемента-

ми юридичного суб’єктивного права особи на охорону здоров’я є такі критерії, як безо-

платність, доступність та ефективність. Саме за цими критеріями (їх збереженням) 

доцільно оцінювати медичну реформу. Як бачимо, Комітет ООН з економічних, соціа-

льних і культурних прав не згадує «безоплатність» як один із елементів реалізації права 

на охорону здоров’я. Офіційне тлумачення терміну «безоплатність» було надане КСУ у 

Рішенні від 29.05.2002 № 10-рп. У процесі тлумачення КСУ дійшов висновку, що поло-

ження ч.3 ст. 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних 

та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадя-

нам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахун-

ку за надання такої допомоги [7]. Таким чином, КСУ чітко висловив свою офіційну по-

зицію щодо розуміння змісту речення «у державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога надається безоплатно». 

Доступність означає, що заклади охорони здоров’я, медичні товари й послуги 

мають бути досяжні кожною людиною без будь-яких обмежень у правах. КЕСКП нази-

ває чотири основних чинники, що складають зміст поняття «доступність» у контексті 

права на здоров’я. Це, по-перше, відсутність дискримінації, тобто доступність медичних 

закладів, товарів і послуг має юридично гарантуватися і практично забезпечуватися для 

усіх верств, прошарків чи груп населення, особливо найбільш уразливих або соціально 

відчужених (корінне населення, етнічні меншини, жінки, діти, люди похилого віку та з 

особливими потребами, хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані тощо), без обмеження за жод-

ною із ознак, заборонених міжнародним правом. 

Другий чинник – фізична доступність, - означає, що медичні заклади, товари й пос-

луги мають перебувати в межах фізичної досяжності для всього населення, особливо най-

більш уразливих або соціально відчужених, незалежно від географії місця їх перебування. 

По-третє, це економічна доступність, або рівна можливість доступу до медичних 

закладів, гарантованого набору відповідних товарів і послуг незалежно від матеріально-

го становища людини. Ґрунтуючись на засадах справедливості, механізми і схеми опла-

ти послуг, пов’язаних зі сферою охорони здоров’я, мають забезпечувати досяжність цих 

послуг для всіх категорій населення, в тому числі найменш соціально захищеним і об-

меженим матеріально, причому не лише в системі державних закладів, а і в приватних 

медичних установах. 

Нарешті, четвертий чинник – це доступність інформації, що стосується охорони 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 171 

здоров’я. Він включає можливість пошуку, отримання й поширення відповідних засобів 

лікування з урахуванням права на конфіденційність особистих медичних та інших даних. 

Названі вище чинники доступності мають певну специфіку для людей із психіч-

ними відхиленнями. Так, медичні заклади й послуги, мають знаходитися в межах безпо-

середньої фізичної та географічної досяжності цієї категорії громадян. Крім того, ці 

установи, послуги й товари, зокрема й психотропні лікарські засоби, мають бути досту-

пними для таких пацієнтів з економічної точки зору. Адже цей напрям зазвичай не доту-

ється державою і не забезпечується системою обов’язкового медичного страхування, а 

відтак отримання відповідної допомоги вкрай утруднюється для більшості з тих, хто її 

потребує. Актуальним для вказаної категорії є й питання отримання належного набору й 

рівня медичних послуг, як і для інших громадян. Тому публічні органи повинні особли-

во ретельно відстежувати і припиняти спроби дискримінації таких пацієнтів. Що стосу-

ється доступності медичної інформації, то люди із психічними відхиленнями часто поз-

бавляються такої можливості через їхню нібито неспроможність адекватно оцінювати 

пропоновані їм місце, методи та засоби отримання медичних послуг. Такий підхід кате-

горично відкидається – інформація, що стосується усіх питань, пов’язаних зі здоров’ям 

людини із психічними захворюваннями (діагностика, методи й засоби лікування та до-

гляду, реабілітація тощо), має бути доступною для них повною мірою. А щодо дітей з 

такими розладами всю подібну інформацію мають отримувати їхні батьки, опікуни чи 

піклувальники. 

З критерієм безоплатності тісно пов’язаний наступний критерій – доступності ме-

дичної допомоги. У Європейській Хартії прав пацієнтів в Україні зазначено, що кожна 

особа має право на отримання доступної медичної допомоги, яка гарантовано надається 

кожному, без будь-якої дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хво-

робою чи часом звертання по допомогу [8].  

Всесвітня медична асоціація визначила доступність медичної допомоги як багато-

вимірне поняття, що передбачає баланс багатьох факторів у рамках жорстких практич-

них обмежень, зумовлених особливостями ресурсів і можливостями конкретної країни: 

кадри, фінансування, технічні та транспортні засоби, свобода вибору, громадська про-

світа, якість і розподіл технічних ресурсів. Баланс цих елементів, що максимізують кіль-

кість і якість насправді отримуваної населенням допомоги, і визначає характер і ступінь 

її доступності [9]. 

Отже, термін «доступність» є ширшим за «безоплатність», оскільки інтегрує не 

тільки фінансову, але і територіальну, спеціалізовану доступність тощо. Наприклад, фі-

нансовий критерій доступності, на думку М. Щирби, передбачає рівний доступ до якіс-

ного обслуговування незалежно від економічної здатності оплатити медичні послуги, 

включаючи комплексне, ефективне та безпечне медичне обслуговування [10, с. 25]. У 

свою чергу територіальна доступність означає можливість особи своєчасно дістатися до 

місця надання медичної допомоги. Також доступність означає можливість отримання 

особою своєчасної медичної допомоги відповідної спеціалізації у місці її перебування. 

Третій елемент реалізації права на здоров’я – якість полягає в тому, що установи, 

товари та послуги, пов’язані з охороною здоров’я, окрім задоволення загальнокультурних 

вимог суспільства, мають відповідати певним науковим, фахово-медичним критеріям, тоб-

то володіти тим, що називається високою якістю. По особливому даний критерій проявив-

ся останнім часом, що пов’язано з необхідністю акумуляції основних зусиль медичної 

сфери на подолання коронавірусної інфекції COVID-19 [11]. Це передбачає і наявність 

системи постачання придатною питною водою, і надання належних санітарних та інших 

медичних послуг, і відповідним чином виготовлених, апробованих ліків та медикаментів, 

ефективного медичного обладнання, і кваліфікованого медичного персоналу тощо. Даний 

критерій медичної допомоги є найбільш багатогранним. Він включає також професійність, 

результативність, якісність та може бути виміряний за допомогою показників рівня смерт-

ності серед населення, загального стану громадського здоров’я в країні тощо. 

Проведене у даній статті дослідження дозволяє дійти висновку про те, що держа-

вна політика забезпечення національної безпеки України у сфері охорони здоров’я 

спрямовується на створення таких умов для системи охорони здоров’я, які дозволяють 

здійснювати медико-санітарну освіту населення, профілактику захворювань, забезпечу-

вати надання медичної допомоги громадянам, проводити наукові дослідження у сфері 

охорони здоров’я й підготовку медичних і фармацевтичних працівників, підтримувати й 

розбудовувати матеріально-технічну базу системи охорони здоров’я. На сьогодні в 
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Україні напрями державної політики у сфері охорони здоров’я визначаються євроінтег-

раційним спрямуваннями нашої держави та зобов’язаннями, прийнятими Україною у 

зв’язку з підписанням  у червні 2014 року Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони.  

Втім концепція медичної реформи, яка впроваджується на виконання відповідних 

зобов’язань, має суттєві розходження з конституційним принципом безоплатності меди-

чної допомоги і відтак потребує подальшого доопрацювання та вдосконалення. 

Висвітлені нами актуальні питання адміністративно-правового забезпечення охоро-

ни здоров’я мають бути враховані у реалізації другого етапу медичної реформи, який стар-

тував 1 квітня. Основна суть даного етапу  полягає у зміні системи фінансування закладів 

вторинної та третинної ланок за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Попередній етап 

започаткував таку схему у закладах первинної ланки - амбулаторії, у яких пацієнтів прий-

мають сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Тепер зміни стосуватимуться спеціалізованих 

лікарень. Крім того, важливим аспектом реформування медичної галузі має стати досвід 

попередження та протидії поширенню коронавірусної інфекції  COVID-19. 
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SUMMARY 

Oleksandr H. Komisarov, Yuriy Yu. Shvets. Administrative and legal aspects of the state 

policy of ensuring the national security of Ukraine in the field of health care at the present stage. 

The article considers the main administrative and legal aspects of the state policy of national security of 

Ukraine in the field of health care.  On this theoretical basis, the current challenges of medical reform are 

identified and proposals are developed to find the best ways to prevent and optimize them. 

Under the administrative and legal support of health care, we understand a set of organizational 

and legal forms and mechanisms to ensure socio-economic, health, anti-epidemic measures carried out by 

specialized organizations, the purpose of which is to preserve, strengthen and maintain human health, 

provide  professional, high-quality and high-tech medical care to all who need it, as well as ensuring the 

availability of such care. 

It is concluded that the state policy of national security of Ukraine in the field of health care is 

aimed at creating such conditions for the health care system that allow for health education, disease 

prevention, provide medical care to citizens, conduct scientific  research in the field of health care and 

training of medical and pharmaceutical workers, to maintain and develop the material and technical base 

of the health care system.  Today in Ukraine the directions of the state policy of national security of 

Ukraine in the field of health care are determined by the European integration directions of our state and 

the commitments made by Ukraine in connection with the signing in June 2014 of the Association 

Agreement between Ukraine, on the one hand, and  The EU, the European Atomic Energy Community 

and their Member States, on the other hand.  However, the concept of health care reform in terms of its 

implementation to meet the relevant obligations has significant differences with the constitutional 

principle of free medical care, and therefore needs further refinement and improvement. 

It is substantiated that the highlighted topical issues of administrative and legal provision of 

health care should be taken into account in the implementation of the second stage of medical reform, 

which started on April 1, 2020.  In addition, the experience of preventing and counteracting the spread of 

COVID-19 coronavirus infection should be an important aspect of health care reform. 

Keywords: administrative and legal support, state policy, medical reform, COVID-19. 
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ПРО ЗАТРЕБУВАНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО  

ПРАВА В УМОВАХ НЕТИПОВОСТІ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

  

 

 
Висвітлено актуальну проблему – затребуваність адміністративного права в умовах не-

типовості української держави. Проаналізовано наявні недоліки та упущення функціонування 

окремих державних інституцій, а також основні причини такого стану речей.  Пропоновано 

власний оригінальний підхід щодо визначення оптимального формату використання потен-

ціалу адміністративного права в умовах теперішньої атиповості держави Україна. 

Ключові слова: адміністративне право, нетипова держава, об’єкт адміністративно-

правового забезпечення, адміністративні правопотреби, державний інтерес, потенціал 

адміністративного права. 

 

Постановка проблеми. Як свідчить накопичений соціальний досвід 28-річного 

самостійного існування сучасної української держави, роль адміністративного права в 

умовах перехідного періоду від радянсько-компартійної до типової для розвинених країн 

соціально-політичної системи успіху та здорового глузду не тільки не зменшується, а 

навпаки набуває вирішального значення з огляду на домінуюче адміністративно-правове 

забезпечення преважної більшості так необхідних системних реформ, а саме: реформи 

державної служби, державного управління, правоохоронних органів, Збройних сил, обо-

ронно-промислового комплексу, системи охорони здоров’я, системи освіти, судової сис-

теми, органів місцевого самоврядування (децентралізації) та ін. 

Затребуваність адміністративного права, насамперед, визначається  багатофункці-

ональним призначенням норм цієї правової галузі, загальний обсяг яких, на відміну від 

інших галузей права, становить усі функціональні різновиди правових норм: матеріаль-

них та процесуальних (процедурних); регулятивних та охоронних; імперативних та  дис-

позитивних, що робить обсяги предмета вітчизняного адміністративного права рекорд-

ними не тільки за своїми змістовними,  а й за функціональними показниками.  

Під час згаданого вище  перехідного періоду, має відбуватися  не тільки вміле за-

стосовування різноманітного арсеналу адміністративного права, а й одночасно його ре-

формування, яке фактично проводиться на «марші», бо, як відомо, функціонування пуб-

лічних адміністрацій – основи державного апарату не  припиняється навіть на мить. При 

цьому може корегуватися цільовий вектор соціальної спрямованості цієї галузі права, 

змінюватися зміст алгоритмів виконавчо-розпорядчої діяльності та зміщення акцентів 

тактики і стратегії у роботі вітчизняного чиновництва.  Так,  визнаний метр вітчизняної 

адміністративно-правової науки В. Б. Авер’янов наголошував, що в основу нової адміні-

стративно-правової доктрини має бути покладена протилежна «державоцентристській» 

«людиноцентристська» ідеологія, згідно з якою держава повинна, умовно кажучи,  

«служити» інтересам громадян… Суспільна роль адміністративного права вбачається не 

суто «управлінською» (не суто «юрисдикційною» поготів), а переважно «обслуговую-

чою» – у тому розумінні, що норми цієї галузі мають слугувати найбільш доступним та 

ефективним засобом забезпечення у сфері діяльності публічних адміністрацій максима-

льно повної реалізації громадянином своїх прав, свобод та інтересів, а також їх дієвого 

захисту в разі їх яких-небудь порушень [1, с. 11–12]. 

На жаль, як довів час, в умовах домінуючої зараз в Україні кланово-олігархічної  

системи впровадження людиноцентристської парадигми адміністративного права є фак-
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тично неможливим, насамперед через атиповість (нетиповість, нехарактерність) самої 

сучасної української держави, де відсутні: помітне існування середнього класу (насам-

перед через його малочисельність), потужні та ефективні інститути громадянського сус-

пільства та правової держави.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Пробле-

мам суспільної цінності українського адміністративного права присвячено немало праць 

вітчизняних науковців, передусім відзначимо роботи  В. Б. Авер’янова, І. П. Голоснічен-

ка, Р. А. Калюжного, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова та О. І. Харитовнової.  

Однак питання існування суттєвих перешкод щодо теперішньої реалізації можли-

востей зазначеної правової галузі фактично ніким не розглядалися, тому порушення 

проблеми затребуваності адміністративного права в умовах нетиповості  сучасної украї-

нської держави є основною метою цієї праці. 

Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що існуюча нетиповість властива 

не тільки теперішній  українській державі, а й переважній більшості пострадянських 

країн (за винятком країн Балтії). Головними ознаками цієї атиповості є: декларативність 

конституційних положень про демократичну, правову та соціальну держави, що має ма-

ло спільного з її реальними характеристиками; критично низький рівень виконання дер-

жавним апаратом покладених на його структури функцій; значний вплив на організацію 

та роботу вітчизняної бюрократичної машини з боку кількох олігархічних кланів, що 

суттєво не тільки гальмує соціально-економічний розвиток українського суспільства та 

держави, а фактично унеможливлює його.   

Непоодинокі помилки та прорахунки у виробленні та втіленні у життя державної 

політики України, підміна у її змісті суспільного (державного) інтересу складовими прива-

тних,  кланово-корпоративних інтересів призводить до політичного занепаду та соціально-

економічної деградації. Наша держава, як не гірко про це говорити, з кожним роком на-

ближується до членства клубу країн, що не відбулися, та одночасно позбавляє себе мож-

ливостей приєднатися до родини високорозвинених, успішних   світових держав. 

Багаторічне функціонування України у такому антиповому, нехарактерному для 

більшості країн цивілізованого світу форматі, перетворило нашу державу та її апарат в 

нетипову організацію, політична та економічна системи, а також медійний простір якої 

знаходяться під майже не прихованим контролем з боку представників кількох олігархі-

чних сімей, що монополізували майже всі прибуткові сфери економіки та  постійно кон-

курують між собою за отримання все більших бюджетних та податкових преференцій.  

Зважаючи на різнобічні оцінки теперішніх реалій, слід визнати, що інколи сама 

сучасна українська держава, її деформовані владні інститути, її окремі представники 

чиновництва можуть продукувати одну з найбільших загроз національній безпеці 

України. Підтвердженням цьому є приклади, коли: а) весною 2014 року, внаслідок  бага-

торічної псевдопацифістської державної політики, Україна фактично залишилась без 

боєздатних  Збройних сил; б) у другій половині 2019 року з боку окремих структур су-

дової влади та правоохоронних органів були вчиненні дії, що могли послабити позиції 

Нацбанку України під час розгляду справи Приватбанку у Високому суді Лондона; в) 

протягом січня-лютого 2020 року з території нашої держави у  48 країнах світу було 

вивезено біля 640 тонн медичних масок на суму майже 13 мільйонів доларів, результа-

том чого стало суттєве послаблення готовності України до протидії поширенню корона-

вірусу [2].  

Особливо забюрократизованість та неефективність вітчизняних виконавчих ін-

ституцій проявилася під час поширення у світі пандемії  Сovid-19 на початку 2020 року, 

коли користуючись відсутністю оперативної реакції на ситуацію, що складалася,  

спритні вітчизняні комерсанти безперешкодно зробили дуже прибутковий бізнес – 

швидко, менш ніж за два місяці  поставили на експорт сотні тисяч тонн індивідуальних 

захисних медичних засобів (масок, респіраторів, захисних костюмів, антисептиків то-

що), отримавши багатократний прибуток.  

Тільки 13 березня 2020 року відбулося екстрене засідання РНБО України з питан-

ня протидії коронавірусу, після чого урядом з помітним запізненням, почались прийма-

тися реальні заходи щодо протидії поширенню пандемії. Зокрема, вітчизняних суб’єктів 

господарювання зобов’язали збільшити виробництво відповідної медичної продукції та 

заборонили її вивіз за кордон, а Президент звернувся до китайського уряду з проханням 

надати Україні додаткову допомогу для боротьби з поширенням коронавірусу:  тест-

системи, медичне обладнання та лікарські засоби [3]. 
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На жаль, у цих наближених до надзвичайних умов з негативного боку проявила  

себе така важлива державна інституція, як українська митниця. Зокрема,  за повідом-

ленням прокуратури м. Києва від 24 березня 2020 року,  розпочато  досудове розсліду-

вання за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками 

Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії. Як 

зазначається, поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю для ухи-

лення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці [4].  

Загалом  до роботи митних структур, на які покладається безпосереднє виконання 

митних процедур, виникає немало обґрунтованих претензій, особливо це стосується реа-

лізації завдань митного контролю, митного оформлення та митних платежів. Характер-

ним прикладом підтвердження наведеної вище тези, можна вважати  розслідування ні-

мецької Süddeutsche Zeitung, за підсумками якого зроблено висновок, що тільки через 

корупцію на митниці Україна щороку втрачає приблизно п’яти мільярдів доларів США. 

Ця сума перевищує загальну допомогу від МВФ, ЄС та Світового банку [5]. 

Така ситуація не є для нашої країни унікальною, з використанням примітивних і 

більш складних схем  відбувається не тільки ухилення від  сплати мита та податків, та-

кож продовжують розкрадатися немалі бюджетні кошти. Тільки за часів В. Януковича з 

Державного бюджету України через зловживання на  державних закупівлях виводилось 

майже 150 млрд грн на рік [6].  

Дуже прикро, що численні  корупційні схеми, бюджетні розкрадання та інші  зло-

вживання  не є тільки справами минулого. Система, яка запрограмована  на пріоритет-

ність реалізації приватних, кланових інтересів під прикриттям окремих очільників дер-

жавних інституцій нікуди не поділася. Вона може  «модифікуватись» або 

«модернізуватись», але просто так зникнути  – ні. Саме такий  висновок можна зробити, 

аналізуючи результати роботи державно-владного апарату з березня 2014 року: зміню-

ються обличчя, змінюються гасла, змінюються міжнародні партнери та декларації про 

стратегію цивілізаційного розвитку країни, тільки дуже важко, майже не помітно, змі-

нюються держава, суспільство, змінюємося ми – українці.  

Усі наведені вище приклади свідчать про об’єктивну затребуваність потенціалу 

адміністративного права (насамперед, неделіктної, диспозитивної частини), норми якої 

забезпечують безпосередню організацію та функціонування численних публічно-

владних інституцій.  Однак у сучасних умовах державної нетиповості можна спостеріга-

ти стару (радянську) пріоритетність  використання засобів адміністративного примусу.  

Цей стан речей має зрозумілі пояснення, бо інтенсифікація застосування можли-

востей адміністративного права, пов’язаних з покращенням безпосередньої організації 

та функціонування вітчизняної владної моделі, спонукатиме до її неминучого реформу-

вання, що буде суперечити інтересам домінуючій зараз кланово-олігархічній системі. 

На відміну від практики адміністративної правореалізації, справи стосовно пода-

льшого розвитку науки українського адміністративного права виглядають дещо краще. 

Тож заслуговують на увагу теоретичні доробки щодо інституту адміністративної юсти-

ції, більшість з яких з 2005 року набули практичного втілення  у форматі адміністратив-

ного судочинства (хоча через певний час воно дуже самодискредитувалося, опинившись 

під негативним стороннім  впливом). Крім того, не може залишатись поза увагою поява 

таких нових категорій, як «об’єкт адміністративно-правового забезпечення», «адмініст-

ративні правові потреби» та «публічне адміністрування». 

Зупинимось на перших двох поняттях, бо в умовах невміння або небажання ви-

значати, нормативно закріплювати та реалізовувати суспільні (державні) інтереси, нау-

ково-теоретичне визначення та практичне запровадження зазначених категорій може не 

тільки допомогти оцінити небезпечність цивілізаційної прірви, у якій зараз опинилася 

Україна, а й сформувати ефективний алгоритм уникнення її. 

Розглядаючи питання об’єкта адміністративно-правового забезпечення (об’єкта 

адміністративного права), слід наголосити, що його зміст складається з різноманітних 

суспільних потреб, які повинні мати відповідне нормативно-правове закріплення. Вчас-

не і повне усвідомлення зазначених потреб сприятиме утворенню похідних від них сус-

пільних (державних) інтересів, які повинні формувати зміст державної політики будь-

якої держави, зокрема й України. 

В умовах державної нетиповості зміст державного інтересу дуже часто  створю-

ється не на базі об’єктивних суспільних потреб, а на основі інтересів приватних осіб та 

кланів, які вони уособлюють (наприклад, масове роздержавлення прибуткових  енерго-
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розподільних об’єктів на початку 2000-х років або імпортна закупівля  запчастин до вій-

ськової техніки за суттєво завищеними цінами серед оточення п’ятого українського пре-

зидента).  

Похідними від об’єкта адміністративного права можна вважати адміністративно-

правові потреби (адміністративні правопотреби), які співвідносяться з ним як конкретне і 

загальне, тобто за допомогою правових потреб конкретизується відповідна група суспіль-

них потреб, що стосуються певної сфери соціального життя (наприклад, економічної або 

наукової), об’єктів правового забезпечення, суб’єктів –  реалізаторів визначених адмініст-

ративно-правових потреб. Їх конкретизованість  свідчить про реальну можливість форму-

вання державного інтересу,  його  нормативного закріплення та потенційну готовність до 

безпосередньої реалізації (правореалізації) з дотриманням оптимальних алгоритмів з чіт-

ким визначенням кінцевої соціальної мети та поставлених завдань для її досягнення. 

Під час розгляду питання адміністративних правопотреб виникає аналогія з адмі-

ністративними правовідносинами (так само як між відповідними об’єктом та предме-

том), однак головні відмінності між ними полягають у тому, що за допомогою об’єкта 

адміністративного права та похідних від нього правопотреб можна визначити мотивацію 

дій або бездіяльність тих чи тих владних суб’єктів, істинність чи підміну змісту суспіль-

ного (державного) інтересу, що втілюється у життя, а також повноту, своєчасність та 

дієвість алгоритму дій з боку чиновництва. 

Об’єкт адміністративного права та адміністративні правопотреби  в жодному разі 

не можна протиставляти предмету адміністративного права та адміністративним право-

відносинам відповідно, оскільки категоріальні ланки гармонійно доповнюють одна одну. 

Тож за допомогою визначення відповідних суспільних потреб ми можемо не тільки при-

скорити виникнення бажаних суспільних відносин, а й загальмувати появу чи звести 

нанівець вже наявні шкідливі (загрозливі) для соціуму відносини. Крім того, використо-

вуючи потенціал адміністративно-правових потреб, цілком можливо  поліпшити стан 

правобуття в країні, надавши більш якісних характеристик процесам правоутворення, 

правотворчості та правореалізації. 

Запровадження об’єкта адміністративно-правового забезпечення та адміністрати-

вних правопотреб насамперед зумовлено атиповим статусом сучасної української дер-

жави, владні інститути (ключові та допоміжні) якої  не здатні  вчасно та   повною мірою 

реалізовувати державний інтерес. Саме це словосполучення дуже часто можна почути у 

повсякденному житті, але про його зміст,  природу та час походження ми, як правило, 

майже не замислюємося. На наш погляд, в основі кожного конкретного державного ін-

тересу має бути відповідна, об’єктивна суспільна потреба, наприклад потреба в медич-

них захисних масках, респіраторах, костюмах, антисептиках об’єктивно в Україні вини-

кла з часу появи та локального поширення зловісного коронавірусу, тобто десь з кінця 

2019 та початку січня 2020 років. Саме з цього часу в китайській провінції Хубей та в 

Китаї загалом з’явився дефіцит таких матеріалів, а  у вітчизняних ділків від бізнесу мит-

тєво виник відповідний приватний чи приватно-груповий інтерес і почався масовий екс-

порт згаданого вище захисного інвентаря з України. Однак держава офіційно оформила 

свій інтерес щодо захисних медичних матеріалів, із значним запізненням на засіданні 

РНБО України 13 березня поточного року (тобто тільки через 2,5 місяці потому як вини-

кла відповідна суспільна потреба). Важко уявити, що ще в січні-лютому цього року про 

можливу нестачу медичних масок та інших захисних елементів не замислювалися поса-

дові особи з конкретних державних структур (насамперед МОЗ та РНБО України), щось  

їх утримувало від невідкладних дій щодо оформлення та реалізації конкретного держав-

ного інтересу, і зрозуміло: це протилежний державному – приватний інтерес. Природа 

походження цього меркантильного інтересу може бути сама різноманітна – особиста, 

групова (кланова), другої або третьої  сторони, прямого або безпосереднього керівницт-

ва тощо. Головне в отриманих результатах для десятків бізнесменів та їх  впливових 

друзів – дуже гарно, бо майже на рівному місці зароблені мільйони, а для чотирьох деся-

тків мільйонів звичайних громадян – не дуже гарно, бо вони не можуть належно проти-

стояти небезпечній хворобі.  

Зауважимо, що цей та подібні до нього випадки відбуваються у межах традицій-

них схем механізму правового (адміністративно-правового) регулювання суспільних 

відносин, фактично адаптованих під сучасну кланово-олігархічну   систему України, 

тому поширене використання таких новітніх категорій, як об’єкт адміністративного пра-

ва та адміністративно-правові потреби рано чи пізно спричинить необхідність запрова-
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дження механізму адміністративно-правового забезпечення суспільних потреб. 

Використовуючи адміністративно-правові потреби, можна як чітко окреслити ко-

ло нагальних суспільних потреб, що мають втілюватися у життя, так і визначити ті знач-

ні узагальнені соціальні перешкоди, які існують на цьому шляху. 

На наш погляд, вказані перепони поділяються на три важливі групи: 

1. Малоефективний, уражений корупцією, казнокрадством та компетентністю, 

державний апарат. 

2. Кланово-олігархічна система, що має неприхований вплив на діяльність різно-

манітних державно-владних інституцій та відіграє вирішальну роль у підміні змісту 

державних інтересів та реалізації вітчизняної державної політики на свою користь. 

3. Продовження фактичного перебування України (нехай послабленого та фраг-
ментарного) у межах російсько-імперської цивілізаційної парадигми, що негативно поз-

начається на політичних, соціальних, економічних та культурно-духовних реаліях та  

перспективах існування нашої держави. 

Усі три групи перешкод мають власні характерні ознаки, однак є взаємозалежни-

ми та взаємодоповнюючими. Саме вони є «гарантом» продовження атиповості для укра-

їнської держави, саме вони є  «болотяним фундаментом», на якому опинилася та продо-

вжує існувати наша держава. 

За таких умов нетиповості українська держава є фактично приреченою на трива-

лий занепад та стагнацію, що може завершитись самознищенням. Дуже не хотілося б, 

щоб черговий шанс на власний розвиток, отриманий у вигляді посмішки долі у 1991 ро-

ці, з часом перетворився на її, так знайому для України, гримасу (згадаймо про втрачені 

подібні шанси середини XVII та початку XX століть). 

Висновки. На підставі викладеного можна зробити висновок, що маючи значний 

потенціал, українське адміністративне право в умовах атипової держави може викорис-

товуватися у двох ймовірних варіантах:  обмеженому (звичайному як зараз) – значним 

чином обслуговуючи вузькі приватно-кланові інтереси під прикриттям реалізації вико-

навчих функцій держави або у повноцінному (альтернативному) форматі – із залученням 

усіх своїх штучно обмежених практичних та науково-теоретичних можливостей. Без 

сумніву, для майбутнього України, перевагу слід надати альтернативному варіанту. 
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SUMMARY 

Yevhen V. Kurinnyy. About the demand for administrative law in the conditions of atypi-

cality of the Ukrainian state. The article deals with issues of demand for administrative law in the con-

ditions of atypicality of the Ukrainian state. In particular, the author has emphasized that the demand for 

administrative law is primarily determined by the multifunctional purpose of the rules of this legal 

branch, the total scope of which, unlike other branches of law, consists of all functional types of legal 

norms: substantive and procedural (procedural), regulatory and security, imperative and dispositive ones. 

It has been noted that the existing atypicality is characteristic not only of the current Ukrainian 

state, but also of the vast majority of post-Soviet countries (except for the Baltic countries). The main 

features of this atypicality are: the predominant declarativeness of the constitutional provisions on the 

democratic, legal and social state, which has little in common with its real characteristics; critically low 

level of performance by the state apparatus of the functions assigned to its structure; significant influence 

on the organization and operation of the domestic bureaucratic machine by several oligarchic clans. 

To study in more detail the causes, condition and negative consequences of the current Ukrainian 

atypicality, it is proposed to use two new categories "object of administrative and legal support" and "ad-

ministrative and legal needs". In no case can they be contrasted with the subject of administrative law and 

administrative legal relations, these categorical links harmoniously complement each other. Thus, by 

identifying the relevant social needs, it is possible not only to accelerate the emergence of the desired 

social relations, but also to slow down the emergence or nullify the already existing harmful (threatening) 

to society relations. 

The author has stated that having a significant potential, Ukrainian administrative law in an 

atypical state can be used in two possible options: limited (usual as now) – mainly serving narrow 

private-clan interests under the guise of distorted public policy or in a full (alternative) format, involving 

all its artificially limited practical and scientific-theoretical possibilities. Undoubtedly, for the future of 

Ukraine, preference should be given to an alternative. 

Keywords: administrative law, atypical state, object of administrative and legal support, 

administrative legal needs, state interest, potential of administrative law. 
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РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ПРО ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ:  

СУДОВА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 

 
Здійснено аналіз правових засад і практики діяльності судів щодо розгляду адміністратив-

них справ про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. 

З’ясовано законодавчі засади судового розгляду даної категорії адміністративних справ; визначено 

процедури їх судового розгляду; виокремлено недоліки судової практики розгляду даної категорії 

справ та запропоновано окремі науково обґрунтовані напрямки удосконалення  правових засад 

діяльності судів щодо розгляду адміністративних справ про примусове відчуження земельної ді-

лянки з мотивів суспільної необхідності. 

Ключові слова: адміністративні справи, справи про примусове відчуження земельної діля-

нки, судовий розгляд справ, аналіз практики, удосконалення законодавства. 

 

Постановка проблеми. Правові відносини, що виникають з приводу відчуження 

земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності, урегульовані відповідним Законом України «Про від-

чуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необ-

хідності» (далі – Закон). У статті 15 Закону закріплено положення, відповідно до якого, у 

разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 

що на ній розміщені, на викуп цих об’єктів для суспільних потреб, зазначені об’єкти 

можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність за рішенням 

суду [1]. Ця категорія справ є однією з невеликої кількості адміністративних справ, підс-

тавою для розгляду якої є позов не фізичної особи чи юридичної особи до суб’єкта влад-

них повноважень, а навпаки, суб’єктом подання позову виступає саме суб’єкт владних 

повноважень. Судова статистика свідчить, що кількість позовів щодо примусового від-

чуження земельних ділянок для суспільних потреб збільшилась з 78 справ у 2015 році до 

130 справ у 2019 (більш ніж на 70 %) [2]. Логічним поясненням цьому є збільшення пот-

реби органами публічної влади приймати рішення на задоволення потреб громади (сус-

пільних потреб) у розширенні автодорожньої, культурної, освітньої, спортивної  інфра-

структури за рахунок викупу приватних земельних ділянок, більшість з яких в різні часи 

були отримані та в подальшому приватизовані з порушенням законодавства, тому що 

знаходяться в зонах перспективної громадської забудови, але на сьогодні є приватною 

власністю і потребують цивілізованих підходів щодо їх оплатної передачі для громадсь-

ких потреб, а саме     виплати адекватних сум компенсаційного відшкодування вартості 

даних земель для власників та використання цих земельних ділянок для першочергових 

суспільних потреб (розширення автодоріг, будівництва аеропортів, будівництва об’єктів 
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критичної та соціальної інфраструктури). Публічна інформація (в ЗМІ, в інтернет-

ресурсах) про можливість передачі цих земель іншим приватним особам для задоволен-

ня переважно приватних потреб теж створює конфлікти. Причиною більшості судових 

спорів щодо цієї категорії справ є незгода власника з компенсаційною вартісною грошо-

вою оцінкою земельної ділянки або нерівноцінністю земельної ділянки, що надається на 

обмін. Аналіз судової практики свідчить, що під час розгляду даної категорії справ най-

більшими проблемами є: відсутність ефективної процедури досудового вирішення спо-

ру, складність зібрання та оцінки доказів у справі, зокрема стосовно підтвердження оці-

нки землі та законності її використання за цільовим призначенням для суспільних 

потреб; визначення строків судового розгляду справи, виконання судового рішення та 

ін., вирішення яких і зумовлює мету дослідження, яке здійснено в межах даної наукової 

статті. 

Предметом дослідження в межах даної наукової статті є суспільні відносини, що 

виникають  під час судового розгляду адміністративних справ про примусове відчужен-

ня земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. 

Метою дослідження в межах його предмету є: з’ясування законодавчих засад су-

дового розгляду адміністративних справ про примусове відчуження земельної ділянки з 

мотивів суспільної необхідності; визначення процедур судового розгляду даної категорії 

адміністративних справ; з’ясування недоліків судової практики розгляду даної категорії 

справ та вироблення окремих пропозицій щодо її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Юрисдикція адміністративного суду щодо судово-

го розгляду адміністративних справ про примусове відчуження земельної ділянки з мо-

тивів суспільної необхідності наразі чітко визначена в КАСУ. На відміну від поперед-

ньої редакції КАСУ (до 15 грудня 2017 року), в якому вищезгадана категорія справ не 

була виокремлена, у новій редакції КАСУ п. 8 ч. 1 ст. 19 визначено, що «юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: 

спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності» [3]. У статті 267 «Особливості провадження у справах 

за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності», 

визначено лише окремі формально-процесуальні засади провадження у справах за адмі-

ністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності, й не дано 

відповіді на ключові питання предмета та закономірностей його дослідження судами у 

таких справах. Визначити ж процесуальні особливості судового розгляду цієї категорії 

адміністративних справ, порушених на підставі публічно-правового земельного спору 

можливо з урахуванням аналізу практики діяльності судів з розгляду цієї категорії справ, 

недоліків такої діяльності та науково обґрунтованих алгоритмів діяльності суду, шляхом 

комплексного та системного аналізу КАСУ загалом та Закону про відчуження зокрема, 

що і буде зроблено нижче. 

Відразу варто зазначити, що КАСУ в ст. 12 закріплено дві процесуальні форми 

позовного провадження в адміністративних справах: спрощене та звичайне, що зробле-

но, з огляду на принципи правової доцільності, адекватності витрат публічних ресурсів 

для здійснення правосуддя, ефективності та оперативності діяльності суду, а відтак – 

покращення доступу до правосуддя. З урахуванням цих принципів, зважаючи на ч. 4 ст. 

12 КАСУ, адміністративні справи у спорах про примусове відчуження земельної ділянки 

з мотивів суспільної необхідності розглядаються судами винятково за правилами загаль-

ного позовного провадження. 

Якщо слідувати нормі закону, зокрема ч. 4 ст. 5 КАСУ, в якій визначено, що 

«суб’єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду ви-

нятково у випадках, визначених Конституцією та законами України», то таке право їм 

надано Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомо-

го майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності» [1], яким урегульовані процедури відчу-

ження і яким у тому числі керується суд при розгляді даної категорії справ. Відповідно 

до ч. 1 с. 15 Закону про відчуження, підставою для примусового відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності є незгода власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 

що на ній розміщені, з викупом цих об’єктів для суспільних потреб. Обов’язковими 
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умовами примусового відчуження цих об’єктів є: 1) земельна ділянка, інший об’єкт не-

рухомого майна, що на ній розміщені, є приватною власністю фізичної або юридичної 

особи; 2) вони відчужуються у державну чи комунальну власність лише з мотивів суспі-

льної необхідності; 3) суспільна необхідність їх відчуження зумовлена необхідністю 

розміщення на цих земельних ділянках чітко визначених об’єктів суспільних потреб: 

національної безпеки і оборони; лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетич-

ної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електро-

передачі, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та 

об’єктів, необхідних для їх експлуатації; об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних 

копалин загальнодержавного значення; об’єктів природно-заповідного фонду; кладо-

вищ; 4) рішення про відчуження прийнято органом виконавчої влади та органом місце-

вого самоврядування відповідно до своїх повноважень та в порядку, визначеному Зако-

ном; 5) власнику земельної ділянки були запропоновані умови попереднього і повного 

відшкодування вартості земельної ділянки та майна, розміщеного на ній на підставі та в 

порядку, встановленому законом. 

Суб’єктом звернення з адміністративним позовом про примусове відчуження зе-

мельної ділянки з мотивів суспільної необхідності (позивачем у справі) є органи вико-

навчої влади та органи місцевого самоврядування, які, відповідно до закону, можуть 

викуповувати ці об’єкти для суспільних потреб (ч. 1 ст. 267 діючого КАСУ). Дещо інше 

формулювання за змістом, але тотожне за суттю міститься у частині першій ст. 16 Зако-

ну про відчуження, яка вказує, що орган виконавчої влади чи орган місцевого самовря-

дування, що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, у разі недосягнення 

згоди з власником земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній роз-

міщені, щодо їх викупу для суспільних потреб, відповідно до розділу ІІ цього Закону 

звертається до адміністративного суду з позовом про примусове відчуження зазначених 

об’єктів. 

Аналіз цих нормативних приписів дозволяє дійти висновку, що право на звернен-

ня із подібними позовами до адміністративного суду мають лише ті суб’єкти владних 

повноважень, за якими закон визначив повноваження на викуп таких об’єктів, тобто ви-

значені ст. ст. 8, 9 Закону. Так, органи виконавчої влади відповідно до своїх повнова-

жень та в порядку, визначених цим Законом, приймають рішення про викуп земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для чітко визначених 

суспільних потреб, визначених в ст. 8 Закону. Натомість, у ст. 9 Закону подано перелік 

суспільних потреб, для яких органи місцевого самоврядування, в межах території здійс-

нення їх повноважень, приймають рішення про викуп земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені. 

За змістом частини другої ст. 267 КАСУ, вказана категорія справ підсудна у пер-

шій інстанції апеляційним адміністративним судам за місцем розташування нерухомого 

майна, що підлягає примусовому відчуженню. 

Як визначено в ч. 3 ст. 267 нового КАСУ, «позовна заява про примусове відчуження 

земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів сус-

пільної необхідності подається до адміністративного суду без сплати судового збору». 

Аналогічна норма була визначена й у п. 15 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» 

від 8 липня 2011 року № 3674-VІ, що було достатньою нормативною підставою для звіль-

нення від сплати судового збору. Однак у новій редакції Закону України «Про судовий 

збір» № 465-IX від 16.01.2020 [4] відсутня норма про звільнення від сплати судового збору 

у випадку подання адміністративного позову суб’єктом владних повноважень про приму-

сове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміще-

ні, з мотивів суспільної необхідності. Навпаки, якщо здійснити аналіз ч. 3 ст. 4 вищезгада-

ного закону, то за подання адміністративного позову не майнового характеру суб’єктом 

владних повноважень сплачується 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Таким чином, наразі склалась очевидна невідповідність ч. 3 ст. 267 КАСУ нормам Закону 

«Про судовий збір» стосовно звільнення від сплати судового збору за подання позовної 

заяви про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що 

на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.  

Стаття 267 КАСУ, якою урегульовано особливості провадження у цій категорії 

справ, граничних строків їх судового розгляду не встановлює. Однак, як було зазначено 

вище, дана категорія справ розглядається винятково за правилами загального позовного 

провадження, що передбачає: проведення підготовчого засідання у справі не пізніше ніж 
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через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі (ч. 2 ст. 179  КАСУ); суд розг-

лядає справу протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи (ч. 2. ст. 193 

КАСУ), граничних же строків розгляду справ у загальному позовному провадженні не 

встановлено, і це є правильною позицією законодавця, адже одна і та ж категорія справ 

можуть розглядатись протягом різного строку, що залежить від складності справи, і за-

конодавче обмеження строку розгляду справ не покращує роботу суду, а ставить межі 

щодо прийняття рішення у справі, що іноді знижує рівень його законності. Одне очевид-

но, що будь-яка справа, зокрема досліджувана нами категорія справ, має розглядатись в 

розумні строки. 

Розглянувши загальні особливості провадження у справах за адміністративними 

позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхіднос-

ті, які законодавчо виписані в ст. 267 КАСУ, доцільно з’ясувати особливості та недоліки 

судового розгляду цієї категорії справ з урахуванням напрацьованої та проаналізованої 

судової практики. 

1. Необхідність дотримання позивачем принципу обов’язкової попередньої поза-

судової процедури викупу конкретної земельної ділянки для суспільних потреб. 

Показовою в цьому випадку може бути Ухвала Житомирського ААС № 

874/22/14 від 03 грудня 2014 р., з аналізу змісту якої випливає, що 28 листопада 2014 

р. Радомишльська районна державна адміністрація Житомирської області за ініціати-

вою Державного підприємства «Національна енергетична компанія» звернулась до 

суду з позовом про примусове відчуження для суспільних потреб частини земельної 

ділянки, що перебуває у приватній власності ОСОБА_2. Суд, залишаючи без руху по-

зовну заяву, зазначив таке: «вивчивши зміст поданої позовної заяви та доданих доку-

ментів, приходжу до висновку, що позовна заява подана з порушенням вимог чинного 

законодавства [5]. 

У даному випадку підставою залишення позовної заяви без руху судом стало 

ненадання позивачем доказів звернення до відповідача з пропозицією про викуп 

об’єкта нерухомості для суспільних потреб та отриманої письмової відповіді про згоду 

чи незгоду з пропозицією. Постає питання: чи обов’язковою підставою для звернення з 

позовом по даній категорії справ є отримання відповіді (не згоди) власника земельної 

ділянки (відповідача) про відмову від відчуження земельної ділянки (як доказу у спра-

ві)? Так, ст. 11 Закону визначено, що власник (власники) земельної ділянки протягом 

одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) повідомляє від-

повідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про надання зго-

ди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу. Таким 

чином, дана норма начебто покладає обов’язок на власника про надання відповіді на 

звернення, однак практика свідчить, що в більшості випадків, коли власник не пого-

джується з ціною викупу земельної ділянки, він бездіє (не надає відповіді) протягом 

встановленого строку, що можна визнати не прямою відмовою. Дана обставина не є 

перепоною щодо подання позову про примусове відчуження, позивачу достатньо в 

цьому випадку надати докази про повідомлення власника про потребу викупу земель-

ної ділянки для суспільних потреб. Тим більше КАСУ визначено низку засобів здобут-

тя судом доказів, зокрема: витребування доказів, шляхом подання клопотання про ви-

требування доказів судом учасником справи, у разі неможливості самостійно надати 

докази (ст. 80 КАСУ); отримання  відзиву на позовну заяву (ст. 162 КАСУ), як 

обов’язкової процедури судового розгляду справи. 

2. Визначення істинності «суспільних потреб примусового відчуження земельної 

ділянки і об’єктів, що на ній розміщені». 

Показовим щодо прийняття судом доказів при оцінці суспільних потреб примусо-

вого відчуження земельної ділянки і об’єктів, що на ній розміщені, є рішення Вінниць-

кого ААС у Постанові від 5 червня 2013 р., аналіз якого свідчить, що у квітні 2013 р. до 

Вінницького ААС звернулась Хмельницька міська рада з адміністративним позовом до 

Особа_4, Особа_5, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – 

управління Держкомзему в м. Хмельницькому про примусове відчуження у комунальну 

власність земельну ділянку, площею 280 кв. м. з мотивів суспільної необхідності, а саме 

для будівництва спортивного залу та дошкільного навчального закладу на 200 місць. 

Суд у своєму рішенні зазначив, що перелік підстав примусового відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності визначений у ст. 15 Закону про відчуження є вичерпний, а відтак інших 
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підстав для відчуження земельної ділянки для суспільних потреб (у цьому випадку буді-

вництво дошкільного закладу) вказаний Закон не передбачає і на цій підставі відмовив у 

задоволені позову [6]. 

З огляду на це визначений у ст. 15 Закону про відчуження перелік суспільних по-

треб для примусового відчуження не може бути вичерпний, а тому владні органи повин-

ні в кожному випадку доводити суспільний характер їх потреб. Аналіз ч. 2 ст. 16 Закону 

про відчуження дає можливість констатувати, що вимога про примусове відчуження 

земельної ділянки, інших розміщених на ній об’єктів нерухомого майна підлягає задово-

ленню у разі, якщо позивач доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція 

об’єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, є неможливим без припи-

нення права власності на таке майно попереднього власника, тобто йдеться про дове-

дення виняткового характеру необхідності відчуження майна з мотивів суспільного ін-

тересу, за таких умов: суспільний інтерес не може бути забезпечений шляхом 

використання земель державної чи комунальної власності; об’єкти, які у відповідності 

до ст. 15 Закону про відчуження, необхідно розмістити винятково на земельних ділян-

ках, що відчужуються, або якщо розміщення таких об’єктів на інших земельних ділянках 

безпосередньо завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологі-

чні наслідки відповідній територіальній громаді, суспільству або державі загалом; буді-

вництво цих об’єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта 

з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників; 

будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів, під розміщення яких відчужу-

ється відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно 

попереднього власника. Тобто, головним завданням адміністративного суду при розгляді 

справи про примусове відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що на 

них розміщені, є вирішення публічного конфлікту – чи є співрозмірним позбавлення 

права приватної власності тим загальнодержавним чи територіальним потребам, за умо-

ви дотримання органами публічної влади процедури добровільного та примусового від-

чуження та призначення адекватної повної компенсації власнику витрат на відчуження, 

відповідно до закону. 

3. Визначення об’єктивності оцінки відчужуваного майна.  

Так, прикладом може слугувати постанова Вищого адміністративного суду Украї-

ни від 12.01.2016 року у справі № 872/2а-7/15 щодо часткового задоволення апеляційної 

скарги Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області та 

публічного акціонерного товариства "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний ком-

бінат" до ОСОБА_4 про примусове відчуження в останньої земельної ділянки у держав-

ну власність з мотивів суспільної необхідності. Предметом спору стало рішення Ніко-

польської районної державної адміністрації Дніпропетровської області щодо 

примусового відчуження земельної ділянки в розмірі 2,8 га, яка належить фізичній особі 

ПАТ "ОЗК" для розширення меж видобування корисних копалин, без яких подальша 

робота підприємства не є можливою. При цьому зауважується, що ПАТ "ОГЗК" включе-

но до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

України (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827), яке 

здійснює видобуток марганцевої руди, що входить до переліку корисних копалин зага-

льнодержавного значення (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 року 

№ 1723), а земельна ділянка відповідача, яка стала об’єктом спору (позовних вимог)  

знаходиться в межах гірничого відводу, наданого ПАТ "ОГЗК" (Акт про надання гірни-

чого відводу, виданого Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки 

України 26 грудня 2011 року за № 192) [7]. 

Причиною касаційного провадження стало те, що власник відчужуваної ділянки 

не погодився із запропонованою викупною ціною земельної ділянки, яка була прове-

дена суб'єктом оціночної діяльності (земельна ділянка була оцінена за кадастровою 

оцінкою у 58780,81 грн) [8]. У результаті перегляду справи в касаційному порядку суд 

прийняв рішення (постановив) примусово відчужити у державну власність з мотивів 

суспільної необхідності цю земельну ділянку, з призначенням викупної ціни – 

73421,37 грн, тобто вищої ніж ціна у висновку суб'єкта оціночної діяльності, який був 

визначений позивачем. У той же час у мотиваційній частині рішення суду не вказано 

чим керувався суд при підвищенні оцінки відчужуваної земельної ділянки, що вступає 

в конфлікт з окремими нормами закону. Так, ч. 5 ст. 5 Закону вказує, що «у разі якщо 

власник виступає проти відчуження свого нерухомого майна за оцінкою, проведеною 
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суб'єктом оціночної діяльності, визначеним органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування, він може залучити іншого суб'єкта оціночної діяльності 

для визначення вартості нерухомого майна чи проведення рецензування звіту з оцінки 

такого майна» [1]. У той же час ч. 1 цієї ж статті вказує на те, що «розмір викупної 

ціни затверджується рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самовря-

дування, що здійснює викуп земельної ділянки, або встановлюється за рішенням суду» 

[1]. Таким чином, на нашу думку, в цих нормах є розбіжність, яка зумовлює корупцій-

ні ризики для суду, адже по суті Закон дає право суду визначати викупну ціну самос-

тійно на свій розсуд, якщо відповідач не погоджується з експертною оцінкою землі. 

Для усунення цього недоліку доцільним було б викласти останнє речення ч.  1 ст. 5 

Закону в такій зміненій редакції: «Розмір викупної ціни затверджується рішенням 

органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп земе-

льної ділянки, або встановлюється за рішенням суду на підставі експертної її оцінки». 

Зауважимо, що дослідження судом змісту, сутності та умов надання висновку експер-

тної оцінки відчужуваної земельної ділянки та майна є обов’язковою процесуальною 

процедурою в межах розгляду такої категорії справ. 

Висновок. Підсумовуючи, слід зазначити, що вище виокремлена лише частина 

тих проблем, які виникають під час судового розгляду адміністративних справ про при-

мусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та запропонова-

но окремі шляхи їх вирішення, більш комплексне (ширше) дослідження цих питань мо-

жливе з напрацюванням адміністративними судами практики розгляду такої категорії 

справ та її узагальнення. 
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SUMMARY 

Roman V. Myroyuk, Serhiy O. Shatrava. Consideration of administrative cases on forced 

alienation of land plots for motive public needs: judicial practice and perspective. The article 

analyzes the legal basis of the courts in considering administrative cases of forced alienation of land for 

reasons of public necessity. 

The subject of research within this scientific article is public relations that arise during the judicial 

review of administrative cases of forced alienation of land for reasons of public necessity. 

The objectives of the study within its subject are: to clarify the legal basis for the judicial review 

of administrative cases of forced alienation of land for reasons of public necessity; determination of court 

proceedings for this category of administrative cases; clarifying the shortcomings of the jurisprudence of 

this category of cases and making individual proposals for its improvement. 

As a result of the analysis of case law, the authors conclude that when considering this category 

of cases the most difficult problems are: lack of effective pre-trial dispute resolution, difficulty of 

collecting and evaluating evidence in the case, in particular regarding confirmation of land valuation and 

legality of its intended use. social needs; determination of the terms of court proceedings, execution of a 

court decision, etc., the solution of which determines the purpose of the study. 

In the framework of the study, in order to fulfill its tasks, the materials of the practice of 

consideration of this category of cases by the courts were analyzed. plots for public needs; determining 

the truth of "public needs of forced alienation of land and objects located on it"; determining the 

objectivity of the assessment of the alienated property. 

Some scientifically substantiated directions of improvement of legal bases of activity of courts 

concerning consideration of administrative cases on compulsory alienation of the ground area for reasons 

of public necessity are offered. 

Keywords: administrative cases, cases of forced alienation of land, court proceedings, analysis of 

practice, improvement of legislation. 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ТА БУЛІНГ: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Досліджено проблеми відмежування булінгу від домашнього насильства, виокремлено ни-

зку схожих ознак цих діянь ‒ фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильс-

тва та відмінних ознак ‒ місця вчинення, кола суб’єктів вчинення, способів вчинення. З’ясовано 

ефективність мір адміністративної відповідальності за вчинення даних діянь, запропоновано шля-

хи їх удосконалення. 

Ключові слова: домашнє насильство, булінг, юридичний аналіз, ознаки спільності та від-

мінності, заходи адміністративної відповідальності. 
 

Постановка проблеми. Створення мирного, незагрозливого середовища як умови 

встановлення демократичних цінностей є орієнтиром для розбудови держави. Проте ча-

сті випадки насильства, булінгу та високий рівень конфліктності серед однолітків, учас-

ників освітнього процесу не дозволяють повною мірою досягти поставленої мети. За 

дослідженнями ЮНІСЕФ, з фактами шкільного булінгу в Україні мали справу 67 % ді-

тей у віці 11 – 17 років протягом останніх трьох місяців. Також, 24 % дітей стали жерт-

вами, а 48 % з них нікому не розповідали про ці випадки [1]. Дещо частіше за інших ді-

тей піддаються цькуванню соромʼязливі, зі зразковою поведінкою діти, а також діти, які 

через різні життєві обставини є замкнутими в собі або діти з бідних сімей. Також має 

місце цькування  між дітьми, які перебувають у родинних відносинах (рідні брати і сест-

ри, діти подружжя, колишнього подружжя, наречених або всиновлені). Причинами 

цькування дитини може бути зовнішність, вимова, поведінка, успіхи в навчанні, статки 

родини та інше. 

З моменту прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо протидії булінгу» від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII (далі – Закон про бу-

лінг) [2] та встановлення відповідальності за булінг – у правозастосовчій практиці пов-

сякчас виникають проблеми відмежування булінгу від домашнього насильства, відпові-

дальність за вчинення якого передбачена Законом України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року (далі – Закон про домашнє 

насильство) [3], адже законодавче тлумачення цих двох понять вказує на ряд схожих 

ознак цих діянь ‒ фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства 

та відмінних ознак ‒ місця вчинення, кола суб’єктів вчинення, способів вчинення.  

Мета. З урахуванням вищезазначеного актуальним дослідницьким завданням є 

з’ясування  спільних та відмінних ознак булінгу та домашнього насильства з метою прави-

льної кваліфікації цих діянь і встановлення ефективних мір відповідальності за їх вчинення.  

Виклад основного матеріалу. Гарантії захисту прав дітей закріплені як на міжна-

родному, так і на державному рівні. Так, відповідно до ч. 1 ст. 16 Конвенції про права ди-

тини жодна дитина не може бути обʼєктом свавільного або незаконного втручання у здійс-
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нення її права на особисте та сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспон-

денції або незаконного посягання на її честь і гідність [4]. Згідно з нормою ст. 52 Консти-

туції України, діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, наро-

джені вони у шлюбі чи поза шлюбом. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 

переслідуються за законом [5]. Національним законодавством також урегульовані питання 

встановлення відповідальності за порушення прав дітей у Сімейному, Кримінальному ко-

дексах та Кодексі України про адміністративні правопорушення. Нещодавно Законом про 

булінг було встановлено адміністративну відповідальність за вчинення булінгу шляхом 

внесення до КУпАП ст. 173-4. «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу», під 

яким слід розуміти «діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічно-

му, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої 

особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого 

могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого» [6]. 

Дещо раніше Законом про домашнє насильство було встановлено адміністративну відпо-

відальність за вчинення домашнього насильства шляхом внесення до КУпАП ст. 173-2 

«Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового 

заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування», під 

яким слід розуміти «діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного 

або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спі-

льно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у ро-

динних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 

особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь» [6]. 

Порівняльний аналіз нормативного визначення цих діянь та наслідків їх настання, 

як було зазначено вище, дає можливість визначення схожих та відмінних ознак цих ді-

янь, що викликає проблеми їх розмежування, а відповідно кваліфікації цих діянь та 

встановлення ефективних заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення. На-

уковий аналіз спільних та відмінних ознак цих діянь наведено нижче. 

Спільність протиправних діянь. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобі-

гання та протидію домашньому насильству», домашнім насильством визнаються діяння 

(дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного наси-

льства, що вчиняються в сім’ї. Відповідно до Закону про булінг, булінгом визнаються 

діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, еко-

номічному, сексуальному насильстві. Тлумачення цих діянь наведено в ст. 1 Закону про 

домашнє насильство, відповідно до якого проявом психологічного насильства є словесні 

образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякуван-

ня, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, якщо такі дії або бездія-

льність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх 

осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди 

психічному здоров’ю особи. Проявом сексуального насильства є будь-які дії сексуально-

го характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини не-

залежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального ха-

рактеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи 

статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутнос-

ті. Проявом фізичного насильства є ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, 

кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння 

тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допо-

моги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення 

інших правопорушень насильницького характеру.  

Не вдаючись у детальний поглиблений аналіз цих діянь, все ж таки слід зазначити 

необхідність відмежування фізичного та сексуального насильства чи булінгу як адмініс-

тративно караних, так і кримінально караних діянь. Очевидним є те, що кримінальна 

відповідальність за домашнє насильство буде наступати у випадку вчинення умисного 

систематичного вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебу-

вав) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або по-
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гіршення якості життя потерпілої особи. Основними законодавчо визначеними озна-

ками криміналізації цього діяння є системність та ступінь негативних наслідків, з якими 

погоджуються більшість кримінологів, відмінність їх позиції зводиться до різного тлу-

мачення лише додаткових ознак [7, с.6-14; 8, с.288; 9, с.148-154]. 

Спільність суб’єктів вчинення. Суб’єктами домашнього насильства є близькі родичі 

та за умови спільного проживання – інші родичі, інші особи, які пов’язані спільним побу-

том, мають взаємні права та обов’язки, які визначені в Законі про домашнє насильство. 

Суб’єктами булінгу (цькування) є учасники освітнього процесу, які поділяються 

на учасників, які вчиняють булінг, і на тих, відносно яких він вчиняється (потерпілі осо-

би). Обов’язковою ознакою булінгу є потерпіла сторона, якою може бути виключно ма-

лолітня чи неповнолітня особа. Суб’єктами, які вчиняють булінг, є всі учасники освіт-

нього процесу. Таким чином постає ряд питань: хто є учасником освітнього процесу? Чи 

є учасниками освітнього процесу батьки, опікуни, піклувальники та інші особи, які про-

живають з малолітньою чи неповнолітньою особою та беруть участь у її вихованні та 

навчанні? Чи будуть їх дії, пов’язані з психологічним та фізичним насильством, кваліфі-

куватись як домашнє насильство чи як булінг? 

Ці питання недаремно постають, оскільки часткове переведення учнів загальноос-

вітніх закладів на дистанційну форму навчання в період введення карантинних заходів, 

викликаних, наприклад, сьогодні поширенням вірусу SARS-CoV-2, зумовлює те, що 

значну частину освітнього (навчального) процесу діти проводять дома і на батьків або 

осіб, що їх замінюють, лягає велике психологічне навантаження, пов’язане з необхідніс-

тю самостійного навчання дітей, що, як показує правозастосовча практика, останнім ча-

сом часто призводить до психічного зриву батьків та вчинення відносно дітей психоло-

гічного, а іноді незначного фізичного насилля, викликаного примушуванням до 

отримання знань, які іноді батьки, у зв’язку із суспільним прогресом та підвищенням 

рівня оволодіння новими знаннями, не в змозі дати дитині.  

У ст. 1 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII наведено 

досить широке визначення освітнього процесу як системи науково-методичних і педагогі-

чних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей [10]. У ст. 9 цього Закону визначено, що «однією із форм здобуття освіти 

є сімейна (домашня) форма здобуття освіти як спосіб організації освітнього процесу дітей 

самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної серед-

ньої) та/або неформальної освіти; відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не 

нижче стандартів освіти несуть батьки». Аналіз цих норм дає можливість стверджувати, 

що батьки та особи, що їх замінюють, теж є учасниками освітнього процесу і їх психологі-

чне та фізичне насильство над дітьми теж є правопорушенням. 

Відмінність за місцем вчинення діяння. У випадку, коли батьки або особи, що їх 

замінюють, здійснюють психологічне або мінімально допустиме насильство над дітьми 

в межах сім’ї (домашнього побуту) за межами навчального закладу, це діяння слід ква-

ліфікувати як домашнє насильство. У випадку, коли таке насильство над своєю дитиною 

чи над іншою дитиною здійснюється в межах навчального (освітнього) закладу, це діян-

ня буде кваліфікуватись як булінг, аналогічно таке діяння слід кваліфікувати як булінг, 

коли воно буде вчинятись поза межами освітнього закладу (школи) під час перебування 

дитини в спортивній, музичній, образотворчій секції чи школі незалежно від форми її 

власності, наприклад, у випадку булінгу тренера відносно дитини, якій не вдається ви-

конувати програму навчання (тренування). Таким чином, однією із юридичних ознак 

діянь, які кваліфікуються як домашнє насильство чи булінг є місце його вчинення: при 

домашньому насильстві – місце проживання дитини та інші місця її постійного, тимча-

сового чи разового перебування; при булінгу – освітній заклад та прирівняні до нього 

інші заклади освіти, в яких основним контингентом є малолітні та неповнолітні особи. 

Відмінність за способами вчинення діяння. Домашнє насильство здійснюється у 

спосіб застосування фізичного, психологічного чи економічного насильства, що не 

спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення жит-

ла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом пра-

во тощо, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному 

здоров’ю потерпілого. Відмінною (додатковою) ознакою булінгу є вчинення психологі-

чного насильства, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій (соці-

альних мереж, телефонних дзвінків, надсилання SMS-повідомлень), що на сьогодні з 

розвитком інформаційних технологій і комунікаційного спілкування є досить пошире-
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ним явищем, особливо коли відбувається систематичне, а іноді і масове цькування дити-

ни, наприклад, на соціальній сторінці навчальної групи, коли така інформація відома 

всім її учасникам, що принижує людську гідність цієї дитини, призводить до нервових її 

зривів, поганого харчування, поганого фізичного відчуття, а гірше, коли провокує фор-

мування в дитини суїцидальної поведінки, що переростає в кримінально каране діяння – 

доведення особи до самогубства (ст. 120 ККУ). 

Відмінність заходів відповідальності. Домашнє насильство вважається як право-

порушенням, так і злочином, і для його запобігання та припинення законодавець перед-

бачив спеціальні заходи. 

Так, за скоєння домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання 

термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового пе-

ребування (ст.173-2 КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 

штрафу від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або гро-

мадські роботи на строк від тридцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт 

на строк до п’ятнадцяти діб. 

Як було зазначено вище, відповідно до ст. 126-1 КК України за вчинення кримі-

нального порушення домашнього насильства, тобто умисного систематичного вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близь-

ких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здо-

ров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потер-

пілої особи, встановлена відповідальність у вигляді громадських робіт на строк від ста 

п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмежен-

ня волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років [11]. Зако-

ном встановлено, що до кривдника (особи, що вчинила домашнє насильство у будь-якій 

формі) суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, можуть бути встановлені спеціальні заходи щодо протидії домашньому на-

сильству, до яких віднесено: терміновий заборонний припис стосовно кривдника (вино-

ситься уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України); обмежува-

льний припис стосовно кривдника (виноситься судом); взяття на профілактичний облік 

кривдника та проведення з ним профілактичної роботи (здійснюється уповноваженими 

підрозділами органу Національної поліції України); направлення кривдника на прохо-

дження програми для кривдників (приймається рішення судом). 

За вчинення булінгу ст. 173-4 КУПАП передбачена відповідальність у вигляді 

штрафу або громадських робіт, або виправних робіт.  

Щодо ефективності даних заходів відповідальності зазначимо наступне: вони є до-

сить ефективними, коли булером є доросла особа, яка потенційно спроможна сплатити 

штраф чи може бути залучена до громадських робіт. Однак інша проблема, коли булером є 

неповнолітня особа, яка не досягла віку настання адміністративної відповідальності, тоді у 

відповідності до ч. 3 та 4 ст. 173-4 КУпАП за вчинення булінгу малолітніми або неповно-

літніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, у тому числі вчинене гру-

пою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, ‒ 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, або громадські 

роботи. Таким чином, за вчинення протиправного діяння сама малолітня особа та особа 

віком 14 – 16 років (досить свідомого віку) ніякої відповідальності не несе, що є очевид-

ним недоопрацюванням нормотворців. Для виправлення цієї ситуації, на нашу думку, но-

рмативно необхідно урегулювати, скоріше не як вид покарання, а як вид соціального 

впливу на неповнолітнього булера ‒ зобов’язання публічно та особисто вибачитись перед 

потерпілим та прийняття такого вибачення потерпілим, у тому числі із застосуванням за-

собів електронних комунікацій, якщо булінг здійснювався їх засобом, що матиме більш 

моральний та психологічний ефект, та зумовить досягнення основної мети адміністратив-

ного, як і будь-якого іншого покарання – вжиття ефективних мір впливу, які зумовлять 

виключення або мінімізацію протиправної поведінки особи в майбутньому. 

Таким чином, здійснивши порівняльну характеристику юридичних ознак домаш-

нього насильства та булінгу, визначимо їх ознаки, за наявності яких відбувається іден-

тифікація даних протиправних діянь, що має значення для їх кваліфікації на практиці з 

метою виокремлення та застосування найбільш ефективних мір юридичної відповідаль-

ності за їх вчинення. 

Необхідно розрізняти такі обовʼязкові ознаки домашнього насильства, як:  наси-
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льство завжди здійснюється з попереднім наміром, тобто умисно;  діяння кривдника по-

винно бути протиправним, тобто суперечити законодавству України; дії унеможливлю-

ють ефективний самозахист;  дії порушують права і свободи особи; насильницькі дії 

спричиняють шкоду (фізичну, морально-психологічну, матеріальну) іншій особі; пост-

раждалими від домашнього насильства можуть бути як члени сімʼї, так і інші особи, які 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного про-

живання; систематичність (повторюваність) діяння (для кримінального провадження). 

Ознаками булінгу є:  систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін ‒ 

кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);  насильство 

завжди здійснюється з попереднім наміром, тобто умисно; дії або бездіяльність кривдника, 

наслідком яких є заподіяння шкоди; дії кривдника порушують права і свободи особи.   

Підсумовуючи, можна визнати, що домашнє насильство та булінг  мають спільні 

риси: влада та контроль над жертвою; намір нашкодити, тобто кривдник навмисно за-

вдає емоційного або фізичного болю потерпілому; погроза подальшої агресії, тобто кри-

вдник і жертва розуміють, що це не перший і не останній випадок знущання. 

Наслідки домашнього насильства та булінгу для потерпілих також схожі ‒ це 

хронічні проблеми зі здоров'ям, фізична інвалідизація, психічні порушення (такі, як 

ПТСР, депресія, наркоманія, тривожні розлади та інші).  Діти, які зазнають насильства 

вдома і цькування в освітньому процесі, з раннього віку виявляють психологічні про-

блеми, такі, як надчутливість до загроз, неконтрольована агресія, що призводять до вто-

ринної травматизації.   

Висновки. Слід зазначити, що законодавством України за скоєння домашнього наси-

льства передбачено значно більше заходів впливу на кривдника – як превентивних, так і 

примусових, чим за скоєння булінгу. Тому, при виявленні фактів цькування між дітьми, уча-

сниками освітнього процесу, які перебувають у родинних відносинах (рідні брати і сестри, 

діти подружжя, колишнього подружжя, наречених або всиновлені), потрібно застосовувати 

законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Цей висновок ґрун-

тується на можливості застосувати до осіб, які проявляють ознаки цькування своїх рідних, як 

превентивний захід – терміновий заборонний припис і заборону в будь-який спосіб контак-

тувати з постраждалою особою. Також це дає можливість батькам або іншим законним 

представникам дитини, а також органу опіки та піклування звернутися до суду з метою ви-

несення обмежувального припису стосовно кривдника. Систематичне скоєння домашнього 

насильства є підставою для притягнення кривдника до кримінальної відповідальності, а при 

скоєнні булінгу – до адміністративної відповідальності.  
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SUMMARY 
Roman V. Myronyuk, Mykola I. Repan. Domestic violence and bullying: features of qualification 

and efficiency of liability. The article examines the problems of distinguishing bullying from domestic 
violence, highlights a number of similar features of these acts - physical, sexual, psychological or economic 
violence and the distinctive features - the place of commission, the range of subjects, methods of commission. 

A comparative description of the legal features of domestic violence and bullying, identified their 
features, in the presence of which the identification of these illegal acts, which is important for their 
qualification in practice in order to identify and apply the most effective measures of legal responsibility for 
their commission. Such obligatory signs of domestic violence as: violence is always carried out with the 
previous intention, ie intentionally are allocated; the act of the offender must be illegal, ie contrary to the laws of 
Ukraine; actions prevent effective self-defense; actions violate the rights and freedoms of the individual; violent 
actions cause harm (physical, moral, psychological, material) to another person; Victims of domestic violence 
can be both family members and other persons who are related by common life, have mutual rights and 
responsibilities, provided they live together; systematic (repeatability) of the act (for criminal proceedings). 
Distinctive signs of bullying are found out: systematicity (repeatability) of action; presence of the parties - the 
offender (buller), the victim (victim of bullying), observers (if any); violence is always carried out with intent, ie 
intentionally; actions or omissions of the offender, the consequence of which is harm; the actions of the offender 
violate the rights and freedoms of the individual. The common features of domestic violence and bullying are 
identified: power and control over the victim; intent to harm, ie the offender intentionally inflicts emotional or 
physical pain on the victim; the threat of further aggression, ie the offender and the victim understand that this is 
not the first and not the last case of bullying. The common features of domestic violence and bullying are 
identified: power and control over the victim; intent to harm, ie the offender intentionally inflicts emotional or 
physical pain on the victim; the threat of further aggression, ie the offender and the victim understand that this is 
not the first and not the last case of bullying. 

The effectiveness of measures of administrative responsibility for committing these acts is 
clarified, ways to improve them are suggested. 

Keywords: domestic violence, bullying, legal analysis, signs of commonality and differences, 
measures of administrative responsibility. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 

«КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ» В СУЧАСНУ СИСТЕМУ  

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМИ ПОСЛУГАМИ 
 

На основі аналізу наукових, емпіричних та публіцистичних джерел засвідчено необхідність 

дослідження стану та проблем імплементації міжнародно-правових стандартів «культурного сер-

вісу» в сучасну систему публічно-правового забезпечення населення соціально-культурними пос-

лугами, використовуючи необхідні адміністративно-правові інструменти. 

Зʼясовано специфіку міжнародно-правових документів забезпечення реалізації соціально-

культурних прав і свобод громадян, яка полягає у вирішенні юридичних, технічних, наукових й 

адміністративних проблем галузі. Розроблені міжнародними організаціями базові документи 

впливають не тільки на національну законотворчість держав-членів, але й на використання напра-

цьованого досвіду, що в результаті сприяє оптимізації системи надання культурних послуг. 

Наголошено на значущості міжнародно-правових норм, які є головним регулятором «куль-

турних» правовідносин, адже своїми приписами закладають вихідні засади, на яких має будувати-

ся національне «культурне» право певної країни. Саме міжнародні акти дозволяють сформувати 

уніфіковані норми регулювання правовідносин у культурній сфері. 

Ключові слова: культурна послуга, культурний сервіс, імплементація міжнародно-

правових стандартів, публічно-правове забезпечення, конвенція, угода, директива, зарубіжний 

досвід. 

 

Постановка проблеми. Євроінтеграційний вектор еволюції українського суспільс-

тва сприяв зміні парадигми державної культурної політики, зокрема, від збереження і 

утримання мережі культурних установ до забезпечення населення якісним культурним 

продуктом, створення належних умов доступності культурних благ та якісних культурних 

послуг з метою формування духовного потенціалу сучасного українського суспільства. 

Попри конституційно проголошені культурні гасла, в сучасних умовах у нашій 

країні культура поки не стала пріоритетним напрямом державної політики. Владні ін-

ституції поки що недооцінюють важливої ролі культури та мистецтва в процесах держа-

вотворення, розвитку всіх сфер суспільного життя, у формуванні інтелектуального поте-

нціалу суспільства. Відсутність цілісної концепції забезпечення населення культурними 

послугами, належної законодавчо-нормативної бази культурної сфери, здійснення бю-

джетної політики фінансування культури за «залишковим принципом», тобто в останню 

чергу або ж за дуже скороченими нормативами, унеможливлює повноцінний розвиток 

вітчизняної культури. Навіть попри прийняття в Україні низки законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють різні аспекти культурної діяльності, біль-
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шість з них залишаються внутрішньо суперечливими та далеко не повними, такими, що 

базуються на досить різних концептуальних засадах. 

Однак, перш ніж вести мову про національні регулятори забезпечення населення 

культурними послугами, треба звернутися до міжнародної практики, бо зараз спостеріга-

ється ситуація, коли країни починають застосовувати міжнародні визнані стандарти, які 

відповідають їх новій державності, а молодь цих країн починає визнавати переваги модер-

нізації, нові перспективні можливості, які пропонують сучасні революційні засоби комуні-

кації та цифрові технології, інтернаціоналізм і глобалізацію, знайомиться з можливостями 

множинної ідентичності та особистої самореалізації, а також усвідомлює роль і внесок 

культури і творчості (в сучасному визначенні цього поняття) у соціальні, економічні й гу-

манітарні програми та у національний, регіональний, індивідуальний розвиток. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Поки що 

немає концептуального уявлення про зміст публічно-правового забезпечення розвитку 

інституту «культурного сервісу» з огляду на світові та європейські стандарти надання 

населенню якісних соціально-культурних послуг, а також ролі у цьому процесі публічної 

адміністрації. Важливі аспекти правового забезпечення реалізації соціально-культурних 

прав і свобод громадян досліджувалися багатьма відомими правниками, зокрема слід 

згадати наукові праці В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, І. В. Арістової, О. М. Бандурки, 

Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, О. І. Безпалової, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, В. Т. Білоу-

са, І. Л. Бородіна, А. С. Васильєва, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, 

С. Т. Гончарука, Є. В. Додіна, О. І. Дрозда, В. О. Заросила, В. В. Зуй, Р. В. Ігоніна, 

Д. П. Калаянова, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, М. В. Коваліва, В. В. Ковальської, 

Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, С. Ф. Константінова, 

О. В. Кузьменко, С. О. Кузніченка, В. І. Курила, М. В. Лошицького, Д. М. Лук’янця, 

Р. С. Мельника, О. М. Мердової, Т. П. Мінки, Р. В. Миронюка, С. О. Мосьондза, 

О. М. Музичука, В. Я. Настюка, В. І. Олефіра, О. І. Остапенка, В. П. Пєткова, С. В. Пєт-

кова, Д. В. Приймаченка, Т. О. Проценка, О. П. Рябченко, Л. А. Савченко, Р. А. Сербина, 

С. Г. Стеценка, М. М. Тищенка, О. І. Харитонової, В. К. Шкарупи, О.С. Юніна та ін. Але 

водночас  проблематика публічно-правового забезпечення населення культурними пос-

лугами в аспекті використання позитивного зарубіжного досвіду та обґрунтування необ-

хідності імплементації світових стандартів організації культурного сервісу, комплексно 

не досліджувалась, оскільки переважна більшість вчених у своїх доробках висвітлюють 

її фрагментарно.  

Тому метою статті є необхідність дослідження стану та проблем імплементації 

міжнародно-правових стандартів «культурного сервісу» в сучасну систему публічно-

правового забезпечення населення соціально-культурними послугами, використовуючи 

необхідні адміністративно-правові інструменти. 

Виклад основного матеріалу. Європейські культурні інституції (насамперед, Ра-

да Європи), створивши нормативні акти різної юридичної ваги, зробили помітний внесок 

у справу формування європейських відносин у сфері забезпечення населення якісними і 

доступними культурними послугами, охорони культурної спадщини, захисту культур-

них традицій окремих спільнот, поширення культурного простору. Специфіка докумен-

тів полягає у вирішенні юридичних, технічних, наукових й адміністративних проблем 

галузі. Розроблені цими міжнародними організаціями базові документи впливають не 

тільки на національну законотворчість держав-членів, але й на використання напрацьо-

ваного досвіду, що в результаті сприяє оптимізації системи надання культурних послуг. 

Отже, визначивши загальні вимоги до провадження культурної діяльності на міжнарод-

ному рівні, наша країна взяла на озброєння певні механізми і заходи, випробувані на 

практиці. Україна як учасник міжнародних інституцій має повну відповідальність перед 

світовим співтовариством як за збереження своєї культурної спадщини, так і за оптимі-

зацію системи надання населенню культурних послуг. Ключовим у цьому аспекті зали-

шається питання подальшого формування дієвої законодавчої бази, що відповідає зага-

льновизнаним принципам і нормам міжнародного права, міжнародним зобов’язанням 

України. За роки незалежності наша держава зробила чимало для побудови такої право-

вої бази, вивела на новий рівень питання розвитку культурного простору країни. Основ-

ні законодавчі акти України загалом відповідають не тільки новим політичним, економі-

чним, соціальним умовам, але й вимогам міжнародного права. Це дає підстави 

стверджувати, що на сьогодні систему законодавства у культурній сфері загалом сфор-

мовано. Проте декларативний характер окремих норм та недостатність налагодженої 
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системи контролю за виконанням свідчать про потребу подальшого розвитку законодав-

ства шляхом його систематизації. 

Світові стандарти регулювання культурного простору та забезпечення населення 

культурними послугами закріплені найважливішими міжнародно-правовими докумен-

тами про культуру, які встановлюються крізь призму імплементації Угоди про асоціацію 

Україна  ЄС, відповідно до якої з метою забезпечення усього спектра прав громадян, 

зокрема й культурних, сторони повинні дотримуватися міжнародно-правових вимог ак-

тів не лише ЄС, а й інших міжнародних документів, у тому числі ООН, ОБСЄ, Паризької 

хартії для нової Європи 1990 р., ЄКПЛ 1950 р., інших документів РЄ, у тому числі рі-

шень ЄСПЛ, організацій у сфері захисту інтелектуальної власності тощо [1, с. 13]. 

До міжнародних документів з питань культури також належать: 

 угоди: Угода про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного хара-

ктеру (1950 р.); Угода між Урядом України та Європейською Комісією про участь Укра-

їни у програмі «Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для сектору куль-

тури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у 

підпрограмі «Медіа» програми «Креативна Європа» [2]; 

 декларації: Декларація Мехіко щодо політики у сфері культури (1982 р.); Де-
кларація принципів міжнародного культурного співробітництва (1966 р.); Декларація 

керівних принципів щодо використання мовлення через супутники для вільного розпо-

всюдження інформації, розвитку освіти та розширення культурних обмінів (1972 р.), 

Європейська декларація стосовно завдань у галузі культури (РЄ, 1984 р.), Всесвітня де-

кларація про культурне різноманіття (2001 р.); 

 рекомендації: Рекомендації, що визначають принципи міжнародного регламенту 

археологічних розкопок (1956 р.); Рекомендації щодо найбільш ефективних заходів за-

безпечення загальнодоступності музеїв (1960 р.); Рекомендації про збереження культур-

них цінностей, яким загрожує небезпека внаслідок проведення громадських і приватних 

робіт (1963 р.); Рекомендації про охорону в національному плані культурної і природної 

спадщини (1972 р.); Рекомендації про охорону рухомих культурних цінностей (1976 р.); 

Рекомендації про міжнародну стандартизацію статистики державного фінансування дія-

льності в галузі культури (1980 р.); Рекомендація № 36 Всесвітньої конференції щодо 

політики у сфері культури «Збереження культурної спадщини всіх віків» (1982 р.); Ре-

комендація № R(84)3 Комітету міністрів Ради Європи «Про принципи телевізійної рек-

лами» (1984 р.) та ін.; 

 програми: Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством куль-

тури України та Міністерством культури Республіки Білорусь на 2017–2021 роки; 

 конвенції: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., 

Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції; Всесвітня конвенція про 

авторське право (1952 р.); Конвенція про міжнародний обмін виданнями (1958 р.) [3]; 

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) [4]; Конвенція про 

охорону підводної культурної спадщини (2001 р.) [5]; Конвенція про охорону архітекту-

рної спадщини Європи (1985 р.) [6]; Бернська конвенція про охорону літературних і ху-

дожніх творів (1971 р.); Рамкова Конвенція Ради Європи про значимість культурної спа-

дщини для суспільства (2005 р.); Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та 

запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні 

цінності (1970 р.); Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 

(1988 р.) [7]; Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 

(1954 р.); Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовира-

ження (2010 р.) та ін.; 

 документи: Документ Краківскього симпозіуму з питань культурної спадщини 

держав  учасниць ОБСЄ (1991 р.), Документ Копенгагенської наради Конференції з 

людського виміру ОБСЄ (Копенгаген, 1990 р.) тощо. 

Ці та багато інших важливих міжнародних документів стосуються насамперед 

включення культури ключовим компонентом у загальний контекст стратегії розвитку, 

врахування традицій стосовно підтримки та її фінансування, функцій і рівнів системи 

управління культурою, в тому числі питань оптимальної побудови адміністративної 

структури, розподілу обов’язків, механізмів ухвалення рішень, взаємодії та координації 

різних урядових структур за тими чи іншими напрямами [8]. 

Попри розмаїття нормативних джерел, які прямо чи опосередковано на сьогодні 

сприяють реалізації культурних потреб громадян та забезпеченню населення культур-
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ними послугами, окремі експерти справедливо вважають, що на практиці, законодавство 

не забезпечує належних умов для розквіту культури або реальної підтримки її розвитку з 

огляду на недостатню реалізацію норм, що гарантуються законодавством; відчутною є 

проблема, повʼязана з розбіжностями й суперечностями у законодавчих актах, невідпо-

відністю окремих їх положень загально визнаним міжнародним стандартам. 

Приклади ситуацій, у яких законодавство радше заважає, ніж допомагає, станов-

лять патерналістські практики, що стримують процеси розвитку, управління й урізнома-

нітнення культурних галузей. У Законі України «Про культуру» так само бракує поло-

жень про покращення співпраці між державними структурами. Є також системні 

питання, що стосуються нового закону: наприклад, формулювання, повʼязані з керівни-

ми кадрами культури, повноважень державних службовців, і, хоча йдеться про «права», 

на практиці ці права не використовуються. 

Взагалі й сам Закон України «Про культуру» містить багато зауважень, серед яких: 

по-перше, повна відсутність інституційних засад функціонування культурної сфе-

ри, невизначеність функцій та повноважень органів державної влади та місцевого само-

врядування (в тому числі Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мініс-

трів України, відповідного центрального органу виконавчої влади) щодо забезпечення 

населення культурними послугами; 

по-друге, окремі норми закону не мають смислового навантаження і не зрозуміло 

яку мету переслідують. Наприклад, стаття 13 проголошує необхідність сприяння ство-

ренню єдиного культурного простору України та збереженню цілісності культури. У 

частині 1 цієї статті проголошено, що органи виконавчої влади та органи місцевого са-

моврядування під час підготовки пропозицій щодо формування та здійснення державної 

політики у сфері культури повинні враховувати необхідність створення єдиного культу-

рного простору України та збереження цілісності культури. Проте конкретних заходів 

щодо реалізації такого обовʼязку не передбачено; 

по-третє, зазначена по тексту необхідність забезпечення населення культурними 

послугами не знайшла продовження в законі, насамперед визначення їх видів, сфер та 

порядку надання; 

по-четверте, деякі положення закону мають декларативний характер, особливо в час-

тині реалізації громадянами права на доступ до культурних цінностей та культурних благ. 

Власне критерій доступності відповідних культурних послуг нормативно не визначений; 

по-пʼяте, більшість гарантій, які забезпечує держава працівникам культури, що 

працюють у державних і комунальних закладах культури, визначених у розділі VI зако-

ну, мають декларативний характер і не передбачають реальних механізмів їх реалізації.  

Недосконалість чинного «культурного» законодавства та системні прорахунки у 

питаннях правового забезпечення населення якісним культурним продуктом підтвер-

джується й даними соціологічного дослідження, згідно з яким 58,1 % опитаних респон-

дентів так само чинні норми, що визначають перелік державних соціальних гарантій 

забезпечення громадян культурними послугами (базовий набір культурних послуг), на-

зивають застарілими, такими, що не відповідають вимогам сьогодення та потребують 

суттєвих змін; друга кількісна категорія учасників опитування – 27,9 % свідчить, що 

законодавство можна вважати громіздким та неузгодженим, норми якого не завжди ви-

конуються, таким, що потребує кардинальних змін; нарешті, остання, найменша катего-

рія респондентів – 10,3 % свідчить, що чинне законодавство успішно працює у сучасних 

умовах і не потребує змін взагалі. Не відповіли на запитання 3,7 %. 

Та категорія опитаних, яка погано оцінює рівень ефективності характеру та змісту 

правових заходів у сфері забезпечення населення культурними послугами, намагалася 

конкретизувати причину своєї незадовільної оцінки, а саме 51,1 % говорять, що є гостра 

необхідність подальшого удосконалення нормативно-правової бази, яка не відповідає 

сучасним змінам у збереженні і використанні культурних благ та культурних цінностей 

для задоволення культурних потреб громадян, а 30,2 % вважають, що ефективність ни-

зька через погане виконання законопроєктів (правовий нігілізм). 

Отже, необхідність вдосконалення чинного законодавства у сфері культури не ви-

кликає сумнівів. До того ж окремі сфери культурного життя країни і досі перебувають по-

за межами законодавчого регулювання, що стосується, насамперед, діяльності неприбут-

кових організацій в галузі культури, клубної справи, виконавських видів мистецтва тощо. 

Висновки. Отже, міжнародно-правові норми є головним регулятором «культур-

них» правовідносин, адже своїми приписами закладають вихідні засади, на яких має бу-
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дуватися національне «культурне» право певної країни. Саме міжнародні акти дозволя-

ють сформувати уніфіковані норми регулювання правовідносин у культурній сфері. 

Значущість міжнародних актів стає ще більш актуальною в умовах культурної 

глобалізації, бо проблеми забезпечення культурних потреб громадян вийшли далеко за 

межі кордонів країн. У глобалізованому світі культура та відповідні культурні послуги 

стають все менш залежними від вузьконаціональної регламентації. Правове регулювання 

надання культурних послуг на міжнародному рівні стає все більш нерозривно 

повʼязаним з інформаційним правом, з комерційним правом, перетворюється у позанаці-

ональне без шкоди для національної специфіки, для розумної комерціалізації та медіати-

зації на національному рівні. 

Світові стандарти регулювання культурного простору та забезпечення населення 

культурними послугами закріплені найважливішими міжнародно-правовими докумен-

тами про культуру. Окремі, маючи рекомендаційний характер, водночас можуть сприяти 

більшій однаковості практики в окремих сферах культурної діяльності, що не регламен-

туються спеціальними міжнародними договірними умовами. Крім того, такі акти-

рекомендації готують основу для подальшої розробки міжнародних норм, правил і стан-

дартів, що матимуть обовʼязковий характер або сприятимуть поступовому визнанню 

відповідних правил поведінки як обовʼязкові культурні стандарти або звичаї. У такий 

спосіб створюються передумови для одноманітності правозастосовчої практики, а отже, 

широкого розвитку культурних правовідносин між субʼєктами різних держав. 

Об’єктивні відмінності в регулюванні таких відносин в кожній державі, що являють со-

бою бар’єри на шляху культурної глобалізації, можуть бути усунені саме за допомогою 

міждержавної уніфікації норм про культуру та мистецтво, в тому числі шляхом  гармоні-

зації статистичних даних та індикаторів розвитку галузей культури з європейськими та 

світовими стандартами і показниками (Євростат, ЮНЕСКО); впровадження міжнарод-

них стандартів ICOM щодо опису культурних цінностей; гармонізації законодавства про 

охорону культурної спадщини з містобудівними правилами, нормами і стандартами; 

приєднання до другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у 

випадку збройного конфлікту; модернізації системи освітньо-культурних центрів в ін-

формаційно-консультативні осередки тощо. 
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SUMMARY 

Andriy O. Sobakar, Anastasiya V. Aksiutina. Implementation of international legal stand-

ards of "cultural service" in the modern system of public and legal support of the population with 

social-cultural services. The article, based on the analysis of scientific, empirical and journalistic 

sources, testifies to the need to study the state and problems of implementation of international legal 

standards of "cultural service" in the modern system of public legal provision of social and cultural ser-

vices using the necessary administrative and legal tools. 

The specifics of international legal documents to ensure the implementation of socio-cultural 

rights and freedoms of citizens, which is to solve legal, technical, scientific and administrative problems 

of the industry. The basic documents developed by international organizations affect not only the national 

legislation of the member states, but also the use of experience, which in turn contributes to the optimiza-

tion of the system of cultural services. 

The main attention is paid to the world standards of regulation of cultural space and provision of 

cultural services to the population, which are enshrined in the most important international legal docu-

ments on culture, which are established through the prism of the implementation of the EU-Ukraine As-

sociation Agreement. 

Emphasis is placed on the permanent imperfection of the current "cultural" legislation and sys-

temic miscalculations in the issues of legal provision of the population with a quality cultural product, 

which is confirmed by the data of the sociological survey, according to which 58.1% of respondents guar-

antees of providing citizens with cultural services (basic set of cultural services) are called those that re-

quire significant improvement. 

Emphasis is placed on the importance of international legal norms, which act as the main regula-

tor of "cultural" legal relations, because their regulations lay down the basic principles on which the na-

tional "cultural" law of a country should be based. It is international acts that allow the formation of uni-

fied norms for the regulation of legal relations in the cultural sphere. 

Keywords: cultural service, cultural service, implementation of international legal standards, 

public law support, convention, agreement, directive, foreign experience. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЙНОГО  

НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, УМОВНО-ДОСТРОКОВО ЗВІЛЬНЕНИМИ  

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

 
Обґрунтовано соціально-правову обумовленість запровадження інституту пробаційного 

нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, в законодавство 
України. З’ясовано, що потреба чинення певного впливу (наглядового, виховного тощо) на осіб, 
умовно-достроково звільнених від відбування покарання, не є новою і засвідчена не лише за-
рубіжною, а й вітчизняною історією кримінально-виконавчого законодавства. Аналіз сучасних 
зарубіжних підходів засвідчив, що процедура умовно-дострокового звільнення передбачає дві 
взаємопов’язані стадії: 1) звільнення особи з установи виконання покарань; 2) встановлення за 
нею нагляду після звільнення. Зазначено, що покладення функції щодо здійснення контролю за 
особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, на уповноважені органи з 
питань пробації забезпечить реалізацію цього постпенітенціарного напряму на професійній основі. 

Ключові слова: умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, зарубіжний до-
свід, міжнародно-правове регулювання, пробаційний нагляд, органи пробації, суб’єкти пробації. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняної юриспруденції 

актуальність проведення фундаментальних досліджень у сфері кримінально-

виконавчого права обумовлена процесами реформування кримінально-виконавчої сис-

теми України (у зв’язку з ліквідацією 18 травня 2016 р. Державної пенітенціарної служ-

би України й передачею її повноважень Міністерству юстиції України) та удосконален-

ня кримінально-виконавчого законодавства, зокрема в частині адаптації правового 

статусу засудженого до європейських стандартів. Міністерством юстиції України на су-

часному етапі вживаються заходи, пов’язані з реалізацією Національної стратегії у сфері 

прав людини (затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015) [1], Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних право-

вих інститутів на 2015–2020 роки (схваленої Указом Президента України від 20 травня 

2015 р. № 276/2015) [2] та Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи 

України (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. 

№ 654-р) [3], положення яких орієнтовано: по-перше, на підвищення рівня формальних і 
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практичних каналів комунікації між органами державної влади та європейськими й між-

народними партнерами; по-друге, на наближення українського законодавства до станда-

ртів Європейського Союзу; по-третє, на подальше реформування пенітенціарної системи 

України шляхом впровадження в практику кримінально-виконавчих установ міжнарод-

ного досвіду пенітенціарної діяльності та вимог європейських стандартів у сфері вико-

нання покарань і поводження із засудженими. 

Серед найновіших здобутків відмічаємо підготовку проєкту Закону України «Про 

пенітенціарну систему» 2020 р. [4]. У разі прийняття відповідного Закону пенітенціарна 

система України набуде свого законодавчого визначення, що в перспективі поставить на 

порядок денний питання про розроблення проєкту Пенітенціарного кодексу України. 

Бути чи не бути Пенітенціарному кодексу України – покаже час та співпраця учених і 

практиків. Очевидно лише, що законодавство у сфері виконання та відбування покарань 

має враховувати сучасні реалії, відповідати потребам практики та за можливості орієн-

туватися на міжнародні стандарти. Одним із таких стандартів, що потребує сучасного 

осмислення правовою системою України, є необхідність здійснення пробаційного на-

гляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Теорети-

ко-методологічною основою розроблюваної в статті проблематики є наукові праці таких 

українських і зарубіжних учених, як: К. А. Автухова, І. Г. Богатирьова, 

О. І. Богатирьової, О. А. Гритенко, Т. А. Денисової, О. М. Джужі, Д. В. Казначеєвої, 

О. Г. Колба, Н. В. Коломієць, В. Я. Конопельського, О. М. Кревсуна, В. О. Меркулової, 

А. А. Рибянцева, А. Х. Степанюка, М. О. Стручкова, П. В. Тепляшина, В. М. Трубнико-

ва, С. І. Халимона, Н. Б. Хуторської, В. О. Човгана, О. О. Шкути, В. П. Шупілова, 

Д. В. Ягунова, І. С. Яковець та ін. 

Метою статті є обґрунтування соціально-правової обумовленості запровадження 

інституту пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбу-

вання покарання, в законодавство України. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз зарубіжного досвіду в ретроспективі пока-

зав, що до кінця XIX ст. позбавлення волі стало предметом усе більшої критики і посту-

пово втратило свою абсолютну позицію домінантного виду покарання. Замість нього 

багато європейських держав винайшли нові – нетюремні – покарання на зразок умовного 

вироку (suspended sentence) та умовно-дострокового звільнення під наглядом (supervised 

parole). У деяких країнах ці нові покарання без позбавлення волі становили тільки неве-

лику зміну в карній практиці; в інших – вони істотно змінили систему тюремного 

ув’язнення [5, с. 178–179]. 

Тож потреба чинення певного впливу (наглядового, виховного тощо) на осіб, 

умовно-достроково звільнених від відбування покарання, не є новою і засвідчена не ли-

ше зарубіжною, а й вітчизняною історією кримінально-виконавчого законодавства. 

Починаючи з 2003 р. і до 2014 р. КВК України містив низку статей, присвячених 

інституту громадського контролю за особами, умовно-достроково звільненими від від-

бування покарання, а саме: 

1. Стаття 160. Громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими 

від відбування покарання. 

2. Стаття 161. Порядок здійснення громадського контролю за особами, умовно-

достроково звільненими від відбування покарання. 

3. Стаття 162. Заходи громадського впливу щодо осіб, умовно-достроково звіль-

нених від відбування покарання. 

Зазначені статті було виключено з КВК України на підставі Закону України «Про 

внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового 

статусу засудженого до європейських стандартів» від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII [6]. 

При цьому в пояснювальній записці до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу 

засудженого до європейських стандартів» не було наведено жодних аргументів щодо 

виключення ст. 160–162. Водночас у записці вказано, що «даний законопроект спрямо-

ваний на усунення недоліків Кримінально-виконавчого кодексу України в частині до-

тримання конституційних вимог та європейських стандартів щодо режиму відбування 

покарання засудженими, забезпечення мети покарання, визначеної частиною другою 

статті 50 КК України» (курсив наш. – М. П., Л. О.) [7, с. 1]. Також одним з очікуваних 

правових та соціально-економічних наслідків прийняття проєкту Закону було визначено 
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«наблизити кримінально-виконавче законодавство України до загальноприйнятих стан-

дартів більшості європейських держав» (курсив наш. – М. П., Л. О.) [7, с. 2]. Навіть бі-

льше, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висно-

вку на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» [8] 

не висловило позиції щодо виключення з КВК України ст. 160–162. 

З огляду на вищезазначені формулювання особа, яка читає текст пояснювальної 

записки, зіставляючи його з текстом Закону України «Про внесення змін до Криміналь-

но-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до єв-

ропейських стандартів», розуміє таке: кримінально-виконавче законодавство європейсь-

ких країн та європейські стандарти (міжнародно-правові акти) не передбачають 

здійснення контролю (нагляду) за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від 

відбування покарання (протягом невідбутої частини покарання). 

Водночас не лише ретроспективні, а й сучасні зарубіжні підходи засвідчують не-

обхідність здійснення постпенітенціарного нагляду за особами, умовно-достроково зві-

льненими від відбування покарання. За результатами вконаного нами аналізу матеріалів, 

що містяться на офіційних сайтах пенітенціарних відомств та зарубіжних джерелах кри-

мінально-виконавчого (пенітенціарного) права, було виявлено таке. 

Зокрема, на офіційному сайті Національного інституту виправної системи Депар-

таменту юстиції США зазначається, що процедура умовно-дострокового звільнення (pa-

role) передбачає дві взаємопов’язані стадії: 1) звільнення особи з установи виконання 

покарань; 2) встановлення за нею нагляду після звільнення [9]. 

Щодо інших джерел пенітенціарної політики в зарубіжних країнах установлено, 

що, наприклад, у ФРН особі, умовно-достроково звільненій від відбування покарання, 

встановлюється іспитовий строк у межах невідбутої частини строку покарання. Для 

здійснення контролю за звільненими використовують професійну службу пробації разом 

із добровільними представниками громадськості, які безкоштовно здійснюють нагляд за 

такими особами та надають допомогу у їх ресоціалізації [10, с. 38]. Зазначимо, що наве-

дені засади взаємодії органів і установ виконання покарань із громадськими організаці-

ями під час проведення тих або інших заходів спостереження за засудженими або звіль-

неними, надання їм допомоги у ФРН реалізуються вже 40 років, на що свого часу 

звертали увагу зарубіжні вчені М. О. Стручков та В. П. Шупілов [11, с. 55]. 

В іншій європейській країні – Норвегії – також передбачено відповідну вказівку 

на необхідність здійснення постпенітенціарного нагляду за особами, умовно-достроково 

звільненими від відбування покарання, суб’єктом якого є органи пробації. 

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону Норвегії «Про виконання покарань» та 

ст. 3-42, 3-43 Правил «Про виконання покарань», на особу, умовно-достроково звільнену 

від відбування покарання, протягом іспитового строку (невідбутої частини покарання) 

можуть бути покладені такі обов’язки: а) виконувати рішення щодо місця проживання; 

б) з’являтися у тверезому стані до державного або муніципального органу, до визначеної 

особи або до громадської організації за вказівкою Виправної служби (дата першої явки 

та періодичність явки встановлюється начальником тюрми спільно зі службою пробації); 

в) виконувати рішення про проходження лікування; г) виконувати рішення щодо місця 

перебування, роботи або навчання; д) утримуватися від контактів із визначеними особа-

ми [12, с. 14; 13, с. 12]. 

Окрім того, п. 1 Рекомендації N Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам «Про умовно-дострокове звільнення» встановлює, що «умовно-

достроковим звільненням визнається звільнення особи, яка відбуває позбавлення волі, 

раніше призначеного терміну з накладенням на цю особу з урахуванням особливостей її 

особистості обов’язків, яких вона повинна дотримуватися після звільнення». П. 3 Реко-

мендації також передбачено, що «умовно-дострокове звільнення має сприяти переходу 

ув’язненого від життя в тюрмі до законослухняного життя в суспільстві за допомогою 

накладання на нього обов’язків, яких він повинен дотримуватися після звільнення, і здій-

снення контролю за ним, що сприяло б досягненню цієї мети, захисту громадської без-

пеки і скороченню рівня злочинності в суспільстві» (курсив наш. – М. П., Л. О.). 

Зі свого боку, п. 8 рекомендує таке: «Щоб зменшити ризик повторного вчинення 

злочину умовно-достроково звільненими ув’язненими, необхідно існування можливості 

накладення на них з урахуванням їх особистості таких обов’язків: 

– виплатити компенсацію або відшкодувати шкоду потерпілому; 
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– пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності або іншого 

виліковного захворювання, явно пов’язаного з фактом вчинення злочину; 

– працювати або займатися будь-якою іншою схваленою діяльністю, наприклад, 

навчатися або пройти професійну підготовку; 

– брати участь в індивідуальних розвиваючих програмах; 

– не проживати у визначених місцях, не відвідувати визначених місць». 

У Рекомендації N Rec (2003) 22 також зазначається, що «як правило, умовно-

дострокове звільнення має супроводжуватися наглядом, що полягає в наданні допомоги 

та проведенні контрольних заходів. Характер, тривалість та інтенсивність нагляду мають 

встановлюватися з урахуванням особливостей кожної конкретної справи. Протягом пе-

ріоду умовно-дострокового звільнення має бути можливість коригувати характер, три-

валість та інтенсивність нагляду» (п. 9). «Обов’язки або заходи з нагляду не повинні 

призначатися на період часу, що перевищує невідбуту частину покарання» (п. 10) [14]. 

Отже, вищезазначені приклади зарубіжного пенітенціарного досвіду, а також від-

повідні міжнародно-правові норми засвідчують, що виключення у 2014 р. з 

КВК України норм, що передбачали контроль за особами, умовно-достроково звільне-

ними від відбування покарання, суперечить європейським стандартам, у зв’язку з чим у 

цій частині назва Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого ко-

дексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандар-

тів» видається алогічною. 

Тому пропонуємо доповнити КВК України нормами, що передбачають здійснення 

контролю за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання. 

Зазначимо, що таку пропозицію підтримало 91,1 % респондентів учених і 76,0 % 

практиків. При цьому, на думку 85,4 % учених і 69,1 % практиків (у межах тих, хто підт-

римав вказану пропозицію), функції щодо здійснення контролю за особами, умовно-

достроково звільненими від покарання, необхідно покласти на уповноважені відбування 

органи з питань пробації; 6,1 % і 12,7 % відповідних категорій респондентів пропонують 

такі функції покласти на громадськість (спостережні комісії); відповідно 3,7 % і 2,1 % 

висловили думку, що такі функції мають здійснювати органи Національної поліції; 2,4 % 

і 14,1 % – уповноважені органи з питань пробації спільно з громадськістю; 0,8 % прак-

тиків висловилися за здійснення відповідних функцій уповноваженими органами з пи-

тань пробації спільно з органами Національної поліції; 2,4 % учених і 1,2 % практиків – 

комплексно всіма названими суб’єктами. 

Зазначимо, що учасниками відповідного експертного опитування стали: 1) 90 учених 

із науковими ступенями кандидата і доктора наук (м. Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, 

Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернігова), які досліджують проблеми пенітенціарної науки 

та пов’язаних із нею галузей; 2) 800 практиків правозастосовних і правозахисних інституцій, 

із них: персонал органів і установ виконання покарань Міністерства юстиції України 

(480 осіб), судді (110 осіб), прокурори (70 осіб), адвокати (140 осіб). 

Ми підтримуємо позицію, за якою функції щодо здійснення контролю за особами, 

умовно-достроково звільненими від відбування покарання, необхідно покласти на упов-

новажені органи з питань пробації, оскільки це забезпечить реалізацію цього постпені-

тенціарного напряму на професійній основі. Крім того, уповноважені органи з питань 

пробації, керуючись ст. 163–166 КВК України, здійснюють нагляд за поведінкою осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням. З огляду на це та з метою уніфі-

кації сформульованої нами пропозиції з положеннями Закону України «Про пробацію» 

правильним є використання поняття «нагляд за особами, умовно-достроково звільнени-

ми від відбування покарання». 

Обґрунтування уповноважених органів з питань пробації як суб’єктів здійснення 

нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, базуєть-

ся на таких положеннях міжнародного й українського законодавства: 

1) Закон України «Про пробацію» передбачає пенітенціарну пробацію, під якою, згід-

но з ч. 1 ст. 11, розуміється підготовка осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового 

влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання [15]. Зважаю-

чи на вищевикладене, з особами, щодо яких здійснюються заходи з підготовки до умовно-

дострокового звільнення, працюють уповноважені органи з питань пробації; і буде логічно, 

якщо після звільнення, з метою закріплення результатів виправлення і ресоціалізації, зі зві-

льненими особами продовжать працювати названі суб’єкти; 
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2) п. 12 Рекомендації N Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам «Про умовно-дострокове звільнення» передбачає, що підготовка умовно-

дострокового звільнення має бути організована за умови тісного співробітництва з тю-

ремним персоналом та персоналом органів з нагляду за особами, звільненими умовно-

достроково, і завершена до закінчення мінімального або встановленого періоду [14]. 

Отже, міжнародно-правові акти дотримуються позиції щодо єдності суб’єкта, залучено-

го у процес підготовки умовно-дострокового звільнення та нагляду за особами, звільне-

ними умовно-достроково. 

На додаток до сказаного варто наголосити, що, відповідно до ст. 3-44 Правил 

«Про виконання покарань», у Норвегії контроль за особами, умовно-достроково звільне-

ними від відбування покарання, здійснює служба пробації [13, с. 13]. Такі самі функції 

покладено на служби пробації інших досліджених нами зарубіжних країн. 

Висновки. Саме на вищенаведених судженнях ґрунтується наша пропозиція щодо 

покладення функцій зі здійснення нагляду за особами, умовно-достроково звільненими 

від відбування покарання, на уповноважені органи з питань пробації. 

Організаційно-правовим чинником, що сприятиме запровадженню інституту про-

баційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покаран-

ня, в законодавство України, є норма абз. 2 ч. 4 ст. 5 проєкту Закону України «Про пені-

тенціарну систему» 2020 р. [4], якою замість нині чинної чисельності персоналу 

уповноважених органів з питань пробації, що визначається в розмірі п’яти відсотків кі-

лькості осіб, які перебувають на обліку в цих органах (закріпленої на рівні ст. 2 Закону 

України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України» [16]), 

передбачено збільшене – десятивідсоткове співвідношення чисельності персоналу орга-

нів пробації від числа суб’єктів пробації. Тому за рахунок збільшеної в перспективі чи-

сельності персоналу уповноважених органів з питань пробації можна ефективно здійс-

нювати функцію пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від 

відбування покарання. 
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SUMMARY 

Mykhaylo S. Puzyrov, Lyudmyla I. Olefir. Socio-legal conditionality for introduction of the 

institute of probation supervision over convicts on parole into the legislation of Ukraine. The article 

substantiates a socio-legal conditionality for introduction of the institute of probation supervision over 

convicts on parole into the legislation of Ukraine. It was found that the need to exert a certain influence 

(supervisory, educational, etc.) over convicts on parole is not new and is evidenced not only by foreign 

but also domestic history of criminal and executive law. The analysis of modern foreign approaches has 

shown that the procedure of parole provides for two interrelated stages: 1) release of a person from a 

penitentiary institution; 2) establishing supervision over him/her after release. It is noted that the assign-

ment of the function of exercising control over convicts on parole to probation authorities will ensure the 

implementation of this post-penitentiary area on a professional basis. 

The substantiation of probation authorities as subjects of supervision over convicts on parole is 

based on the following provisions of international and Ukrainian legislation: 

1) The Law of Ukraine «On Probation» provides for penitentiary probation, which, according to 

Part 1 of Article 11, means the preparation of persons serving a punishment of restraint of liberty or im-

prisonment for a fixed term, to release for employment and accommodation of such persons after release 

at their chosen place of residence. In view of this, probation authorities work with the persons in respect 

of whom measures for preparation for parole are carried out; and it will be logical if after the release, in 

order to consolidate the results of correction and re-socialization, the mentioned authorities will continue 

to work with the released persons; 

2) Paragraph 12 of Recommendation Rec(2003)22 of the Committee of Ministers to member 

states on conditional release (parole) provides that the preparation for conditional release should be orga-

nized in close collaboration with all relevant personnel working in prison and those involved in post-

release supervision, and be concluded before the end of the minimum or fixed period. Thus, international 

legal acts adhere to the position on the unity of the subject involved in the process of preparation of parole 

and supervision over convicts on parole. 

Keywords: parole, foreign experience, international legal regulation, probation supervision, pro-

bation authorities, probation subjects. 
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ЩОДО РОДОВОГО ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТІВ 

НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ  

НЕДОТОРКАНОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ 
 

Здійснено аналіз стану дослідження родового та безпосереднього об’єктів злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи. Обґрунтовується висновок про суперечливість 
деяких поглядів вчених на зміст та взаємодію статевої свободи та статевої недоторканості як 
об’єктів кримінально правової охорони. Аргументується позиція щодо змісту статевої недоторка-
ності як універсального соціально біологічного стану і об’єкту кримінально правової охорони, що 
має багаторівневу суспільно правову регуляцію (охорону) та виділяються: а) ціннісний, б) регуля-
тивний, в) медичний, г) інформаційний та д) фізичний рівні статевої недоторканості. 

Ключові слова: статева свобода, статева недоторканість, кримінально правова охорона, 
родовий та безпосередній об’єкти статевого злочину. 
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Постановка проблеми. В Україні спостерігається погіршення криміногенної си-

туації, кількості тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи 

суттєво не скорочується. Окреме місце в цьому сумному переліку посідають злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, в тому числі й щодо неповно-

літніх осіб. За офіційною статистикою Офісу ГПУ, за 2017–2019 рр. загалом кількість 

облікованих злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості зменшилася. 

Зокрема, за 2017 р. зареєстровано 849 злочинів, при цьому вручено повідомлення про 

підозру 610 особам, у 2018 р. –  821 злочин (595 підозр), у 2019 р.– 750 злочинів (537 

підозр). За статтею 156 КК «Розбещення неповнолітніх» у 2017 р. зареєстровано 285 

злочинів (164 підозри) й  за 155 КК «Статеві зносини з особою, яка не досягла шістна-

дцятирічного віку» – 50 злочинів (16 підозр); у 2018 р. відповідно 274 злочини (155 пі-

дозр) та 84 злочини (50 підозр); у 2019 р. – 250 злочинів (150 підозр) та 64 злочини (30 

підозр) [1]. Зазначені злочини характеризуються виключною аморальністю та цинічніс-

тю дій винних осіб щодо своїх жертв. Як правило, вони завдають жертвам глибоких мо-

ральних та психічних травм, наносять серйозну шкоду їхньому фізичному та психічному 

здоров’ю. Крім того, статеві злочини мають високу суспільну небезпеку не тільки через 

заподіяння шкоди іншим суспільним відносинам та соціальним і моральним цінностям, 

–  нормальному фізичному й психологічному розвитку дітей та підлітків, а ще через 

руйнування соціальних зв’язків жертв таких злочинів, важкої і довгої адаптації в суспі-

льстві після перенесених моральних та фізичних травм, виникнення небезпечних постт-

равматичних психічних розладів тощо [2]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, серед них і ненасильницькі 

злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх, досліджували вітчизняні правни-

ки, а саме: С. М. Авраменко, Ю. В. Александров, М. І. Бажанов, В. І. Борисов, 

Л. П. Брич, Л. В. Дорош, О. О. Дудоров, О. Г. Кальман, С. С. Косенко, К. Д. Кулик, 

Т. Д. Лисько, Г. Я. Мартинишин, Я. В. Мачужак, Л. І. Мороз, В. Ю. Омецинська, 

В. О. Навроцький, О. О. Світличний, М. І. Хавронюк, С. В. Чмут, А. П. Шеремет та ін. 

Однак проблема співвідношення статевої свободи та статевої недоторканості як об’єктів 

кримінально правової охорони в доктрині кримінального права вирішується суперечли-

во. На усталених доктринальних положеннях та власних поглядах на предмет дослі-

дження, а також кримінальному законодавстві України, що стояло та стоїть на забезпе-

ченні охорони статевої свободи та статевої недоторканості особи, здійснено спробу по-

новому визначити родовий та безпосередній об’єкти ненасильницьких злочинів, що по-

сягають на статеву недоторканість неповнолітніх осіб. 

Метою дослідження є науковий пошук та обґрунтування змісту та взаємодії родового 

та безпосереднього об’єктів ненасильницьких злочинів, що посягають на статеву недоторка-

ність неповнолітніх осіб в межах Розділу IV Особливої частини (ст. 155 та 156 КК). 

Виклад основного матеріалу. З назви розділу IV Особливої частини КК можна 

зробити висновок, що законодавець вважає родовим об’єктом цих злочинів статеву сво-

боду та статеву недоторканість. Натомість сучасні правники зазначають, що родовий 

об’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості перебуває у стадії роз-

робки [3, с. 110; 4, с. 7–8]. З огляду на це, особливої актуальності набуває дослідження 

змісту родового об’єкта злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості. Бі-

льшість поглядів на родовий об’єкт статевих злочинів, висловлених у радянській кримі-

нально-правовій літературі, ґрунтувалися на визначенні об’єкта цих суспільно небезпеч-

них діянь, запропонованого П. І. Люблінським, який вказував, що до таких належать 

злочини, спрямовані на задоволення своєї статевої пристрасті чи іншої особи, які за сво-

їм об’єктивним характером порушують соціальний уклад статевих відносин [5, с. 21]. А. 

П. Шеремет зазначає, що злочини проти статевої свободи так чи інакше порушують ук-

лад статевих стосунків, стають суспільно небезпечними відхиленнями від норм сексуа-

льної поведінки людей. Тому визначення поняття статевих злочинів має за мету встано-

влення кола діянь, що належать до цієї групи, та їх основних і спеціальних ознак [6, с. 8]. 

Раніше тотожні або близькі погляди на родовий об’єкт статевих злочинів обстоювали Б. 

А. Бліндер, Б. В. Данієльбек, О. П. Дьяченко та інші радянські криміналісти [7, с. 5; 8, с. 

8; 9, с. 16]. Зрозумілим є прагнення цих та інших правників надати родовому об’єкту 

статевих злочинів більшого змісту за рахунок статевої моральності. Зміст укладу стате-

вих стосунків неможливо розглядати у відриві від поняття статевої моральності. Статева 

моральність є однією із складових системи моральних цінностей суспільства. Проте ста-

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_155/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_155/
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тева моральність містить у собі комплекс норм, що не можуть охоронятися кримінально-

правовими засобами. Це стосується таких суто моральних цінностей, як вірність, любов, 

взаємоповага, рівноправність тощо. Саме через увагу до цих категорій моралі 

О. М. Ігнатов ототожнює «статеві злочини» та «злочини проти моральності». За погля-

дами цього правника, будь-який злочин є аморальним вчинком, але статеві злочини амо-

ральні за своєю сутністю, тому що вони пов’язані з порушенням моральних принципів, 

якими керується суспільство [10, с. 16]. 

Визначати родовий об’єкт статевих злочинів як уклад статевих стосунків у суспі-

льстві досить суперечливо. Уклад статевих стосунків дуже містке й широке поняття. 

Воно пов’язане з комплексом організаційних, економічних, правових, моральних відно-

син у суспільстві. Очевидно, що в поле зору кримінально-правового регулювання (охо-

рони) не входять великі блоки таких відносин. Незбіг фактичного обсягу всього укладу 

статевих відносин у суспільстві з родовим об’єктом злочинів проти статевої свободи і 

статевої недоторканості насамперед позначається на доцільності і можливості впливати 

на них кримінально-правовими засобами. Вищенаведені аргументи надають підстави не 

погодитися з таким баченням родового об’єкта статевих злочинів. 

Л. Г. Козлюк пропонує дещо вдосконалити визначення родового об’єкта статевих 

злочинів за рахунок заміни терміна «стан статевих стосунків» на «порядок, що склався». 

Ця дослідниця аргументує свою пропозицію тим, що ґрунтовніше розкривати суспільну 

небезпечність статевих злочинів, наголошуючи, що вони порушують встановлені норми 

поведінки у статевих відносинах. Отже, вважаємо, що запропоноване визначення за своєю 

суттю насамперед передбачає дотримання норм статевих відносин між людьми, незалежно 

від того, чи є це нормами права чи моралі [11, с. 181]. З цим погодитися також не можна. 

По-перше, не бачимо принципової різниці в заміні фактично однопорядкових термінів 

«стан» і «порядок», семантичне значення яких практично тотожне. По-друге, запропоно-

ване визначення родового об’єкта статевих злочинів також, як і попередньо розглянуті 

погляди, не розмежовує моральні і правові основи статевих стосунків у суспільстві. 

Останнім часом набуває поширення погляд, згідно з яким родовим об’єктом ста-

тевих злочинів є «безпека сексуальної сфери» або «безпечність статевих відносин». Ця 

позиція кореспондується із підвищенням ролі правових засобів, що гарантують людині 

безпеку життєдіяльності в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Зокрема, 

Г. П. Краснюк робить висновок, що більш точному визначенню сутності об’єкта стате-

вих злочинів буде сприяти введення у науковий обіг єдиного визначення, яке б містило в 

собі статеву недоторканість і статеву свободу. Використання терміна «сексуальна безпе-

ка» дозволяє, по-перше, наголосити, що статева недоторканість і статева свобода  – по-

няття однопорядкові, взаємопов’язані; по-друге, наочно показати, що об’єкт сексуальних 

злочинів проти неповнолітніх, незважаючи на яскраво виражену специфіку, все ж таки є 

невід’ємною частиною родового об’єкта статевих злочинів;  по-третє, більш точно відо-

бражає сутність об’єкта статевих злочинів, що полягає насамперед у безпеці особи у 

сфері сексуальних відносин [12, с. 48]. На жаль, дослідниця не розвинула своєї аргумен-

тації щодо доцільності використання «сексуальної безпеки» як родового об’єкта стате-

вих злочинів. 

У більшості вітчизняних досліджень, присвячених кримінально-правовій характе-

ристиці статевих злочинів, зазначається, що родовим об’єктом цієї групи суспільно не-

безпечних діянь є статева свобода і статева недоторканість [13, с. 90; 14, с. 88]. Ці суспі-

льні відносини охороняються єдиним комплексом кримінально-правових норм, 

об’єднаних у розділі IV «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості». 

Ми вважаємо, що статева свобода і статева недоторканість є системою однорідних, вза-

ємопов’язаних та взаємозумовлених груп суспільних відносин, що охороняються єдиним 

комплексом кримінально-правових норм та є родовим об’єктом статевих злочинів. 

Однак зміст статевої свободи та статевої недоторканості як складових родового 

об’єкта злочинів, передбачених у розділі IV Особливої частини КК, у правників не 

знайшли єдиного визначення. Наприклад, О. О. Дудоров розуміє статеву свободу як пра-

во повнолітньої і психічно нормальної особи самостійно обирати собі партнера для ста-

тевих зносин і не допускати у сфері статевого спілкування будь-якого примусу [15, с. 4–

5]. Л. В. Дорош визначає статеву свободу у вигляді права особи на самовизначення у 

сфері статевих відносин, реальну можливість особи вступати в добровільне статеве спіл-

кування з обраним партнером у будь-який час і в будь-який сексуально прийнятній фор-

мі за умови, що воно не суперечить нормативно-правовим приписам щодо охорони осо-
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би та громадського порядку [16, с. 70]. З цих визначень випливає, що «статева свобода», 

по-перше, є природним правом жінки або чоловіка, які досягли повноліття; по-друге, 

передбачає статеві зносини за обопільною згодою партнерів (добровільно, без примусу, 

насильства тощо); по-третє, не має обмежень щодо статі партнера та форм задоволення 

статевої пристрасті; по-четверте, не повинна порушувати законні права й інтереси інших 

осіб, держави та суспільства. Тому не мають статевої свободи особи певного віку та ста-

ну: психічно хворі особи, які визнані судом недієздатними, особи, які не досягли певно-

го віку чи статевої зрілості. Статева свобода брутально порушується у випадках застосу-

вання насилля, погроз, використання безпорадного стану потерпілого. Вона не повинна 

порушувати громадський порядок у виключно цинічних, безсоромних випадках або 

аморальних формах. Тому статева свобода, як об’єкт кримінально-правової охорони мо-

же бути визначена як право особи, яка згідно з чинним законодавством досягла віку 

вступу в сексуальні стосунки, вільно задовольняти свої статеві потреби, не порушуючи 

законних прав і інтересів інших осіб, держави та суспільства. 

«Статева недоторканість» як друга складова родового об’єкта, насамперед, поля-

гає в забороні будь-якого неправомірного втручання у сферу статевих відносин малоліт-

ньої або неповнолітньої особи. Проблема визначення «статевої недоторканості» та її 

співвідношення із «статевою свободою» суперечливо вирішується в літературі. Пошире-

ним є погляд, що статева недоторканість є об’єктом статевого злочину щодо неповнолі-

тнього, а статева свобода обмежується виключно у випадках вчинення статевих злочинів 

«відносно дорослих осіб» [17, с. 9; 18, с. 20–21]. Не згодна з цією думкою Г. Л. Крігер, 

яка зазначає, що порушення статевої недоторканості завжди порушує й статеву свободу 

[19, с. 221]. А. Б. Утямішев, навпаки, вважає, що статева недоторканість є похідною від 

статевої свободи. Цей дослідник розмірковує так: «Про статеву недоторканість як безпо-

середній об’єкт статевих злочинів необхідно говорити виключно відносно осіб, що: 

1) перебувають у безпорадному стані; 2) не усвідомлюють дійсного соціального значен-

ня вчиненого; 3) з якими загалом не можна вступати у статеві зносини. До таких осіб 

належать, наприклад, душевнохворі, малолітні, непритомні особи та інші. Ці особи є 

недоторканими у статевому відношенні незалежно від отриманої згоди на ті чи інші сек-

суальні дії з ними» [21, с. 92]. 

Як бачимо, науковці по-різному співвідносять досліджувані безпосередні об’єкти 

статевих злочинів. Одні правники вважають їх самостійними категоріями, що як об’єкти 

кримінально-правової охорони не перехрещуються. За їх поглядами, малолітня та непо-

вноліття особа має статеву недоторканість, але не має статевої свободи. Дорослі ж, на-

буваючи статевої свободи, втрачають статеву недоторканість. Другі вважають статеву 

свободу і статеву недоторканість спорідненими категоріями, що частково чи повністю 

перетинаються, та наполягають на тому, що неповнолітні особи також, поряд із дорос-

лими жінками та чоловіками, мають статеву свободу. Треті ж, навпаки, стверджують, що 

неповнолітні, якщо вони навіть не досягли статевої зрілості, набувають статевої свободи 

в повному обсязі з моменту досягнення ними віку, що дає змогу усвідомлювати значен-

ня та роль статевих зносин. Стосовно малолітніх, то в силу їх психофізичного розвитку 

вони не мають змоги усвідомлювати роль і значення статевих зносин, а тому, відповід-

но, не можуть мати статевої свободи. Існує навіть погляд, що статева недоторканість 

поширюється на осіб чоловічої та жіночої статі у будь-якому віці, а не тільки на малолі-

тніх та неповнолітніх. Право на статеву недоторканість та статеву свободу надається 

всім громадянам, незалежно від статі та віку, міри моральної гідності та доброчесності. 

Більшою послідовністю вирізняється позиція В. В. Сташиса і М. І. Бажанова, які 

пов’язують статеву недоторканість з абсолютною забороною будь-якого втручання у 

статеву сферу особи, яка не набула статевої свободи. Отже, статева свобода та статева 

недоторканість є самостійними безпосередніми об’єктами кримінально-правової охоро-

ни. Статева свобода є невід’ємною складовою комплексу природних прав і свобод лю-

дини. Особа набуває повної статевої свободи з досягненням віку, коли держава законо-

давчо визначає її право утворити нову суспільну ланку – сім’ю (з 17 років – жінки та 18 

років – чоловіки). До цього часу держава гарантує та забезпечує гармонійний фізичний і 

психічний статевий розвиток малолітньої дитини та підлітка, створюючи навколо таких 

осіб правовий статус «статевої недоторканості» [22, с. 154]. 

Тож статева свобода як безпосередній об’єкт злочинів, по-перше, є невідчужува-

ним природним правом жінки або чоловіка, які досягли певного віку або статевої зрілос-

ті; по-друге, передбачає можливість сексуальних зносин за обопільною добровільною 
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згодою партнерів (без насильства або загрози його застосування); по-третє, не має об-

межень щодо статі сексуального партнера та форм задоволення статевої пристрасті; по-

четверте, при цьому не мають порушуватися законні права й інтереси інших осіб, дер-

жави та суспільства. Не мають статевої свободи особи певного віку та стану: психічно 

хворі особи, які визнані судом недієздатними, особи, які не досягли шістнадцятирічного 

віку. Вони не повинні порушувати громадський порядок, вчиняючись у виключно цині-

чних, безсоромних випадках або аморальних формах. Статева свобода може бути визна-

чена як невідчужуване, природне право особи, яка досягла певного віку або статевої зрі-

лості, вільно вступати у статеві зносини або в інший спосіб задовольняти свої статеві 

потреби, не порушуючи законних прав і інтересів інших осіб, держави та суспільства. 

Статева свобода порушується у випадках застосування фізичного або психічного насил-

ля, використання безпорадного стану потерпілої особи. Статева недоторканість як без-

посередній об’єкт, насамперед, полягає в забороні будь-якого неправомірного втручання 

у сферу статевих відносин малолітньої або неповнолітньої особи. Статева недоторка-

ність є універсальним соціально-біологічним станом та має багаторівневу суспільно-

правову регуляцію (охорону). На наш погляд, треба виокремити: а) ціннісний, б) регуля-

тивний, в) медичний, г) інформаційний та д) фізичний рівні статевої недоторканості [23, 

с. 154]. Ціннісний рівень відображає моральні цінності суспільства, яке схвалює своєча-

сне, поступове входження особи в повноцінні статеві відносини. Суспільна мораль засу-

джує будь-яке брутальне статеве поводження з дітьми та підлітками, проте заохочує та 

спрямовує в пізнавальне русло релігійні, родинні або шкільні бесіди (програми) зі стате-

вого виховання. Регулятивний рівень встановлюється у нормах Сімейного кодексу Укра-

їни, який визначає вік осіб жіночої (17 років) та чоловічої статі (18 років), з досягненням 

якого вони можуть вступати в шлюбні відносини (ст. 21, 22 СК). У випадках, якщо осо-

ба, яка досягла 14 років, подала заяву, за рішенням суду їй може бути надано право на 

шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (ч. 2 ст. 23 СК). Медичний 

вимір пов’язаний із визначенням статевої зрілості, згідно з Правилами проведення судо-

во-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної 

експертизи, затвердженими наказом МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6. Інформаційний 

рівень статевої недоторканості полягає в забороні інформування у будь-який спосіб ма-

лолітніх та неповнолітніх про сексуальні відносини до досягнення ними 16-річного віку. 

Фізичний рівень статевої недоторканості утворює абсолютну заборону на статеві зноси-

ни з малолітніми та особами, які не досягли статевої зрілості, у природний та неприрод-

ний спосіб, навіть за умови добровільної згоди останніх. 

Визначаючи основний безпосередній об’єкт ненасильницьких статевих злочинів, 

треба враховувати дві вимоги щодо нього. По-перше, він повинен перебувати у площині 

родового об’єкта і співвідноситися із ним як частина і ціле, а, по-друге, це суспільні від-

носини, які законодавець, створюючи ці норми, насамперед, прагнув поставити під охо-

рону кримінального закону [23, с. 213]. Двом зазначеним умовам повністю відповідає 

визначення безпосереднього об’єкта ненасильницьких злочинів проти неповнолітніх 

осіб у вигляді інформаційної та фізичної статевої недоторканості як сукупності суспіль-

них відносин, які забезпечують абсолютну заборону будь-яких статевих зносин із таки-

ми особами. У зв’язку з вказаним принагідно зазначимо, що фізична недоторканість ви-

значає соціальну сутність і основну спрямованість кримінальної охорони статті 155 КК, 

інформаційна ж недоторканість в основному потерпає у разі розбещення неповнолітніх 

осіб, передбаченого у статті 156 КК. Водночас треба наголосити, що «нездоланної стіни» 

між інформаційною та фізичною статевою недоторканістю не існує й існувати не може, 

тому, певним чином, від статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку, може потерпати й інформаційна недоторканість, а від розбещення неповнолітніх – 

фізична. Статева недоторканість, насамперед, є передумовою, яку повинна забезпечити 

держава і суспільство для нормального статевого фізичного та психічного розвитку ди-

тини й підлітка. Утворюючи кримінально-правову заборону на статеві зносини з особою, 

яка не досягла певного віку, законодавець, насамперед, охороняє її фізичну статеву не-

доторканість. У цьому полягає основна соціальна спрямованість зазначеної правової 

норми. Нормальний фізичний і психічний статевий розвиток неповнолітньої особи треба 

вважати додатковим безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 155 КК [24, 

с. 60]. Щодо безпосереднього об’єкта розбещення неповнолітніх, то уявляється, що від-

носини із абсолютної інформаційної (психічної) та тілесної (фізичної) статевої недотор-

каності неповнолітньої особи, насамперед, ставляться під охорону кримінально-
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правовими засобами. Ці відносини перебувають у площині родового об’єкта, є його 

складовою частиною й утворюють з іншими елементами однорідне утворення у вигляді 

статевої недоторканості особи. Безумовно, виділення інформаційної (психічної) та тіле-

сної (фізичної) складових статевої недоторканості неповнолітньої особи певною мірою 

має умовний характер. Неможливо негативно впливаючи на тілесну недоторканість, не 

чіпати її психічну складову. Психічний вплив на статеву недоторканість обов’язково 

негативно відіб’ється на тілесній недоторканості. Фізичній статевій недоторканості за-

подіюється шкода у випадках розпусних контактів винного із потерпілим, що мають 

безліч форм сексуальних маніпуляцій [25, с. 86]. 

Висновки. Враховуючи викладене, підсумуємо, що статева недоторканість як ос-

новний безпосередній об’єкт ненасильницьких статевих злочинів проти неповнолітніх 

осіб полягає в забороні будь-якого неправомірного втручання у сферу статевих відносин 

малолітньої або неповнолітньої особи. Статева недоторканість розглядається нами як 

універсальний соціально-біологічний стан малолітньої або неповнолітньої особи, що має 

багаторівневу суспільно-правову регуляцію (охорону). На наш погляд, з цієї позиції тре-

ба виокремити: а) ціннісний, б) регулятивний, в) медичний, г) інформаційний та д) фізи-

чний рівні статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи. 
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SUMMARY 

Petro V. Khriapinskiy. Regarding the ancestral and direct objects of non-violent crime 

against the sexual integrity of a minor. The article analyzes the current state of the study of ancestral 

and direct objects of crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person. The conclusion about 

the contradiction of some views of scientists on the content and interaction of sexual freedom and sexual 

inviolability as objects of criminal justice is substantiated. The position on the content of sexual inviola-

bility as a universal social and biological condition and object of criminal legal protection, which has a 

multilevel social legal regulation (protection) and is distinguished: a) value, b) regulatory, c) medical, 

d) information and e) physical levels of sexual integrity. 

The problem of the relation between sexual freedom and sexual inviolability as objects of crimi-

nal protection in the doctrine of criminal law is resolved controversially. The established doctrinal provi-

sions and their own views on the subject of the study, as well as the criminal legislation of Ukraine, 

which stood for the protection of sexual freedom and sexual inviolability of a person, an attempt was 

made to redefine the generic and direct objects of non-violent sexually assaulting crimes. minors. 

Relations with the absolute informational (mental) and physical (physical) sexual integrity of a 

minor are, first of all, protected by criminal legal means. These relationships are in the plane of the gener-

ic object, are its component part and form a homogeneous formation in the form of sexual inviolability of 

the person with other elements. Certainly, the allocation of information (mental) and physical (physical) 

components of sexual integrity of a minor is to some extent conditional. It is impossible to negatively 

affect the physical integrity, not to touch its mental component. Conversely, the mental impact on sexual 

integrity is bound to adversely affect physical integrity. The physical component of sexual integrity is 

harmed in all cases of sexual abuse of the perpetrator with the victim, which have many forms of sexual 

manipulation with the victim's body. Equally socially dangerous is sexual misconduct of a minor by talk-

ing cynically, displaying pornographic and erotic content, etc. 

Keywords: sexual freedom, sexual immunity, criminal protection, generic and direct objects of 

sexual crime. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 

АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНІ 
 
 
 

Розглянуто правові основи для здійснення трансплантації анатомічних матеріалів людини. 
Окреслено коло правових, етичних, соціальних питань поряд з різними підходами правового регу-
лювання у сфері трансплантології. Доведено, що правове регулювання трансплантації анатомічних 
матеріалів людині забезпечує нормативне закріплення правового статусу реципієнта, донора, ліка-
ря та інших суб’єктів цього процесу. Визначено основні чинники, які зумовлюють правове регу-
лювання трансплантології в Україні, які поділено на дві групи: що раніше сформувалися і виникли 
останнім часом.  

Проаналізовано етапи правового регулювання державного управління у сфері трансплан-
тації. Наведено правове забезпечення трасплантації анатомічних матеріалів людині в Україні, яке 
здійснюється відповідно до  «заохочувального добровільного підходу». Це характеризує «презум-
пцію незгоди». Розкрито етичні питання, пов’язані з донорством та обізнаністю щодо потенційних 
ризиків для здоров’я. 

Ключові слова:  законодавство, донор, реципієнт, трансплантація, біоетика.  
 

Постановка проблеми. Пріоритетом державної  політики  сталого розвитку 

України є захищеність прав і свобод людини і громадянина. Узгоджені заходи медичної, 

правової та соціальної сфери забезпечують реалізацію захисту життєво важливих прав 

людини від впливу реальних та потенційних загроз. Сфера охорони здоров’я є парадиг-

мою, що пов’язує всі країни світу, закріплюється в міжнародних стандартах та відобра-

жується у різних правових системах та законодавстві. 

Невідповідність законодавства у сфері охорони здоров’я сучасним викликам, наяв-

ність криміногенних реальних та потенційних загроз, які пов’язані з незаконним комер-

ційним інтересом, корупцією, шахрайством, створюють підґрунтя для розвитку протипра-

вної торгівлі анатомічними матеріалами  людини. Актуальність теми є незаперечною, адже 

торгівля органами і тканинами людини заборонена у всьому світі. Не є винятком і Україна. 

За даними МОЗ, в Україні понад 90 тисяч осіб різного віку потребують операції з трансп-

лантації, переважна більшість без своєчасної допомоги помре. В Україні є  кваліфіковані 

лікарі, є потенційні донори, проте ця  галузь медицини розвивається дуже повільно. 

Сучасні потреби в трансплантації анатомічних матеріалів людині, правове забез-

печення та запобігання злочинам у цій сфері вимагають всебічного науково-практичного 

дослідження. Чим більше інформації в арсеналі медичних працівників, правоохоронних 

органів та наукової спільноти, тим краще розуміння природи небезпеки, загроз, які ви-

никають у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людині. А відповідне своєчасне 

визначення потреб, загроз і ризиків дає більше можливостей для забезпечення захисту 

життєво важливих прав людини і громадянина. Саме тому особливої актуальності набу-

ває  створення ефективної комплексної стратегії заходів, спрямованих, з одного боку, на 

створення належних умов  трансплантації анатомічних матеріалів людині, з іншого – на 

превенцію криміногенних загроз у цій сфері. 

Право на життя і здоров’я, що може бути забезпечено шляхом трансплантації реципі-

єнту анатомічних матеріалів, межує з етичними нормами, пов’язаними з донорством, особ-

ливо щодо донора-трупа. Баланс між правом та етичними нормами досить чутливий. Склад-

ність поєднання правових, етичних, соціальних питань поряд з різними підходами правового 

регулювання у сфері трансплантології підвищує актуальність цього дослідження. 
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Дуалістичною метою статті є характеристика правових основ забезпечення по-

рядку трансплантації та окреслення кола морально-етичних проблем у сфері трансплан-

тації із зазначенням перспектив їх вирішення  для України. 

Виклад основного матеріалу. Науковці єдині в тому, що є необхідність подальшого 

розвитку правового регулювання порядку та умов трансплантації анатомічних матеріалів 

людині на основі паритетних відносин у медичній, юридичній, соціальній, морально-

етичній, інформаційний  сферах як на національному, так і міжнародному рівнях [1–3]. 

Початок вітчизняної трансплантології пов’язують з ім’ям видатного хірурга 

М. І. Пирогова, який у 1835 р. прочитав лекцію «Про пластичні операції взагалі та про 

пластику носа особливо» і детально проаналізував проблему пересадки органів та тка-

нин [1, с. 68–69].  

Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людині забезпечує 

нормативне закріплення правового статусу реципієнта, донора, лікаря та інших суб’єктів 

процесу. Також визначає порядок і умови трансплантації; передбачає відповідальність за 

їх порушення, чим гарантує захист прав людини у сфері охорони здоров’я. А ефектив-

ний механізм реалізації правових норм у сфері охорони здоров’я є підґрунтям запобіган-

ня злочинам у медичній сфері. 

Періодизація етапів правового регулювання державного управління у сфері транс-

плантації була сформульована у наукових працях В. Шульги. Вчений виокремив п’ять 

періодів. Перший – до 1937 р.; наступний –  охоплює діяльність, пов’язану з транспланта-

цією, починаючи з ухваленої 15 вересня 1937 р. постанови РНК СРСР «Про порядок прове-

дення медичних операцій» (1937–1985 рр.); третій період науковець пов’язує із затверджен-

ням Міністерством охорони здоров’я СРСР Тимчасової інструкції зі смерті, що дозволило 

виконувати трансплантації різних органів людського тіла (1985–1992 рр.); четвертий період  

зосереджений на ухваленні 19 листопада 1992 р. Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», в якому було закріплено застосування методу пересадки від 

донора до реципієнта органів і тканин людини (1992–1999 рр.); критерієм виокремлення 
п’ятого періоду стало ухвалення спеціального закону «Про трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людини» (1999 р. – цей час) [4, с. 153]. 

Новий етап правового регулювання трансплантації анатомічних матеріалів лю-

дині пов’язаний із клінічною трансплантацією, коли тандем медицини і юридичної 

науки обґрунтували концепцію правового захисту сторін трансплантації – донорів, ре-

ципієнтів і медичного персоналу. Розуміння всіх особливостей і алгоритмів цього про-

цесу сприяє ефективному вдосконаленню правової бази, яка регулює загальні аспекти 

медичної діяльності, включно з трансплантацією анатомічних матеріалів людині. 

Основні чинники, які зумовлюють актуальність правового регулювання транспла-

нтології в нашій країні, можна поділити на дві групи: що раніше сформувалися і виник-

ли останнім часом. До першої групи належать обставини, актуальні як у період заро-

дження трансплантації, так і в цей час. Мова йде про морально-етичні, правові і медичні 

аспекти констатації смерті мозку людини, тривалість проведення реанімаційних заходів 

тощо. Реалії ж сьогодення додали низку проблем, з яких виділяються: визначення право-

вого статусу тканин і органів після вилучення з організму, наділення правом розпоря-

джатися тілом померлої людини, особливості правомірності донорства живих людей, 

потенційна небезпека криміналізації трансплантології та ін.  

Великим кроком у забезпеченні та гарантії охорони здоров’я людини стало ухва-

лення Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів люди-

ни», 2018р. (далі Закон). Основні положення закону стосуються: а) вдосконалення тер-

мінологічного апарату, у тому числі шляхом введення нових термінів (перехресне 

донорство, трансплантат-координатор тощо); б)закріплення умов, діагностичних крите-

ріїв та процедури констатації смерті людини (смерті мозку та біологічної смерті); в) ви-

значення умов та порядку застосування трансплантації реципієнту, вилучення анатоміч-

них матеріалів у живих донорів; особливостей вилучення гемопоетичних стовбурових 

клітин; г)  визначення порядку, процедури та інформаційного забезпечення надання зго-

ди або незгоди на вилучення анатомічних матеріалів у померлих осіб; умов та порядку 

вилучення анатомічних матеріалів при посмертному донорстві; д) запровадження елект-

ронних автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем: Державної інфор-

маційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, Єдиної державної 

інформаційної системи трансплантації, яка призначена для збирання, реєстрації, накопи-

чення, зберігання, обробки інформації та здійснення автоматизованого розподілу анато-
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мічних матеріалів людини; є) особливостей використання деяких видів анатомічних ма-

теріалів, пов’язаних із наданням фетальних матеріалів для трансплантації чи виготов-

лення біоімплантатів; ж) прямої заборони торгівлі анатомічними матеріалами людини; з) 

визначення основних напрямів міжнародної співпраці у сфері застосування трансплан-

тації анатомічних матеріалів людині. 

Правове забезпечення трасплантації анатомічних матеріалів людини в Україні 

здійснюється відповідно до  «заохочувального добровільного підходу», що говорить про 

«презумпцію незгоди». Прижиттєве донорство регулює можливість розпоряджатись 

своїм правом та добровільно й усвідомлено розпоряджатись анатомічними матеріалами 

у письмовій формі. При цьому важливого значення набуває надання лікарем живому 

донору об’єктивної та доступної інформації про можливість виникнення ускладнень для 

його здоров’я, а також про права у зв’язку з донорством. Своє рішення особа може міня-

ти протягом життя.  

  Науково-практичний інтерес становить положення п. 7 ст. 16 Закону: «Кожна 

повнолітня дієздатна особа має право призначити свого повноважного представника, 

який після смерті цієї особи надасть згоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів 

для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів» [5]. Це є делегуванням свого 

права, яке можна назвати «умовною згодою» або «відстрочкою згоди», що надається 

особою за життя.  

Отже, в межах забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

охорони здоров’я згода на отримання вилучення анатомічних матеріалів для трансплан-

тації або виготовлення біоімплантатів  може бути отримана: а) від повнолітньої особи на 

підставі письмової згоди; б) від призначеного, за життя особи, повноважного представ-

ника, що надасть згоду; в) від другого з подружжя або в одного з близьких родичів осо-

би (діти, батьки, рідні брати та сестри); г) від батьків або інших законних представників 

особи; д) від особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу, за відсутності другого з 

подружжя або близьких родичів.  

У разі смерті особи, яка не висловила за життя своєї згоди або незгоди на посмертне 

донорство, не визначила свого повноважного представника,  згода на вилучення ана-

томічних матеріалів для трансплантації запитується особисто у другого з подружжя або в 

одного з близьких родичів цієї особи (діти, батьки, рідні брати та сестри). Поряд з норма-

тивним закріпленням права надавати згоду близькими родичами, законодавець встановив 

«абсолютну незгоду» щодо обмеженого кола осіб. До цих осіб належать такі категорії: 

а) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; б) особи, визнані в установле-

ному законом порядку недієздатними; в) невстановлені особи; г) особи, які загинули вна-

слідок проведення антитерористичної операції та інших бойових дій під час безпосереднь-

ої участі у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони (п. 4 ст. 

17 Закону). Можна погодитись із законодавчою забороною («абсолютною незгодою») що-

до таких категорій осіб як сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування і невстанов-

лених осіб. Адже відсутність близьких, в особи щодо якої встановлено незворотну смерть, 

унеможливлює отримання трансплантат-координатором такої згоди. Хоча відповідно до ч. 

2 п. 11 ст. 16 Закону згода на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та ви-

готовлення біоімплантатів з тіла померлої особи запитується, в разі відсутності другого з 

подружжя або близьких родичів, у особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу.  А от 

щодо тих категорій осіб,  у яких залишились близькі родичі, законодавче закріплення «аб-

солютної незгоди» не відповідає положенню п. 11 ст. 16 Закону, де зазначено, що коли 

померла особа не висловила за життя своєї згоди або незгоди на посмертне донорство, не 

визначила свого повноважного представника, згода на вилучення анатомічних матеріалів 

для трансплантації запитується у другого з подружжя або в одного з близьких родичів цієї 

особи (діти, батьки, рідні брати та сестри). 

Треба зазначити, що ухвалений закон, запровадження реєстру та низка інших пра-

вових норм не можуть повною мірою вирішити проблем сьогодення як об’єктивного, так 

і суб’єктивного характеру.  Але визначення чинників, що детермінують злочинні дії у 

сфері трансплантології, їх дослідження становить підґрунтя формування ефективних 

заходів і механізмів протидії їм та сприятиме мінімізації наслідків, що вони викликають. 

Серед детермінантів треба виокремити: великий рівень бідності населення, яке для ви-

рішення певних проблем наважується на незаконну трансплантологічну операцію; недо-

сконалість національного законодавства щодо закріплення вузького кола осіб, які мо-

жуть бути донорами; недостатня поінформованість населення про шкоду для здоров’я 
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особи, яка продає свої органи чи тканини; відсутність державних програм, які б забезпе-

чували підтримку медицини у сфері трансплантації; відсутність відповідальності за рек-

ламування або пропонування анатомічних матеріалів у засобах масової інформації, осо-

бливо в мережі «Інтернет», окрім соціальної реклами. 

У суспільній думці трансплантація органів посідає неоднозначне місце. Спектр її 

оцінювання знаходиться в межах від незаперечно позитивного оцінювання до категори-

чного неприйняття. Це є свідченням того, що трансплантація органів максимально кон-

центрує моральне, правове, психологічне, соціальне напруження, оскільки в цьому про-

цесі пов’язані три важливих моменти людського життєвого шляху: 1) імовірна смерть 

хворого в разі відсутності змоги замінити нежиттєздатний орган; 2) смерть людини, тіло 

якої може стати порятунком для живої особи; 3) загроза втрати фізичного здоров’я жи-

вим донором, що рятує життя іншої особи. 

Однією з морально-етичних проблем є відбір пацієнтів для проведення транспла-

нтації. Він зумовлений великою потребою в донорських органах та неадекватною мож-

ливістю її задоволення. Для вирішення цієї проблеми застосовують такі критерії: утилі-

таристський – розподіл органів відбувається на основі принципу соціальної корисності 

пацієнта. Відповідно до нього перевагу дістає той пацієнт, що має більше шансів повер-

нутися до трудової діяльності; випадковий – розподіл органів здійснюється волею випа-

дку відповідно до черговості запиту; терапевтичний – враховує комплекс клінічних да-

них, зокрема терміновість проведення подібної операції, міру її успішності з 

урахуванням стану пацієнта, перспективи приживання органу. В останню чергу врахову-

ється черговість запиту на пересадку відповідного органу. 

Важливим етичним питанням для біологічно пов’язаних донорів є забезпечення 

добровільності після обізнаності щодо потенційних ризиків для здоров’я. У більшості 

країн донори є біологічно пов’язаними членами сім’ї з реципієнтом. Вони вирішують 

потребу реципієнта у розміщенні в національному списку очікування. Операція призна-

чається планово, а не проводиться в екстреній ситуації, що допомагає реципієнту, 

оскільки йому можна давати імунодепресивні препарати задовго до операції. Це може 

допомогти зменшити ризик гострого відторгнення.  

Ще однією перевагою, поряд із медико-біологічною складовою «пожертвування» 

донора, пов’язаної з життям, є психологічна. Донор буде винагороджений тим, що він 

врятував життя чи покращив  здоров’я реципієнта. Незважаючи на те, що ризики для 

здоров’я від пожертвування нирки або частини печінки обмежені, можуть бути негатив-

ні психологічні наслідки. Живий донор може відчувати тиск своєї родини, щоб здати 

орган родичам або почуватись винним, якщо він вагається продовжувати транспланта-

цію. Донор повинен відчувати себе максимально вільним у своєму вирішенні без будь-

якого примусу чи зобов’язання. 

Останнім часом використовується нова категорія стимулів. Це називається «наго-

роджене дарування», коли донор отримує матеріальну або громадську винагороду за 

донорство. Наприклад, така нагорода присуджуються в Саудівській Аравії живим доно-

рам. Вони отримують медаль Короля Абдул-Азіза [6]. 

Поряд із вищезазначеним підходом є протилежна позиція, що ґрунтується на 

релігійних та культурних нормах і традиціях. Зокрема,  Бін Отаімен з Саудівської Аравії 

та Аль-Шаараві з Єгипту опублікували едикти проти трупного дарування. В Японії після 

смерті особа не може бути похована протягом декількох днів. За цей час організм пови-

нен залишатися цілим. Померла людина, у якої вилучено органи до поховання чи кре-

мації, асоціюється з нещастям. Причиною відмови у пожертві є страх травмувати «ітаї» 

(залишки) померлої людини за власним бажанням [7]. 

Одне з морально-етичних проблем трансплантації – це використання анатомічних 

матеріалів страчених ув’язнених. Підраховано, що з 10 тис. нирок, пересаджених у Китаї 

щорічно, 4–6 тис. з них від страчених ув’язнених. У Китаї з  1984 р. легалізовано вико-

ристання органів страчених в’язнів, якщо ніхто не вимагав його тіла або якщо засуджені 

добровольці-в’язні та їхня сім’я погоджуються. У США засуджений до страти може об-

міняти нирку на довічне покарання без умовно-дострокового звільнення [8, с. 384–385]. 

Необхідно враховувати напрацьовані в сучасній біоетиці принципи, що мають ви-

значати функціонування трансплантології, передусім як медичної практики: а) захист 

життя донора та реципієнта. Цей принцип передбачає здійснення гомопластичної пере-

садки (від однієї людини до іншої) за умови, що життю донора не може бути нанесено 

непоправної шкоди (пересаджують один із парних органів, наприклад нирку, або части-
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ну органу, наприклад, печінки, легень); б) трансплантація можлива тоді, коли покращен-

ня здоров’я реципієнта перевищує міру завданої шкоди здоров’ю донора. 

На основі вивчення та аналізу законодавства можна виокремити ті заходи загаль-

но соціального призначення, які безпосередньо спрямовані на усунення (нейтралізацію) 

дії детермінантів злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини, зокрема: 

заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази; заходи щодо формування орга-

нізаційних засад служби трансплантації; забезпечення підготовки професійних кадрів; 

інші заходи щодо вирішення соціальних питань. 

Висновки. Трансплантація, як і будь-яка дилема біоетики, є вкрай складною і потре-

бує врахування усіх обставин конкретного випадку (досить часто в екстремально обмежених 

часових умовах) для ухвалення виваженого рішення. Але очевидним залишається той факт, 

що обґрунтування шляхів вирішення біотичних проблем не може бути здійснене на підставі 

технологічної спроможності та медично-соціальної доцільності. Прагматизм у медицині 

призводить до споживацького ставлення до людини як такої. Тому обґрунтування названих 

проблем може здійснюватися винятково в етико-філософському вимірі. 

Попри наявність певних проблем у сфері охорони здоров’я, відчуваються пози-

тивні зрушення в процесі проведення медичної реформи Україні. Проблеми, які є у 

сфері охорони здоров’я в Україні, доцільно вирішувати у двох вимірах: правовому та 

морально-етичному. Правовий вимір передбачає ухвалення відповідних правових актів, 

насамперед, кодифікованого нормативно-правового акта – Медичного кодексу України, 

Закону України «Про добровільне медичне страхування», посилення гарантій прав лю-

дини в медичній сфері. Перспективи розвитку сфери хорони здоров’я в Україні визна-

чаються своєчасністю та адекватністю вирішення зазначених та інших проблем у сфері 

охорони здоров’я, наближенням до європейських стандартів. 

Під час вирішення правових та морально-етичних проблем трансплантації ана-

томічними матеріалами людини необхідно створити ефективний механізм захисту прав 

донорів, реципієнтів та медичного персоналу; зосередити увагу на  підвищенні правової 

грамотності суспільства шляхом інформаційного і наукового забезпечення цієї сфери. 
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SUMMARY 

Nataliya S. Yuzikova. Legal regulation of human anatomical materials transplantation of 

people. The article considers the legal basis for transplantation of human anatomical materials. The range 

of legal, ethical, social issues is outlined along with different approaches to legal regulation in the field of 

transplantology. It has been proved that the legal regulation of transplantation of anatomical materials to a 

person provides normative consolidation of the legal status of the recipient, donor, doctor and other sub-

jects of this process. The main factors that determine the legal regulation of transplantation in Ukraine are 

identified, which are divided into two groups: previously formed and emerged recently.  

The stages of legal regulation of public administration in the field of transplantation are analyzed. 

The legal support of transplantation of human anatomical materials in Ukraine, which is carried out in 

accordance with the "encouraging voluntary approach". This characterizes the "presumption of disagree-

ment." Ethical issues related to donation and awareness of potential health risks are disclosed. It is estab-

lished that the right to dispose of anatomical materials belongs to the holder of this right such may be 

delegated or after death decided by a certain group of persons in accordance with the law. Within the 

framework of ensuring the formation and implementation of state policy in the field of health care, the 

Law of Ukraine "On the use of transplantation of human anatomical materials" was analyzed.  

Problems that exist in the field of health care in Ukraine, it is advisable to solve in two dimensions: 

legal and moral and ethical. The legal dimension provides for the adoption of relevant legal acts, first of all, 

the codified normative legal act - the Medical Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Voluntary Medical 

Insurance". When addressing the moral and ethical issues of transplantation, it is necessary to create an ef-

fective mechanism to protect the rights of donors, recipients and medical staff. Also, it is important to focus 

on improving the legal literacy of society, through information and scientific support in this area. 

Keywords: legislation, donor, recipient, transplantation, bioethics. 
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Всебічно досліджено питання юридичної коректності кримінально-правової норми та 
окремих норм закону, де регламентується питання заборони протиправного впливу на результати 
офіційних спортивних змагань, а також низка ризиків, що можуть виникнути через легалізацію 
грального бізнесу, зокрема й букмекерства (ставок на спорт) як похідного від азартної діяльності. 

Ключові слова: ставки на спорт, гральний бізнес, протиправний вплив на результати офі-
ційних спортивних змагань. 
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Постановка проблеми. Гральний бізнес в частині букмекерства та поширення ви-

падків отримання неправомірної вигоди у спортивній галузі створюють фундамент для 

удосконалення вітчизняного законодавства з цього питання і створення дієвого механізму 

кримінально-правового примусу. Вітчизняне законодавство намагається відповідати ви-

кликам часу, проте не завжди правове регулювання тієї чи тієї сфери задовольняє всі запи-

ти суспільства. Власне, ця ситуація виникла з кримінально-правовою забороною маніпу-

люванням результатами офіційних спортивних змагань. Норма Кримінального кодексу 

України (ст. 369-3) передбачає заборону протиправного впливу на результати офіційних 

спортивних змагань і обмеження стосовно ставок на спорт певним особам. Вона тісно пе-

реплітається із Законом України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на 

результати офіційних спортивних змагань», де розглянуто заходи попередження коруп-

ційних проявів під час спортивних змагань. Однак цей нормативно-правовий акт має певні 

неточності, які розглянуто в поданому аналітичному дослідженні. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Розгляну-

та у статті тематика майже не вивчена науковцями, а тому потребує багатовекторного 

дослідження. Питання стосовно протиправного впливу на результати офіційних спорти-

вних змагань досліджувалося замало, а тому можна відзначити наукові статті Бондарен-

ка О. С., Кришевича О. В., Старка А. Б. тощо. 

Метою статті є аналіз чинного українського законодавства стосовно протиправ-

них дій, пов’язаних з маніпулюванням результатами офіційних спортивних змагань, а 

також персонального обмеження стосовно можливості здійснити ставку на спорт. Крім 

того, важливо дослідити негативний вплив існування вже легального грального бізнесу, 

а саме букмекерства на суспільне життя та життя окремої людини, а також виокремити і 

зважити наявні ризики, які з’явилися з легалізацією грального бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «корупції» або «отримання неправомірної 

вигоди шляхом здійснення протиправних дій» у спорті є своєрідною новелою і до неда-

внього часу у цій сфері зустрічалося вкрай рідко, а про кримінальну відповідальність за 

неправомірні дії, пов’язані, наприклад, з «договірняками» взагалі не було жодної норми 

у Кримінальному кодексі України (далі – КК України). Про подібні випадки особи, при-

четні до такого дійства, нерідко згадували у своїх колах, проте це досі не набувало гуч-

ного розголосу. Питання факту хабарництва, маніпулювання ставками та вищезгаданого 

«договірняка» стосується всіх видів спорту, проте окремо варто відзначити футбол. У 

цій ситуації можна охарактеризувати таку парадигму: футбол слід вважати найбільш 

публічним видом спорту, проте «заходів» із відтінком кримінального правопорушення 

більшає саме у цьому виді спорту. Це стосується неоднозначних матчів, персональних 

маніпулювань всередині команд та найголовніше, що є предметом цього дослідження, – 

порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіцій-

ним спортивним змаганням з отриманням за це неправомірної вигоди. 

Законотворчий процес не стоїть на місці, тому що одним із головних завдань систе-

ми правових норм і принципів є відповідність вимогам часу та тенденцій розвитку суспі-

льства. Антикорупційна політика набуває глобального характеру та поширюється майже 

на всі сфери життєдіяльності суспільства, а система протидії корупції закладена не тільки 

в нормах окремих нормативно-правових актів, але й в галузевих кодифікованих законах, 

як-от: Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення тощо. Саме то-

му Верховна Рада України як орган законодавчої влади почала всебічно розглядати та сис-

тематично порушувати питання про введення кримінальної відповідальності у сфері спор-

ту в аспекті злочинної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди. 

Законодавцем не просто внесено зміни до переліку кримінально або адміністрати-

вно караних діянь. 3 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних 

спортивних змагань» № 743-VIII. Нормативно-правовий акт спрямований на запобігання 

впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень та 

порушень, пов’язаних з корупцією у сфері спорту, визначає засади, особливості 

суб’єктів і заходів запобігання та виявлення зазначених порушень і усунення їх наслід-

ків, а також відповідальність за них [1]. З огляду на вищезазначені функції документа 

варто наголосити, що він є універсальним у сфері протидії корупції у спорті. Проте ця 

праця спрямована на дослідження недоліків цього нормативно-правового акта та пропо-

зицій до їх юридичного врегулювання.  

До прийняття закону про запобігання корупційних правопорушень у сфері спорту 
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питання розміщення ставок на спорт не було кримінально караним. Не можна стверджу-

вати, що воно взагалі не розглядалося науковою спільнотою, проте жодних механізмів 

кримінально-правового примусу не було розроблено. Тривалий час у спортивної спіль-

ноти прийняття цього нормативно-правового акта викликало захват, проте сьогодні його 

ефективність слід оцінювати неоднозначно. Ця проблематика пов’язана не з викладен-

ням диспозиції ст. 369-3, у якій закладено санкції за протиправний вплив на результати 

офіційних спортивних змагань, це стосується й порядку притягнення до кримінальної 

відповідальності особи, яка підозрюється у вчиненні цього кримінального правопору-

шення [2]. Процедура застосування будь-якого кримінально-правового примусу до осо-

би передбачає збирання доказового матеріалу, що у цьому виді злочинів не є легким.  

Незважаючи на складнощі у доказовому процесі за фактом протиправного впливу 

на результати офіційних спортивних змагань, у Єдиному реєстрі судових рішень за 2019 

р. – 4 ухвали, подані з  різною метою: бездіяльність слідчого, прокурора стосовно підоз-

рюваного, або оскарження прийняття певних процесуальних рішень та проведення про-

цесуальних дій, за 2020 р. – 5 ухвал із подібним змістом [3].  

Отже, за останні два роки немає жодного вироку за фактом вчинення криміналь-

ного правопорушення, передбаченого ст. 369-3, проте в реєстрі наявні ухвали, що підт-

верджують наявність кримінальних проваджень, відкритих за вчинення цього суспільно 

небезпечного діяння, проте чи буде подано обвинувальний акт до суду та чи буде 

суб’єкт злочину покараний – невідомо. Вище зазначено, що реалізація принципу невід-

воротності кримінальної відповідальності за вчинення будь-якого кримінально караного 

діяння залежить від можливості зібрати докази, які прямо вказують на винуватість підо-

зрюваної особи. До того ж, досить важливим моментом є реальна можливість транскри-

пції норми закону на ситуацію, що склалася на практиці. У цьому випадку правопору-

шення пов’язане з протиправним впливом на результати офіційних спортивних змагань. 

Під час аналізу Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопо-

рушень на результати офіційних спортивних змагань» було досліджено цікавий нюанс: 

санкція ст. 369-3 КК України передбачає достатньо суворі покарання за маніпулювання 

результатами спортивних змагань з метою отримання неправомірної вигоди, а саме: 

штраф або позбавлення волі терміном від 1 до 3 років. До того ж, статтею передбачений 

розмір покарання у вигляді повторності кримінального правопорушення – від 2 до 5 ро-

ків позбавлення волі. Проте закладене нормою покарання може бути фікцією, тому що 

особа буде вважатися винуватою у вчиненні діяння, передбаченого кодифікованим зако-

ном про кримінальну відповідальність лише тоді, коли стосовно неї існуватиме вирок 

суду. Беручи до уваги певні колізії сучасного законодавства, доречно зауважити, що по-

карання може і не наступити [2].  

Подальший процес аналізування норми КК України привів до розуміння того, що 

ст. 369-3 є своєрідним запобіжником вчинення арбітрами, тренерами або власне спорт-

сменами різних видів спорту протиправного впливу на результати змагань та, говорячи 

простою мовою, «зливання» команд з метою власної наживи. Отже, якщо стосовно од-

ного з вищезгаданих суб’єктів буде заведено кримінальне провадження за цим фактом, 

то це добряче вдарить по його репутації та може позбавити навіть роботи або авторитету 

у певних колах. 

У аналізованому у цьому дослідженні законі про запобігання впливу корупційних 

проявів на результати офіційних спортивних змагань передбачено чималу кількість за-

побіжників, один із яких було охарактеризовано вище, проте у ст. 8 п. 4 цього ж норма-

тивно-правового акта зазначено таке: «Спортсменам, особам допоміжного спортивного 

персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовим особам у сфері спорту 

забороняється розміщувати ставки на спорт щодо результатів офіційного спортивного 

змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь» [1]. Напевно, законодавець, ух-

валюючи цей закон, не приділив значної уваги тому, що спортсмени, особи допоміжного 

спортивного персоналу або посадові особи можуть і не робити ставок власноруч, але 

мають змогу передати інформацію довіреним особам, які можуть це зробити без прямо 

вказаної на те заборони. Отже, підставна особа не нестиме кримінальної відповідальнос-

ті, а суб’єкти протидії корупції не зможуть виявити факт конкретного правопорушення, 

передбаченого відповідною статтею КК України. Увівши до закону аналізований пункт, 

законодавець несвідомо заклав підвалини високої латентності досліджуваного злочину. 

Тривалий час букмекерство намагається охопити своїми тенденціями все україн-

ське суспільство і не здає позицій, тому що ставки на спорт поширилися не просто на 
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мапі населених пунктів України, але й в онлайн. У цьому разі законна сила та актуаль-

ність аналізованої норми стосовно заборони ставок спортсменами та іншими особами, 

які прямо стосуються спорту, незначна, тому що за допомогою інтернет-технологій ба-

жання зробити ставку можна легко реалізувати. Зважаючи на це, реальна можливість 

органів протидії корупційним правопорушенням викрити правопорушника звужується. 

Таке відбувається через поширення пропаганди букмекерства, а особливо – ставок на 

спорт. На українському беттингу працює з 10 компаній, які мають доволі сильні позиції 

з букмекерства у спорті. Наприклад, компанія Favorit, яка покриває наземний сегмент, і 

Parimatch, що має сильні позиції в онлайн [4]. 

Від 2009 року до 13 серпня 2020 року в Україні була нормативно закріплена забо-

рона грального бізнесу, до якого входило і букмекерство, тобто досліджувані ставки на 

спорт. На сьогодні цей нормативно-правовий акт втратив чинність, а гральний бізнес у 

всіх його проявах легалізовано. Робити висновки стосовно правильності прийнятого рі-

шення ще зарано, проте доречно прогнозувати ще більше поширення букмекерства, то-

му що хоча держава і отримуватиме певний відсоток від цього легалізованого бізнесу, 

але переважна більшість українських сімей втратить значно більше [6]. 

Щодо ідентифікації особи під час здійснення ставки на спорт та заборону робити 

ставки спортсменам, допоміжному персоналу та самим посадовим особам, то на цей мо-

мент існують ризики виходу інформації про результати спортивних змагань та маніпу-

лювання ними внаслідок цього. Якщо до цього можна було якось  цьому протидіяти, то 

легалізація грального бізнесу створить додаткові складнощі у попередженні та викритті 

кримінальних правопорушень у цій галузі. 

Ще один аспект юридичного аналізу Закону України «Про запобігання впливу ко-

рупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» полягає у розг-

ляді ст. 13 цього закону, де зазначено, що «спортсмени, особи допоміжного спортивного 

персоналу, посадові особи у сфері спорту, інші особи, які здійснюють діяльність у сфері 

спорту, в тому числі представники засобів масової інформації, зобов’язані негайно пові-

домляти про відомі їм факти вчинення або підбурювання до вчинення корупційного 

впливу на результати офіційних спортивних змагань суб’єктам протидії корупційним 

правопорушенням», у тому числі анонімно [1]. Можливість повідомлення без зазначення 

особи також є доволі сумнівною ідеєю. За задумом правової норми кожен, хто побачив у 

матчі або змаганнях ознаки маніпулювання результатами, різних корупційних діянь, 

може звернутися до правоохоронних органів. Отже, цією особою може бути як стороння 

людина, вболівальник тощо, так і сам спортсмен та різні посадові особи, адже їм надано 

шанс боротися із неправомірними діями всередині спортивного середовища і для того 

щоб не викривати себе, можна повідомити без зазначення персональних даних. Проте ця 

норма викликає сумнів, тому що причиною повідомлення про злочинну діяльність, яка 

виражається у маніпулюванні результатами офіційних спортивних змагань з метою 

отримання неправомірної вигоди, можуть стати особисті протиріччя та з’ясування сто-

сунків або з тим, щоб знищити сильного суперника тощо. 

Усі розглянуті вище проблеми існують у спортивній сфері сьогодні, а з легалізаці-

єю грального бізнесу зростатимуть у кількості дедалі більше. За проведеною аналітикою 

у цьому дослідженні можна розставити основні акценти стосовно нормативних неврегу-

льованостей і, як наслідок, негативних наслідків від популяризації ставок на спорт. 

Доречно наголосити на ставленні українців до легалізації грального бізнесу в 

Україні взагалі. Як було вже зазначено вище, з 2009 р. в Україні Законом України «Про 

заборону грального бізнесу» було встановлено обмеження стосовно поширення грально-

го бізнесу в Україні. Проте від 13 серпня 2020 р. цей нормативно-правовий акт втратив 

чинність і гральний бізнес в Україні набуває статусу легальної діяльності [6].  

Переважна більшість не тільки населення, але і депутатів різних фракцій Верхов-

ної Ради виступали проти такої ініціативи, проте гральний бізнес все одно легалізовано. 

За соціологічними опитуваннями, проведеними у другому півріччі 2019 року Київським 

міжнародним інститутом соціології у межах Всеукраїнського дослідження «Думки і по-

гляди населення України (Омнібус)», було визначено відсоткові показники у такому 

співвідношенні стосовно думки громадян про легалізацію грального бізнесу: 56 % опи-

таних відповіли, що повністю не підтримують, ще 19% респондентів підтримують лега-

лізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони 

або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу 18 % [7]. 

Досліджуючи кримінальну відповідальність за маніпулювання результатами офіцій-
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них змагань та формуючи пропозиції стосовно удосконалення кримінально-правової норми з 

цієї тематики, зрозуміло, що за умови легалізації грального бізнесу, а конкретно букмекерст-

ва, може взагалі стояти питання стосовно кримінальної відповідальності за участь у ставках 

на спорт. Виходить, що для існування кримінально-правової норми немає норми спеціальної, 

яка регламентує заборону грального бізнесу, зокрема й букмекерства. Притягнути до відпо-

відальності за ст. 369-3 КК України можна лише за ознаками впливу на результати офіцій-

них спортивних змагань та одержання внаслідок таких діянь вигоди; порушенні розміщення 

заборони ставок  на спорт. Із легалізацією букмекерства зробити ставку на спорт стане ще 

простіше, як і уникнути кримінальної відповідальності надалі [11]. 

Прийом легалізації будь-якої забороненої нещодавно діяльності використовується 

для розширення пунктів поповнення бюджету, тому що гральний бізнес, як і будь-який 

інший, повинен сплачувати податки, проте розширювати бюджет доцільно не заохочен-

ням азартних ігор, а розвитком промисловості та сільського господарства, стимулюван-

ням економіки тощо. Прибічники цього скасування закону про заборону грального біз-

несу в Україні схилялися до того, що легалізація грального бізнесу не тільки відкриє 

нові ринки та вектори розвитку економіки, поповнення бюджету держави, але і приваб-

люватиме іноземців. Цей аргумент також можна спростувати, тому що легалізація гра-

льного бізнесу для іноземців – це лобістський крок і розуміння іноземця як об’єкта, для 

задоволення інтересів якого спрощуються певні заборони, є хибним, бо національне за-

конодавство твориться виключно для реалізації та дотримання, насамперед, прав і сво-

бод громадян. Аналізуючи тенденції до поширення ігроманії та спортивних ставок, до-

сить великі сумніви виникають, коли ініціатори закону стверджують, що гравцями 

будуть виключно туристи [8]. 

Стосовно легалізації грального бізнесу, а саме букмекерства, потрібно зауважити, 

що продовжує існувати низка ризиків, хоча розробники законопроєкту стверджували, 

що мінімізували ризики, що можуть справити негативний вплив як на окремого грома-

дянина, так і на суспільство загалом. По-перше, нормативно-правовий акт, що легалізо-

вує гральний бізнес в Україні, не убезпечує людей від шахрайства, яке буде відбуватися 

надалі через відкриття азартного бізнесу [8; 9]. 

По-друге, представники кожного виду грального бізнесу представили у нормати-

вному документі власні інтереси без врахування певних суспільних тенденцій та правил 

громадянського суспільства загалом. 

По-третє, доречно зауважити, що нормативно-правовий акт не передбачає механі-

зму виплати податків суб’єктами грального бізнесу та взагалі його наявність поки не 

розглядається. Саме тому бюджет не поповнюватиметься податковими грошима 

суб’єктів грального бізнесу, а гаманці букмекерів поповнюватимуться грошима грома-

дян, які їх програють. Крім того, перспектива боротьби з тіньовим бізнесом, а також із 

маніпулюванням результатами офіційних спортивних змагань, порушення заборони ста-

вок також примарна [8;10].  

Висновки. Сьогодні у правовому та суспільному аспекті існують негативні тенден-

ції стосовно розвитку грального бізнесу вже на легальних засадах, тому що з 13 серпня 

2020 року втратив чинність Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», 

який регламентував заборонні приписи з 2009 року. У дослідженні висвітлено основні ри-

зики, які можуть набути широкого поширення на території України та призвести до нега-

тивних наслідків. Під час аналітичної обробки інформації виокремлено такі ризики: нор-

мативно-правовий акт, що легалізовує гральний бізнес в Україні, не убезпечує людей від 

шахрайства, яке буде відбуватися надалі через відкриття азартного бізнесу; представники 

кожного виду грального бізнесу представили у нормативному документі власні інтереси 

без врахування певних суспільних тенденцій та правил громадянського суспільства зага-

лом; нормативно-правовий акт не передбачає механізму виплати податків суб’єктами гра-

льного бізнесу та взагалі його наявність поки не розглядається. Крім того, перспектива 

боротьби з тіньовим бізнесом, а також із маніпулюванням результатами офіційних спорти-

вних змагань, порушення заборони ставок також примарна. 

Зважаючи на перераховані вище, неприпустимі для правової держави ризики, які 

потенційно можуть призвести до негативних наслідків, доцільно заперечувати процес 

легалізації грального бізнесу, зокрема ставок на спорт. 

Стосовно ставок на спорт та маніпуляції результатами офіційних спортивних зма-

гань існують кримінально-правові обмеження. У науковій статті висвітлено неточності, 

допущені законодавцем у Законі України «Про запобігання впливу корупційних право-
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порушень на результати офіційних спортивних змагань». Саме тому пропонується приб-

рати із нормативно-правового акта пункт, який вказує, що звернення про маніпулювання 

результатами змагань можуть бути анонімними. Для того щоб уникнути анонімних по-

відомлень на ґрунті особистих протиріч, варто зазначати особисті дані особи, яка пові-

домляє, однак спеціально уповноважені органи, уповноважені на розгляд таких звер-

нень, зобов’язані забезпечити конфіденційність такого повідомлення. 
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SUMMARY 
Vasyl S. Berezniak, Violetta V. Rets. Application of criminal law for illegal influence on the 

results of official sports competitions in the era of legalization of games. The scientific article exam-
ines the issue of legal correctness of criminal law and certain rules of law, which regulates the prohibition 
of illegal influence on the results of official sports competitions, as well as a number of risks that may 
arise in connection with the legalization of gambling, including bookmaking (sports betting) as a deriva-
tive of gambling. 

Criminal law is constantly updated to meet the requirements of the time. The same applies to the 
ban on sports betting, which contains a number of features. This study analyzes the specific risks created 
by the legislator during the implementation of the relevant norm. 

Examining criminal liability for manipulating the results of official competitions and formulating 
proposals to improve the criminal law on this topic, it is clear that the legalization of gambling, and espe-
cially bookmaking, may be a question of criminal liability for participation in sports betting.  It turns out 
that for the existence of criminal law there is no special rule that regulates the prohibition of gambling, 
including bookmaking. Article 369-3 of the Criminal Code of Ukraine can be prosecuted only on the 
grounds of influencing the results of official sports competitions and receiving benefits as a result of such 
acts; violation of the ban on sports betting. With the legalization of bookmaking, betting on sports will 
become even easier as well as avoiding further criminal liability. 

The legalization of any recently banned activity is used to expand the budget replenishment, because the 
gambling business, like any other, must pay taxes, but it is reasonable to think that expanding the budget is not to 
encourage gambling, and industry development and agriculture, stimulating the economy, etc. 

Keywords: sports betting, gambling business, illegal influence on the results of official sports 
competitions.  
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Постановка проблеми. У підсумковому документі засідання Міжпарламентсько-

го Союзу 16 жовтня 2014 р. у м. Женеві зазначено, що «гендерна рівність лежить в осно-

ві прогресу, миру та розвитку. Якщо ми прагнемо досягнення миру і безпеки у світі, по-

долання бідності та забезпечення сталого розвитку, то повинні докласти всіх зусиль для 
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досягнення цієї мети» [1]. Гендерно обумовлене насильство лежить в основі глобальних 

проблем світового рівня. Це суспільно негативне явище охоплює всі країни світу. Жодна 

країна не зуміла повністю подолати гендерно обумовлене насильство, оскільки не вда-

лося забезпечити стовідсоткову гендерну рівність. 

У зв’язку з цим однією з найактуальніших тенденцій розвитку та забезпечення 

прав людини в глобальному, загальносвітовому масштабі на сьогодні є забезпечення 

гендерної рівності та недопущення вчинення будь-якого насильства за гендерними озна-

ками. Як слушно зауважує професор Л. І. Лазор, що «поява третього покоління прав 

пов’язана з усвідомленням як людством у цілому, так і окремими спільнотами солідар-

них інтересів, зневага якими може перервати нормальний розвиток людства» [2, с. 6]. 

На засіданні Комісії по становищу жінок у Нью-Йорку 2013 року Генеральний 

директор Всесвітньої організації здоров’я (далі ВОЗ) доктор Маргарет Чен заявила, що 

насильство стосовно жінок є проблемою глобальної охорони здоров’я епідемічного ма-

сштабу і тому необхідно забезпечити нульову терпимість до насильства стосовно жінок. 

Проблема насильства над жінками та дівчатами є важливим завданням світової системи 

охорони здоров’я, гендерної рівності та прав людини, яка стосується кожної країни та 

кожної частини суспільства. 

Згідно з офіційними даними ВОЗ щодо поширеності насильства, кожна третя жін-

ка (35 %) у світі протягом життя зазнає фізичного або сексуального насильства з боку 

інтимного партнера або сексуального насильства з боку іншої особи. Здебільшого це 

насильство над жінками вчиняють інтимні партнери. Небезпека насильства над жінками 

полягає у тому, що останнє може негативно впливати на фізичне, психічне, сексуальне 

та репродуктивне здоров’я жінки, а за деяких обставин підвищувати ризик інфікування 

СНІД [3]. 

Актуальність обраної теми дослідження великою мірою обумовлена соціальною 

необхідністю дослідження гендерно обумовленого насильства та узгодження категоріа-

льного різномаїття з досліджуваної проблематики. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми та на які 

посилається автор, дозволяє стверджувати, що сьогодні у вітчизняній юридичній науці 

поки що бракує фундаментальних розробок проблем протидії гендерно обумовленому 

насильству. Не применшуючи ролі та значущості розроблень українських правознавців з 

гендерної проблематики, таких як Н. Аніщук, А. Благої, О. Бойка, Н. Болотіної, А. Гри-

бовської, І. Грицай, М. Буроменського, Ю. Говора, Л. Кормич, К. Левченко, Н. Лесько, 

Т. Марценюк, Т. Мельник, А. Олійник, Н. Оніщенко, З. Ромовської та інших, все ж таки 

необхідно визнати, що вони не приділяють достатньої уваги з’ясуванню поняття гендер-

но обумовленого насильства на підставі дослідження міжнародного та вітчизняного за-

конодавства. 

Вищенаведене зумовило вибір теми і мети дослідження, якою є з’ясування змісту 

поняття та ознак гендерно обумовленого насильства, його співвідношення з суміжними 

поняттями. 

Виклад основного матеріалу. Результатом усвідомлення критичного стану по-

ширення насильства над жінками у світовому масштабі, його руйнівних наслідків та 

шкідливого впливу на здоров’я стало те, що міжнародна спільнота почала активно роз-

робляти міжнародні стандарти, які б ґрунтувалися на досягненнях сучасної цивілізації 

правового регулювання та були синтезом отриманого досвіду. На загальносвітовому 

рівні основним документом, що проголошує права людини та забороняє дискримінацію 

за будь-якою ознакою, є Загальна декларація прав людини, ухвалена 10 грудня 1948 ро-

ку. Також у Преамбулі Статуту ООН вперше на міжнародному рівні був закріплений 

принцип рівноправ’я жінок і чоловіків, що проголосив рішучість народів Об’єднаних 

Націй затвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистос-

ті, в рівноправ’я чоловіків та жінок [4]. Отже, основний документ ООН до постулатів 

світової спільноти відносить рівноправ’я людей незалежно від статі у всіх без винятку 

галузях суспільного життя. 

Принцип рівності за статевою ознакою закріплено в Міжнародному пакті про еко-

номічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. (далі Пакт), який Україна рати-

фікувала 18 вересня 1973 р. Відповідно до пункту 2 ст. 2 Пакту, держави гарантують реалі-

зацію прав, що проголошені у ньому, без будь-якої дискримінації, зокрема за ознакою 

статі. Ст. 3 Пакту має спеціальну гендерну спрямованість. Вона зобов’язує держави, які 
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беруть участь у цьому Пакті, забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування 

всіма економічними, соціальними і культурними правами, передбаченими в Пакті [5]. 

Утвердження гендерної рівності на сьогодні є надзвичайно актуальним питанням і 

для України. Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо гендерної 

рівності, включно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

(CEDAW, 1980) та її Факультативним протоколом, Пекінською декларацією та Платфо-

рмою Дій (1995), формується законодавча база з метою забезпечення правового регулю-

вання дотримання гендерного принципу у всіх сферах життя. Зокрема, ухвалено Закони 

України : «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.); 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2012 р.); «Про запобіган-

ня та протидію домашньому насильству» (2017 р.); криміналізовані діяння, пов’язані з 

домашнім насильством – ст. 126
1
 Кримінального Кодексу України (2017 р.). У вересні 

2018 р. було затверджено Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених 

у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до 

восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.  

Незважаючи на те що юридично Україна не ратифікувала Конвенцію Ради Європи 

про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами, яка була підписана 11 травня 2011 р. (далі – Стамбульська Конвенція), можемо 

констатувати, що у вітчизняній системі права формується законодавча база, спрямована 

на реалізацію положень Стамбульської Конвенції з метою правового урегулювання пи-

тання дотримання гендерної рівності та недопущення вчинення гендерно обумовленого 

насильства. 

Зазначимо, що в процесі формування суспільних відносин у сфері забезпечення 

прав людини щодо запобігання та подолання насильства використовувалися такі катего-

рії, як «дискримінація щодо жінок», «насильство щодо жінок», оскільки вважалося, що 

такі явища наявні тільки стосовно жінок, а насильство щодо чоловіків – або відсутнє 

взагалі, або ж невелике. У зв’язку з цим 18 грудня 1979 р. прийнято Конвенцію ООН про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Україна ратифікувала 19 грудня 

1980 р.), в якій наголошується, що дискримінація щодо жінок порушує принцип рівноп-

равності та поваги людської гідності, перешкоджає участі жінок нарівні з чоловіками в 

політичному, соціальному, економічному та культурному житті своєї країни, заважає 

зростанню добробуту суспільства і сім’ї та ще більше перешкоджає повному розкриттю 

можливостей жінок на благо своїх країн та людства [6]. 

Наступний період у цьому питанні ознаменувався розумінням того, що такий під-

хід має бути розширеним і доречно говорити про гендерну дискримінацію та гендерно 

обумовлене насильство, що передбачає подолання дискримінації/насильства як щодо 

жінок, так і щодо чоловіків. Сьогодні поняття «насильство щодо жінок» залишається у 

лексиконі громадськості та публічної влади, однак перевага все ж надається нейтральній 

категорії – «гендерно обумовлене насильство» [7, с. 217]. 

З’ясовуючи сутність гендерно обумовленого насильства, доречно пригадати ви-

значення насильства, запропоноване професором Генріхом Кірєєвим: «насильство – це 

особливий тип відносин між людьми, що склався на базі протилежного ставлення до 

природних, об’єктивних умов їх існування ... насильство існує там, тоді і остільки, де, 

коли і скільки має місце привласнення, придушення, підпорядкування волі суб’єкта, па-

нування над нею» [8, с. 17]. Тобто, погоджуючись, можемо відмітити, що в основі наси-

льства, як певного типу відносин, є прагнення привласнення, придушення, підпорядку-

вання волі суб’єкта або панування над суб’єктом.  

У Стамбульській Конвенції насильство стосовно жінок пропонується розуміти як 

порушення прав людини й форма дискримінації стосовно жінок та означає всі акти на-

сильства стосовно жінок за гендерною ознакою, результатом яких є або може бути фізи-

чна, сексуальна, психологічна або економічна шкода чи страждання стосовно жінок, у 

тому числі погрози таких дій, примус або свавільне позбавлення волі, незалежно від то-

го, чи відбувається це в публічному або приватному житті. Насильство стосовно жінок 

за гендерною ознакою (курсив наш) означає насильство, яке спрямоване проти жінки 

через те, що вона є жінкою, або яке зачіпає жінок непропорційно. Найбільш поширені 

такі тяжкі форми насильства стосовно жінок за гендерною ознакою, як-от домашнє на-

сильство, сексуальне домагання, зґвалтування, примусовий шлюб, злочини, вчинені в 

ім’я так званої «честі», каліцтво геніталій [9, с. 17]. 
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Як можемо спостерігати, в офіційному документообігу словосполучення гендерно 

обумовлене насильство не застосовується, поряд з цим у спільноті акцентується саме на 

гендерній ознаці. У Стамбульській Конвенції під гендером пропонується розуміти соці-

ально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство 

вважає належними для жінок та чоловіків [9, с. 17]. В Україні жоден закон не містить 

визначення гендеру. Поряд з цим в Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час 

розроблення нормативно-правових актів, затвердженій наказом Міністерства соціальної 

політики України від 07.02.2020 р. № 8, законодавець задекларував поняття гендеру, яке 

повність відповідає формулюванню, наведеному вище та запропонованому Стамбульсь-

кою Конвенцією. Водночас у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можли-

востей жінок і чоловіків» (2005 р.) під насильством за ознакою статі пропонується розу-

міти діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї 

чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) 

жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають 

їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної 

шкоди чи страждань, включно з погрозами таких дій, у публічному або приватному жит-

ті [10]. Як можемо помітити, законодавець уникає використання терміна гендер, хоча зі 

змісту визначення випливають специфічні ознаки цього виду насильства, зокрема стать, 

соціальні ролі, функції, характерні ознаки, які суспільство вважає притаманними особам 

певної статі. У зв’язку з цим  насильство за ознакою статі за своїми найбільш суттєвим 

ознаками є гендерно обумовленим насильством. 

Поряд з терміном гендерно обумовлене насильство використовується термін «ге-

ндерне насильство», під яким розуміється акт насильства, який вчиняється на підставі 

статевої ознаки, тобто щодо жінки, тому що вона жінка. Метою гендерного насильства є 

встановлення контролю та підтвердження власної переваги. Як правило, гендерне наси-

льство пов’язане з жорстоким поводженням [11]. 

У дослідженні Violence against Girls and Women: A Public Health Priority. UNFPA 

Gender Theme Group, Interactive Population Center (1998 р.)  зазначається, що гендерне 

насильство – це насильство, яке стосується чоловіків і жінок, і жертвами якого переваж-

но є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних владних стосунків між жінками і чолові-

ками. Це насильство, яке спрямоване проти жінки, тому що вона жінка, чи яке непропо-

рційно впливає на жінок. Воно стосується (але не обмежується) фізичної, сексуальної і 

психологічної шкоди, включно із залякуванням, стражданнями, примусом та/або позбав-

ленням свободи в сім’ї чи в суспільстві загалом [12]. 

Гендерне насильство розглядається у контексті дискримінації за статевою озна-

кою і використовується для відмінності звичайного насильства від насильства, що спря-

моване на приватних осіб чи на групи осіб на підставі статі (гендерної ознаки). Цей вид 

насильства охоплює більше коло суспільних відносин, ніж сексуальний напад та зґвал-

тування. Воно в основному коріниться у нерівних правових відносинах, що сприяють 

поляризації відмінностей між статями [13, с. 9]. Водночас Н. В. Аніщук вважає, що хоча 

гендерне насильство може відбуватися в публічній обстановці, воно великою мірою ко-

ріниться в позиції припустимості до насильства в сім’ї, в суспільстві та в державі, приз-

водячи до гендерного дисбалансу та дискримінації за статевою ознакою [14]. На думку 

Л. В. Гонюкової, що термін «гендерне насильство» використовується для відмінності 

звичайного насильства від насильства, що спрямоване на приватних осіб чи на групи 

осіб на підставі статі (ґендерної ознаки). Воно містить дії, що завдають фізичної, психо-

логічної, сексуальної шкоди чи страждання, погрозу таких дій, примус та інші обмежен-

ня свобод всупереч принципу гендерної рівності. По суті, гендерне насильство – це різ-

новид агресивної поведінки, використання сили на основі ознаки статі – від словесних 

образ і погроз до фізичних побоїв та примусу [15, с. 34]. 

На офіційному сайті Ради Європи під гендерним насильством пропонується розум-

ти насильство, спрямоване проти особи через її стать, або насильство, яке непропорційно 

стосується людей певної статі. Гендерне насильство містить у собі насильство над жінка-

ми, насильство  в сім’ї над жінками, чоловіками та дітьми, які проживають в одній сім’ї. 

Однак саме жінки та дівчата переважно потерпають від гендерного насильства [16]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення гендерного насильства, зазначимо, що 

вони досить схожі та принципово не відрізняються. У змісті запропонованих авторами 

визначень акцентується саме на заподіянні на підставі гендерної ознаки фізичної, психо-

логічної, сексуальної шкоди чи страждання, або погрозі таких дій. Від гендерного наси-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

228 ISSN 2078-3566 

льства можуть потерпати представники різних статей, однак зважаючи на те, здебільшо-

го воно вчиняється щодо жінок, терміни «гендерне насильство», «гендерно обумовлене 

наcильство», «насильство стосовно жінок», «насильство за ознакою статі» надалі вжива-

тимуться синонімічно. 

Дослідниця принципу гендерної рівності І. Грицай, зазначає, що гендерно обумо-

влене насильство являє собою дії або бездіяльність однієї особи (групи осіб) щодо іншої 

(групи осіб), спрямовані на відтворення гендерних ролей у соціумі через погіршення 

становища чоловіка/жінки в усіх сферах життєдіяльності та призводять до порушення 

прав людини, підриваючи як здоров’я та гідність індивіда, так і безпеку, економічну, 

соціальну стабільність нації [17, с. 314]. 

Вважаючи цілком прийнятним запропоноване І. Грицай визначення гендерно 

обумовленого насильства, начальник відділу з питань дотримання гендерної рівності 

Управління моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ Укра-

їни Перунова О. С. пропонує під ним розуміти негативні діяння однієї особи/групи осіб, 

викликані статевою приналежністю іншої особи/групи осіб та спрямовані на порушення 

прав, свобод та можливостей у приватній та/або публічній сферах діяльності жін-

ки/чоловіка через психологічні, фізичні, сексуальні та інші методи впливу. Загально-

соціальними та правовими ознаками гендерно обумовленого насильства є: 1) негативний 

вплив на права та свободи жінки/чоловіка іншою особою/групою осіб; 2) гендерно обу-

мовлене насильство спрямоване на порушення прав жінок та чоловіків через їх статеву 

приналежність, що виражається у різних формах (психологічне, фізичне, сексуальне то-

що) та сферах суспільства (соціальній, економічній, політичній, культурній та ін.); 

3) насильство випливає з нерівних владних відносин між чоловіками та жінками як у 

публічній, так і у приватній сферах; 4) може бути реалізоване як через дію, так і через 

бездіяльність [18, с. 219]. 

Висновки. Отже, з огляду на вищевикладене, під гендерно обумовленим насильс-

твом у вузькому значенні пропонуємо розуміти насильство щодо особи/групи осіб через 

її/їх стать або яке непропорційно стосується осіб певної статі. 

У широкому значенні гендерно обумовлене насильство – це суспільно негативне 

діяння (дія чи бездіяльність) особи/групи осіб, викликане статевою приналежністю осо-

би/групи осіб, яке полягає у заподіянні фізичної, психічної, сексуальної, економічної 

шкоди чи погрози їх застосування та може вчинятися у приватній та публічній сферах. 

Найбільш суттєвими ознаками гендерно обумовленого насильства, яке відрізняє йо-

го від інших видів насильства є: 1) вчиняється у формі дій чи бездіяльності; 2) стосується 

різних категорій населення через їх стать (жінки, чоловіки, люди, які змінили стать, особи, 

які мають різну сексуальну орієнтацію); 3) є порушенням прав, свобод, можливостей осо-

би та їх гарантій; 4) призводить до обмежень у визнанні, реалізації або користуванні пра-

вами свободами та можливостями; 5) пов’язане з фізичним, психічним, сексуальним, еко-

номічним насильством, або погрозою його застосування, що спричиняє шкоду здоров’ю; 

7) випливає з нерівних владних відносин між чоловіками та жінками; 8) ґрунтується на 

застарілих уявленнях та стереотипах щодо соціальних ролей та функцій особи; 9) вчиня-

ється у приватній та публічній сферах; 10) спричиняє погіршення становища особи у сус-

пільстві; 11) підриває гідність особи; 12) у загальнодержавному та світовому масштабі 

підриває авторитет, безпеку, економічну та соціальну стабільність нації. 

Проблема гендерно обумовленого насильства та гендерної рівності надзвичайно 

складна та знаходиться на початковій стадії дослідження. Водночас, будучи надзвичайно 

важливою та пріоритеною сама по собі, вона актуалізує ціле коло соціальних, правових, 

організаційних, економічних, управлінських, культурних питань, які ще доведеться ви-

рішувати нашій державі. 
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SUMMARY 

Viktoriya M. Rufanova. Concept and features of gender-based violence. In the article the author 
has studied the concept of "gender-based violence" and described its features. She has made an analysis of 
legislative categories that reveal features of gender-based violence. 

Gender-based violence underlies global problems. This socially negative phenomenon covers all 
countries of the world. No country has been able to fully address gender-based violence because it has 
failed to achieve 100% gender equality. One of the most current trends in the development and protection 
of human rights on a global, global scale today is to ensure gender equality and prevent any violence 
based on gender. 

The author suggests gender-based violence to mean a socially negative act (action or inaction) of 
a person / group of persons caused by the sexuality of a person / group of persons, which consists in 
causing physical, mental, sexual, economic school or threat of their use and can be committed in private 
and public areas. 

The most significant signs of gender-based violence are: committed in the form of actions or 
omissions; affects different categories of the population through their gender (women, men, people who 
have changed sex, persons of different sexual orientations), is a violation of the rights, freedoms, capabili-
ties of the person and their guarantees, leads to restrictions on recognition, implementation or use rights, 
freedoms and opportunities; associated with physical, mental, sexual, economic violence, or the threat of 
its use, which causes harm to health; follows from the unequal power relations between men and women; 
based on outdated ideas and stereotypes about the social roles and functions of the individual; committed 
in the private and public spheres; causes deterioration of the position of the person in society; undermines 
the dignity of the person; undermines the authority, security, economic and social stability of the nation 
on a national and global scale. 

Keywords: gender, violence, gender-based violence, sex-based violence, discrimination, gender 
equality, violation of individual rights. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 

УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН 
 

Розглянуто особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, визна-

чені у Кримінальному кодексі України та Кримінальному кодексі Республіки Казахстан. Проаналі-

зовано статистичні дані щодо кількості вчинених кримінальних правопорушень за останні п’ять 

років особами у віці від 14 до 18 років. Надано порівняльно-правову характеристику покарань, які 

можуть бути застосовані судом до неповнолітнього, визнаного винним у вчиненні кримінального 

правопорушення. Надано увагу законодавчому регулюванню питань, пов’язаних зі звільненням 

від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру.  

Ключові слова: неповнолітній, кримінальна відповідальність, покарання, звільнення від 

кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, примусові заходи виховного характеру.  

 

Постановка проблеми. Неповнолітній як суб’єкт кримінального правопорушен-

ня посідає особливе місце в системі правового регулювання питань, пов’язаних із кри-

мінальною відповідальністю. Кожна країна, враховуючи рівень розвитку суспільства, на 

законодавчому рівні закріплює положення щодо того, які саме види та розміри покарань 

можуть бути застосовані до неповнолітніх осіб, визнаних винними у вчиненні кри-

мінального правопорушення.   

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Останнім 

часом окремі питання кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх дослі-

джували такі вчені: А. А. Павловська, Ю. Л. Видолоб, Н. В. Ортинська, О. С. Яцун, 

Т. О. Гончар, Т. І. Дмитришина, О. А. Плашовецький, Є. С. Назимко та ін.  

Мета статті полягає у дослідженні особливостей застосування інституту криміна-

льної відповідальності та покарання відносно неповнолітніх, які вчинили кримінальне 

правопорушення із визначенням певних особливостей положень законів про криміналь-

ну відповідальність України та Республіки Казахстан.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 6 Сімейного кодексу України 

неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [1]. 

Щодо визначення віку неповнолітнього, то з урахуванням положень п. 6 Постанови 

Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. № 5 «Вік неповнолітнього під-

судного встановлюється за документами, в яких вказана дата його народження, – за пас-

портом чи свідоцтвом про народження. В разі їх відсутності відповідні дані можна от-

римати із книги реєстрації актів громадянського стану, довідок органів внутрішніх справ 
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за місцем реєстрації громадян, журналів обліку новонароджених тощо. За відсутності 

відповідних документів і неможливості їх одержання вік неповнолітнього встановлюєть-

ся судово-медичною експертизою (п. 4 ч. 2  ст. 242 Кримінального процесуального ко-

дексу України). У цьому випадку днем народження вважається останній день того року, 

який названий експертом. При визначенні віку мінімальною і максимальною кількістю 

років суд приймає рішення виходячи із встановленого експертом мінімального віку» [2].  

Чинні Кримінальний кодекс України (далі – КК України) та Кримінальний кодекс 

Республіки Казахстан (далі – КК РК) містять окремі розділи, які регулюють особливості 

кримінальної відповідальності та покарання, звільнення від кримінальної відповідально-

сті, а також звільнення від покарання неповнолітніх.  

Важливу роль для правозастосування відіграють статистичні дані, які відобража-

ють реальну картину проблемних моментів щодо віку суб’єктів кримінальних правопо-

рушень та характеру їх кримінально протиправної поведінки.  

Зокрема, за статистичними даними Генеральної прокуратури України [3], за 2016 

рік в Україні всього зареєстровано –  1 127 кримінальних правопорушень, вчинених у 

віці 14–15 років та 2 873 – у віці 16–17 років. У 2017 році всього зареєстровано – 1 337 

кримінальних правопорушень, вчинених у віці 14–15 років та 2 961 – у віці 16–17 років. 

За 2018 рік всього зареєстровано – 1 240 кримінальних правопорушень, вчинених у віці 

14–15 років та 2 564 – у віці 16–17 років. У 2019 році всього зареєстровано – 1 121 кри-

мінальне правопорушення, вчинене у віці 14–15 років та 2 199 – у віці 16–17 років. За 11 

місяців 2020 року в Україні всього зареєстровано – 796 кримінальних правопорушень, 

вчинених у віці 14–15 років та 1 726 – у віці 16–17 років. Отже, ми можемо побачити, що 

за останні п’ять років відбулися невеликі коливання рівня вчинених кримінальних пра-

вопорушень неповнолітніми в Україні, а саме невелике збільшення у 2017–2018 роках, 

на фоні збільшення загального рівня злочинності в Україні та поступове зниження у 

2019–2020 роках до показників 2016 року. Однак відносно сталі показники вказують на 

недостатній рівень протидії злочинності неповнолітніх в Україні. 

Для порівняння, за статистичними даними Комітету з правової статистики та спе-

ціальним обліком Генеральної прокуратури Республіки Казахстан [4] за 2016 рік в Рес-

публіці Казахстан всього зареєстровано – 693 кримінальних правопорушень, вчинених у 

віці 14–15 років та 2 650 – у віці 16–17 років. За 2017 рік всього зареєстровано – 654 

кримінальних правопорушення, вчинених у віці 14–15 років та 2 502 – у віці 16-17 років. 

У 2018 році всього зареєстровано – 724 кримінальних правопорушення, вчинених у віці 

14–15 років та 2 432 – у віці 16–17 років. За 2019 рік всього зареєстровано – 566 кримі-

нальних правопорушень, вчинених у віці 14–15 років та 2 258 – у віці 16–17 років. За 11 

місяців 2020 року в Республіці Казахстан всього зареєстровано – 311 кримінальних пра-

вопорушень, вчинених у віці 14–15 років та 1 325 – у віці 16–17 років.  

Категорії кримінальних правопорушень, передбачені ст. 12 КК України та ст. 10, 

11 КК РК, мають відповідний вплив на положення, що регулюють відповідальність не-

повнолітніх [5, 6].  

З урахуванням змісту ст. 98 КК України до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні кримінального правопорушення, судом можуть бути застосовані такі основні 

види покарань: штраф; громадські роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі на 

певний строк. Додатковими покараннями можуть бути штраф та позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Відповідно до ст. 81 КК РК 

видами покарань, призначуваних неповнолітнім, є: позбавлення права займатися певною 

діяльністю; штраф; виправні роботи; залучення до громадських робіт; обмеження волі; 

позбавлення волі. 

З урахуванням змісту статей КК України та КК РК, що регулюють кожен з видів 

покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього, треба звернути увагу на їх 

особливості.  

Наприклад, відповідно до ст. 99 КК України покарання у вигляді штрафу застосову-

ється виключно до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, 

на яке може бути звернене стягнення. При цьому розмір штрафу встановлюється в межах 

до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це положення поширюється і 

на тих неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, за яке передбачено осно-

вне покарання лише у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян. У цьому ж випадку, але коли неповнолітній не має самостійного доходу, 

власних коштів або майна, на яке може бути звернено стягнення, щодо нього може бути 
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застосовано покарання у вигляді громадських або виправних робіт.  

Для порівняння, відповідно до ч. 3 ст. 81 КК РК штраф призначається тільки у ра-

зі наявності у неповнолітнього засудженого самостійного заробітку чи майна, на яке 

може бути звернено стягнення. Розмір штрафу призначається в розмірі від п’яти до ста 

місячних розрахункових показників. 

Треба зазначити, що під час призначення покарання у вигляді штрафу неповнолі-

тньому в Україні враховується розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 

що становить 17 грн. Проте в Республіці Казахстан враховується розмір місячного роз-

рахункового показника, що на 2020 рік становить 2 778 тенге [7] або приблизно 185 грн, 

у гривньовому еквіваленті.   

Наступним видом покарання, яке може бути застосовано до неповнолітнього у ві-

ці від 16 до 18 років, є громадські роботи, які призначаються на строк від тридцяти до 

ста двадцяти годин. Цей вид покарання полягає у виконанні неповнолітнім робіт у віль-

ний від навчання чи основної роботи час, однак, тривалість виконання цього виду пока-

рання не може перевищувати двох годин на день.   

Залучення до громадських робіт, за КК РК, призначається на строк від десяти до 

сімдесяти п’яти годин і полягає у виконанні робіт, посильних для неповнолітнього, і 

виконується ним у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання 

цього виду покарання особами у віці до 16 років не може перевищувати дві години на 

день, а особами у віці від 16 до 18 років – дві години на день. 

Виправні роботи можуть бути застосовані до неповнолітніх, які вчинили криміна-

льне правопорушення у віці від 16 до 18 років. Виконання цього виду покарання відбу-

вається за місцем роботи та призначається на строк від двох місяців до одного року. При 

цьому із заробітку неповнолітнього здійснюється відрахування в дохід держави в розмі-

рі, встановленому вироком суду, в межах від п’яти до десяти відсотків. За КК РК пока-

рання у вигляді виправних робіт полягає у грошовому стягненні, що призначається в 

межах, передбачених КК РК, в розмірі, відповідному певній кількості місячних розраху-

нкових показників, встановлених законодавством Республіки Казахстан і які діють на 

момент вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, виправні роботи признача-

ються неповнолітнім, які мають самостійний заробіток або інший постійний дохід, в 

розмірі від п’яти до ста місячних розрахункових показників. 

Цікавими є позиції законодавців щодо покарання у вигляді обмеження волі та 

можливості його застосування до неповнолітніх. Вітчизняний КК у ч. 3 ст. 61 встанов-

лює, що обмеження волі не застосовується до неповнолітніх. Однак відповідно до ч. 6 

ст. 81 КК РК обмеження волі призначається неповнолітнім на строк до двох років, а в 

разі заміни невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі обмеженням волі – 

на весь термін невідбутої частини покарання.  

У дослідженні щодо видів покарань для неповнолітніх за кримінальним правом 

України А. Ю. Коноваловою була висловлена думка стосовно доповнення КК України 

покаранням у вигляді обмеження для неповнолітніх, яке містило б заборону відвідувати 

певні місця або обмеження пересування [8]. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в 

Україні застосовуються до неповнолітніх виключно як додатковий вид покарання, що 

відповідає положенням ч. 2 ст. 98 КК України. Зважаючи на положення ст. 55 КК Украї-

ни, цей вид покарання як додатковий може бути призначений на строк від одного до 

трьох років. У справах, передбачених Законом України «Про очищення влади» від 

16.09.2014 р. № 1682-18 [9], а також у разі вчинення кримінального правопорушення 

проти виборчих прав і свобод громадянина (передбачених ст. 157–160 КК України)  при-

значається на строк п’ять років.  

У ч. 2 ст. 81 КК РК визначено, що позбавлення права займатися певною діяльніс-

тю призначається неповнолітнім на строк від одного року до двох років і, з огляду на 

перелік видів покарань, визначених ч. 1 ст. 81 КК РК, воно застосовується  як основний 

вид покарання.  

КК РК не передбачає можливості застосування до неповнолітнього, визнаного 

винним у вчиненні кримінального правопорушення, покарання у вигляді арешту. КК 

України навпаки передбачає таку можливість, яка полягає у триманні неповнолітнього, 

який на момент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції в спеціально 

пристосованих установах. Строк покарання у вигляді арешту встановлюється від 

п’ятнадцяти до сорока п’яти діб. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1014
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Найсуворішим видом покарання, яке може бути застосовано щодо неповнолітньо-

го, є позбавлення волі. Цей вид покарання є відображенням суспільної небезпечності 

вчиненого правопорушення.  

Відповідно до ст. 102 КК України позбавлення волі призначається особам, які не 

досягли до вчинення злочину 18 років. У цьому разі воно може бути призначене на строк 

від шести місяців до десяти років, окрім вчинення особливо тяжкого злочину, поєднано-

го з умисним позбавленням життя людини. У цьому разі строк позбавлення волі може 

становити до п’ятнадцяти років. Строки покарання у вигляді позбавлення волі залежать 

від категоріальної приналежності вчиненого злочину і є такими: у разі вчинення нетяж-

кого злочину – не більше чотирьох років; за тяжкий злочин – не більше семи років; за 

особливо тяжкий злочин – не більше десяти років. 

Розглядаючи особливості цього виду покарання за КК РК, треба звернути увагу на 

те, що неповнолітнім може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк не більше десяти років, а за вбивство за обставин, які його обтяжують, або акт те-

роризму, або за сукупністю кримінальних правопорушень, одним з яких є вбивство за 

обставин, які його обтяжують, або акт тероризму – дванадцяти років. Позбавлення волі 

не призначається неповнолітнім, які вчинили злочин невеликої тяжкості або злочин се-

редньої тяжкості, не пов’язаний із заподіянням смерті. 

Можливість призначення певного виду покарання щодо неповнолітнього є поряд 

із можливістю звільнення його від кримінальної відповідальності та покарання.  

Отже, КК України у ст. 97, 105 регулює положення щодо звільнення від криміна-

льної відповідальності неповнолітнього, який вперше вчинив кримінальний проступок 

або необережний нетяжкий злочин, якщо його виправлення можливе без застосування 

покарання. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього один чи відразу декілька 

примусових заходів виховного характеру, як-от: застереження; обмеження дозвілля і 

встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; передача неповнолітнього 

під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового 

колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; покладення на 

неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, 

обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього до 

спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але 

на строк, що не перевищує трьох років.  

Аналогічно такі самі примусові заходи виховного характеру застосовуються су-

дом і під час звільнення від покарання неповнолітнього, який вчинив кримінальний про-

ступок або нетяжкий злочин, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та по-

дальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує 

застосування покарання. 

Як зазначає І. І. Митрофанов, примусові заходи виховного характеру є альтерна-

тивою покаранню неповнолітніх [10, с. 558], порядок застосування яких визначено ст. 

497 Кримінального процесуального кодексу України [11]. 

Наприклад, застереження було застосовано вироком Петриківським районним су-

дом Дніпропетровської області від 14 вересня 2020 р. до неповнолітнього, який вчинив 

кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України. Неповнолітнього звіль-

нено від призначеного покарання із застосуванням примусового заходу виховного хара-

ктеру у вигляді застереження [12]. Вироком Хмельницького міськрайонного суду Він-

ницької області від 24 січня 2020 року до неповнолітнього, за аналогічне кримінальне 

правопорушення, на підставі п. 2, 3 ч. 2 ст. 105 КК України було звільнено від покарання 

із застосуванням примусових заходів виховного характеру у вигляді передачі його під 

нагляд матері, строком на один рік, а також у вигляді обмеження дозвілля, тобто заборо-

ни відвідувати громадські місця після 21 години протягом одного року [13]. 

 Згідно з КК РК неповнолітній може бути звільнений судом від кримінальної від-

повідальності, якщо його виправлення можливе без притягнення до кримінальної відпо-

відальності і який вчинив кримінальний проступок або злочин невеликої тяжкості або 

вперше вчинив злочин середньої тяжкості. В цьому разі до нього можуть бути застосо-

вані примусові заходи виховного впливу. Неповнолітній, вперше засуджений за вчинен-

ня кримінального проступку або злочину невеликої або середньої тяжкості, може бути 

звільнений судом від покарання, якщо також буде визнано, що його виправлення може 

бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного впливу. До приму-

сових заходів виховного впливу належать: попередження; передача під нагляд батьків 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_516/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#516
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або осіб, які їх замінюють, або спеціалізованого державного органу; покладання 

обов’язку загладити заподіяну шкоду; обмеження дозвілля і встановлення особливих 

вимог до поведінки неповнолітнього; приміщення в організацію освіти з особливим ре-

жимом утримання; покладання зобов’язання принести вибачення потерпілому; встанов-

лення пробаційного контролю. Неповнолітньому може бути призначене одночасно декі-

лька примусових заходів виховного впливу. У разі, коли неповнолітній вперше вчинив 

тяжкий злочин, не пов’язаний із заподіянням смерті або тяжкої шкоди здоров’ю людини, 

може бути звільнений судом від кримінальної відповідальності, якщо він примирився з 

потерпілим, заявником, у тому числі в порядку медіації, і відшкодував заподіяну шкоду. 

З урахуванням цього, під час звільнення від кримінальної відповідальності неповноліт-

нього застосовуються примусові заходи виховного впливу. 

Одним із примусових заходів виховного впливу, як зазначено вище, є встановлен-

ня пробаційного контролю. Пробаційний контроль, відповідно до ч. 2 ст. 44 КК РК, здій-

снюється уповноваженим державним органом і за рішенням суду включає виконання 

засудженим певних обов’язків, а саме: не змінювати постійного місця проживання, ро-

боти, навчання без повідомлення уповноваженого державного органу, який здійснює 

контроль за поведінкою засудженого; не відвідувати певні місця; пройти курс лікування 

від психічних, поведінкових розладів (захворювань), пов’язаних з вживанням психоак-

тивних речовин, захворювань, що передаються статевим шляхом; здійснювати матеріа-

льну підтримку сім’ї; інші обов’язки, які сприяють виправленню засудженого і попере-

дження вчинення ним нових кримінальних правопорушень. 

Треба зазначити, що в Україні у 2015 році було прийнято Закон України «Про 

пробацію», яким у ст. 12 визначено особливості пробації щодо неповнолітніх. Відповід-

но до п. 7 ч. 1 ст. 2 зазначеного Закону, пробаційною програмою є програма, що призна-

чається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, 

та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її 

окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо 

об’єктивно перевірити. З урахуванням положень цього Закону, пробація щодо неповно-

літніх – це пробація стосовно осіб віком від 14 до 18 років, яка здійснюється з урахуван-

ням вікових та психологічних особливостей неповнолітніх і яка спрямована на забезпе-

чення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику агресивної 

поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення соціальних стосунків. 

Цей вид пробації здійснюється органом пробації спільно з органами і службами у спра-

вах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і 

профілактику правопорушень. При цьому орган пробації сприяє залученню засуджених 

неповнолітніх до навчання та здобуттю ними повної загальної середньої освіти. Соціа-

льно-виховна робота із засудженими неповнолітніми може проводитися із залученням 

батьків або їхніх законних представників. Також орган пробації спільно з центральним 

органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері соціальної політики, 

забезпечує реалізацію пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням [14]. 

Висновки. Порівняльно-правовий аналіз положень чинних законів про криміна-

льну відповідальність України та Республіки Казахстан в частині особливостей криміна-

льної відповідальності та покарання неповнолітніх дає змогу зазначити, що їм прита-

манні як спільні, так і відмінні риси. Якісне порівняння видів покарань дає підстави 

визначити, що вітчизняний Кримінальний кодекс поряд з основними покараннями, які 

можуть бути застосовані до неповнолітнього, закріплює також перелік додаткових пока-

рань, що не є характерним для КК РК. Окрім того, різними є й основні види покарань, 

що вбачається у можливості застосування до неповнолітнього покарання у вигляді об-

меження волі, за КК РК, та навпаки обмеженнями щодо цього, встановленими КК Укра-

їни. Додаткове покарання, яке полягає у позбавленні права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, що є характерним для КК України, за КК РК може бути 

призначене неповнолітньому як основне. Крім того, виконаний аналіз статистичних да-

них щодо вікового критерію осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 

до 18 років, вказує на позитивну тенденцію до зменшення їх кількості, що характерно як 

Україні, так і Республіці Казахстан. Наочно це виглядає так: 2016 рік – 4 000 (Україна), 3 

343 (РК); 2017 рік – 4 298 (Україна), 3 156 (РК); 2018 рік – 3 804 (Україна), 3 156 (РК); 

2019 рік – 3 320 (Україна), 2 824 (РК); 11 місяців 2020 року – 2 522 (Україна), 1 636 (РК).  
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SUMMARY 

Oleksandra S. Skok, Taisiya V. Shevchenko. Features of criminal responsibility and 

punishment of juveniles under the criminal code of Ukraine and the Republic of Kazakhstan. The 

place of a juvenile as a subject of a criminal offense in the system of legal regulation of issues related to 

criminal liability has been determined. The peculiarities of criminal responsibility and punishment of 

minors, defined in the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 

are considered. An analysis of statistics on the number of criminal offenses committed over the past five 

years by persons aged 14 to 18 years. Minor fluctuations in the level of juvenile delinquency committed 

in Ukraine over the past five years indicate an insufficient level of counteraction to juvenile delinquency 

in Ukraine. The criminal-legal characteristic of punishments which can be applied by court to the juvenile 

found guilty of commission of a criminal offense is given. The grounds and procedure for applying to 

minors convicted of a criminal offense the main punishments provided by the domestic law on criminal 

liability, such as: fine, have been studied in detail; public works; corrective work; arrest; imprisonment 

for a definite term. Attention is also paid to additional penalties in the form of fines and deprivation of the 

right to hold certain positions or engage in certain activities. Taking into account the provisions of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the punishments imposed on minors are analyzed, namely: 

deprivation of the right to engage in certain activities; fine; corrective work; involvement in public works; 

restriction of liberty; imprisonment. Attention is paid to the legislative regulation of issues related to 

exemption from criminal liability and punishment with the use of coercive measures of an educational 

nature. 

Keywords: juvenile, criminal liability, punishment, release from criminal liability, release from 

punishment, coercive measures of an educational nature. 
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О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  

ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ЧИПИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Єрнар Бегалієв. Щодо перспективності чи недоцільності запровадження інфституту 

чипування населення. Cтаттю присвячено актуальній проблемі-питанням обґрунтованості – за-

конності та доцільності чіпування населення. Глибоко і всебічно проаналізовано позитивні і нега-

тивні сторони цієї проблеми на прикладі зарубіжних держав, в яких є досліджувана практика. За-

пропоновано наукову полеміку опублікованих праць з проблеми чіпування, наведено власний 

погляд і зроблено висновки. Ключовим моментом статті є розроблений на основі дослідження 

SWOT-аналіз, що включає сильні і слабкі сторони досліджуваної проблеми. Надано пропозиції, 

спрямовані на протидію скоєння злочинів, які можуть мати теоретичну та/або практичну цінність. 

Стаття призначена для осіб, які цікавляться питаннями криміналістичної техніки, криміналістич-

ної характеристики злочинів, методикою розслідування окремих видів (груп) злочинів, а також 

для широкого кола читачів. 

Ключові слова: датчик, мітка, портал, радіочастотна ідентифікація, сканер, чіп. 

 

Постановка проблемы. Цель статьи. Стремительное развитие IT- индустрии 

привело к совершенствованию и развитию современных направлений, участвующих в 

жизнеобеспечении общества в целом. Ежедневно расширяется спектр приоритетных 

путей по обслуживанию населения при помощи цифровых технологий (дистанционная 

торговля; оказание государственных услуг; мультимедийное сопровождение; банковс-

кие, страховые, охранные, образовательные, почтовые, фискальные и многие др. серви-

сы).  Одним из инструментов цифровизации является интегрирование в структуру мате-

риальных объектов специальных чипов, передающих криптографическую информацию 

(данные). 

Изложение основного материала. Этимологически «чип (англ. chip – тонкая 

пластина) – используемая для конструирования вычислительных систем микросхема или 

электронный модуль, нанесенный на кристалл» [1, с. 751]. В деловом обиходе отмечено 

множество преимуществ чипирования животных и неодушевленных предметов. В част-

ности, нанесение чипов на крупнорогатый и мелкорогатый скот минимизировали факты 

скотокрадств в отдельных животноводческих областях и регионах. Чипирование редких 

и исчезающих представителей фауны способствует контролю за популяцией и миграци-

ей видов, поиск их ареала обитания, а также противодействует браконьерству и контра-

бандному вывозу дериватов. Положительные свойства также отмечены при чипирова-

нии личных документов, транспортных средств, специального оборудования, товаров 

народного потребления и т.п. Следует отметить, что вопрос о возможности нанесения 
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либо, наоборот, не нанесения контрольных маркировочных меток и чипов, содержащих 

информацию о материальном объекте, является сугубо прерогативой собственника. 

Возникает вполне уместный вопрос, какие юридические последствия могут выте-

кать, если объектом чипирования выступает тело живого человека, а сам процесс входит 

в государственную программу дистанционного контроля населения? 

Проведенным анализом опыта зарубежных государств установлены наиболее 

приоритетные сферы применения чипов, интегрированных в тела людей, причем как для 

решения узкопрофильных, так и глобальных задач. К примеру, в Бельгии [2], на добро-

вольной основе, вживляются биочипы, содержащие банковскую информацию (вклады, 

депозиты, банковское хранение, платежи и т.д.). По мнению авторов проекта, тело чело-

века является уникальным хранилищем данных, которое, в отличие от смартфонов, 

практически не подвержено мошенническим атакам. 

Принимая во внимание факт носительства служебной, в том числе секретной, ин-

формации, Правительство Мексики [3] обязало всех государственных служащих, вклю-

чая сотрудников Генеральной прокуратуры, вживить в тела специальные биочипы, гара-

нтирующие сохранность документов и персонификацию личности – носителя. 

В Бразилии [4] реализуется программа по чипированию детей, так как в данной 

стране активно практикуются похищения несовершеннолетних лиц, сопряженные с вы-

возом в близлежащие государства для занятия проституцией, изъятия органов и тканей 

тела человека, а также работы в условиях трудового рабства. Причем инициаторами чи-

пирования детей чаще всего выступают родители.  

В КНР [5] процесс чипирования населения напрямую связан с системой профай-

линга лиц в рамках глобального проекта «Умный город», где перемещение конкретного 

лица фиксируется передающими устройствами (порталами), с целью анализа его социа-

льной активности, учета индикативных показателей и суммирования итоговых баллов. 

Впоследствии суммарные баллы могут охарактеризовать отдельного индивида и его со-

ответствующее нахождение в иерархической системе жителей населенного пункта.    

Однако наиболее комплексным видится нам опыт Швеции [6], где добровольно 

вживленный в тело биочип позволяет решать перечень разнопрофильных задач, таких как: 

открывать/закрывать двери, оплачивать покупки, устанавливать личность, удостоверять 

сделки, голосовать на выборах и многое др. Причем количество желающих интегрировать 

биочип в собственное тело в вышеуказанных государствах ежегодно увеличивается. 

Позиция казахстанского общества к данному вопросу, по нашему мнению, нахо-

дится где-то между осторожно-подозрительного до крайне неприемлемого состояния. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в государствах Ближнего Зарубежья. В частности, 

в Российской Федерации вопрос о возможном чипировании населения стал причиной 

многочисленных дебатов, научной полемики, а сама процедура сравнивалась с принуди-

тельным нанесением нацистами регистрационных номеров узникам концентрационных 

лагерей.  

Связано данное положение, прежде всего, с существованием вокруг процесса чи-

пирования населения всевозможных мифов и фобий, среди огромного разнообразия ко-

торых следует выделить: 

– теория контроля перенаселения Земли; 

– теория чипирования тела человека под видом обязательного вакцинирования; 

– теория возможных манипуляционных действий телом (включая его отдельные 

части) носителя биочипа. 

Склонны полагать, что вышеуказанные страхи могут быть легко развеяны благо-

даря детальному анализу технических и медицинских составляющих процесса чипиро-

вания живых лиц. К примеру, вывод о возможности бесконтактного управления телом 

человека, когда стержневидный датчик RFID (технология представляет собой радиочас-

тотную идентификацию объектов, содержащих специально нанесенное устройство) за-

носится под кожную мембрану ладони между большим и указательным пальцем (чип 

длиной менее 1 см), где фактически отсутствуют нервные окончания и костная структу-

ра, выглядит очень неправдоподобным. 

Проблема чипирования населения, по нашему мнению, является многоаспектной, 

вследствие чего представляется необходимым выделить следующие: 

– защита конституционных прав, свобод и интересов граждан; 

– канонические (религиозные) нормы и взгляды; 

– пенитенциарный инструмент содержания под стражей лиц, отбывающих нака-
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зания; 

– техническое сопровождение; 

– медицинское обеспечение; 

– криминологическая профилактика совершения правонарушений и криминалис-

тическая идентификация. 

На наш взгляд, представляется не в полной мере уместными размышления проти-

вников массового чипирования населения как средства ограничения конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  Так, в соответствии со ст. 21 Конституции РК 

указано, что «каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, 

принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора 

местожительства, кроме случаев, оговоренных законом. Каждый имеет право выезжать 

за пределы Республики. Граждане Республики имеют право беспрепятственного возв-

ращения в Республику» [7]. Однако, как свидетельствует мировой опыт чипирования 

населения, какого-либо ограничительного воздействия на передвижения человеку, кото-

рому вживлен чип, оказать кто-либо не в состоянии. Исключение составляют лишь об-

ладатели электронных браслетов, находящиеся под домашним арестом, либо осужден-

ные к наказанию в виде ограничения свободы. Более того, функционирование биочипа 

рассчитано на определенную территорию (государство – область – город), выезд из ко-

торой прекращает передачу криптографической информации. 

«Отметим, что чипизация – не панацея от всех бед, а лишь инструмент. Для его 

успешной работы необходимо создать определённые условия. Одно дело при наличии 

чипа взмахом руки открывать дверь, совсем другое – неукоснительно соблюдать право-

вые нормы, которые на сегодняшний день не всегда совершенны» [8, с. 70]. 

На наш взгляд, следует переосмыслить правозащитную сторону вопроса чипиро-

вания населения, и посмотреть на данную меру не как на аморальную, противоправную 

и унизительную процедуру, а, наоборот, как дополнительное средство индивидуальной 

защиты. Иногда мы осознанно идем на ограничение наших конституционных прав и 

свобод взамен на получение гарантий собственной безопасности (например, досмотро-

вые мероприятия в аэропортах). По замыслу создателей рассматриваемого проекта, чи-

пирование не является формой глумления над людьми либо домашними/дикими живот-

ными, а носитель биочипа не должен ассоциироваться с представителями 

криминального мира.  

Анализ канонической литературы демонстрирует неоднозначное отношение не 

только к процессу чипирования населения, но даже присвоения индивидуальных иден-

тификационных номеров (в РФ – ИНН) в Русской Православной Церкви. Сам факт при-

нятия регистрационного номера, при помощи которого можно идентифицировать лич-

ность, считается поступком, содержащим грех. По одним источникам  «принятие 

номера, есть первый и самый существенный шаг на пути отступления, на пути отрече-

ния от Христа. Сегодня номер (код), завтра – электронный паспорт (карточка), послезав-

тра – печать (микрочип). Повернуть назад, став на этот путь, с каждым последующим 

шагом будет все труднее» [9]. 

По другим «никакое технологическое действие, само по себе, не оказывает влия-

ния на духовную жизнь человека и не может произвести переворот в сокровенных глу-

бинах его души, приводя к забвению Христа. Принятие номера не означает утраты чело-

веком своего христианского имени. В фашистских лагерях христиан нумеровали, а Бог 

“принял их в свои отеческие объятия как мучеников” (архимандрит Иоанн)» [9]. 

Считаем необходимым отметить, что в исламе аналогичные нормы, где процесс 

присвоения идентификационных номеров затрагивал бы права и свободы верующих му-

сульман как таковые, отсутствуют. Поэтому существование подобной полемики в мно-

гонациональном и межконфессиональном Казахстане, безусловно, должно решаться с 

учетом многовекторности, а именно: 

– уважение позиции и интересов верующей части христианского населения; 

– поиск альтернативных средств цифровой индивидуализации граждан. 

В подавляющем большинстве мнений ученых и практиков, специализирующихся 

в уголовно-исполнительном праве, присутствует вывод о допустимости использования 

чипирования лиц, осужденных за совершение уголовных правонарушений и подлежа-

щих отбытию наказаний в пенитенциарных учреждениях. Так, Л. Б. Смирновым отмече-

но, что «представляется возможным, в отношении осужденных, но только на период 

отбывания ими наказания, применять чипы» [10, с. 42]. Мы склонны полагать, что про-
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цедура чипирования позволит решить целый комплекс задач, среди которых следует 

выделить: 

– психологическое воздействие на осужденного лица с целью контроля его пра-

вомерного поведения; 

– средство оповещения оставления чипированного лица места отбытия наказания, 

а в ряде случаев установление его местонахождения; 

– средство доказывания возможного нарушения режима содержания чипирован-

ного лица, находящегося под стражей и т.д. 

С технической точки зрения, процесс чипирования населения в Зарубежных госу-

дарствах практически аналогичен и имеет лишь незначительные отклонения. Так, в ка-

честве основы воспринимающего сигнала заложены RFID технологии (устройство сис-

темы радиочастотной идентификации с чипом и антенной). Изначально бельгийскими 

учеными рассматривался альтернативный вариант – вживление датчика GPS, однако 

данная технология, ввиду необходимости наличия бесперебойного источника питания в 

организме человека, использованию не подлежала. 

Рассматривая возможность применения исследуемой технологии, применительно к 

широкому спектру чипирования материальных объектов, включая неодушевленные, следует 

согласиться с мнением, что «необходимо включить в технологические документы стандар-

тизации (ГОСТы) оборота отдельных разновидностей материальных объектов соответству-

ющие требования по нанесению устройств радиочастотной идентификации» [11, с. 52]. 

Принцип передачи информации терминалов с устройствами RFID абсолютно иденти-

чно функционированию сотовых операторов связи. Лишь в КНР терминальные устройства 

передачи информации интегрированы в средства видеофиксации. По мнению группы уче-

ных, «важнейшим аспектом разработки и эксплуатации автоматизированной системы, испо-

льзующей микрочипы, является обеспечение безопасности информации, хранящейся и об-

рабатываемой на чипе как в период его взаимодействия с терминальным оборудованием, так 

и в то время, когда чип находится в пассивном состоянии» [12, с. 164]. 

Существование, в общемировом формате, определенного количества людей – но-

сителей биочипов позволило создать ряд преставлений касательно медицинских проце-

дур вживления и ношения чипов. В частности, суть медицинской процедуры вживления 

чипа заключается в соприкосновении внешней стороны кожной мембраны ладони с ме-

дицинским пистолетом и формированием прокола, в который помещается цилиндричес-

кий RFID датчик. Лицам, имеющим ампутации обеих кистей рук, наиболее приемлемым 

местом нанесения биодатчика является мочка уха. Каких-либо противопоказаний, либо 

побочных эффектов применения биочипов настоящим исследованием не выявлено. В 

отличие от  устройств GPS, датчики RFID не являются источниками радиации, поэтому 

какого-либо вреда организму носителя не оказывают.   

Мы весьма скептически оцениваем точку зрения, касательно того, что «биочип – 

это инструмент ближайшего будущего, в котором появятся функции, расширяющие во-

зможности человека – функции, увеличивающие силу мышц, стабилизирующие артери-

альное давление, а, возможно, улучшающие и мыслительные способности человека» [13, 

с. 174]. Причем, полностью противоположная позиция относительно того, что «послав с 

помощью чипа, который посредством нейронных связей соединяется с мозгом, нужные 

колебания на слабый или больной орган, можно просто вывести его из строя» [14, с. 509] 

также видится нам несостоятельной.  

В последнее время в средствах массовой информации описывается алгоритм о 

якобы принуждении населения всех стран пройти процедуру вакцинирования от смерте-

льно опасного вируса, где под видом вакцины в организм человека будет вживлен спе-

циальный биочип, который будет отслеживать все его перемещения, а, при необходимо-

сти, вплоть до наступления биологической смерти носителя [15; 16; 17 и др.]. Считаем 

данную позицию домыслами, лишенную моральных, медицинских, технических и юри-

дических предпосылок. 

Отмечая положительные свойства проекта чипирования населения, Х. Д. Аликпе-

ров справедливо указывает на то, что «сотни тысяч людей ежегодно бесследно исчезают 

в мире, и, как позже выясняется, многие из них оказываются замурованными, закопан-

ными, сожженными, утопленными» [18, с. 26]. Мы в полной мере разделяем данную 

точку зрения, рассматривая чипирование населения как профилактическое средство про-

тиводействия похищению людей, киднеппинга, убийств, трудового рабства, изъятию 

органов тела человека и пр. Несмотря на особую значимость решения вышеуказанной 
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цели, их исполнение сопряжено с комплексом организационных и технических задач, 

среди которых следует выделить: 

– законодательная проработка вопросов внедрения института чипирования насе-

ления; 

– выделение денежных средств для финансирования данного проекта; 

– повсеместная установка терминальных комплексов связи для охвата движения 

носителей биочипов (государство – область – город).  

К категорически противоположным выводам приходит Д. А. Шестаков, по мне-

нию которого «Массовое чипирование, как и другие приемы всеобъемлющего надзора, 

создало бы определенные дополнительные возможности по противодействию поверхно-

стному слою преступности, но гораздо в большей мере оснастило бы самих преступни-

ков глубинных ее уровней – прежде всего в лице глобальной олигархической власти» 

[19, с. 59]. С данной точкой зрения также можно согласиться, так как действительно 

представляет особый интерес вопросы хранения, а также вероятность неправомерного 

использования огромного массива персональной информации граждан в собственных 

интересах. Тем не менее, казахстанский опыт применяемых информационных систем 

(например, e-gov, e-licence, e-notary и т.п.) свидетельствует о крайне малой возможности 

утечки персональных данных граждан, и, вследствие этого, гарантированное обслужи-

вание населения. Несмотря на вышеизложенное, считаем, что данный вопрос требует 

максимально глубокой проработки, где защита персональной информации должна быть 

одним из наиболее важных аспектов, обусловливающая возможность, или наоборот, за-

прет внедрения института чипирования населения. 

Не менее важным вопросом, волнующим юридическую общественность, является 

порядок управления данными, размещенными в биочипе. Опыт каких государств наибо-

лее приемлем на постсоветском пространстве? Либо предоставлять безграничные воз-

можности управления информацией по опыту некоторых Западноевропейских госу-

дарств, либо устанавливать жесткие контрольные меры по обслуживанию сведений, 

размещенных в биочипе, на примере отдельных стран Латинской Америки и КНР.    

 Тем не менее, мы выступаем решительно против применения чипирования насе-

ления как формы тотального контроля над конкретным человеком и гражданином, а 

превращение нашего государства – Республики Казахстан, с демократическими и светс-

кими идеалами, в страну с полицейским режимом. Именно поэтому И. В. Тюриным дан-

ная проблема структурно разделена на: «1) действующего сотрудника правоохранитель-

ного органа, знающего проблемные стороны противодействия преступности, так 

сказать, изнутри системы, 2) обывателя» [20, с. 44].    

Выводы. В заключении сформулируем следующие выводы и предложения, а та-

кже SWOT-анализ. 

1. Считаем необходимым разработку, издание и утверждение нормативной до-
кументации, регулирующей условия, порядок, процедурные вопросы касающейся иссле-

дуемой совокупности, с обязательным общественным обсуждением. 

2. По нашему мнению, массовое чипирование населения должно производиться 
только на основе персонального согласия на данную процедуру, подкрепленное пись-

менным заявлением или подписанным при помощи ЭЦП.  

3. Полагаем необходимым предусмотреть условия обязательного чипирования 
отдельных категорий лиц, исходя из медицинских показаний (например, в отношении 

людей, страдающих потерей памяти), а также в условиях служебной/ военной необхо-

димости (например, военнослужащие – участники военных действий и операций, со-

пряженных с высоким риском гибели, получения ранений, а также попадания в плен) на 

территории государства, участвующей в проекте чипирования населения. 

4. Склонны полагать, что представляется возможным чипирование несовершен-
нолетних лиц, с обязательного согласия обоих родителей, либо опекунов (попечителей), 

в особенности в отношении воспитанников детских домов, во избежание их безнадзор-

ного поведения (систематический побег из учреждений, бродяжничество и т.п.).  

5. На наш взгляд, следует разработать циркуляр, согласно которому возможно 
незамедлительное извлечение биочипа из тела носителя, в условиях медицинского 

учреждения, на основе его письменного волеизъявления. 

6. Считаем обязательным обеспечить беспрепятственный доступ носителя био-
чипа (например, посредством личного кабинета) к той информации, носителем которой 

он является.  
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Сильные стороны: 

1. Безошибочный процесс идентификации личности возможен за считанные се-
кунды. 

2. Становится возможным ориентирующий поиск (по направлениям) без вести про-
павших лиц, а также контроль за перемещением специального контингента носителей. 

3. Биочип является более дешевой альтернативой изготовлению личных доку-
ментов (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и т.д.). 

4. Появляется комплекс дополнительных возможностей, обеспечивающих жиз-
ненный процесс граждан (открывание/закрывание дверей, денежные транзакции, голо-

сование и т.п.).  

Слабые стороны: 

1. Как и любое RFID устройство, биочип может, с определенной периодично-

стью, подвергаться размагничиванию. 

2. Инородное тело (биочип) в редких случаях может отторгаться организмом но-
сителя, а также, в целом, недостаточная осведомленность относительно возможных про-

тивопоказаний применения данной технологии. 

3. Возможность развития у носителя биочипа маниакального комплекса пресле-
дования со стороны неопределенной категории лиц. 

4. Вероятность попадания информации, указанной в биочипе, представителям 
криминального мира, включая возможное использование данных как непосредственно 

против самого носителя, так и против третьих лиц.     
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SUMMARY 

Yernar N. Begaliyev. About the perspectivity or unsufficiency of introducing the institute of 

chipping the population. This article is devoted to an urgent problem – the issues of feasibility, legality 

and expediency of population chipping. The author provides a deep and comprehensive analysis of the 

positive and negative sides of the problem under consideration, using the example of foreign countries in 

which there is a studied practice. The article proposes a scientific polemic of published works on the 

problem of microchips, offers its own point of view and draws its own conclusions. The key point of this 

article is, developed on the basis of research, SWOT analysis, which includes the strengths and weak-

nesses of the problem under study. In conclusion, the author draws his own conclusions and makes pro-

posals aimed at committing the crimes, which may have theoretical and / or practical value. The article is 

intended for persons interested in the forensic technique, forensic characteristics of crimes, methods of 

investigation of certain types (groups) of crimes, as well as for a wide range of readers. 

Keywords: sensor, label, portal, radio frequency identification, scanner, chip. 
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СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ  

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА ПОВНОВАЖЕННЯ У ЦІЙ СФЕРІ 

 
Метою статті є визначення суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми в 

Україні, їх загальна характеристика, а також розкриття повноважень у цій сфері. Встановлено, що 

в Україні законодавчо визначені суб’єкти, що здійснюють заходи із протидії торгівлі людьми. 

З’ясовано, що провідне місце у структурно-функціональному забезпеченні протидії торгівлі лю-

дьми, насамперед такої її складової як боротьба з торгівлею людьми, відводиться Національній 

поліції України. Для функціонального забезпечення виконання поставлених перед нею завдань 

щодо протидії торгівлі людьми у складі кримінальної поліції утворено окремий гласний оператив-

ний підрозділ – Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Проте з 

огляду на специфіку вчинення подібних кримінальних правопорушень,  залежно від конкретних 

обставин, можуть бути залучені й інші гласні оперативні підрозділи, як наприклад, Департамент 

кіберполіції, а також негласні, тобто Департамент оперативної служби та Департамент оператив-

но-технічних заходів. 

Ключові слова: Національна поліція, Президент України, суб’єкти протидії, торгівля лю-

дьми, Уряд України. 

 

Постановка проблеми. У всіх цивілізованих країнах світу значна увага приділя-

ється захисту основоположних прав і свобод людини. Однак, незважаючи на це, пося-

гання на волю людини сьогодні є зовсім непоодинокими та можуть траплятись майже у 

будь-якій сучасній державі. Не є винятком і Україна. У 2020 році при відзначенні Всес-

вітнього дня протидії торгівлі людьми Міністерством соціальної політики України було 

оприлюднено офіційні дані [1], згідно з якими з 2012 року встановлено статус особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, 978 людям, з яких 969 – це громадяни України та 9 

іноземців. Тут треба звернути увагу на те, що це не повна картина, а лише кількість лю-

дей, які офіційно отримали такий статус! 

Сталою, проте хибною є думка, що від подібної протиправної діяльності страж-

дають лише жінки, які піддаються сексуальній експлуатації. Тож серед людей, яким 

встановлено такий статус, 368 особи – жінки, 519 – чоловіки. Крім того, встановлено 

такий статус 88 дітям, з яких 32 хлопчики та 56 дівчат. Серед цих людей за видами екс-

плуатації: 491 особа постраждала від трудової експлуатації, 228 – постраждали від сек-

суальної експлуатації, 91 – втягнуто у злочинну діяльність, 72 – використано у збройних 

конфліктах, 59 – втягнуто у жебракування, 10 – постраждали від вилучення органів, 9 – 

постраждали від змішаної експлуатації, 3 – використано у порнобізнесі, 1 – постраждала 

від сурогатного материнства, а також 14 дітей постраждали від торгівлі людьми шляхом 
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їх передачі третім особам. 

Викладене засвідчує актуальність проблеми протидії торгівлі людьми в Україні, а 

також переконує в необхідності проведення дослідження різних її аспектів для вдоско-

налення системи заходів, що здійснюються зацікавленими суб’єктами у цій сфері, а та-

кож покращення організаційно-правових основ їх роботи та взаємодії між собою. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. В Україні 

за роки незалежності вирішенню широкого спектра питань, пов’язаних з протидією тор-

гівлі людьми, приділяли увагу багато провідних учених, зокрема Д. Г. Казначеєв, 

Г. Л. Кохан, К. Б. Левченко, Я. Г. Лизогуб, А. А. Нєбитов, А. М. Орлеан, В. М. Підгоро-

динський, В. В. Пясковський, Д. Б. Санакоєв, О. В. Святун та інші. Віддаючи належне їх 

здобуткам і науковим працям різних років, зауважимо, що проблема залишається актуа-

льною і сьогодні та потребує продовження проведення досліджень, результати яких бу-

дуть використані для підвищення ефективності спільної роботи уповноважених органів 

державної влади та інших осіб з подолання цього жахливого явища сучасності. Для цьо-

го необхідно знати, хто може вживати відповідних заходів, а також розглянути їх право-

вий статус. 

Зважаючи на це, метою статті є визначення суб’єктів, які здійснюють заходи з 

протидії торгівлі людьми в Україні, їх загальна характеристика, а також розкриття пов-

новажень у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Хоча в Україні проблема торгівлі людьми була ак-

туальною ще у часи проголошення незалежності та становлення молодої держави, окре-

мий Закон з протидії їй було прийнято лише 20 вересня 2011 року, який так і називаєть-

ся: «Про протидію торгівлі людьми» [2]. Згідно з його статтею 5 суб’єктами, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є: по-перше, Президент України; 

по-друге, Кабінет Міністрів України; по-третє, центральні органи виконавчої влади; по-

четверте, місцеві органи виконавчої влади; по-п’яте, закордонні дипломатичні установи 

України; по-шосте, заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. 

Крім того, у здійсненні заходів, спрямованих на попередження торгівлі людьми, беруть 

участь органи місцевого самоврядування, а також, за згодою, підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, громадські організації та окремі громадяни. 

Президент України є главою держави та діє від її імені. Він є гарантом державно-

го суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України [3], 

прав і свобод людини та громадянина. Фундаментальні засади його діяльності викладені 

в розділі V Основного закону України [3]. Президент України згідно зі статтею 5-1 За-

кону України «Про протидію торгівлі людьми» [2] визначає центральний орган виконав-

чої влади, який є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми. 5 сер-

пня 2020 року відповідно до цієї вимоги Президентом України визначено Міністерство 

соціальної політики України національним координатором y сфері протидії торгівлі 

людьми. 

Кабінет Міністрів України – це вищий орган у системі органів виконавчої влади, 

який є відповідальним перед Президентом України і Верховною Радою України, підкон-

трольний і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності він керується Консти-

туцією [3] та законами України, а також указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. По-

вноваження Кабінету Міністрів України визначаються у статті 6 Закону України «Про 

протидію торгівлі людьми» [2]. 

Систему центральних органів виконавчої влади згідно зі статтею 1 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» [4] становлять міністерства України та інші 

центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів виконавчої влади є 

складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів 

України. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в 

одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі 

функції з реалізації державної політики. Повноваження міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави. Центральні органи 

виконавчої влади відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у 

сфері протидії торгівлі людьми здійснюють заходи згідно зі статтею 7 Закону України 

«Про протидію торгівлі людьми» [2]. 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють 

місцеві державні адміністрації, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про місцеві 
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державні адміністрації» [5] є місцевими органами виконавчої влади і входять до системи 

органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Особливості 

здійснення виконавчої влади у місті Києві визначаються окремим Законом України «Про 

столицю України – місто-герой Київ» [6]. Повноваження місцевих державних адмініст-

рацій у сфері протидії торгівлі людьми визначаються статтею 8 Закону України «Про 

протидію торгівлі людьми» [2]. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про дипломатичну службу» [7] закордонні 

дипломатичні установи України є постійними органами дипломатичної служби, основ-

ними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при між-

народних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відстоювання націо-

нальних інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі захист прав 

та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном. Закордонними дипломати-

чними установами України є: Посольство України, Посольство України з резиденцією 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Києві, Постійне представництво Украї-

ни при міжнародній організації, Представництво України при міжнародній організації, 

Місія України при міжнародній організації, консульська установа України (Генеральне 

консульство України, Консульство України, Віцеконсульство України та Консульське 

агентство України). Статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ 

України визначаються цим Законом, Положенням про закордонні дипломатичні устано-

ви України [8], яке затверджується Президентом України. Міжнародне співробітництво 

у сфері протидії торгівлі людьми визначається статтею 28 Закону України «Про проти-

дію торгівлі людьми» [2]. 

З метою забезпечення реалізації прав, передбачених Законом України «Про про-

тидію торгівлі людьми» [2] згідно з його статтею 17, особи, які постраждали від торгівлі 

людьми, можуть бути направлені до одного з наявної мережі центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціального обслуговування (надання соціальних пос-

луг). З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, вони можуть 

влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для 

дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, 

встановленому законодавством. Умови перебування та надання послуг особам, які пост-

раждали від торгівлі людьми, наявною мережею центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціаль-

них послуг), центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей 

регулюються положеннями про зазначені заклади. 

Продовжуючи дослідження, варто приділити увагу вивченню ролі та місця окре-

мих центральних органів виконавчої вади у цій сфері, насамперед, Міністерства внут-

рішніх справ України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Мініс-

трів України. Верховна Рада України окремим Законом [9] затверджує загальну 

структуру і чисельність МВС. Урядом визначено, що МВС є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, 

зокрема у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й 

держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, а також на-

дання поліцейських послуг [10]. 

Органами управління МВС України є: Національна поліція України, Держприко-

рдонслужба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія 

України, Державна міграційна служба, Головний сервісний центр МВС [11]. Централь-

ним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, є 

Національна поліція України. Згідно зі статтями 1 та 2 однойменного Закону [12] діяль-

ність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через мініст-

ра внутрішніх справ України відповідно до закону. Завданнями поліції є надання полі-

цейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства та держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особис-

тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
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такої допомоги. 

Систему поліції згідно зі статтею 13 Закону України «Про Національну поліцію» 

[12] становлять центральний орган управління поліцією та територіальні органи поліції. 

До оперативних підрозділів, задіяних до протидії торгівлі людьми, треба насамперед 

віднести Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 

(ДБЗПТЛ), що є структурним підрозділом НПУ, який функціонує в складі кримінальної 

поліції та відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політи-

ки у сфері протидії торгівлі людьми, виявлення, припинення та розкриття кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією, правопорушень у сфері суспільної 

моралі, а також запобігання їх учиненню. Цей оперативний підрозділ за час його існу-

вання неодноразово реорганізовували. У затвердженому головою НПУ Положенні про 

ДБЗПТЛ [13], визначено його завдання, пріоритетні напрями діяльності, права, ключові 

аспекти організації та забезпечення службової діяльності. Тож до основних його завдань 

належать: 

1) участь у реалізації державної політики у сфері протидії кримінальним правопо-

рушенням, пов’язаним з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, правопорушеннями 

у сфері суспільної моралі та працевлаштування за кордоном, а також внесення на розг-

ляд голови Національної поліції України та міністра внутрішніх справ пропозицій щодо 

формування державної політики в зазначених сферах; 

2) запобігання вчиненню, виявлення, припинення та розкриття кримінальних пра-

вопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, правопорушень у 

сфері суспільної моралі, а також працевлаштування за кордоном; 

3) вжиття заходів щодо виявлення організаторів, вербувальників, перевізників і 

посібників учинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, 

правопорушень у сфері суспільної моралі, а також працевлаштування за кордоном, при-

тягнення їх до кримінальної відповідальності, у тому числі за вчинення кримінальних 

правопорушень у складі організованих груп або злочинних організацій; 

4) моніторинг, вивчення, аналіз та узагальнення ефективності заходів щодо стану 

боротьби з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми, неле-

гальною міграцією, правопорушеннями у сфері суспільної моралі, а також працевлашту-

вання за кордоном, у межах компетенції прогнозування криміногенної ситуації в державі 

і своєчасне інформування керівництва Національної поліції України та інших органів 

державної влади із зазначених питань; 

5) проведення та організація інформаційно-пошукової та аналітичної роботи, 

спрямованої на збирання, оцінку, аналіз та реалізацію інформації під час виявлення й 

розслідування кримінальних правопорушень, оцінювання ризиків, розроблення тактич-

них і стратегічних засад щодо протидії злочинності, пов’язаної з торгівлею людьми, не-

легальною міграцією, правопорушеннями у сфері суспільної моралі, а також працевлаш-

тування за кордоном. 

З огляду на те, що на різних етапах учинення торгівлі людьми активно використо-

вують всесвітню мережу «Інтернет» та комп’ютерну техніку, потрібно окремо зазначити 

про важливу роль у протидії цим злочинам Департаменту кіберполіції, що є міжрегіо-

нальним територіальним органом НПУ та провадить ОРД. Відповідно до законодавства 

України цей Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії 

кіберзлочинності, здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва НПУ та 

органів державної влади щодо стану вирішення питань, віднесених до його компетенції. 

До складу Департаменту як міжрегіонального територіального органу НПУ входять 

структурні підрозділи, які діють за міжрегіональним принципом і безпосередньо підпо-

рядковані начальникові Департаменту. Структуру Департаменту затверджує голова 

НПУ за погодженням із міністром внутрішніх справ України. Департамент кіберполіції 

НПУ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з неї голова НПУ за по-

годженням із міністром внутрішніх справ України [14]. 

Крім того, з огляду на те, що торгівлі людьми властивий високий рівень латентно-

сті та вона є привабливою й прибутковою сферою протиправної діяльності для організо-

ваних злочинних груп та організацій, під час документування та розслідування цього 

виду злочинів системно проводяться оперативно-розшукові та інші заходи негласного 

характеру, а також негласні слідчі (розшукові) дії, для чого активно використовуються 

можливості таких оперативних підрозділів, як Департамент оперативної служби та 

Департамент оперативно-технічних заходів Національної поліції України в межах їх 
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компетенції. 

Висновки. В Україні законодавчо визначені суб’єкти, що здійснюють заходи що-

до протидії торгівлі людьми, а така протидія, в свою чергу, являє собою систему заходів, 

спрямованих на подолання торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби з нею та 

надання допомоги і захисту особам, які постраждали від неї. До таких суб’єктів віднесе-

но Президента України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, 

місцеві органи виконавчої влади, закордонні дипломатичні установи України, а також 

заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Їх загальні повноважен-

ня у цій сфері також є законодавчо визначеними. 

Провідне місце у структурно-функціональному забезпеченні протидії торгівлі 

людьми, насамперед такої її складової як боротьба з торгівлею людьми, відводиться На-

ціональній поліції України, що входить до системи МВС та є центральним органом ви-

конавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Для функціо-

нального забезпечення виконання поставлених перед нею завдань у сфері протидії торгі-

влі людьми у складі кримінальної поліції утворено окремий гласний оперативний під-

розділ – Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Проте з 

огляду на специфіку вчинення подібних злочинів, залежно від конкретних обставин, 

можуть бути залучені інші гласні оперативні підрозділи Національної поліції України, 

як наприклад, Департамент кіберполіції, а також негласні, тобто Департамент оператив-

ної служби та Департамент оперативно-технічних заходів. Одержані та оприлюднені 

результати дослідження можуть бути використані вченими під час подальших наукових 

розробок проблеми, а також працівниками правоохоронних органів в протидії торгівлі 

людьми. 
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SUMMARY 

Oleh M. Yemets, Dmytro I. Rusnak. The actors of counteraction human trafficking, their 

general characteristics and powers in this area. The purpose of the article is to identify the entities that 

carry out measures to combat trafficking in human beings in Ukraine, as well as to provide them with a 

general description and disclose powers in this area. In Ukraine, the law defines the entities that imple-

ment measures to counteract human trafficking, and such counteraction, in turn, is a system of measures 

aimed at overcoming human trafficking by preventing and combating it and helping and protection to 

victims of human trafficking. These entities include the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, central executive authorities, local executive bodies, foreign diplomatic missions of Ukraine, as 

well as institutions for assistance to victims of human trafficking. Their general powers in this area are 

also defined by law. 

The National Police of Ukraine plays a leading role in the structural and functional support of 

counteraction human trafficking, primarily in the combating against human trafficking. Police is part of 

the Ministry of internal Affairs and is the Central Executive body that serves the society by ensuring the 

protection of human rights and freedoms, combating crime, and maintaining public security and order. In 

order to provide functional support for the implementation of its tasks in the field of counteraction human 

trafficking, the Criminal Police has formed a separate operational unit – the Department for Combating 

Crimes Related to Trafficking in Human Beings. However, considering the specifics of committing such 

crimes, depending on the certain circumstances, other units of the National Police of Ukraine may be 

involved, such as the Cyberpolice Department, as well as covert ones, that is, the Department of Opera-

tional Service and the Department of Operational and Technical measures. The obtained and published 

results can be used by scientists in further research in this area, as well as law enforcement officers in the 

combating human trafficking. 

Keywords: National Police, President of Ukraine, subjects of counteraction, human trafficking, 

Government of Ukraine. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ  

ЛІДЕРА ЕТНІЧНОГО ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВАННЯ 
 

Етнічні злочинні угруповання представляють на сьогоднішні особливу небезпеку, адже ха-

рактеризуються транснаціональним характером та складністю виявлення вчинюваних ними зло-

чинів. Зростання кількості етнічних злочинних угруповань обумовлене соціальною, економічною, 

політичною нестабільністю та наслідками пандемії COVID-19. Важливо виявити соціально-

психологічний портрет лідера етнічного злочинного угруповання, який скеровує дії та є рушійною 

силою діяльності етнічних злочинних угруповань. Лідеру етнічних злочинних угруповань прита-

манні сукупність соціальних та психологічних якостей. Протидія та виявлення злочинів, вчинених 

етнічними злочинними угрупованнями, потребує детального дослідження соціально-

психологічних характеристик лідерів та учасників таких організованих злочинних груп.  

Ключові слова: етнічне злочинне угруповання, лідер етнічного злочинного угруповання, со-

ціально-психологічний портрет, організована злочинність, етнічна злочинність.  

 

Постановка проблеми. Етнічні злочинні угруповання – одна із актуальних про-

блем сьогодення, і для України, і для багатьох інших країн світу. Діяльність таких угрупо-

вань є різноплановою, проникаючою в усі суспільні сфери життєдіяльності. Складність 

виявлення злочинів, вчинених етнічними угрупованнями, пов’язана із транснаціональним 

характером такого виду злочинності, що також посилює суспільну небезпеку.  

Поширеність діяльності етнічних злочинних угруповань залежить від соціально-

економічних, культурних, історичних, національних та етнічних особливостей розвитку 

суспільства. Досить сильного впливу на поширення діяльності етнічних злочинних 

угруповань завдає економічна та політична нестабільність, що пов’язана із загальносві-

товими тенденціями, а також пандемією COVID-19.  

Основною рушійною силою діяльності етнічних злочинних угруповань виступа-

ють їх лідери, які приймають рішення щодо скоєння того чи іншого злочину і керують 

процесом їх вчинення. Тому важливим для підвищення ефективності виявлення та розс-

лідування злочинів, вчинених етнічними злочинними угрупованнями, є визначення ос-

новних соціально-психологічних характеристик лідерів таких угруповань.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Пробле-

матика діяльності етнічних злочинних угруповань є предметом досліджень багатьох 

українських та зарубіжних авторів. Питання протидії етнічній організованій злочинності 

присвячені роботи таких авторів, як О.О. Леляк [5], Б.В. Лизогуб [6] та В.Г. Севрук [13], 

які розкрили особливості етнічних злочинних угруповань та запропонували пропозиції з 

удосконалення правоохоронної діяльності щодо протидії такому виду злочинності.  

Проблематиці психологічних та кримінологічних характеристик організованих 

злочинних угруповань присвячені роботи А.П. Писаренко [9], А.Р. Ратінова [11], І.С. 

Стихарної [15]. Проте на сьогодні спостерігаємо замалу кількість наукових досліджень 
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діяльності етнічних злочинних угруповань та виділення соціально-психологічного порт-

рету лідерів таких угруповань, як основної рушійної сили злочинної діяльності етнічних 

угруповань.  

Метою статті є дослідження соціально-психологічного портрету лідера етнічного 

злочинного угрупування.  

Виклад основного матеріалу. Етнічна злочинність більш небезпечна, ніж зви-

чайна. Злочинні угруповання, утворені за національною ознакою, згуртовані, конспіра-

тивні, у них більш жорсткі закони всередині групи [10]. 

При дослідженні етнічних злочинних угруповань, А.П. Писаренко визначає їх як 

групи, спільноти (організації), що представляють собою специфічні кримінальні 

об’єднання, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто поєднують у 

своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень). 

Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю його 

національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічна приналежність визначається 

етносом, котрий обіймав у ній лідируюче положення [9]. 

На думку В.С. Овчинського, етнічні злочинні формування являють собою органі-

зовані злочинні групи або злочинні співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їх най-

ближче оточення однієї національності чи народності. Їх спосіб життя і поведінка носить 

відтінки етнічних правил і традицій [7]. 

Визначаючи особливості етнічних злочинних угруповань, Л.Ф. Гула робить ак-

цент на організованих злочинних групах, що поділяються за етнічними, культурними й 

історичними зв’язками. Такі зв’язки сполучають їх з країнами походження та створюють 

основну злочинну мережу, що виходить за національні межі.  

Використовуючи спільність походження, мови, звичаїв, вони здатні захистити се-

бе від дій правоохоронних органів. Чимало організованих злочинних груп відомі під 

своїми етнічними або національними назвами. Внаслідок їх переважання та відсутності 

альтернативи ці назви використовуються в науці і практиці, хоча такі терміни характе-

ризуються надмірним спрощенням, тяжіють до стереотипів і можуть бути образливими 

для більшості законослухняних членів такої етнічної групи або національності [3]. 

Значно полегшити планування та проведення проникнення в етнічні злочинні 

угруповання може виділення та структуризація основних ключових моментів у світогля-

ді, мотивації й поведінці представників таких груп, що сприятиме більш ефективній 

протидії злочинам, що ними вчиняються [1, с. 42].  

Зауважимо, що в українському законодавстві понятійний апарат щодо етнічної 

злочинності не закріплений, адже відсутній єдиний підхід до її вивчення серед учених. 

Етнічна злочинність як негативне явище постійно оновлює злочинні способи вчинення 

злочинів, розвиваються кримінальні здібності організованих груп та злочинних органі-

зацій, сформовані на етнічній основі [13, с. 65]. Це стає причиною ускладнення визна-

чення соціальних та психологічних характеристик лідера злочинного угруповання, який 

є рушійною силою скоєння злочинів етнічними злочинними угрупованнями.  

Визначення лідера – це закономірний психологічний процес, характерний для 

будь-яких, у тому числі злочинних об’єднань. У кримінальному праві лідером злочинної 

групи визнається, як правило, її організатор, тобто особа, що організувала вчинення зло-

чину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка 

утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка 

забезпечувала фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності органі-

зованої групи або злочинної організації [2, с. 350]. 

Так, І.С. Редько стверджує про те, щоб стати лідером групи, людина повинна мати 

певну сукупність особистісних соціально-психологічних якостей, зокрема: 

– доволі високий рівень ініціативності й активності; 

– досвід і навички організаторської діяльності; 

– зацікавленість у досягненні групової мети; 

– високий рівень інформованості щодо справ групи;  

– індивідуальні якості, такі як достатня товариськість і особиста привабливість; 

– високий рівень престижу й авторитету в групі [12, с. 190].  

Лідерство за своєю природою є результатом як об’єктивних (інтереси, мета, пот-

реби і завдання групи в конкретній ситуації), так і суб’єктивних (індивідуально-

особистісні особливості індивіда) чинників.  

Важливим соціально-психологічним моментом є ознаки лідерства, які розробив 
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Б.Д. Паригін [8]:  

– лідер покликаний здійснювати переважно регуляцію міжособистісних стосунків 

у групі;  

– лідерство виникає за умов мікросередовища, яким є угруповання;  

– лідерство виникає стихійно;  

– лідерство менш стабільне;  

– висунення лідера залежить від настрою угруповання;  

– лідер самостійно приймає рішення, які стосуються життєдіяльності групи;  

– сфера діяльності групи обмежена груповою належністю. 

Так, в цьому контексті доцільним є виділення трьох основні психологічних моде-

лей особистості етнічного злочинця.  

1. Психопат-фанатик. Це людина, яка керується своїми переконаннями (релігій-

ними, ідеологічними, політичними) і щиро переконана, що її дії, незалежно від їх конк-

ретних результатів, корисні для суспільства. Така людина, у якої сфера свідомості над-

звичайно звужена, здатна вчинити все, що завгодно.  

2. Фрустрована людина. Її психологія ґрунтується на біхевіористській теорії фру-

страції агресивності. Почуття фрустрації, породжене неможливістю для людини за яки-

хось причин досягти життєво важливих для неї цілей, неминуче породжує у неї тенден-

цію до агресивних дій. Свідомість, у цьому випадку може відігравати роль інструмента в 

раціоналізації цих дій, тобто в підборі тих або інших підстав для їх виправдання.  

3. Людина з неблагополучної родини. Жорстоке поводження батьків з дитиною, її 

соціальна ізоляція, дефіцит доброго ставлення можуть призвести до формування озлоб-

леної особистості з антисоціальними схильностями. За відповідних умов людина такого 

психологічного складу може стати лідером або учасником етнічного злочинного угрупо-

вання [4, с. 118]. 

Так, Х.К. Солодовнікова зазначає, що керівники-організатори мають такі характе-

ристики:  

– соціальне походження – в основному з небідних, часто багатодітних родин; їх 

світоглядна основа базується на спрощеному розумінні світу, примітивному розумінні 

засобів боротьби (шляхом насилля); 

– ідеологія – комплекс радикальних ідейних установок, що виступають як теоре-

тичне підґрунтя для прояву насилля у різноманітних формах на нелегітимній основі для 

досягнення визначених цілей [14, с. 331]. 

Лідерські здібності і уміння управляти іншими забезпечуються емоційною «холодніс-

тю», що блокує або істотно обмежує суб’єктивні можливості до співпереживання. Ця межа 

дозволяє зберегти необхідну соціально-психологічну дистанцію з іншими, тверезо аналізу-

вати ситуації, що вникають, з урахуванням усіх найважливіших моментів, і на основі цього 

ухвалювати раціональні рішення. Між цими групами лідерів існує суперництво, прихована 

ворожнеча, але через спільність мети і шляхів їх досягнення вони взаємодіють.  

Лідер – частіше не судимий, вельми розумний, освічений, володіє організаторсь-

кими здібностями, в якості консультантів має досвідчених професійних злочинців із «ав-

торитетів» і навіть «злодіїв у законі» [2, с. 358]. 

До основних мотивів діяльності лідера етнічного злочинного угруповання належать: 

– ідеологічні, перетворення, активної зміни світу, влади над людьми; 

– меркантильні, інтересу і привабливість тероризму як особливої діяльності; 

– мотив самореалізації.  

До загальних характеристик лідера етнічного злочинного угруповання належать: 

– спроможність впливати на свідомість та настрої організованої групи (економіч-

ний чинник, організаційний чинник); 

– наявність харизми (спрямованість до домінування й управління оточуючими); 

– наявність волі, схильність до агресії, висока потреба у престижі та володінні 

владою, наявність значної кризової суспільної ситуації під час юнацтва; 

– освіта (вища, незакінчена університетська освіта), членство у радикальній моло-

діжній організації;  

– колективізм, здатність підтримувати хороші стосунки зі всіма членами своєї бо-

йової групи, цілісність, сконцентрованість на терористичної діяльності і своїй групі (ор-

ганізації) [2]. 

До складу основних соціально-психологічних особливостей лідерів етнічних зло-

чинних угруповань необхідно включити такі характеристики: соціальне походження, 
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світоглядна основа та основні мотиви злочинної діяльності, загальні характеристики 

особистості злочинця, особистісні характеристики (основні якості злочинця, психологі-

чний тип, наявність синдромів, індивідуальні характеристики, взаємовідносини у соціа-

льній групі, емоційна характеристика, логіка мислення), загальні характеристики успіш-

ного злочинця [14, с. 331]. 

Чітке визначення лідера етнічного злочинного угруповання, врахування соціаль-

но-психологічних характеристик лідера такого угруповання дозволить не тільки прави-

льно тлумачити ці юридичні поняття, але й забезпечить успішну роботу органів внутрі-

шніх справ у боротьбі з організованою злочинністю.  

Висновки. Етнічна організована злочинність становить виключну загрозу для на-

ціональної безпеки нашої країни. Протидія зазначеній формі протиправної діяльності 

потребує більш детального дослідження соціальних та психологічних аспектів діяльнос-

ті етнічних злочинних угруповань, зокрема соціально-психологічного портрету лідерів 

та учасників таких злочинних груп. Лідер етнічного злочинного угруповання є рушій-

ною силою етнічної організованої злочинності.  

Проведення подальших наукових досліджень в окресленій сфері дозволить спрос-

тити процес виявлення таких злочинів, планування та проведення проникнення в етнічні 

злочинні угруповання, а також сприятиме більш ефективній протидії етнічній організо-

ваній злочинності. Одним із ключових напрямів тут має виступити розширення міжна-

родного співробітництва задля об’єднання існуючих наукових доробок та їх практично-

го використання при виявленні та розслідуванні злочинів, скоєних етнічними 

злочинними угрупованнями.  
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SUMMARY 

Oleksiy M. Skryabin, Dmytro B. Sanakoyev. Socio-psychological portrait of the leader of an 
ethnic criminal group. Ethnic criminal groups are particularly dangerous today, as they are transnational in 
nature and difficult to detect. The increase in the number of ethnic criminal groups is due to social, economic 
and political instability, as well as the consequences of the COVID-19 pandemic. It is important in this aspect to 
identify the socio-psychological portrait of the leader of an ethnic criminal group, which directs the actions and 
is the driving force behind the activities of ethnic criminal groups. The leader of ethnic criminal groups is 
characterized by a set of social and psychological qualities: a high level of initiative and activity, organizational 
experience, interest in achieving group goals, awareness of group affairs, camaraderie, personal attractiveness, 
high prestige and authority in the group. The main socio-psychological characteristics of leaders of ethnic 
criminal groups are the following characteristics: social origin, worldview and main motives of criminal 
activity, general characteristics of the offender, personal characteristics (main qualities of the offender, 
psychological type, presence of syndromes, individual characteristics, relationships in the social group). 
emotional characteristics, logic of thinking), general characteristics of a successful criminal. A clear definition 
of the leader of an ethnic criminal group, taking into account its socio-psychological characteristics will ensure 
the successful work of law enforcement agencies in the fight against organized crime. Counteracting and 
detecting crimes committed by ethnic criminal groups requires a detailed study of the socio-psychological 
characteristics of leaders and members of such criminal groups.  

Keywords: ethnic criminal group, leader of ethnic criminal group, socio-psychological portrait, 
organized crime, ethnic crime. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ПИТАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ  

КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ  

В УКРАЇНІ 
 

Стаття вісвітлює стан наукової розробленості проблем протидії корисливо-насильницьким 

злочинам в Україні та основних напрямів їх наукових досліджень. Аналізуються основні поло-

ження сучасних наукових розробок у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики, 

теорії оперативно-розшукової діяльності. Автор, на підставі аналізу існуючих наукових точок зо-

ру, результатів особистого дослідження висвітлює власну позицію до означеного питання та про-

понує якісно нові підходи до визначення перспективних напрямів наукових розробок питань опе-

ративно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні. 

Ключові слова: злочинність, корисливо-насильницькі злочини, мотиви вчинення злочинів, 

оперативно-розшукова діяльність, протидія злочинам. 

 

Постановка проблеми. Одним із міжнародних критеріїв оцінювання рівня циві-

лізованості держави, утвердження в ній європейських цінностей і демократичних ідеалів 

є стан законності та правопорядку, захищеність громадян від злочинних посягань. Разом 

із тим, сьогодні науковці стверджують, що сучасні кількісні та якісні зміни показників 

злочинності в Україні обумовлені значною кількістю факторів – соціально-

економічного, політичного, військового характеру [1, с. 225]. Економічна нестабільність, 

правовий нігілізм, незадоволення населення результатами реформ у соціально-

економічній сфері, слабкість правоохоронної системи тощо [1, с. 226] – усі ці та інші 

чинники, враховуючи бойові дії на Сході нашої країни, що супроводжуються неконтро-

льованим обігом вогнепальної зброї та вибухівки на території держави, призводять до 

кардинальних змін у характері злочинних посягань корисливо-насильницького спряму-

вання у бік підвищення агресивності. Аналіз статистичних даних свідчить, що значний 

масив правопорушень продовжують складати саме корисливо-насильницькі злочини. 

За період 2015 – 2019 роки на території України було зареєстровано 232368 грабежів, 

41298 розбоїв та 3648 вимагань [11]. Ми погоджуємося з точкою зору науковців, які 

стверджують, що корисливо-насильницька злочинність є нині однією з найбільших за-

гроз для системи внутрішньої безпеки, життя та здоров’я, майна громадян [3, с. 52].  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблеми 

протидії корисливо-насильницьким злочинам досліджувалися в роботах С. В. Албула, 

А. В. Андрушка, А. В. Бабʼяка, В. С. Батиргареєвої, А. Ф. Белінського,Б. М. Головкіна, 

С. В. Дьоменка, В. П. Захарова, І. В. Іваненка, М. Г. Колодяжного, М. Й. Коржанського, 

П. С. Матишевського, С. В. Нікітенка, Д. Й. Никифорчука, Д. В. Петрова, О. О. Подоб-

ного, О. М. Поповича, М. В. Стащака, В. В. Тіщенка, В. І. Холостова, В. В. Шендрика, 

Н. В. Яницької та багатьох інших науковців. 

Проблемні аспекти протидії корисливо-насильницькій злочинності привертали та 

продовжують привертати увагу значної кількості науковців – фахівців у галузі криміна-

льного права, криміналістики, кримінального процесу, кримінології, оперативно-

розшукової діяльності тощо. Аналіз їхніх наукових здобутків свідчить про значний вне-

сок у формування напрямів протидії цим злочинам. Багатоплановість проблемних пи-

тань пояснює, на наш погляд, і різноплановість наукових розробок.  

Отже, метою статті є аналіз сучасного стану наукової розробленості проблем опе-

ративно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні та окрес-
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лення перспективних напрямів наукових досліджень питань оперативно-розшукової 

протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. У монографії «Корисливо-насильницькі злочини 

відносно іноземців в Україні: кримінологічний аналіз» С. В. Албул досліджує комплекс 

питань щодо етіологічних, феноменологічних особливостей та закономірностей 

корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців в Україні; вивчає природу, 

закономірності й особливості віктимізації та віктимності іноземців в Україні. Науковцем 

докладно висвітлюється комплекс питань теоретичного і практичного характеру, 

пов’язаних з розробкою організаційно-правових заходів боротьби зі злочинністю 

відносно іноземців, надано кримінологічну характеристику корисливо-насильницьких 

злочинів відносно іноземних громадян в Україні, розкрито їх чинники, рівні, структуру 

та географію, викладено аналіз стану латентності, а також розкрито відомості щодо 

особи злочинця та жертви злочину [2]. У низці наукових праць («Насильство при 

вчиненні корисливо-насильницьких злочинів проти власності тощо) С. В. Албул, 

досліджуючи особливості вчинення корисливо-насильницьких злочинів відносно 

іноземців в Україні, розглядає й кореляційну залежність динаміки таких злочинів від 

рівнів міграційних процесів, виокремлює їх регіональну специфіку. 

Дослідження В. С. Батиргареєвої присвячені питанням кримінологічної характе-

ристики та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло [7]. У свою чергу, 

сфера наукових інтересів Б. М. Головкіна охоплювала феномен, детермінацію та напря-

ми запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні [9]. Питанням, що сто-

суються кримінологічного аналізу корисливо-насильницьких злочинів, їх ознак, детер-

мінації та соціальної обумовленості присвячені ґрунтовні праці таких науковців, як 

А. Ф. Белінський та М. Й. Коржанський («Корислива злочинна діяльність», 1998 р.) [13], 

С. В. Нікітенко («Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, ско-

єних жінками на тлі наркоманії», 2004 р.) [17], О. М. Попович («Кримінологічна харак-

теристика групових корисливо-насильницьких злочинів та їх попередження органами 

внутрішніх справ», 2000 р.) [22].  

Кримінально-правовим аспектам кваліфікації та відповідальності за корисливо-

насильницькі злочини присвячені роботи В. А. Владимирова і В. І. Холостова [8]. Про-

блемним аспектам кримінально-правового та кримінологічного аналізу окремих видів 

корисливо-насильницьких злочинів присвятили свої наукові доробки такі вітчизняні 

вчені, як С. В. Дьоменко («Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний ана-

ліз», 2006 р.) [10], М. Г. Колодяжний («Кримінологічна характеристика та запобігання 

вимаганням, поєднаним із насильством», 2010 р.) [12], Д. В. Петров («Кримінологічна 

характеристика та запобігання грабежам і розбоям, що вчиняються неповнолітніми у 

громадських місцях», 2015 р.) [20], Н. В. Яницька («Групова корисливо-насильницька 

злочинність молоді і її попередження», 2000 р.) [27]. 

Суттєвий внесок у вирішення актуальних проблем протидії корисливо-

насильницьким злочинам у різні часи внесли вчені-криміналісти та процесуалісти – 

Ю. П. Аленін, Б. Ю. Бистрицький, І. Л. Калімбет, П. К. Кривошеін, Ю. А. Кричун, 

В. М. Мельничок, В. В. Тіщенко, А. В. Хірсін, Г. В. Щербакова та інші. Серед вітчизня-

них науковців-криміналістів слід визначити роботи таких вчених, як Ю. П. Аленін («Про 

класифікацію очагів корисливо-насильницьких злочинів», 1993 р.) [5], П. К. Кривошеін 

(«Розслідування розбійних нападів», 1990 р.) [14], В. В. Мельничок («Розслідування ви-

магання в сучасних умовах», 1998 р.) [16], які присвячені питанням комплексного кри-

міналістичного аналізу корисливо-насильницьких злочинів та методикам їх розсліду-

вання на той час.  

На наш погляд, особливої уваги заслуговують наукові праці професора 

В. В. Тіщенка – «Криміналістична характеристика корисливо-насильницької злочинної 

діяльності» (1993 р.), «Правові та організаційні можливості використання відомостей, 

отриманих в ході оперативно-розшукових заходів, для розкриття корисливо-

насильницьких злочинів» (1996 р.), «Механізм вчинення корисливо-насильницьких зло-

чинів» (2000 р.), «Корисливо-насильницькі злочини: криміналістичний аналіз» (2002 р.) 

та дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

«Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів» (2003 р.) 

[24]. Серед значних доробок науковця слід відмітити розроблення поняття криміналіс-

тичної характеристики корисливо-насильницьких злочинів, аналіз її структури та елеме-

нтів (суб’єктів, об’єктів, обстановки та механізму вчинення), вироблення теоретичної 
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концепції та принципів розробки приватних методик розслідування таких злочинів. При 

цьому розслідування розглядається автором як системна інформаційно-пізнавальна дія-

льність та як діяльність організаційно-управлінська. Крім цього, продовжено розвиток 

таких напрямів, як: криміналістичний аналіз слідчих ситуацій (оцінка первинної інфор-

мації, висування та перевірка версій тощо), вирішення типових завдань початкового ета-

пу розслідування, організація взаємодії слідчих з оперативними підрозділами, програму-

вання подальшого етапу розслідування тощо. 

Заслуговують на увагу й дисертаційні дослідження, підготовлені Ю. А. Кричуном 

«Основи виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів» (2005 р.) [15], 

А. В. Хірсіним «Криміналістичне забезпечення розслідування корисливо-насильницької 

організованої злочинної діяльності» (2006 р.) [25] та Г. В. Щербаковою «Початковий 

етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном грома-

дян» (2006 р.) [26]. Разом із тим, слід зазначити, що вказані наукові праці стосовно про-

цесуальних особливостей розслідування корисливо-насильницьких злочинів та його 

криміналістичного забезпечення були підготовлені за часів чинності старого Криміналь-

но-процесуального кодексу України. За період чинності Кримінального процесуального 

кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 13 квітня 2012 р., були підгото-

влені наукові дослідження Б. Ю. Бистрицького «Розслідування грабежів, учинених не-

повнолітніми» (2016 р.), І. Л. Калімбета «Розслідування групових корисливо-

насильницьких злочинів неповнолітніх» (2017 р.), які, хоча і враховували положення 

нового процесуального закону, але стосувалися лише певної категорії вказаних криміна-

льних правопорушень. 

У різні часи питанням організації і тактики протидії корисливо-насильницьким 

злочинам були присвячені праці багатьох науковців у галузі оперативно-розшукової дія-

льності, серед яких слід відзначити докторів юридичних наук К. В. Антонова, О. М. Ба-

ндурку, В. О. Біляєва, М. П. Водько, В. Я. Горбачевського, М. Л. Грібова, Е. О. Дідорен-

ка, В. П. Захарова, І. П. Козаченка, Д. Й. Никифорчука, В. Л. Ортинського, 

О. О. Подобного, М. Б. Саакяна, М. В. Стащака, В. Є. Тарасенка, В. В. Шендрика. Окре-

мим оперативно-розшуковим аспектам вказаної проблематики присвячені роботи 

С. В. Албула, А. В. Бабʼяка, В. А. Грабельникова, О. О. Дерев’ягіна, О. І. Козаченка, 

А. Г. Лісового, О. В. Нікітіна, В. В. Приловського, В. М. Рудіка, В. М. Сілюкова, В. Г. 

Телійчука та ін. 

Питання оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам 

тривалий час ставали предметом наукових розробок вчених. З урахуванням часу підго-

товки цих робіт, криміногенної ситуації того часу, чинного законодавства та інших 

складових, сьогодні більшість з них становить виключно теоретичну цінність, як базо-

вий потенціал та підґрунтя для порівняльного аналізу. Так, інтерес представляють робо-

ти В. А. Пашковського «Проблеми боротьби з крадіжками, грабежами та розбоями», яка 

була видана у 1980 р. [19], Б. П. Смагоринського «Оперативно-розшукова тактика та 

організація розкриття крадіжок, грабежів, розбійних нападів та шахрайств», видана у 

1986 р. [23]. Докладно надаючи оперативно-розшукову характеристику цих злочинів, 

науковці пропонують конкретні рекомендації щодо протидії оперативно-розшуковими 

заходами.  

На теренах незалежної України значна кількість вчених досліджувала проблемні 

питання оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам, резуль-

тати цих досліджень опубліковані у дисертаційних роботах, наукових статтях і навчаль-

них посібниках. Значний внесок у розробку наукових засад оперативно-розшукової про-

тидії злочинам проти власності зробив професор О. О. Подобний. Підготовлене ним у 

2013 р. дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук було присвячено теоретичним, правовим та організаційно-тактичним основам опе-

ративно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з корисливо-

насильницькою організованою злочинністю [21]. На концептуальному рівні ним окрес-

лено основні кримінологічні підходи щодо боротьби з корисливо-насильницькою орга-

нізованою злочинністю; визначено межі кримінально-правової регламентації боротьби з 

корисливо-насильницькою організованою злочинністю; обґрунтовано місце оперативно-

розшукової боротьби з корисливо-насильницькою організованою злочинністю в загаль-

ній теорії оперативно-розшукової діяльності; визначено співвідношення оперативно-

розшукової та кримінально-процесуальної діяльності в сучасних умовах реформування 

кримінального судочинства; запропоновано зміст оперативно-розшукової характеристи-
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ки корисливо-насильницької організованої злочинності; класифіковано корисливо-

насильницькі організовані злочинні угруповання, визначено їх структурну побудову; 

окреслено соціально-психологічні особливості учасників корисливо-насильницьких ор-

ганізованих злочинних угруповань, запропоновано найбільш суттєві критерії класифіка-

ції конфліктів, що виникають у таких угрупованнях; обґрунтовано значення і взає-

мозв’язок субкультури та інфраструктури корисливо-насильницької організованої 

злочинності; систематизовано історичні етапи розвитку оперативних підрозділів по бо-

ротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю; окреслено чинну систе-

му й структуру оперативних підрозділів по боротьбі з корисливо-насильницькою органі-

зованою злочинністю, їх вади та напрями оптимізації; виявлено недоліки у визначенні 

завдань і функцій системи оперативних підрозділів по боротьбі з корисливо-

насильницькою організованою злочинністю; визначено компетенцію працівників опера-

тивних підрозділів, що здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою 

злочинністю; окреслено проблеми взаємодії та координації оперативних підрозділів у 

боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю; визначено суб’єктів, 

об’єкти і пошукові ознаки оперативного пошуку корисливо-насильницької організованої 

злочинності, а також поняття, суб’єктів, види, завдання та перспективні напрями право-

охоронної розвідки у зазначеній сфері; запропоновано шляхи вирішення сучасних про-

блем оперативної розробки корисливо-насильницьких організованих злочинних угрупо-

вань, окреслено завдання такої розробки та умови їх реалізації; обґрунтовано напрями 

оптимізації документування корисливо-насильницької організованої злочинної діяльно-

сті; класифіковано операції з реалізації матеріалів оперативної розробки корисливо-

насильницьких організованих злочинних угруповань; визначено сутність оперативно-

розшукового забезпечення кримінального судочинства у провадженнях про корисливо-

насильницьку організовану злочинну діяльність [21].  

Питанням протидії корисливо-насильницьким злочинам присвятив свої наукові 

праці професор Д. Й. Нікіфорчук («Оперативно-розшукова характеристика бандитизму», 

2000 р., «Боротьба оперативних підрозділів МВС України з бандитськими формування-

ми», 2000 р., «Організація і тактика оперативної розробки бандитських формувань», 

2002 р., «Протидія грабежам оперативними підрозділами МВС України», 2011 р. [18]).  

Тактичні аспекти оперативно-розшукової протидії окремим видам корисливо-

насильницьких злочинів присвячені праці А. В. Баб’яка, М. В. Стащака, В. В. Шендрика 

[6]. Питання оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності, зокрема корис-

ливо-насильницьким злочинам, вчиненим в районі проведення антитерористичної опе-

рації, аналізуються в колективній монографії С. В. Албула, О. Ю. Анциферова, 

В. В. Шендрика, Я. В. Стрелюка «Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами 

карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної опе-

рації» [4]. 

Необхідно, на наш погляд, вказати значну кількість дисертаційних досліджень, 

серед яких роботи М. Г. Богуславського «Організація і тактика оперативної розробки 

організованих злочинних груп корисливо-насильницького спрямування (за матеріалами 

підрозділів ГУБОЗ МВС України)», К. В. Драчової «Протидія грабежам та розбоям, які 

вчиняються неповнолітніми», О. І. Козаченка «Попередження та розкриття грабежів, 

поєднаних з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», А. Г. Лісового «Ор-

ганізація й тактика попередження та розкриття розбійних нападів на об’єкти, що знахо-

дяться під охороною (за матеріалами підрозділів карного розшуку МВС України)», 

В. В. Плукар «Тактичні основи розкриття розбоїв, вчинених організованими групами», 

В. В. Приловського «Організаційно-тактичні основи діяльності карного розшуку щодо 

попередження та розкриття корисливо-насильницьких злочинів», В. М. Рудіка «Опера-

тивно-розшукове забезпечення кримінального судочинства у справах про корисливо-

насильницькі злочини», В. О. Сілюкова «Організація і тактика розкриття серійних роз-

бійних нападів», В. Г. Телійчука «Особливості попередження та розкриття оперативни-

ми підрозділами МВС України розбійних нападів на квартири громадян», 

В. В. Черепущака «Взаємодія підрозділів карного розшуку з органами досудового слідс-

тва у протидії корисливо-насильницьким злочинам». Разом із тим, незважаючи на суттє-

вий науковий інтерес до проблемних аспектів оперативно-розшукової протидії злочинам 

проти власності, питання правових та організаційно-тактичних засад протидії злочинам 

проти власності туристів в Україні потребують, за нашим переконанням, подальших 

ґрунтовних досліджень. Значна кількість питань організації і тактики оперативно-
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розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні нині залишається 

недостатньо розробленими.  

Висновки. Вивчення дисертаційних і монографічних досліджень останніх років 

свідчить про недостатню розробленість загальних теоретичних та організаційно-

тактичних питань оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам 

в Україні. Сьогодні залишаються невизначеними і не розробленими:  

- питання нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії 

корисливо-насильницьким злочинам;  

- визначення особливостей оперативно-розшукової характеристики корисливо-

насильницьких злочинів в Україні;  

- зміст і напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення опе-

ративно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам;  

- напрями внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів Національної поліції 

у протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні;  

- тактичні особливості оперативно-розшукових заходів з протидії корисливо-

насильницьким злочинам в Україні тощо. 

Викладене, на наше переконання, свідчить про актуальність і необхідність пода-

льшого наукового розроблення питань оперативно-розшукової протидії корисливо-

насильницьким злочинам в Україні в сучасних умовах.   
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SUMMARY 

Maryna O. Voloshyna. Promising directions of scientific research on the issues of opera-
tional-search combatting mercenary and violent crimes in Ukraine. The article deals with issues of 
scientific elaboration of the problems of counteracting mercenary and violent crimes in Ukraine and the 
main directions of their scientific research. The article analyzes the main provisions of modern scientific 
developments in the field of criminal law, criminology, criminalistics, the theory of operational-search activ-
ity. The author, based on the analysis of existing points of view, the results of personal research, expresses 
his attitude to the aforementioned issue and proposes qualitatively new approaches to defining promising 
areas of scientific research on the issues of operational-search counteraction to mercenary and violent crimes 
in Ukraine. It is determined that the purpose of the article is to analyze the current state of scientific devel-
opment of problems of operational and investigative counteraction to mercenary and violent crimes in 
Ukraine and outline promising areas of research on operational and investigative counteraction to mercenary 
and violent crimes in Ukraine in modern conditions. 

In the article the author analyzes in detail the scientific works of domestic scientists of different 
times on various aspects of combating mercenary and violent crime.  In particular, issues of criminal law, 
criminology, forensic, criminal procedure and operational and investigative nature are studied. It is noted 
that in the territory of independent Ukraine a large number of scientists have studied the problematic is-
sues of operational and investigative counteraction to mercenary and violent crimes both at the level of 
dissertations and at the level of scientific articles and textbooks. 

The author argues that the study of dissertations and monographs in recent years indicates a lack 
of general theoretical and organizational and tactical issues of operational and investigative counteraction 
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to mercenary and violent crimes in Ukraine. Today remain: undefined and undeveloped:  issues of norma-
tive-legal regulation of operative-search counteraction to mercenary-violent crimes; determining the fea-
tures of operational and investigative characteristics of mercenary and violent crimes in Ukraine; content 
and directions of improvement of information-analytical support of operative-search counteraction to 
mercenary-violent crimes; directions of internal and external cooperation of the National Police units in 
combating mercenary and violent crimes in Ukraine; tactical features of operational and investigative 
measures to combat mercenary and violent crimes in Ukraine, etc. 

Key words: crime, mercenary and violent crimes, motives for committing crimes, operational 
search activity, counteraction to crimes. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ 

РОЗЛАДАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 
 

Здійснено системний аналіз понятійного апарату визначення психічних розладів у чинному 
національному законодавстві (кримінально-правовому та у сфері охорони здоров’я), за результа-
тами якого констатовано відсутність єдиного підходу до визначення цього терміну. Розглянуті 
процесуальні та тактичні особливості допиту осіб із психічними розладами, а також з’ясовано 
випадки визнання показань цієї категорії осіб допустимим доказом у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: психічні розлади, психічні вади, особи з психічними розладами, допит, до-
пит осіб із психічними розладами, показання, докази, допустимий доказ. 

 

Постановка проблеми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пси-

хічні та поведінкові розлади є надзвичайно поширеними і вражають до 25 % усіх людей 

у певні періоди їхнього життя. У країнах Європи до 30 % усіх звернень громадян до лі-

карів загальної практики пов’язано із психічним неблагополуччям [1]. 

Станом на кінець 2017 року 961 418 жителів України перебували на обліку через 

розлади психіки та поведінки, з них 519 687 осіб потребували диспансерного нагляду та 

441 731 особа – консультативного [2]. 

При цьому на кінець 2016 року 972 941 особа перебувала під психіатричним на-

глядом, з яких 526 795 осіб перебували на диспансерному обліку та 446 146 осіб були 

взяті під консультативний нагляд [3]. 

Незважаючи на візуально позитивну динаміку розвитку психіатричної захворюва-

ності в нашій державі, справжня кількість людей із тими чи тими порушеннями психіч-

ного здоров’я може істотно відрізнятися від офіційних даних. Саме тому набуває актуа-

льності проблема забезпечення прав та процесуальних гарантій вказаної категорії осіб на 

стадії досудового розслідування.  

Проте з’ясування особливостей проведення слідчих дій за участі психічно хворих 

осіб, особливо в умовах відсутності одноманітного понятійного апарату визначення пси-

хічних розладів у кримінальному процесуальному законодавстві, а також надання нале-

жної оцінки такому виду доказів як показання свідка або потерпілого з розумовими чи 

фізичними вадами щодо їх допустимості зумовлюють різні погляди на те, чи може така 

особа брати участь у проведенні слідчих дій, зокрема бути допитаною під час досудово-

го розслідування [4].  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню проблеми захисту прав осіб із психічними розладами та особливостям прове-

дення досудового слідства за їх участі присвятили свої праці С. Антипова, В. Кузьменко, 
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Ю. Лук’янова, Т. Михайлова, Л. Татьяніна, Д. Шингарьов. Однак у роботах цих вчених 

увага здебільшого приділялась застосуванню примусових заходів медичного характеру 

на стадії досудового розслідування та особливостям призначення судово-психіатричної 

експертизи, що зумовило необхідність проведення ґрунтовного дослідження, присвяче-

ного з’ясуванню особливостей допиту осіб з психічними вадами. 

Метою статті є аналіз понятійного апарату та законодавчих дефініцій, як-от: 

«психічні вади», «психічне захворювання», «психічна хвороба», «психічний розлад», 

отримання показань від осіб з психічними вадами на стадії досудового розслідування та 

випадки визнання показань таких осіб допустимим доказом. 

Виклад основного матеріалу. Результат аналізу понятійного апарату національ-

ного законодавства (кримінального та медичного) засвідчив відсутність єдиного визна-

чення поняття «психічний розлад» (що понятійний апарат не кореспондується між со-

бою). 

Наприклад, тільки в нормах Кримінального процесуального кодексу використову-

ється п’ять синонімічних визначень таких особливостей психічного здоров’я особи, а 

саме: 

– у ч. 2 ст. 10 та п. 3 ч. 2 ст. 52 КПК України нормативно закріплено формулю-

вання «особи з розумовими і фізичними вадами»; 

– у п. 5 ч. 2 ст. 52 Кодексу застосовується таке визначення як «психічне захво-

рювання»; 

– словосполучення «фізична чи психічна хвороба» використано законодавцем у 

положеннях п. 1 ч. 3 ст. 97 КПК України; 

– у ч. 6 ст. 101 та п. 3 ч. 2 ст. 242 Кодексу знайшло своє нормативне відображен-

ня поняття «психічного стану»; 

– у п. 3 ч. 1 ст. 505 КПК України одночасно застосовуються такі визначення, як 

«розлад психічної діяльності» та «психічна хвороба», що підтверджує різний зміст цих 

дефініцій (або суттєві відмінності у цих дефініціях) [5]. 

Водночас у «Міжнародній класифікації хвороб» 11-го перегляду (далі – МКХ-11) 

використовується саме термін «розлад» [6]. 

Понятійний апарат Закону України «Про психіатричну допомогу» повністю коре-

спондується із міжнародними стандартами у сфері охорони здоров’я. 

Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону України «Про психіатричну допомогу» психі-

чні розлади – це розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні 

Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті. 

Під тяжким психічним розладом розуміють розлад психічної діяльності (затьма-

рення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті), 

який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати навколишню дійсність, свій 

психічний стан і поведінку [7]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає психічне здоров’я як стан благо-

получчя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим 

стресам, продуктивно працювати і робити внесок у свою спільноту [8], основними кри-

теріями якого є: 

– усвідомлення та відчуття безперервності існування, постійність, ідентичність 

фізичного і психічного «Я»; 

– критичне ставлення до себе, результатів своєї діяльності; 

– відповідність психічних реакцій силі й частоті впливів, соціальних ситуацій та 

обставин; 

– здатність контролювати свою поведінку та коригувати її відповідно до ситуації; 

– планування своєї діяльності, реалізація цих планів [9]. 

При цьому відхилення від вищезазначених критеріїв можуть розглядатися як 

ознаки психічного розладу. 

Також треба відмітити, що поряд з дефініцією «психічні розлади» у науковій спі-

льності вживаються такі поняття, як «психічні хвороби», «психічні недоліки» та «анома-

лії психіки». Повне й точне розуміння відмінностей перелічених вище термінів викликає 

певні складнощі, бо одні науковці їх ототожнюють, а для інших вони є різними за своїм 

змістом. Зокрема, особливо відрізняються наукові підходи представників юридичних 

наук (кримінального процесу, криміналістики та кримінального права) та медиків (пси-

хіатрів та психологів). Наприклад, термін «психічні хвороби» в кримінально-правовому 

аспекті нероздільно пов’язаний з визначенням медичного критерію неосудності, який 
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закріплений в ч. 2 ст. 19 КК України [10] та під яким необхідно розуміти неможливість 

особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного 

психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або 

іншого хворобливого стану психіки. 

Результат аналізу змісту цієї законодавчої норми дозволив зробити висновок про 

те, що медичний критерій неосудності може виражатися у 4 хворобливих формах, які є 

різними за своїм ступенем тяжкості [11]: 

– хронічне психічне захворювання характеризується тривалим перебігом і тенде-

нцією до наростання хворобливих явищ (шизофренія, епілепсія, маніакально-

депресивний психоз тощо) [12]; 

– до тимчасових розладів психічної діяльності відносять велику групу так званих ви-

няткових станів, які мають короткочасний перебіг та здебільшого закінчуються повним оду-

жанням особи (дисоціативна амнезія, психогенна сплутаність (синдром Ганзера) тощо) [13]; 

– психічний розлад як недоумство (вроджене – олігофренія або набуте – деменція) 

проявляється, насамперед, у стійкому зниженні інтелектуальної діяльності; 

– до інших хворобливих станів психіки відносять захворювання, які не мають 

процесуальної основи та включають в себе різні істотні зміни психіки людини (психопа-

тії, інфантилізм, неврози тощо) [14]. 

На нашу думку, у кримінально-правовій сфері найбільш доцільним буде викорис-

тання саме терміну «психічний розлад», під яким пропонуємо розуміти порушення пси-

хічної діяльності особи (вроджені або набуті, хронічні або тимчасові), які позбавляють 

особу здатності адекватно оцінювати значення своїх дій (поведінки) та керувати ними. 

Водночас варто пам’ятати, що юридичний критерій неосудності має дві ознаки: 

інтелектуальну (нездатність особи усвідомлювати значення своїх дій) і вольову (нездат-

ність особи керувати своїми діями). Для наявності юридичного критерію неосудності 

досить однієї з двох зазначених ознак. 

Для того щоб визнати особу неосудною, необхідно встановити наявність у неї хоча б 

однієї з ознак юридичного критерію (інтелектуальної чи вольової) та однієї ознаки медично-

го критерію (хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, не-

доумство або інший хворобливий стан психіки). Тільки сукупність цих ознак – однієї медич-

ної та однієї юридичної – становить поняття і підстави неосудності [15]. 

У такому контексті ще більшої актуальності набуває питання допустимості такого 

процесуального джерела доказів, як показання особи (як підозрюваного/обвинуваченого, 

так і потерпілого й свідка) із психічними розладами.  

Тож у положеннях п. 3 ч. 1 ст. 69 КПК України 1960 року була законодавчо закрі-

плена заборона допитувати як свідків осіб, які відповідно до висновку судово-

психіатричної експертизи через свої фізичні/психічні вади не можуть правильно сприй-

мати факти, що мають доказове значення, і давати показання щодо них.  

Щодо таких учасників кримінального провадження, як свідок, потерпілий, циві-

льний позивач або відповідач, стосовно яких є сумніви у здатності ними правильно 

сприймати події, адекватно на них реагувати та правильно відтворювати їх у своїх пока-

заннях, то норми КПК 1960 року не містили ані дозвільних положень, ані процедури 

призначення як судово-психіатричної, так і психолого-психіатричної експертиз. 

Зважаючи на неврегульованість цього питання у слідчо-судовій практиці, Верхо-

вним Судом України у постанові Пленуму від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову ек-

спертизу в кримінальних та цивільних справах» закріплено таку правову позицію, відпо-

відно до якої судова психіатрична експертиза обов’язково призначається щодо особи, 

яка через психічні вади нездатна правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, і давати показання з приводу них (абз. 3 п. 14 постанови). Судово-

психіатрична експертиза в судовому засіданні може мати характер амбулаторного об-

стеження, якщо питання про її проведення виникло під час судового слідства. Суд може 

викликати в судове засідання експерта-психіатра для участі у допиті потерпілого, свідка, 

позивача, відповідача, якщо є сумніви щодо їх здатності правильно сприймати події, 

правильно на них реагувати та правильно відтворювати їх у своїх показаннях. Пленум 

зазначив, що призначення судово-психіатричної експертизи щодо таких осіб з поміщен-

ням до медичного стаціонарного закладу допускається лише за їх згодою. 

Таке роз’яснення Пленуму Верховного Суду України сприяло тому, що на прак-

тиці судово-психіатрична експертиза призначалась та проводилась не тільки щодо підо-

зрюваного чи обвинуваченого, а й щодо свідка та потерпілого.  
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У КПК України 2012 року вищезазначені питання не дістали нормативного закрі-

плення. Крім того, не міститься й норми, яка б регулювала порядок проведення процесу-

альних та слідчих дій за участю осіб, які є психічно хворими [16], через що вважаємо за 

доцільне розглянути процесуальні особливості допиту осіб із психічними розладами та 

допустимість використання їхніх показань як доказів у кримінальному провадженні. 

Особа, щодо якої є сумніви в її осудності, може мати такий рівень ураження пси-

хіки, при якому вона не може об’єктивно сприймати події і дії, учасником яких вона бу-

ла або стала очевидцем. У цьому разі використовувати як доказову базу свідчення такої 

особи не допустимо. Водночас існують такі стани, при яких особа може уривками 

сприймати об’єктивну реальність і навіть відтворювати її. За таких обставин з урахуван-

ням позиції експертів використовувати отриману інформацію від особи, яка страждає 

психічним розладом можливо, але не окремо, а в сукупності з усіма іншими доказами. 

Одночасно вважаємо за потрібне зауважити, що, особи, які страждають психічни-

ми розладами, можуть брати участь тільки в тих слідчих діях, які не передбачають необ-

хідності логічного мислення. В іншому разі такі слідчі дії проводити недоцільно, дока-

зового значення свідчення такої особи не матимуть. Зокрема, до слідчих дій, що 

передбачають розумовий процес, необхідно віднести допит, одночасний допит, слідчий 

експеримент. Інші слідчі дії не передбачають такого розумового навантаження, що істо-

тно полегшує можливість участі в них осіб зазначеної категорії. 

Також одним із рішень проведення слідчих дій за участю осіб із психічними роз-

ладами буде залучення до них захисника, як того вимагають положення 

ст. 52 КПК України, законного представника й лікаря, що спеціалізується на психічних 

захворюваннях. До того ж, після проведення допиту такої особи доцільним є проведення 

допиту лікаря або законного представника, які брали участь у допиті особи із психічни-

ми розладами, про стан хворого в момент проведення слідчої дії. 

Не зайвим під час допиту особи, щодо якої у слідчого є обґрунтовані сумніви в 

його психічному здоров’ї, з’ясувати: 

1) чи немає у допитуваного будь-яких хворобливих проявів, чи вважає він себе 

хворим. Якщо так, то чим саме, як довго хворіє і в чому полягає його захворювання; 

2) якщо допитуваний заявляє про психічну хворобу, то як давно він хворий, де лі-

кується, чи перебуває на обліку в медичному закладі; 

3) що він може пояснити про скоєне кримінальне правопорушення, коли у нього ви-

ник умисел його вчинити, як він до нього готувався, чи розповідав комусь про свої плани; 

4) які почуття були у нього після скоєного злочину, чи вчиняв він раніше схожі 

злочини,  якщо так, то які, коли і за яких обставин; 

5) з’ясувати дані про перенесені травми допитуваного, ненормальності поведінки 

як до, так і під час і після вчинення суспільно небезпечних дій, яка в нього поведінка в 

побуті, з товаришами, в трудовому колективі тощо. 

Додатковим джерелом визначення психічного стану особи є допит її рідних, това-

ришів по службі і знайомих. У цьому разі слідчий отримує можливість детально 

з’ясувати не тільки спосіб життя цієї особи, а й які хвороби або травми особа перенесла, 

чи знаходилася на лікуванні в психоневрологічному лікувальному закладі [17]. 

Для оптимізації слідчої практики та отримання достатніх і достовірних доказів не 

варто забувати про такі тактичні особливості проведення слідчих дій за участю осіб із 

психічними розладами: 

– вживати заходів щодо пом’якшення емоційної напруги допитуваного, виклика-

ного психогенними реакціями, що досягається проявом доброзичливості й об’єктивності 

з боку слідчого. Одночасно, наприклад, необхідно не дати змоги допитуваному диктува-

ти свою волю і умови; 

– якщо у слідчого є підстави припускати можливі помилки в показаннях, то мож-

на запропонувати такі рекомендації: по-перше, під час встановлення певних просторо-

вих чинників, а також чинників швидкості, траєкторії руху об’єктів найбільш доцільним 

є проведення допиту на місці події, що призведе до «пожвавлення» асоціацій допитува-

ного потерпілого з тим або тим дефектом психіки до більш точного, ніж в кабінеті відт-

ворення ним обставин, що є предметом допиту; по-друге, у разі сумнівів в оцінці обви-

нуваченого (підозрюваного) та інших учасників процесу, що мають дефекти психіки, 

тимчасових інтервалів, найбільш ефективним прийомом допиту є постановка контроль-

них запитань, спрямованих на з’ясування або уточнення обставин, окремих їх деталей, 

які можуть підтвердити або спростувати об’єктивність свідчень у суті предмета допиту; 
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– під час допиту свідків з дефектами психіки необхідно мати на увазі те, що обсяг і 

зміст відомостей, які повідомляють вони у своїх свідченнях, зумовлені психічними розлада-

ми, особливостями характеру їх проявів у момент сприйняття: станом аналізаторних систем, 

відсутністю досвіду, найчастіше низьким рівнем знання, ступенем активності, а найголовні-

ше – раніше сформованим ставленням до того, що сприймалося і можливістю відтворення 

того, що сталося. Тому необхідно поступово відтворювати в пам’яті особи цілого по части-

нах або проводити повторні допити, спонукаючи допитуваного до активної розумової діяль-

ності й мобілізації вольових зусиль, що може допомогти пригадати забуті моменти (напри-

клад, у особи, яка страждає на епілепсію, істеричної психопатією); 

– якщо допитуваний з дефектом психіки не дає саме ту інформацію, яка цікавить 

слідство (в умовах конфліктної ситуації без суворого суперництва), то необхідно макси-

мально дати йому змогу розповісти про всі відомі йому обставини, пов’язані з подією, 

що цікавить слідство. Існує велика вірогідність того, що під час таких оповідань «про 

все, що відомо», встановлюються факти, які побічно підтверджують або спростовують 

певні висновки слідства [18]. 

Розглядаючи можливість використання показань особи з психічними розладами 

як доказ, влучними вбачаємо міркування С. Шаренко, на думку якої слідчий не має пра-

ва допитувати неосудного щодо обставин справи без з’ясування здатності особи прави-

льно сприймати, запам’ятовувати і відтворювати сприйняте, а в разі його допиту – вико-

ристовувати його свідчення як докази, оскільки вони отримані з неналежного джерела і 

не мають юридичної сили [19, с. 89]. 

Схожої позиції дотримується й Т. Михайлова, яка категорично заперечує можливість 

допиту вказаної категорії осіб і характеризує такий допит як неприпустимий [20, с. 82]. 

На нашу думку, з урахуванням проведеної класифікації психічних розладів та 

встановлення того факту, що наявність не кожного психічного розладу свідчить про не-

осудність особи, допит таких осіб є важливим елементом доказування під час розсліду-

вання злочинів проти життя та здоров’я особи, особливо у справах приватного обвину-

вачення. Показання потерпілого або свідка з таким видом психічного розладу, що не 

перешкоджає усвідомлювати події, що відбуваються, доцільно визнавати допустимим 

доказом, якщо на підтвердження психічного стану особи свідчать й інші докази у прова-

дженні: показання лікаря-психіатра, родичів, відсутність факту проходження лікування в 

психіатричному закладі тощо. 

Проте для врегулювання наявних законодавчих прогалин та закріплення додатко-

вих процесуальних гарантій участі осіб із психічними розладами у кримінальному про-

вадженні вважаємо за необхідне внести такі зміни до положень КПК України, а саме: 

– закріпити в положеннях ст. 3 КПК України визначення терміну «психічний розлад»; 

– доповнити перелік осіб, що не можуть бути допитані як свідки, визначений в 

ч. 2 ст. 65 КПК України, зазначивши осіб, які через свої психічні розлади не можуть пра-

вильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати з приводу них показання; 

– показання осіб із психічними розладами визнавати допустимим доказом лише з 

урахуванням судової психіатричної або комплексної психолого-психіатричної експерти-

зи та в сукупності з іншими доказами в кримінальному провадженні, закріпивши відпо-

відні зміни в ст. 87 КПК України; 

– закріпити у положеннях ст. 242 КПК України таку підставу призначення та про-

ведення судової психіатричної експертизи, як наявність сумнівів у здатності потерпілого 

або правильно сприймати події, адекватно на них реагувати та правильно відтворювати 

їх у своїх показаннях. 

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що участь осіб із психічними ро-

зладами в кримінальному провадженні має свої особливості, які полягають: по-перше, у 

відсутності одноманітного підходу до визначення поняття «психічний розлад»; по-друге, 

у відсутності законодавчого регулювання порядку проведення слідчих дій за участю осіб 

із психічними розладами; по-третє, у труднощах з оцінкою показань цієї категорії осіб та 

визнання їх допустимим доказом у кримінальному провадженні. 
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SUMMARY 
Darya V. Lazareva. Special aspects of the participation of persons suffering from mental 

disorders in criminal proceedings: theoretical and practical aspects. The paper contains the results of 
the system analysis of conceptual framework for defining mental disorders in domestic legislation (in 
criminal law and health care) and the findings show that there is no unified approach to defining this term. 
The paper studies the matters of special procedural and tactical aspects of the interrogation of persons 
with mental disorders, as well as instances of testimony recognition of this category of persons as 
admissible evidence in criminal proceedings. 

The author has concluded that the participation of persons with mental disorders in criminal 
proceedings has its own features, which are: first, in the absence of a uniform approach to the definition of 
"mental disorder"; secondly, in the absence of legislative regulation of the procedure for conducting 
investigative actions with the participation of persons with mental disorders; thirdly, in difficulties in assessing 
the testimony of this category of persons and recognizing them as admissible evidence in criminal proceedings 

In order to resolve the existing legislative gaps and consolidate additional procedural guarantees 
for the participation of persons with mental disorders in criminal proceedings, it is considered necessary 
to make a number of changes to the provisions of the CPC of Ukraine, in particular in particular to en-
shrine in the Criminal Procedural Code of Ukraine the definition of the term “mental disorder”, to recog-
nize the testimony of persons with mental disorders as admissible evidence only taking into account fo-
rensic psychiatric or complex psychological and psychiatric examination and in combination with other 
evidence in criminal proceedings; add to the list of persons who cannot be questioned as witnesses 

Keywords: criminal proceedings, investigation, mental disorders, mental disability, persons with 
mental disorders, interrogation, interrogation of persons with mental disorders, testimony, evidence, 
admissible evidence. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ  

І СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ  

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 

Висвітлено деякі аспекти взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції 

України під час розслідування кримінальних правопорушень. Розглянуто поняття, сутність та фо-

рми взаємодії під час досудового розслідування. 

Зазначено, що взаємодія підрозділів Національної поліції забезпечує найбільш ефективне ро-

зслідування суспільно-небезпечних діянь, бо завдяки спільній діяльності працівників різних підроз-

ділів здобувається як інформація будь-якого плану, так і можливе швидке та раціональне проведення 

різноманітних процесуальних дій. Розслідування тяжких злочинів вимагає від співробітників досить 

чіткого планування своїх дій. Тому дослідження та надання рекомендацій стосовно взаємодії будь-

яких підрозділів Національної поліції є беззаперечно одним з найбільш прогресивних напрямків як 

досягнення мети кримінального провадження, так і наукових пошуків загалом. 

Ключові слова: тяжкі злочини, організація, планування, тактика, слідчі (розшукові) дії, 

взаємодія. 

 

Постановка проблеми. Якісна й вчасна взаємодія оперативних і слідчих підроз-

ділів Національної поліції України забезпечує найбільш ефективне розслідування суспі-

льно-небезпечних діянь, бо завдяки спільній діяльності працівників різних підрозділів 

здобувається як інформація будь-якого плану, так і можливе швидке та раціональне про-

ведення різноманітних процесуальних дій. Розслідування тяжких злочинів вимагає від 

співробітників досить чіткого планування своїх дій. Тому дослідження та надання реко-

мендацій стосовно взаємодії будь-яких підрозділів Національної поліції є беззаперечно 

одним з найбільш прогресивних напрямків як досягнення мети кримінального прова-

дження, так і наукових пошуків в цілому. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню питань взаємодії різних підрозділів у кримінальному провадженні приділяли 

свою увагу такі науковці, як Ю. П. Аленін, К. В. Антонов, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

О. І. Возгрін, А. Ф. Волобуєва, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, О. Н. Колесніченко, 

В. П. Колмаков, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, М. А. Погорецький, М. В. Салтев-

ський, Р. Л. Степанюк, К. О. Чаплинський, С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, 

В. Ю. Шепітько та ін. Але наше дослідження спрямоване на визначення окремих про-

блемних питань взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції під час 

розслідування різноманітних видів злочинів, тяжких та особливо тяжких. 

Метою статті є дослідження взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Націона-

льної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Виклад основного матеріалу. Стосовно поняття взаємодії, то ми поділяємо дум-

ку Р. С. Бєлкіна, який визначив цю категорію як одну з форм організації розслідування 

злочинів, що полягає здебільшого у заснованому на законі співробітництві слідчого з 

органом дізнання, погодженим за цілями, часом і місцем, що здійснюється для повного 

та швидкого розкриття злочинів, всебічного і об’єктивного розслідування кримінального 

провадження та розшуку злочинців, що переховуються, викрадених цінностей й інших 

об’єктів, що мають значення для справи [2, с. 31]. 

Загалом взаємодія різних підрозділів Національної поліції реалізується у певних 

формах. Доречною є думка науковців, які під формами взаємодії мають на увазі органі-

заційні прийоми й методи, способи й порядок зв’язків між ними, засновані на криміна-
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льно-процесуальному законі й відомчих нормативних актах правоохоронних органів, а 

також передового досвіду слідчої практики, спрямовані на забезпечення узгодженої їх 

діяльності й правильне сполучення властивих кожному з цих органів методів і засобів 

роботи [7, с. 267]. 

Ми вважаємо за необхідне виділити серед основних форм взаємодії дві групи: ор-

ганізаційні та процесуальні. Відповідно до КПК серед процесуальних форм взаємодії 

окремі науковці виділяють такі: 

– надання допомоги слідчому під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій (ст. 40 КПК України); 

– доручення і вказівки слідчого щодо проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій (ст. 40, 246 КПК України); 

– фіксація та надання слідчому (прокурору) результатів проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій (ст. 252 КПК України). 

До цієї групи взаємодії В. Ю. Шепітько відносить такі питання: 

– передачі слідчому матеріалів про виявлені шляхом оперативно-розшукових за-

ходів ознаки злочину для вирішення питання про початок кримінального провадження; 

– проведення слідчим процесуальних дій одночасно зі здійсненням органом діз-

нання узгоджених оперативно-розшукових заходів; 

– проведення оперативно-розшукових заходів по справі, в якій не встановлена 

особа, яка вчинила злочин, після передачі цієї справи слідчому; 

– виконання доручень слідчого щодо проведення розшукових дій; 

– здійснення заходів щодо встановлення особи, яка підлягає притягненню як об-

винувачений після припинення досудового слідства; 

– отримання інформації та документів про операції, рахунки, внески, внутрішні та 

зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб [4, с. 311]. 

На нашу думку, серед процесуальних форм, що можуть використовуватися під 

час розслідування, також можна виділити такі: 

– надання слідчому матеріалів, зібраних у ході оперативно-розшукової діяльності, 

для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР; 

– виконання оперативним підрозділом доручень слідчого щодо перевірки опера-

тивно-розшуковим шляхом відомостей, які мають значення для встановлення наявності 

чи відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР за оперативними матеріалами; 

– проведення разом з невідкладними слідчими (розшуковими) діями необхідних 

оперативно-розшукових заходів; 

– проведення оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого щодо вста-

новлення місця перебування особи, яка ухиляється від притягнення до кримінальної від-

повідальності. 

А вже Д. В. Ушатов наголошував на тому, що для забезпечення ефективності вза-

ємодії під час розслідування кримінальних правопорушень потрібно: 

– забезпечити знайомство слідчого з наявними оперативними матеріалами і спіль-

ну розробку плану їх реалізації; 

– проводити аналіз розслідування по реалізованих матеріалах, з метою виявлення 

типових помилок і прорахунків; 

– робити обговорення комплексних операцій, що поєднують в собі оперативно-

розшукові заходи, за результатами їх проведення [8, с. 14]. 

Аналіз опитування працівників оперативних і слідчих підрозділів Національної 

поліції України надав змогу виділити серед процесуальних форм їх взаємодії під час 

розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів такі: 

– виконання доручень слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій та не-

гласних слідчих (розшукових) дій – 79 %; 

– сприяння слідчому під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій – 

62 %; 

– надання слідчому матеріалів, зібраних у ході оперативно-розшукової діяльності, 

для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР – 69 %; 

– виконання оперативним підрозділом доручень слідчого щодо перевірки опера-

тивно-розшуковим шляхом відомостей, що мають значення для встановлення наявності 

чи відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР за оперативними матеріалами – 

34 %. 

Перед розглядом організаційних форм, зазначимо, що, наприклад, 
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В. О. Коновалова акцентувала на тому, що під час здійснення цієї форми окреслюються 

питання організації останнього, зокрема: формування слідчо-оперативних груп; розподіл 

співробітників відповідно до завдань плану для виконання окремих функцій; визначення 

учасників слідчо-оперативних груп для розслідування окремих епізодів злочину й вико-

нання інших завдань. Реалізація наміченого плану оперативно-розшукових дій також 

припускає спільну участь у провадженні окремих слідчих (розшукових) дій і тактичних 

операцій [3, с. 136]. 

Зі свого боку О. Яковлєв зазначає, що у ч. 2 ст. 41 КПК України передбачено, що 

під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу 

користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім 

підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупцій-

ного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному про-

вадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи 

прокурора. Тобто відповідно до вищевказаного під час роботи слідчого та оперативного 

працівника необхідна не лише спільна, узгоджена діяльність під час розслідування кри-

мінальних проваджень, що спрямована на використання методів і засобів, властивих цим 

суб’єктам, при чіткому розподілі повноважень між ними, а й конкретика щодо прове-

дення слідчих дій для оперативного працівника [9, с. 220]. 

Ми підтримуємо позицію В. Д. Пчолкіна, який серед основних організаційних 

форм взаємодії під час розслідування злочинів виділив такі: 

– ознайомлення слідчого з оперативними матеріалами в межах, передбачених ві-

домчими нормативними актами; 

– спільне обговорення й оцінювання даних, одержаних внаслідок проведення опе-

ративно-розшукових заходів, щодо їх достатності для внесення відомостей до ЄРДР; 

– спільне планування слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій, спрямова-

них на виявлення доказової інформації; 

– спільна діяльність слідчих й оперативно-розшукових підрозділів на початково-

му та наступних етапах досудового розслідування; 

– створення слідчо-оперативної групи за конкретним кримінальним провадженням; 

– взаємний обмін усною та письмовою інформацією оперативних працівників і 

слідчих з питань, що стосуються їхньої діяльності; 

– спільні виїзди слідчого й оперативних працівників для проведення слідчих (ро-

зшукових) дій [6, с. 117]. 

Слід зазначити, що, на нашу думку, важливим елементом організаційної взаємодії 

є складання плану. Р. С. Бєлкін з цього приводу наголошує на тому, що погоджений 

план, на основі якого будується взаємодія, повинен містити такі складові: 

– виклад слідчих і розшукових версій; 

– перелік обставин, що підлягають встановленню і з’ясуванню – по кожній з ви-

сунутих версій; 

– перелік необхідних заходів, за допомогою яких повинні бути встановлені та до-

сліджені всі обставини й порядок таких дій; 

– перелік обставин, що підлягають встановленню оперативно-розшуковим шля-

хом (самі оперативно-розшукові заходи, шляхи встановлення цих обставин у плані не 

вказуються); 

– терміни виконання, у тому числі проміжні: обмін інформацією, корегування 

плану (у разі потреби); 

– виконавці по кожному пункту плану [5, с. 494]. 

Серед інших організаційних заходів деякі науковці виділяли такі: 

– спільне планування слідчих (розшукових) дій, НСРД і оперативно-розшукових 

заходів; 

– погодження роботи слідчих і оперативних працівників під час планування вирі-

шення окремих завдань по кримінальному провадженню; 

– ознайомлення слідчих з оперативними матеріалами до початку кримінального 

провадження. Слідчі можуть надати кваліфіковану методичну допомогу оперативним 

працівникам в оцінці отриманих матеріалів. Спільна оцінка зібраних матеріалів дозволяє 

вчасно визначити перспективи справи, подальший напрямок перевірки, визначити опе-

ративно-розшукові заходи, необхідні для збору додаткової інформації, що може надалі 

мати доказове значення; 

– взаємний обмін інформацією про результати розслідування після порушення 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 273 

провадження, проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій і оперативно-

розшукових заходів, з урахуванням чого можуть вноситися корективи в спільний план 

подальшого розслідування; 

– проведення спільних нарад суб’єктів взаємодії для аналізу результатів роботи зі 

справою і визначення заходів щодо усунення виявлених недоліків [1, с. 126]. 

Аналіз опитування працівників оперативних і слідчих підрозділів Національної 

поліції надав змогу виділити серед організаційних форм під час розслідування тяжких 

злочинів такі: 

– спільне планування початкового етапу розслідування – 29 %; 

– узгоджена діяльність у складі слідчо-оперативної групи – 94 %; 

– взаємний обмін інформацією між слідчим і працівниками оперативних підрозді-

лів – 78 %; 

– спільне використання криміналістичних і оперативно-технічних засобів – 32 %. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що взаємодія – це одна з форм організації 

розслідування злочинів, що полягає здебільшого у заснованому на законі співробітницт-

ві слідчого з оперативними підрозділами поліції, погодженим за цілями, часом і місцем, 

що здійснюється для повного й швидкого розкриття злочинів, всебічного й об’єктивного 

розслідування кримінального провадження та розшуку злочинців, що переховуються, 

викрадених цінностей і інших об’єктів, що мають значення для кримінального прова-

дження. Серед процесуальних форм їх взаємодії під час розслідування кримінальних 

правопорушень виокремлено такі: а) виконання доручень слідчого про проведення слід-

чих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій – 79 %; б) сприяння слід-

чому під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій – 62 %; в) надання слідчому 

матеріалів, зібраних у ході оперативно-розшукової діяльності, для вирішення питання 

щодо внесення відомостей до ЄРДР – 69 %; г) виконання оперативним підрозділом до-

ручень слідчого щодо перевірки оперативно-розшуковим шляхом відомостей, що мають 

значення для встановлення наявності чи відсутності підстав для внесення відомостей до 

ЄРДР за оперативними матеріалами – 34 %. 

Серед організаційних форм під час розслідування кримінальних правопорушень 

виділено такі: а) спільне планування початкового етапу досудового розслідування – 

29 %; б) узгоджена діяльність у складі слідчо-оперативної групи – 94 %; в) взаємний 

обмін інформацією між слідчим і працівниками оперативних підрозділів – 78%; 

г) спільне використання криміналістичних і оперативно-технічних засобів – 32 %. 
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SUMMARY 

Serhiy V. Obshalov. Problems of interaction of operational-search units of the National 

police of Ukraine during the investigation of criminal offences. The scientific article is devoted to the 

coverage of some aspects of the interaction of operational and investigative units of the National Police of 

Ukraine during the investigation of criminal offenses. The concept, essence and forms of interaction dur-

ing the pre-trial investigation are considered. 

It is noted that the interaction of the National Police provides the most effective investigation of 

socially dangerous acts. After all, thanks to the joint activities of employees of different departments, 

information of any plan is obtained, as well as possible rapid and rational implementation of various pro-

cedural actions. The investigation of serious crimes requires employees to plan their actions quite clearly. 

Therefore, research and recommendations on the interaction of any units of the National Police is un-

doubtedly one of the most progressive areas of achieving the purpose of criminal proceedings and re-

search in general. 

The author supports the position that cooperation is a form of organization of crime investigation, 

which consists mainly in law-based cooperation of the investigator with the body of inquiry, agreed on 

the goals, time and place, carried out in order to fully and quickly detect crimes, comprehensive and com-

prehensive. effective investigation of criminal proceedings and search for hiding criminals, stolen valua-

bles and other objects relevant to the case. 

Among the procedural forms of their interaction in the investigation of serious and especially se-

rious crimes are: the implementation of the investigator's instructions to conduct investigative (investiga-

tive) actions and covert investigative (investigative) actions; execution by the operative unit of the inves-

tigator's instructions on verification by operative-investigative means of information that is important for 

establishing the presence or absence of grounds for entering information into the URPI on operative mate-

rials. Among the organizational forms in the investigation of serious crimes are the following: joint plan-

ning of the initial stage of the investigation; coordinated activities as part of the investigative task force; 

mutual exchange of information between the investigator and employees of operational units; joint use of 

forensic and operational-technical means. 

Keywords: serious crimes, organization, planning, tactics, investigative (search) actions, interaction. 
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МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ 

«ОБҐРУНТОВАНА ПІДОЗРА» В РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПРОКУРОРОМ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ 

 
Здійснено комплексне дослідження міжнародного стандарту доказування «обґрунтована 

підозра» в реалізації прокурором функції обвинувачення. 
Автором встановлено, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» – це стандарт до-

казування у кримінальному провадженні, який застосовується прокурором для прийняття поточ-
них (проміжних) рішень, пов’язаних із обмеженням прав особи під час кримінального проваджен-
ня (звернення з клопотанням про застосування та безпосереднє застосування засобів забезпечення 
кримінального провадження; проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій; здійснення повідомлення про підозру) та полягає у встановленні ймовірності (припущен-
ня) вчинення особою певного діяння, яке обумовлюється здоровим глуздом та об’єктивними да-
ними, які можна перевірити під час кримінального провадження та які спонукали б неупереджену 
та розумну особу вдатися до практичних дій, щоб з’ясувати, чи є така підозра обґрунтованою. 

Ключові слова: обґрунтована підозра, прокурор, функція обвинувачення, кримінальне про-
цесуальне доказування, міжнародні стандарти. 

 

Постановка проблеми. Основним пріоритетом зовнішньої політики України є 

європейська інтеграція в різних сферах суспільного життя. Неодмінну умову її здійснен-

ня становить запровадження у вітчизняне законодавство, у тому числі й кримінальне 

процесуальне, та неухильне дотримання прокурором при реалізації функції обвинува-

чення визнаних європейським співтовариством прав та основоположних свобод людини. 

Покладення законодавцем в основу чинного КПК України міжнародних стандар-

тів прав людини зумовило перегляд традиційних для вітчизняного кримінального проце-

су підходів до кримінального процесуального доказування. Так, у ньому, на відміну від 

КПК України 1960 року, знайшла нормативне закріплення значна частина міжнародних 

стандартів доказування, відображених у Конвенції та сформованих у практиці ЄСПЛ. 

Особливого значення у контексті реалізації прокурором функції обвинувачення 

набули стандарти доказування, які не пов’язані з вирішенням кримінального прова-

дження по суті та необхідні для прийняття поточних (проміжних) рішень під час кримі-

нального провадження.  

Доказування у кримінальному провадженні пов’язане не лише з пошуком, вияв-

ленням, перевіркою та оцінкою доказів для встановлення фактичних обставин криміна-

льного провадження в аспекті досягнення кінцевої мети доказування, а й із встановлен-

ням достатності даних для прийняття проміжних кримінальних процесуальних рішень. 

Так, закріплення у КПК України можливості прийняття прокурором під час криміналь-

ного провадження низки рішень, які обмежують свободу особи (застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, проведення деяких слідчих розшукових та 

негласних слідчих (розшукових) дій) зумовило необхідність виокремлення стандартів 

доказування, які покликані запобігти незаконному обмеженню прав особи у сфері здійс-

нення кримінального судочинства.  

Одним зі стандартів, якого дотримується прокурор при реалізації функції обвину-

вачення, є стандарт доказування «обґрунтована підозра» або «розумна підозра». Проте у 

вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві не наводиться визначення 

поняття «обґрунтована підозра», що обумовлює необхідність звернення до практики 

Європейського суду з прав людини для визначення сутності досліджуваного стандарту. 
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Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Ваго-

мий внесок у розробку поняття та сутності стандартів доказування, а також реалізації  

прокурором функції обвинувачення на досудовому розслідуванні здійснили такі вітчиз-

няні провідні фахівці у галузі кримінального процесу, як Ю. П. Аленін, В. В. Вапнярчук, 

І. В. Гловюк, В. О. Гринюк, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький, 

С. О. Ковальчук, Г. Р. Крет, Л. М. Лобойко, О. О. Поддобний, М. А. Погорецький, 

І. В. Рогатюк, Д. Б. Сергеєва, Н. В. Сибільова, О. С. Старенький, С. М. Стахівський, 

О. Ю. Татаров, О. М. Толочко, О. І. Трусов, Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, 

А. С. Шевчишин, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, В. М. Юрчишин, О. Г. Яновська та ін.  

Незважаючи на значну увагу науковців до проблематики стандартів доказування, 

значна кількість її теоретичних і практичних аспектів у теорії кримінального процесуа-

льного доказування сьогодні досліджена недостатньо повно або характеризується диску-

сійними підходами до її розкриття. Так, фрагментарно дослідженим є питання щодо до-

тримання міжнародного стандарту доказування «обґрунтована підозра» під час 

реалізації прокурором функції обвинувачення при доказуванні кримінального правопо-

рушення на досудовому розслідуванні. 

Метою статті є комплексне дослідження міжнародного стандарту доказування 

«обґрунтована підозра» в реалізації прокурором функції обвинувачення. 

Виклад основного матеріалу. Вагоме значення в забезпеченні прав та основопо-

ложних свобод зумовлює необхідність дослідження міжнародних стандартів доказуван-

ня, зокрема, стандарту «обґрунтована підозра» в реалізації прокурором функції обвину-

вачення. Так, у п. 5.9 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015 – 2020 роки, схваленої Указом Президента України від 

20.05.2015 р. № 276/2015, одним із заходів, спрямованих на удосконалення процесуаль-

ного забезпечення справедливості і права на захист під час кримінального провадження, 

визначається формалізація стандартів доказування для більшої зрозумілості та передба-

чуваності процесуального законодавства і відповідної практики. Оскільки міжнародні 

стандарти доказування, з огляду на формування переважної більшості з них у практиці 

ЄСПЛ шляхом тлумачення Конвенції, є динамічним правовим явищем, вирішення за-

вдання щодо їх формалізації зумовлює необхідність постійного вивчення його практики 

та напрацювання змін і доповнень до КПК України. 

Сфера застосування стандарту доказування «обґрунтована підозра» у сучасному 

кримінальному процесі України є дуже широкою. Так, термін «обґрунтована підозра» 

використовується вітчизняним законодавцем у КПК України для позначення необхідної 

умови: 1) ухвалення рішення про застосування заходів забезпечення кримінального про-

вадження (п. 1 ч. 3 ст. 132); 2) вжиття уповноваженою службовою особою, що здійснила 

затримання, слідчим, слідчим суддею низки процесуальних дій, спрямованих на забез-

печення прав затриманої особи (частини 2, 6 і 7 ст. 206, ч. 3 ст. 210 та ч. 1 ст. 213); 

3) звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення моні-

торингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії (ч. 1 ст. 269-1); 4) 

здійснення повідомлення про підозру (ч. 1 ст. 276) 1, с. 364. У той же час, законодавець 

у нормах кримінального процесуального закону не наводить визначення ні поняття «пі-

дозра», ні поняття «обґрунтована підозра».  

Так, звертаючись до визначення поняття стандарту доказування «обґрунтована 

підозра», ЄСПЛ початково зробив акцент на його фактичній стороні. Так, уперше наво-

дячи визначення цього поняття, Суд у рішенні від 30.08.1990 р. у справі «Fox, Campbell 

and Hartley v. the United Kingdom» погодився з ЄКПЛ та Урядом СК у тому, що наяв-

ність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б 

переконати об’єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити зло-

чин 2. Наведене визначення неодноразово використовувалося в інших справах, в яких 

заявниками вказувалося на порушення національними судами у ході кримінального про-

вадження підпункту «с» п. 1 та/або п. 3 ст. 5 Конвенції 3; 4; 5;6. 

Із часом ЄСПЛ, дотримуючись наведеного визначення поняття стандарту доказу-

вання «обґрунтована підозра», поряд з його фактичною стороною додатково звертає ува-

гу на правову сторону. Так, у рішенні від 19.10.2000 р. у справі «Włoch v. Poland» ЄСПЛ 

вказує, що на додаток до її фактичної сторони, наявність «обґрунтованої підозри» за змі-

стом підпункту «с» п. 1 ст. 5 Конвенції вимагає, щоб покладені в основу факти можна 

було обґрунтовано вважати такими, що підпадають під одну зі статей КК, які описують 

кримінальну поведінку. Таким чином, «обґрунтованої підозри», безперечно, не може 
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бути, якщо дії або факти, які ставлять у провину затриманому, не становлять злочин на 

той час, коли вони сталися 7. 

У своїй практиці ЄСПЛ звертає увагу на тісний взаємозв’язок і взаємозалежність 

обґрунтованості підозри та обставин кримінального провадження. Те, що саме можна вва-

жати «обґрунтованим», на думку Суду, буде залежати від усіх обставин 8. Таким чином, 

Суд відзначає необхідність встановлення наявності обґрунтованої підозри у кожному кри-

мінальному провадженні з урахуванням усіх його обставин, зокрема тих, що свідчать про 

можливу винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення 1, с. 324. 

Відповідно до сформованої ЄСПЛ практики, висновки щодо наявності обґрунто-

ваної підозри, викладені в рішеннях національних судів, повинні ґрунтуватися на нада-

них стороною обвинувачення доказах, достатніх у своїй сукупності для затримання осо-

би або взяття її під варту. Так, Суд вказує, що встановлений підпунктом «с» п. 1 ст. 5 

Конвенції стандарт не передбачає, що поліція повинна володіти достатніми доказами 

для пред’явлення обвинувачення на момент арешту або під час перебування заявника 

під вартою, оскільки за наявності таких доказів поліція могла б, як можна припустити, 

пред’явити обвинувачення, а заявники б постали перед компетентним правовим органом 

9. У зв’язку з цим ЄСПЛ доходить висновку, що факти, які викликають підозру, не по-

винні бути того самого рівня з тими, що є необхідними для обґрунтування засудження 

або навіть пред’явлення обвинувачення, що здійснюється на наступному етапі процесу 

кримінального розслідування 10; 11. При цьому ЄСПЛ визнає, що також нео-

бов’язково, щоб затриманій особі було, в кінцевому підсумку, пред’явлене обвинува-

чення або щоб ця особа постала перед судом 12, а той факт, що заявнику не 

пред’являлося обвинувачення, а його справа не розглядалася судом не означає, що його 

попереднє ув’язнення не відповідало підпункту «с» п. 1 ст. 5 Конвенції 13. 

Із позиції ЄСПЛ, обґрунтована підозра в жодному разі не може ґрунтуватися на 

суб’єктивних припущеннях суб’єктів доказування щодо вчинення особою кримінально-

го правопорушення. Так, акцентуючи увагу на фактичній стороні обґрунтованої підозри, 

у рішенні від 13.11.2007 р. у справі «Cebotari v. Moldova» Суд зазначає, що того факту, 

що підозра є добросовісною, недостатньо 14. Як обґрунтовано наголошують вчені, 

припущення, навіть добросовісне, не є достатнім обґрунтуванням підозри, так само, як і 

загальна негативна характеристика особи 15, с. 122, у зв’язку з чим обмеження права 

на свободу та особисту недоторканність може мати місце лише за наявності обґрунтова-

ної підозри, а тільки суб’єктивного переконання (bona fide) недостатньо 1, с. 317. 

Аналізуючи практику ЄСПЛ у частині застосування стандарту доказування «об-

ґрунтована підозра», О. А. Міцкан і М. А. Погорецький наголошують, що з плином часу 

така підозра у вчиненні кримінального правопорушення не може бути самостійною під-

ставою для продовження обмеження прав особи, мають бути наведені відповідні й дос-

татні підстави (ризики), підкріплені доказами 16, с. 38. 

Таким чином, стандарт доказування «обґрунтована підозра», який застосовується 

прокурором при реалізації функції обвинувачення у досудовому розслідуванні злочинів, 

у практиці ЄСПЛ характеризується такими критеріями: 1) обґрунтована підозра перед-

бачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об’єктивного спостерігача 

у тому, що відповідна особа могла вчинити діяння, що підпадає під ознаки кримінально-

го правопорушення, відповідальність за яке на момент його вчинення встановлювалася 

нормами КК; 2) обґрунтована підозра повинна ґрунтуватися на доказах отриманих про-

курором, достатніх у своїй сукупності для ухвалення відповідного рішення, і не може 

ґрунтуватися на припущеннях; 3) існування обґрунтованої підозри встановлюється наці-

ональними судами і відображається в судових рішеннях шляхом наведення змісту підоз-

ри, обставин справи і доказів, які дозволяють обґрунтовано підозрювати особу у вчи-

ненні кримінального правопорушення; 4) тягар доказування наявності обґрунтованої 

підозри покладається на прокурора та не може перекладатися на сторону захисту. 

У доктрині кримінального процесу не дається чіткого визначення поняття станда-

рту доказування «обґрунтована підозра». Зокрема, як зазначається у науковій літературі, 

обґрунтованою слід вважати підозру, яка ґрунтується на відомостях, що об’єктивно 

пов’язують підозрюваного із вчиненим кримінальним правопорушенням, при цьому така 

підозра не може ґрунтуватись лише на тому, що особа вчинила в минулому правопору-

шення, навіть аналогічне 17, с. 139. Натомість, на підставі практики ЄСПЛ 

С. Ю. Бутенко зазначає, що «обґрунтована підозра» – це упевненість органів влади у 
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тому, що особа скоїла правопорушення, передбачене кримінальним законодавством, яка 

виникла на підставі наявних фактів про це 18, с. 92. Однак навряд чи можна погоди-

тись з відповідним визначенням, оскільки будь-яка «підозра» як певне припущення, 

ймовірний висновок про існування певного факту не може передбачати та охоплювати 

собою «упевненість», оскільки «припущення» та «впевненість» це дві протилежні за 

змістом та взаємовиключні категорії 19, с. 104.  

Більш прийнятним видається визначення обґрунтованої підозри як добросовісно-

го припущення про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на об’єктивних 

відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену 

та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з’ясувати, чи є така підозра обґрун-

тованою 20, с. 130. У відповідному визначенні поняття «обґрунтованої підозри» важ-

ливим для усвідомлення суті відповідного стандарту доказування є твердження про те, 

що припущення про вчинення особою певного діяння повинно ґрунтуватись на відомос-

тях, які спонукали б вдатись до практичних дій для перевірки такого припущення. Від-

повідно до такого висновку «обґрунтована підозра» не є інтуїтивним відчуттям, вона 

повинна передбачати можливість пояснення причини підозри 19, с.104. 

Висновки. З урахуванням наведеного, доходимо висновку, що «обґрунтована пі-

дозра» як стандарт доказування у реалізації прокурором функції обвинувачення є бага-

торівневою категорією, яка наділена «динамічним» триваючим характером та не може 

розглядатись лише як загальна вимога, по досягненню чи виконанню якої втрачається її 

первинне значення – слугувати вагомою підставою прийняття рішення, яким обмежу-

ються права і свободи особи у кримінальному судочинстві. 

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» – це стандарт доказування у кримі-

нальному провадженні, який застосовується прокурором для прийняття поточних (про-

міжних) рішень, пов’язаних із обмеженням прав особи під час кримінального прова-

дження (звернення з клопотанням про застосування та безпосереднє застосування 

засобів забезпечення кримінального провадження; проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій; здійснення повідомлення про підозру) та полягає у 

встановлені ймовірності (припущення) вчинення особою певного діяння, яке обумовлю-

ється здоровим глуздом та об’єктивними даними, які можна перевірити під час криміна-

льного провадження та які спонукали б неупереджену та розумну особу вдатися до 

практичних дій, щоб з’ясувати, чи є така підозра обґрунтованою. 
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SUMMARY 

Iryna O. Sukhachova. Nternational standard of proof of «reasonable suspicion» in the pros-
ecutor's implementation of the prosecution function. The article provides a comprehensive study of 
the international standard of proof reasonable suspicion" in the implementation of the prosecutor's func-
tion of prosecution. 

The author found that the standard of proof «reasonable suspicion» is the standard of proof in 
criminal proceedings, which is used by the prosecutor to make current (intermediate) decisions related to 
the restriction of individual rights during criminal proceedings (request for application and direct use of 
means ensuring criminal proceedings, conducting investigative (investigative) and covert investigative 
(investigative) actions; notification of suspicion) and consists in the established probabilities 
(assumptions) of a person committing a certain act, which is determined by common sense and objective 
data that can be verified during criminal proceedings and which would encourage an impartial and 
reasonable person to take practical action to determine whether such suspicion is justified. 

Вased on the results of the analysis of the case law of the European Court of Human Rights, the 
author concludes that the standard of proof «reasonable suspicion» used by the prosecutor in the 
prosecution in the pre-trial investigation of crimes is characterized by the following criteria: 1) reasonable 
suspicion to convince an objective observer that the person concerned could have committed an act that 
falls under the signs of a criminal offense, the responsibility for which at the time of its commission was 
established by the norms of the Criminal Code; 2) a reasonable suspicion must be based on evidence 
obtained by the prosecutor, sufficient in its entirety to make a decision, and may not be based on 
assumptions; 3) the existence of a reasonable suspicion is established by national courts and is reflected in 
court decisions by stating the content of the suspicion, the circumstances of the case and the evidence that 
allows a person to be reasonably suspected of committing a criminal offense; 4) the burden of proving the 
existence of a reasonable suspicion rests with the prosecutor and cannot be transferred to the defense. 

Keywords: reasonable suspicion, prosecutor, prosecution function, criminal procedural evidence, 
international standards. 
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ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ  

ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 

Висвітлено основні форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні, 
їх узгодження з нормативно-правовими актами та законами. Проаналізовано думки вчених з цього 
приводу. Зосереджено увагу на тих формах використання спеціальних знань у досудовому розслі-
дуванні, які мають найвагоміше значення у розкритті та розслідуванні кримінальних правопору-
шень, а також обґрунтовано безпосереднє використання спеціальних знань слідчим, прокурором, 
враховуючи їх функціональні обов’язки. 

Ключові слова: слідчий, спеціаліст, судовий експерт, органи досудового розслідування, слі-
дчі (розшукові) дії, судові експертизи, консультативна діяльність. 

 

Постановка проблеми. Перед правоохоронними органами, які діють в умовах сьо-

годення, постає багато проблем під час досудового розслідування низки кримінальних 

правопорушень. Намагаючись виконати принципи кримінального процесуального законо-

давства та досягти кінцевої мети, досудові органи повинні бути обізнаними щодо можли-

востей використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Хоча постійні змі-

ни в кримінально-процесуальному законодавстві і викликають певні дискусії серед 

практиків і науковців з приводу спеціальних знань, слід визнати, що допомога обізнаних 

осіб у різноманітних формах суттєво сприяє отриманню необхідної доказової бази. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми свідчить, 

що фундаментальні положення відносно інституту спеціальних знань досліджувалися 
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такими вченими, як: М. І. Авдєєва, В. Д. Арсеньєв, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. Д. Берназ, 

Г. С. Бідняк, А. І. Вінберг, Л. М. Головченко, Г. І. Грамович, А. В. Дулов, А. В. Іщенко, 

Н. І. Клименко, В. В. Коваленко, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, 

В .Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, І. В. Пиріг, М. В. Салтевський, К. О. Чаплинський, 

Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський, П. В. Цимбал, 

В. В. Циркаль та ін. У їхніх наукових дослідженнях були розглянуті ґенеза спеціальних 

знань, їх види та суб’єкти використання, особливості використання під час розслідуван-

ня окремих видів кримінальних правопорушень. Водночас низка питань потребує додат-

кової аргументації з огляду на те, що форми використання спеціальних знань поступово 

змінюються відповідно до науково-технічного прогресу та законодавчих трансформацій. 

Метою наукової статті є дослідження різноманітних форм використання спеціа-

льних знань у кримінальному провадженні з урахуванням сучасної класифікації провід-

них учених-криміналістів, а також виокремлення найбільш розповсюджених з них. 

Виклад основного матеріалу. Органи досудового слідства шляхом збирання та 

процесуального закріплення наявних доказів зобов’язані швидко і повно розкрити кри-

мінальне правопорушення та виявити осіб, винних у його вчиненні; забезпечити умови 

для їх притягнення до кримінальної відповідальності згідно з законом; підготувати ма-

теріали для суду, для чого дослідити обставини події злочину, які стосуються криміна-

льного провадження і є юридично значущими для подальшого їх розгляду по суті у суді; 

з’ясувати причини та умови, що сприяли учиненню злочину тощо [10, с. 50]. Усе це не-

можливо осягнути одній особі слідчого без залучення фахівців у різних формах. 

Питання класифікації форм використання спеціальних знань викликало багато 

дискусій у науковому середовищі. Не викликає сумнівів стала наукова точка зору 

М. В. Салтевського, який виділяє безпосередню та опосередковану форми спеціальних 

знань. При безпосередній формі суб’єкти на різних стадіях розслідування застосовують 

технічні засоби та спеціальні знання, наприклад, слідчий, прокурор, слідчий суддя. При 

опосередкованій формі, коли суб’єкти з будь-яких причин не можуть застосувати техні-

чні засоби для виявлення або фіксації, дослідження речових джерел інформації, вони 

звертаються до фахівця, одержують від нього консультації, запрошують брати участь у 

слідчих (розшукових) діях або доручають проводити, наприклад, судову експертизу. 

Таким чином, слідчий застосовує спеціальні знання і технічні засоби для дослідження 

джерел інформації у формі участі фахівця у слідчих (розшукових) діях або призначення і 

проведення фахівцем судових експертиз [9, с. 82]. Тобто, використання спеціальних 

знань самостійно слідчим дуже обмежене. 

Наявність у слідчого необхідних відомостей, наприклад, з галузі медицини, 

психіатрії, бухгалтерського обліку та інших спеціальних знань, корисне при висуненні 

версій, пошуку доказів та їхній оцінці. Вчені зазначають, що інформація про відомості 

спеціального характеру – лише привід для прийняття слідчим рішення про використання 

знань спеціалістів у формах, встановлених законодавством [4, с. 97]. 

Умовного розподілу на процесуальні та непроцесуальні форми дотримуються бі-

льшість учених. Ми приєднуємося до твердження, що процесуальними слід вважати такі 

форми, що прямо передбачені законом, а саме: а) участь спеціаліста у кримінальному 

провадженні; б) проведення судових експертиз. Непроцесуальними слід вважати спеціа-

льні знання не за межами кримінального процесу, а ті, що прямо не передбачені зако-

ном. Такими формами є: а) відомчі розслідування, перевірки технічного стану; 

б) проведення досліджень об’єктів безпосередньо на місці події; в) консультаційно-

довідкова допомога; г) надання технічної допомоги у підготовці технічних засобів, ви-

конанні трудомістких робіт; д) використання допомоги обізнаних осіб при проведенні 

оперативно-розшукових заходів [7, с. 9]. 

Розглянемо окремі аспекти участі спеціаліста під час проведення слідчих (розшу-

кових) дій, що, на наш погляд, заслуговують додаткової уваги через свою поширеність. 

Слід наголосити, що для проведення слідчих (розшукових) дій у якості спеціалістів-

криміналістів виступають фахівці з відділів криміналістичного забезпечення слідчих відділів 

Національної поліції України. У випадках, коли їхніх знань виявляється недостатньо, на до-

помогу залучають співробітників Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів. 

Як правило, така потреба виникає при виявленні кримінальних правопорушень, пов’язаних 

із застосуванням вогнепальної зброї, зґвалтуваннями, пожежами, коли необхідні додаткові 

знання у галузі балістики, біології тощо. Справа у тому, що раніше обізнані особи, які залу-

чались до проведення слідчих (розшукових) дій, повинні були проводити експертні дослі-
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дження так званих «початкових» експертиз, тобто дактилоскопічні дослідження, трасологіч-

ні, холодної зброї. На сьогодні, в результаті реформування Експертної служби МВС Украї-

ни, інспектори-криміналісти, які працюють у складі Національної поліції України, за своїми 

функціональними обов’язками повинні тільки надавати допомогу слідчому у виявленні, фік-

сації, вилученні об’єктів, правильному пакуванні. Не маючи глибоких знань щодо дослі-

дження таких об’єктів, неминучі помилки. 

Втім, деякі науковці позитивно відмічають розподіл функцій техніко-

криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування. Так, на думку 

І. В. Пиріга, це сприяло дотриманню принципу незалежності судової експертизи. Поряд 

із цим виникли проблеми кадрового забезпечення як підрозділів НДЕКЦ, так і секторів 

техніко-криміналістичного забезпечення слідчих відділів. Вчений зазначає, що рівень 

криміналістичної підготовки інспекторів-криміналістів слідчих відділів Національної 

поліції на сьогодні залишається досить низьким. Недостатня кваліфікація інспекторів-

криміналістів впливає на кінцевий результат – якість розслідування кримінальних пра-

вопорушень, формування доказової бази [6, с. 13]. 

Категорично не можемо погодитись з точкою зору І. В. Бригадира, який акцентує 

увагу на тому, що за даними світової практики, поліцейському достатньо початкової про-

фесійної підготовки з основами юридичних знань, достатніх для охорони публічного по-

рядку, припинення кримінального правопорушення та збереження його слідів [2, с. 64]. 

Продовжуючи, слід відзначити не тільки рівень професіоналізму фахівців, а й ін-

ші об’єктивні обставини. 

З цього питання підтримуємо думку Г. С. Бідняк, яка окреслила проблеми, що іс-

нують у відділах криміналістичного забезпечення та впливають на якість проведення слід-

чих (розшукових) дій, які полягають у: 1) нормативно-правовому регулюванні діяльності 

спеціаліста (у т. ч. перевірки виявлених об’єктів за відповідними обліками); 

2) матеріально-технічному забезпеченні на належному рівні; 3) узгодженості дій спеціаліс-

та з представниками інших служб (дільничні, патрульні, оперуповноважені); 

4) розширенні штату інспекторів-криміналістів у територіальних відділеннях поліції, вра-

ховуючи обсяг та специфіку існуючих завдань; 5) дотриманні нормованого робочого часу, 

що впливає на рівень зосередженості уваги під час збирання доказів; 6) виконанні службо-

вих завдань, що відповідають безпосереднім функціональним обов’язкам тощо [ 1]. 

Та якими б не були труднощі, слід зазначити, що якість проведення огляду місця 

події, обшуку, слідчого експерименту, тимчасового доступу до речей і документів суттє-

во зростає при участі спеціалістів різних галузей. 

Використання допомоги фахівців при проведенні оперативно-розшукових заходів 

є дуже широкою специфічною тематикою, яка, на нашу думку, вимагає окремого дослі-

дження не тільки в межах КПК України, а і нормативно-правових актів для службового 

або обмеженого використання. 

Після виявлення, фіксації та вилучення слідів, задля використання їх у повній мірі 

у якості доказів, вони повинні бути досліджені в експертних установах. 

Є. Р. Росинська доводить, що судова експертиза призначається незалежно від того, чи 

володіють слідчий, прокурор, суддя спеціальними знаннями, призначаючи експертизу, 

оскільки фактичні дані, отримані шляхом експертного дослідження, не можуть бути 

відображені ні в якому процесуальному документі, окрім висновку експерта [8 , с. 9]. 

Призначення та проведення судових експертиз останнім часом піддавалося реформа-

ційним процесам. Так, відібрання у слідчого права самостійно виносити постанову, призвело 

до ряду негативних проявів, серед яких: затягування процесуальних строків, неповне розслі-

дування через уникнення проведення експертного дослідження тощо. Як показала практика, 

суди не в змозі були впоратись з таким обсягом клопотань про призначення експертиз, а та-

кож вникати в кожне кримінальне провадження в частині правильної підготовки необхідних 

матеріалів для дослідження. Маємо констатувати, що відмова реформаторів від таких новов-

ведень була доречною, що позитивно відмітили практичні працівники. 

Так, за результатами опитувань працівників слідчих підрозділів Національної по-

ліції України, 89 % зазначили, що самостійне призначення судових експертиз значно 

результативніше, ніж шляхом подання клопотання до суду та очікування його ухвали. 

Інші (11 %) зазначили, що немає потреби призначати судові експертизи взагалі і досудо-

ве розслідування можна швидше завершити без них. 

Щодо викладення ст. 243 КПК України, вважаємо вона теж потребує певних уто-

чнень. Так, експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за 
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дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостій-

но залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі 

обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони 

захисту у випадках і порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу [3]. У цьому 

контексті виникають суперечки. Судові експертизи призначаються постановою, яку ви-

носить слідчий, тому варто було б у статті замінити словосполучення «за дорученням» 

на «за постановою» сторони кримінального провадження. Стосовно самостійного залу-

чення експертів стороною захисту, виникає загроза пошкодження об’єктів і втрати іден-

тифікаційних ознак, що теж варто враховувати законодавцю. 

Маємо констатувати, що як під час призначення та проведення судових експертиз, 

так і протягом усього досудового провадження слідчий використовує консультаційно-

довідкову форму спеціальних знань в різних галузях. Слід відзначити, що довідки зазви-

чай мають письмову форму, що ж до консультації, то законодавством вона закріплена 

тільки в межах виконання своїх обов’язків спеціалістом. Деякі вчені зазначають два ви-

ди – письмовий та усний [5, с. 198], з чим не можливо не погодитись. 

Наприклад, лікарі широко використовують консультативні висновки, які оформлю-

ють на бланках встановленого зразка. Емпіричні матеріали свідчать, що такі письмові консу-

льтації приймаються судом в якості доказів. Вважаємо, що аналогічна практика в інших га-

лузях буде тільки сприяти роботі слідчого, який проводить досудове розслідування. 

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що слідчий, хоча і виконує керівну фу-

нкцію під час досудового розслідування, проте самостійно не в змозі і не повинен вико-

нати дії, пов’язані з використанням спеціальних знань. Відтак, використання спеціаль-

них знань у кримінальному провадженні в безпосередній формі є дуже обмеженим. Що 

ж до опосередкованої форми, то переваги не повинні віддаватись жодній з існуючих, 

оскільки тільки в поєднанні консультацій, участі спеціаліста, призначенні експертиз, 

довідковій допомозі тощо можливо швидке та неупереджене розслідування, своєчасне 

направлення кримінального провадження до суду. 
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SUMMARY 
Dmytro O. Shapovalov. Forms of using special knowledge in criminal proceedings: theoreti-

cal and praxeological aspects. The author has outlined topical issues of using special knowledge in 
criminal proceedings. He has emphasized that in order to comply with the principles of criminal 
procedure legislation and timely referral of criminal proceedings to court, law enforcement agencies must 
use modern advances in science and technology and be aware of the possibilities of special knowledge. 
To this end, the main forms of use of special knowledge, their harmonization with regulations and laws 
have bee highlighted. The scientists’ opinions on this subject have been analyzed. Various criteria for 
classification of forms of special knowledge have been specified. The focus is on those forms of use of 
special knowledge that are of the greatest importance for the pre-trial investigation, as well as the direct 
use of special knowledge by the investigator, prosecutor, given their functional responsibilities. Emphasis 
has been placed on the separation of functions of a forensic expert and a specialist, the reform of the 
Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine has been analyzed, both positive aspects and 
shortcomings of informed persons during investigative (search) actions have been noted. 

The tmphasis has been placed on the important role of such an investigative (search) action as the 
appointment of forensic examinations, indicating the errors and miscalculations made by the investigator, 
prosecutor during the collection of necessary materials, selection of comparative samples for expert 
examination. Particular emphasis has been placed on asking questions to the expert to address, their 
consistency with the objectives of specific criminal proceedings and ways to avoid common mistakes. 
The advisory assistance of knowledgeable persons is emphasized and its separation from the reference 
form of use of special knowledge has been proved. Based on the opinions of scientists, the author has 
proposed to use both oral and written consultation. 

Keywords: investigator, specialist, forensic expert, pre-trial investigation bodies, investigative 
(search) actions, forensic examinations, advisory activity. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ  

СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ 
 

Досліджено проблемні питання, які все частіше постають в експертній практиці, а саме:  
проблеми, пов’язані з неналежною підготовкою матеріалів, що надаються для проведення експер-
тизи відео-, звукозапису. 

Метою статті є аналіз актуальних проблем, які виникають Під час призначення експертизи 
відео-, звукозапису та визначення шляхів їх вирішення.  

Проаналізовано матеріали відео-, звукозапису, які надаються на експертизу; визначено дві 
основні групи таких записів; розглянуто, яка інформація із досліджуваних записів використовується 
слідчими органами і з якою метою. Розглянуто об’єкти дослідження, завдання, що вирішуються в 
експертизі відео-, звукозапису. Проаналізовано проблемні питання, які виникають під час підготовки 
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матеріалів та призначенні експертиз відео-, звукозапису; наведено шляхи їх вирішення, зокрема на-
дано рекомендації щодо ознайомлення з наявними матеріалами, підготовки «спірних» записів для 
надання на дослідження, відібрання зразків голосу та мовлення для експертного дослідження. 

Ключові слова: судова експертиза відео-, звукозапису, фоноскопічна експертиза, спірний 
запис, зразки голосу, зразки усного мовлення, ідентифікаційне дослідження. 

 

Постановка проблеми. Постійне збільшення використання відео-, звукозаписів у 

діяльності окремих установ і в побуті призводить до того, що у сферу кримінального 

процесу все частіше долучаються записи, виготовлені у різноманітних умовах. Дані, що 

отримані під час аналізу відео-, звукозаписів, можуть мати суттєве значення для встано-

влення обставин правопорушення та можуть використовуватись: під час перевірки опе-

ративно-розшукових версій; для оцінки правильності використання обраної тактики роз-

криття або попередження злочину; розшуку злочинців, які переховуються; визначення 

місця знаходження осіб, які втягнуті у злочинну діяльність тощо. 

Першою, і на сьогодні найбільш суттєвою, проблемою під час підготовки матері-

алів для призначення експертизи відео-, звукозапису (фоноскопічної експертизи) є під-

бір матеріалу, що надається на дослідження.  

У криміналістичному дослідженні відео-, звукозаписів виділяють два основні на-

прями: перший, де об’єктом дослідження є усне мовлення особи, другий, де об’єкт – 

технічна сторона запису. Специфіка об’єктів дослідження, різноплановість вирішуваних 

завдань, що можуть бути поставлені на вирішення експерту, а також інші чинники ви-

значають наявність деяких особливостей, на які слідчому необхідно звертати увагу під 

час ухвалення постанови про призначення експертизи відео-, звукозапису. Ці особливос-

ті можуть стосуватись як поставлених перед експертом питань, так і обсягу, характеру та 

порядку отримання матеріалів, які надаються на дослідження. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Невипад-

ково від започаткування експертизи відео-, звукозапису організаційно-технічні та  про-

цесуально-правові проблеми під час підготовки та призначення судових експертиз відео-

, звукозапису досліджувались такими вченими-криміналістами, як Л. М. Карнєєва, 

А. А. Ложкевич, В. А. Снєтков, М. О. Селиванов, О. А. Леві, Е. К. Ребгун, В. А. Чиванов, 

В. Л. Шаршунський, Л. І. Громовенко, Г. С. Рамишвілі, В. Н. Сорокин, М. П. Хилобок, 

М. В. Салтевський, Ю. Ф. Жаріков, О. Р. Шляхов, Т. В. Авер’янова, О. Р. Россинська, 

О. І. Галяшина, Г. В. Оленін, І. О. Струк, Л. В. Домбровський, Ю. С. Харабуга, 

С. М. Шелепкова та ін.  

Проте розвиток та масове поширення засобів здійснення та фіксації відео-, звукоза-

писів створює все нові можливості для використання таких записів у різних сферах, що 

призводить до появи нових проблем, які пов’язані з підготовкою матеріалів для надання на 

експертне дослідження, та зумовлює актуальність досліджуваної проблематики.  

Метою статті є аналіз актуальних організаційних проблем під час призначення 

судової експертизи відео-, звукозапису та виявлення напрямів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Практика проведення судових експертиз відео-, 

звукозапису показує, що всі відео-, звукозаписи умовно можна поділити на дві основні 

групи. 

Першу групу становлять записи, що виготовлені безпосередньо у сфері діяльності 

правоохоронних органів, серед яких: записи інформації, що поступають у чергову час-

тину; записи у процесі оперативно-розшукової діяльності; записи у судових засіданнях 

тощо. До цієї групи також слід віднести записи у сфері кримінального процесу, як ре-

зультат використання відео-, звукозапису в процесі службово-виробничої діяльності, 

наприклад: записи повідомлень служби швидкої допомоги, Державної служби надзви-

чайних ситуацій (далі – ДСНС); переговори екіпажів літаків із диспетчерами аеродромів; 

переговори диспетчерів електростанцій, підприємств газопостачання, залізниці, служби 

таксі тощо.  

Левову частку серед таких записів становлять матеріали автоматизованих довід-

кових служб, інформаційно-пошукових систем, які  працюють на базі автоматизованої 

техніки. Записи, виготовлені у сфері діяльності правоохоронних органів можуть містити 

інформацію про: заяви громадян та посадових осіб про скоєння злочину, або злочини, 

що готуються, отримані через службу «102»; повідомлення слідчо-оперативних груп про 

характер злочину, прикмети злочинців чи викраденого майна, можливі шляхи перемі-

щення злочинців та заходи, які вжиті для їх затримання;  безпосередньо про обставини 

скоєння злочину; місце, спосіб скоєння злочину; осіб, які скоїли злочин, їхню кількість, 
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прикмети та місця їх знаходження; результати огляду місця події чи предметів, що 

пов’язані зі злочином; можливих свідків злочину; результати опитування громадян з 

метою отримання оперативно-розшукової інформації у процесі розшуку; результати до-

питу громадян у приміщеннях правоохоронних органів. 

Записи у сфері службово-виробничої діяльності можуть бути використані слідчим 

під час розслідування злочинів для встановлення: ситуаційних моментів, які важливі для 

процесу доказування (факт присутності/відсутності; факт звернення із заявою; факт пе-

реговорів, які відбулися тощо); причетність посадових осіб до різноманітних подій або 

ситуацій, що розслідуються; зміст розпоряджень посадових осіб; факти надходження 

заяв про події та реагування на них посадовими особами; факт хуліганських проявів 

конкретних осіб (хибний виклик швидкої допомоги, ДСНС) тощо. 

Другу групу становлять записи, які отримані приватними особами для фіксації ін-

формації з метою її використання під час тлумачення різноманітних ситуацій, що є пре-

дметом попереднього слідства. Такими записами зацікавлені особи намагаються довести 

факт події, яка відбулась; викрити певну особу, причетну до скоєння злочину, або, на-

впаки, обґрунтувати своє алібі. Ця група записів може містити інформацію або відомос-

ті, що корисні для слідства: про осіб, які скоїли або причетні до скоєння злочину; про 

обставини скоєння злочину (змови або приховування слідів злочину); про факти зустрі-

чей або знайомства; про причетність до скоєння злочину конкретних осіб або ступінь їх 

причетності; про причетність учасників розмови до події тощо. 

Також до цієї групи можна віднести й «побутові» записи, призначені для особис-

того користування, виготовлені, зазвичай, під час сімейних свят; відомості, що надалі 

будуть становити інтерес для слідства, в цих записах зафіксовані випадково. Сам процес 

запису не має прямого причинно-наслідкового зв’язку із злочином. Побутові записи мо-

жуть містити інформацію про відомості щодо події та фактичних обставин злочину, 

який розслідується та відбувся у момент запису в тому самому місці або приміщен-

ні/поза ним, але в межах об’єктива відеокамери чи мікрофона/щодо подій, які не 

пов’язані із місцем проведення запису. 

Аналіз «побутових» записів може допомогти слідству встановити низку вагомих 

обставин щодо правопорушення, яке розслідується, наприклад: факт присутнос-

ті/відсутності конкретних осіб у цьому місці в певний час; факт і ступінь знайомства 

певних осіб; ступінь причетності кожного із учасників до правопорушення, ставлення 

певної особи до певного факту, що відбувається; дані, за якими можна реконструювати 

подію, поведінку учасників, ситуацію та умови, в яких відбувається подія тощо. 

Насамперед, під час призначення експертизи відео-, звукозапису необхідно провес-

ти огляд відео-, звукозаписів, які слідчий планує надати на дослідження, для визначення їх 

вагомості для провадження та індивідуалізації – чіткого визначення об’єкта дослідження 

(визначення назви файлу, носія, на якому його зафіксовано тощо). За результатами огляду 

складається протокол огляду, в якому міститься повний текст записів. Якщо до суті прова-

дження, що розслідується, має відношення не весь запис, а тільки його частина, то в про-

токолі відтворюється тільки та частина (фрагмент/фрагменти розмови). Виконання цієї 

вимоги не тільки полегшує роботу експерта, скорочує термін виконання досліджень, але й 

забезпечує відсутність зауважень під час розгляду справи в суді. 

Зазначимо, що під час призначення експертизи треба звернути увагу на кількість 

об’єктів дослідження (носіїв інформації – лазерних дисків, карток пам’яті, інших нако-

пичувачів) та записів, що на них зафіксовані (наприклад, на одному диску із телефонни-

ми переговорами може бути зафіксовано записи розмов однієї особи за кілька місяців). 

Із досвіду експертної практики,  експерт інколи за один робочий день в змозі обробити 

не більше ніж 2–15 хвилин досліджуваного запису (залежно від його якості). В експер-

тизі відео-, звукозапису кожний об’єкт досліджується окремо. Якщо фіксація однієї події 

відбувалась кількома джерелами, і всі вони надані на дослідження, то обсяг досліджува-

ного матеріалу, відповідно, подвоюється, потроюється тощо залежно від кількості нада-

них на дослідження матеріальних носіїв, що призводить до збільшення строку прове-

дення експертизи. Незважаючи на те, що встановлення текстового змісту розмов, які 

зафіксовані на фонограмі, не є окремим експертним завданням, оскільки не потребує 

застосування спеціальних знань, воно проводиться експертом під час вирішення питань 

персоніфікації мовленнєвого матеріалу чи застосуванні спеціальних методів покращення 

розбірливості усного мовлення. Для скорочення та забезпечення реального строку про-

ведення експертизи ініціатору проведення експертизи необхідно визначати тільки ті за-
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писи, які стосуються суті справи, або із довготривалих записів виокремлювати для дос-

лідження тільки певні фрагменти [1, с. 63].  

Як зазначалось вище, в криміналістичному дослідженні відео-, звукозаписів виді-

ляють два основні напрями: перший, де об’єктом дослідження є усне мовлення особи, 

другий, де об’єкт – технічна сторона запису. Зважаючи на це, основними завданнями 

експертизи відео-, звукозапису є встановлення технічних умов і технології отримання 

відео-, звукозапису, а також дослідження усного мовлення з метою ототожнення особи 

за голосом та/або мовленням.  

Зауважимо, що дослідження мовленнєвої інформації полягає в аналізі властивос-

тей особистості та особливостей, що проявляються в її мовленні. Основним завданням 

ідентифікаційних досліджень мовленнєвої інформації є ідентифікація мовця за його го-

лосом або усним мовленням. Для проведення таких досліджень разом зі «спірним» запи-

сом (запис, через який призначається експертиза, що відображає фактичні обставини, 

істотні для справи, які необхідно перевірити експертним шляхом), необхідно надавати 

зразки усного мовлення конкретної особи, належність мовлення якої необхідно встано-

вити на «спірному» записі.  

Особливу увагу слід звернути на процес відбору зразків голосу та усного мовлен-

ня, оскільки від їх якості залежить можливість врахувати та зіставити під час експертно-

го дослідження весь комплекс індивідуалізуючих ознак, порівняти всі особливості мовця 

та варіанти. Перш ніж приступити до отримання порівняльних зразків мовлення, необ-

хідно ретельно вивчити досліджуваний запис. Під час підготовки порівняльного матері-

алу треба враховувати, що на якість запису зразка впливає ціла низка чинників, зокрема: 

технічні параметри апаратури фіксації звуку; акустичні характеристики того приміщен-

ня, в якому проводиться запис; емоційний стан фігуранта тощо. 

Акцентуємо на тому, що суттєві труднощі можуть виникнути тоді, коли зразки 

усного мовлення не будуть зіставні зі «спірним» записом. Зіставлення зразків усного 

мовлення зі «спірним» записом полягає у збігові умов їх запису, зокрема: теми розмов, 

емоційного стану тощо. Збіг умов записів дозволяє визначити та якісно оцінити чинни-

ки, що можуть впливати на відображення ознак усного мовлення та зумовити особливо-

сті їх дослідження у процесі проведення експертизи. Зіставлення по умовах запису дося-

гається відбором зразків в умовах, аналогічних тим, в яких був отриманий «спірний» 

запис.   

Звертаємо увагу, що усіх учасників слідчої дії перед початком запису необхідно 

попередити про дотримання повної тиші. Відповіді на питання мають бути розбірливі, 

розгорнуті. Особа, у якої проводиться відбір зразків, повинна знаходитись перед мікро-

фоном. У процесі проведення запису необхідно дотримуватись почерговості реплік і 

фраз, промовлених різними особами. Особу, зразки голосу та мовлення якої необхідно 

отримати, попередити не лише про надання неправдивих свідчень, але й про відповіда-

льність за спробу навмисного спотворення голосу. Під час запису не рекомендується 

переривати особу, у якої відбирається зразок голосу, треба надати їй змогу вільно висло-

витися, навіть якщо вона відхиляється від теми розмови.  

Рекомендуються такі форми зразків усного мовлення [2, с. 46–47]: 

1. Монолог. Зразки можуть бути розповіддю за тематикою, яка пов’язана зі зміс-

том «спірного» запису. Зіставлення за змістом, темою, характером відношень, емоційні-

стю тощо має забезпечуватись особою, яка проводить відбір зразків, шляхом встанов-

лення відповідного контакту, питань і прохань (говорити гучніше, швидше, чіткіше 

тощо). Така форма відбору зразків усного мовлення дозволяє найбільш повно відобрази-

ти індивідуальні лінгвістичні ознаки та меншою мірою – акустико-фонетичні ознаки.  

2. Діалог. Зразки усного мовлення є бесідою з особою, у якої необхідно отримати 

зразки. Мовленнєві фрагменти, аналогічні за змістом із «спірним» записом і необхідні 

для досягнення зіставлення, можна включати у запитання, які ставляться. У разі потреби 

можна попросити повторити той чи інший фрагмент (фразу, зворот), сказати гучніше, 

тихіше тощо. В такій формі особисті лінгвістичні ознаки мовця проявляються не так 

яскраво, як при першій.  

3. Повторення. При цій формі особа, яка надає зразки свого мовлення, повторює 

за тим, хто проводить відбір зразків слова (фрази, репліки), що містяться в «спірному» 

записі. При цьому мовленнєвий фрагмент поступово збільшують до повного обсягу. На-

приклад, необхідна фраза: «Красуне, завтра о дев’ятій годині на вокзалі відбудеться ви-

бух» – розбивають на такі елементи: «Красуне», «Красуне, завтра», «Красуне, завтра о 
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дев’ятій годині», «Красуне, завтра о дев’ятій годині на вокзалі» тощо. Поступово особа, 

що проводить відбір зразків усного мовлення, корегує особливості промовляння, досягає 

того, щоб фраза була промовлена аналогічно до «спірного» запису.  

4. Читання. Ця форма зразків усного мовлення використовується лише тоді, коли 

передбачається, що «спірний» запис був зачитаний. Така форма відбору зразків полягає 

в читанні заздалегідь підготованого тексту, аналогічного за змістом «спірному» запису, 

оскільки читання відрізняється від спонтанного мовлення. Один чи кілька закінчених 

фрагментів багаторазово читаються з характерною промовою (від 10 разів). Читання має 

бути без помилок. Після кожного прочитання необхідно зробити паузу або перерву для 

забезпечення того, щоб не відбулось умисного одноманітного викривлення властивостей 

власної промови. Як свідчить практика, після кожного прочитання збоїв і запинок в чи-

танні стає менше, краще проявляється навик читання. У разі потреби в кожному новому 

читанні можна регулювати його темп: прохати читати швидше, повільніше, виразніше; 

читати відповідно до розділових знаків тощо. 

Зразки першої/другої форм можна відбирати одночасно, однак, більш правильним 

буде їх окреме отримання роздільно у часі. Запис повинен проводитись у якісних акус-

тичних умовах, оскільки під час запису фіксуються всі звуки навколишньої обстановки; 

сукупність звуків, що притаманні тому місцю, де проводився запис.  

Кращі результати в експертизі відео-, звукозапису досягаються за умов, коли на 

дослідження надається одночасно кілька зразків усного мовлення однієї й тієї самої осо-

би. Під час відбирання зразків усного мовлення будь-якої форми треба пам’ятати про 

кількість мовленнєвого матеріалу. Бажано отримати зразки голосу та мовлення фігуран-

та загальною тривалістю не менше ніж 20…25 хвилин.  

У процесі відбору зразків голосу та/чи мовлення й підготовки матеріалів для на-

дання на експертизу треба дотримуватись таких основних правил: до відбору зразків 

голосу та мовлення не можна ставитись формально; треба дати змогу особі, у якої про-

водиться відбір зразків мовлення, звикнутись з обстановкою, встановити з нею психоло-

гічний контакт; необхідно пам’ятати, що головною метою отримання зразків є запис 

усного мовлення особи, у якої вони відбираються, тому не потрібно її перебивати, гово-

рити одночасно з нею. 

У першій групі записів (записи, виконані певними органами внаслідок своєї про-

фесійної діяльності), на думку експерта, встановлювати технічні умови та технології 

отримання записів не доцільно, оскільки інформація, що отримана шляхом проведення 

оперативно-розшукових заходів підрозділами державних органів, які мають на це певні 

повноваження, обов’язки, права, відповідальність тощо, не повинна викликати сумнівів 

в її автентичності. Всі дії співробітників спецпідрозділів, державних органів фіксуються 

згідно з нормами чинного законодавства відповідними документами. 

Окрему групу також становлять записи, що проводяться слідчим або із залучен-

ням спеціаліста для фіксації процесу та змісту процесуальної дії. У такому разі гаранті-

єю автентичності запису є дотримання загального порядку її виробництва та процесуа-

льного оформлення під час долучення записів до протоколів слідчої дії або іншого 

процесу. 

Записи другої групи (записи, отримані приватними особами) можуть мати доказо-

ву значущість лише за умови дотримання передбаченого законодавством порядку долу-

чення матеріалів до справи як речові докази. У цьому випадку досліджувати та доводити 

оригінальність та технічні умови і технології отримання відео-, звукозапису вбачається 

доцільним. Експертний висновок з дослідження таких записів має важливе значення для 

справи, оскільки за його допомогою як спростовуються хибні доводи зацікавлених осіб 

про те, що запис не відповідає дійсності, змонтований, мовлення не належить певній 

особі, так і у слідчого виникають аргументовані підстави для того, щоб не приймати до-

сліджуваний запис як джерело доказу, та притягнути причетних до відповідальності за 

фальсифікацію.  

Найчастіше фальсифікують саме записи, надані приватними особами, тобто ті, які 

належать до групи «побутових» записів. Такими записами зацікавлені особи намагають-

ся обґрунтувати своє алібі, викликати підозру у слідчих органах щодо третіх осіб тощо. 

Такі записи за часом їх виготовлення поділяються на записи, отримані до порушення 

кримінального провадження, та записи, що виготовлені у процесі розслідування. 

Багато методів і способів фальсифікації записів пов’язані із виготовленням копії 

записів, тому слідчий, який призначає експертизу, має вжити усіх заходів для надання на 
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дослідження: 

– оригінального запису (не копії); 

– оригінального пристрою, яким здійснено запис; 

– додаткове обладнання, що використовувалось для запису, у повному складі: мі-

крофон, джерело живлення, прилади керування тощо; 

– повні відомості про внесення конструктивних змін у пристрій запису та додат-

кове обладнання із зазначенням хронології таких змін та опис тракту запису від переда-

вача (мікрофона, відеокамери) до приймача (технічного засобу фіксації) із зазначенням 

кількості каналів та інших технічних супутніх засобів [3]. 

Треба зазначити, що під час встановлення факту про те, що досліджуваний запис є 

копією, зазвичай, встановлення ознак монтажу не має практичного сенсу, оскільки в ко-

піях ознаки монтажу можуть бути замасковані або взагалі знищені, що може призвести 

до хибних висновків під час оцінювання таких доказів.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що використання 

записів як джерело доказової інформації насамперед залежить від експертного дослі-

дження. Сучасні досягнення технічного прогресу призвели до широкого застосування 

пристроїв відео-, звукозапису (в тому числі і засобів прихованого спостереження), що 

дозволяє їх використовувати за будь-якої потреби як у сфері кримінального процесу, так 

і у звичайному побуті. Першочерговим завданням правоохоронних органів є повне та 

об’єктивне встановлення обставин подій, які відбуваються, збирання достатніх доказів 

для з’ясування механізму злочину та винуватості учасників злочину. Матеріали відео-, 

звукозапису, які долучаються до матеріалів провадження, є найбільш об’єктивним дже-

релом доказів, що мають суттєве значення для розслідування злочинів. Правильна підго-

товка матеріалів відео-, звукозапису, які надаються на проведення експертизи, не тільки 

полегшує роботу експерта, скорочує термін виконання досліджень, але й забезпечує від-

сутність зауважень під час розгляду справи в суді. 
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SUMMARY 

Olha I. Brendel. Organizational problems when appointing forensic video, audio analysis. 
The problematic issues that increasingly arise in the examination of video and audio recording, namely 
the problems associated with the improper preparation of materials provided for the examination of video 
and audio recording, have been studied. 

The purpose of the article is to analyze the current problems that arise in the appointment of the 
examination of video, audio and identify ways to solve them. 

The materials of video, audio analysis, which are provided for examination, are analyzed; two 
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main groups of such records are identified. The first group of records - records made by certain bodies as 
a result of their professional activities. The second group - records received by ordinary citizens. 
Considered what information from the investigated records is used by investigative bodies for what 
purposes. The objects of research, tasks that are solved in the examination of video, audio analysis are 
considered. The problematic issues that arise during the preparation of materials and appointment of 
video and audio examinations are analyzed; the ways of their solution are given, in particular, the 
recommendations on acquaintance with the available materials, preparation of «disputable» records for 
submission for research, sampling of voice and speech for expert research are given. The paper considers 
the following forms of samples of oral speech: monologue, dialogue, repetition and reading; peculiarities 
of obtaining them for solving certain problems. The requirements are given that are put forward to solve 
the problems of establishing technical conditions and technologies for obtaining video audio recording. 

Keywords: forensic examination of video, audio analysis, phonoscopic examination, disputed 
recording, samples of voice, samples of oral speech, identification research. 
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АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВТЯГНЕННЯ 

НЕПОВНОЛІТНІХ У ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Висвітлено деякі аспекти розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 

Розглядаються алгоритми дій працівників правоохоронних органів у досліджуваній категорії кри-

мінальних проваджень. 

Визначено порядок дій уповноважених осіб відповідно до кожної із них. Зокрема, 

стосовно першої ситуації, зазначено, що вона є найбільш простою. На момент порушення 

внесення відомостей в ЄРДР очевидні подія втягнення неповнолітнього в протиправну 

діяльність і спосіб вчинення кримінального правопорушення. Крім того, встановлено особи 

злочинця і неповнолітнього, втягненого в протиправну діяльність, а також характер взаємин 

між ними. Відомі обставини скоєння неповнолітнім протиправних дій, а злочинець визнає 

свою провину і дає правдиві показання. 

Ключові слова: протиправна діяльність, неповнолітній, втягнення, організація, типова 

слідча ситуація, алгоритм дій, слідча (розшукова) дія. 

 

Постановка проблеми. Уповноважені особи повинні виконувати свої посадові 

обов’язки згідно з конкретними обставинами та обстановкою. Загалом, можна сказати, що 

однією з основоположних наукових категорій для планування та організації досудового 

розслідування є слідча ситуація. У той же час, втягнення неповнолітніх у протиправну 

діяльність характеризується специфічними обставинами, що впливають на алгоритми дій 

працівників Національної поліції під час виявлення та розслідування вказаних криміналь-

них правопорушень. Тому вважаємо за необхідне дослідити питання типових слідчих си-

туацій при розслідуванні визначеної категорії протиправних діянь. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Вагомий 

внесок у розвиток типових слідчих ситуацій розслідування зробили такі вчені, як 

О. Я. Баєв, В. П. Бахін, О. І. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, І. Ф. Герасимов, В. А. Журавель, 

А. В. Іщенко, В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, М. В. Салтевський, В. В. Тіщенко, 

К. О. Чаплинський, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько та ін. Але наше дослідження конк-

ретизувало алгоритми дій працівників правоохоронних органів при розслідуванні втяг-

нення неповнолітніх у протиправну діяльність з огляду на сучасну судово-слідчу прак-

тику та позиції науковців. 
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Метою даної статті є дослідження алгоритмів дій працівників правоохоронних 

органів при розслідуванні втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Стосовно визначення поняття типової слідчої ситу-

ації, то, наприклад, В. К. Лисиченко і О. В. Батюк формулюють її як сукупність умов, що 

об’єктивно складаються в процесі розслідування злочинів, утворюють своєрідну обста-

новку на його певний момент, яка ставить перед слідчим проблему вибору відповідного 

напрямку подальших дій і прийняття тактичних рішень [8, с. 5]. А вже І. М. Комаров 

акцентує увагу на тому, що за своїм змістом типові криміналістичні ситуації виступають 

своєрідними теоретичними моделями, які дозволяють правильно орієнтуватися загалом 

у тій ситуації, що склалася, та вибирати найбільш характерні для конкретного випадку 

прийоми та способи розслідування, що забезпечують збирання відсутньої фактичної ін-

формації у справі. У їх основу закладено такі основні показники, як наявність (відсут-

ність) типової вихідної інформації, відомостей про фактичні й інші дані за досудовим 

провадженням. Тобто вчений вказує на необхідність розкривати зміст криміналістичних 

ситуацій через визначення їхньої інформаційної структури [6, с. 52]. 

Найбільш точним ми вважаємо визначення, що надав Л. Я. Драпкін, який 

сформулював слідчу ситуацію як динамічну інформаційну систему, елементами якої 

є істотні ознаки й властивості обставин, що мають значення у кримінальній справі, 

зв'язки, відносини між ними, а також учасниками процесу розслідування, що 

настали, і передбачувані результати дій сторін [3,  с. 28]. 

Стосовно конкретних кримінальних правопорушень, то, наприклад, 

М. В. Куратченко на початковому етапі розслідування сутенерства та втягнення особи в 

заняття проституцією акцентував на існуванні наступних типових слідчих ситуацій: 

1) злочинець (сутенер, повія) відомий, є достатні фактичні дані, які свідчать про конкре-

тні обставини кримінального правопорушення та його причетності до нього; 2) виявлено 

факт здійснення сутенерства чи втягнення особи в заняття проституцією, злочинець ві-

домий, але доказів для повідомлення про підозру недостатньо; 3) злочинець (сутенер, 

повія) відомий, наявні матеріальні сліди злочину й очевидці злочинної події, але він пе-

реховується від слідства та суду; 4) злочинець невідомий, відсутні матеріальні сліди та 

очевидці злочину [7, с. 92]. 

Залежно від характеру первинної інформації, наявної на етапі прийняття рішення 

про порушення кримінальної справи у справах про втягнення неповнолітнього у вчи-

нення антигромадських дії, А. М. Сажаєв виділяє основні типові ситуації, при яких у 

первинних матеріалах є достатньо даних, які підтверджують, що злочинна подія мала 

місце або в них відсутній необхідний обсяг відомостей, вказують на ознаки залучення 

[12, с. 27]. 

У свою чергу, А. Р. Ікаєв наголошував на тому, що за умови розслідування 

втягнення в злочинну діяльність кількох неповнолітніх, необхідно з’ясувати мету, 

мотиви такого об’єднання, індивідуалізувати роль кожного з учасників групи. Тому, 

на думку автора, необхідно розглядати такі ситуації, як: 1) неповнолітній не вчинив 

злочину, до якого його залучав дорослий; 2) неповнолітній реалізував злочинну дія-

льність, а саме: а) неповнолітній вчинив злочин самостійно; б)  неповнолітній вчинив 

злочин спільно з дорослим; 3) неповнолітній не вчиняв злочин, однак був втягнутий 

у зайняття пияцтвом, жебрацтвом, азартними іграми [4, с. 11]. 

А вже К. Ю. Назаренко на початковому етапі розслідування створення та 

утримання місць розпусти визначила наступні ситуації: а)  злочинець відомий, є дос-

татні фактичні дані, що свідчать про конкретні обставини злочину – 24 %; 

б) злочинець відомий, але доказів недостатньо для повідомлення про підозру – 48 %; 

в) злочинець відомий, але він переховується від слідства і суду – 16 %; г) злочинець 

невідомий – 12 % [10, с. 83-84]. 

Зі свого боку, В. І. Брилєв визначив наступні слідчі ситуації: 1)  втягнутий 

неповнолітній вчинив антигромадську дію самостійно; 2)  втягнутий неповнолітній 

вчинив антигромадську дію спільно з іншими неповнолітніми; 3)  втягнутий 

неповнолітній вчинив антигромадську дію спільно з дорослим злочинцем. 

Врахування специфіки названих вище ситуацій націлює слідчого (дізнавача) на 

висування і перевірку версій про можливе знаходження в оточенні неповнолітнього, 

що вчинив антигромадську дію, інших осіб (дорослих або неповнолітніх), які можуть 

бути інформовані про обставини як самого втягнення, так і тієї антигромадської дії, 

яку вчинив втягнутий неповнолітній [1, с. 207-208]. 
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Доречною вважаємо думку Є. Ю. Буждиганчук, яка на початковому етапі розслі-

дування сутенерства, вчиненого організованою групою (ОГ), виокремлює наступні ти-

пові ситуації: а) сутенерів затримано, є достатні фактичні дані, що свідчать про конкрет-

ні обставини сутенерства, виявлено структуру ОГ, особу лідера встановлено, більшість 

членів ОГ співпрацюють зі слідством (18 %); б) злочинців встановлено, наявна певна 

інформація про обставини злочину, але доказів недостатньо для повідомлення про підо-

зру, члени ОГ відмовляються від дачі показань, висувають неправдиві алібі (47 %); 

в) наявна інформація про обставини сутенерства, є потерпілий і свідки, зібрано матеріа-

льні сліди злочину, особу сутенера встановлено, але переховується від слідства й суду 

(26 %); г) наявна обмежена інформація щодо обставин сутенерства, є потерпілий, свідки 

відсутні, особу сутенера не встановлено (9 %) [2, с. 141]. 

На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень, нами встановлено, 

що на початковому етапі розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяль-

ність виникають наступні типові слідчі ситуації: 

а) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома і затри-

мана, є достатня кількість матеріальних й особистісних доказів, що свідчать про конкре-

тні умови злочину, для повідомлення підозри – 15 %; 

б) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома, але ма-

теріальних та особистісних доказів недостатньо для повідомлення їй про підозру – 52 %; 

в) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома, є доста-

тня кількість матеріальних та особистісних доказів, але злочинець переховується від 

правоохоронних органів – 23 %; 

г) виявлено факт втягнення неповнолітнього в протиправну діяльність, але особа 

злочинця не встановлена – 10 %. 

Визначено порядок дій уповноважених осіб відповідно до кожної із них. Так, 

стосовно першої ситуації, то вона є найбільш простою. На момент порушення 

внесення відомостей в ЄРДР очевидні подія втягнення неповнолітнього в 

протиправну діяльність і спосіб злочину. Крім того, встановлені особи злочинця і 

неповнолітнього, втягненого в протиправну діяльність, а також характер взаємин 

між ними. Відомі обставини скоєння неповнолітнім протиправних дій, а злочинець 

визнає свою провину і дає правдиві показання. 

Таким чином, необхідно лише зафіксувати все вищезазначене відповідними про-

цесуальними діями. Зокрема, матеріальні докази необхідно вилучити під час огляду міс-

ця події, провести допити потерпілого та свідків, а також, за необхідності, призначити 

експертизи. З огляду на зазначене, обов’язковими СРД, а також іншими заходами по 

визначеній слідчій ситуації будуть наступні: 1) огляд місця події; 2) допит неповноліт-

нього потерпілого, підозрюваного та свідків; 3) освідування неповнолітнього потерпіло-

го та підозрюваного; 4) огляд та доручення до провадження відеозаписів, фотографій, на 

яких зафіксовані протиправні дії та їх наслідки. 

Друга ситуація є типовою для вчинення втягнення неповнолітнього в протиправ-

ну діяльність без достатньої кількості свідків і матеріальних доказів. У такій ситуації 

послідовність дій працівників правоохоронних органів буде такою: 1) огляд місця події; 

2) допит свідків. 

На думку А. І. Ікаєва, враховуючи об’єктивну сторону втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність, можна виокремити типові обставини, що будуть використовуватися 

під час розслідування втягнення неповнолітніх окремо у: 1) злочинну діяльність (наяв-

ність дорослих підбурювачів чи інших співучасників; існування групи неповнолітніх 

(можливо, і дорослих), яка здійснила кілька злочинів; наявність фактів неінформування 

або заздалегідь не обіцяного приховування з боку дорослих (батьків, осіб у яких непов-

нолітній залишав на зберігання викрадені речі, яким дарував такі речі та ін.); придбання 

дорослими викраденого неповнолітнім майна і його збут; 2) пияцтво (наявність інфор-

мації про: співучасників та осіб, які втягли неповнолітнього в пияцтво; аморальний спо-

сіб життя, якщо це передувало втягненню в злочин; про обставини придбання і вживан-

ня спиртного; про причетність втягувачів і залучених до скоєння інших злочинів; 

наявність свідків пияцтва); 3) заняття жебрацтвом (наявність інформації щодо способів 

втягнення до жебрацтва; наявність інформації чи є доходи від жебрацтва основним або 

одним з головних джерел існування даної особи); 4) заняття азартними іграми (є інфор-

мація про обставини допуску неповнолітнього в приміщення ігрового закладу; є інфор-

мація щодо використання неповнолітнього або за його участі в азартних іграх; є інфор-
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мація про вчинення дій групою осіб за попередньою змовою; з витяганням доходу у ве-

ликому розмірі; особою з використанням свого службового положення [5, с. 124]. На 

виявлення зазначених обставин й буде направлено всі слідчі (розшукові) дії. 

Третя ситуація характеризується зникненням злочинця з місця події та відсутніс-

тю достатньої кількості інформації. У цьому випадку обов’язково необхідно реалізувати 

тактичну операцію «Розшук злочинця». Вказана операція включає ряд заходів. Зокрема, 

одна група вчених (Б. В. Волженкін, С. К. Пітерцев, В. В. Шиманський) до них відно-

сить: огляд місця події, допит свідків, потерпілих, обшук, впізнання, а також проведення 

оперативно-розшукових заходів (переслідування по «гарячих» слідах, організація спо-

стереження за місцями ймовірної появи злочинця, блокування парків відпочинку та ін-

ших місць, де ймовірніше за все він може переховуватися; використання для розшуку 

криміналістичних обліків та інформаційно-довідникових систем органів внутрішніх 

справ; залучення до розшуку громадськості) [11, с. 15]. 

Крім того, ми поділяємо позицію В. О. Малярової, яка з приводу розшуку злочин-

ців включає послідовне вирішення таких завдань: 

– виявлення джерел інформації про ознаки злочинця, якого розшукують; 

– побудова гіпотетичної моделі злочинця (особи, яка розшукується) та встанов-

лення його належності до: а) широкої сукупності (класу) осіб за загальними ознаками; 

б) вузької сукупності (групи) осіб за окремими ознаками; 

– встановлення обмеженої, кількісно визначеної групи осіб, що перевіряються; 

– встановлення особи, що перевіряється, тобто особи, яка згідно з обставинами 

справи може бути злочинцем, що розшукується, та при необхідності отримання від неї 

зразків для експертизи, згідно зі ст. 245 КПК України; 

– ідентифікація конкретної особи; 

– встановлення особи злочинця, який розшукується [9, с. 131]. 

У четвертій ситуації виявлено факт втягнення неповнолітнього в протиправну ді-

яльність, але особа злочинця не встановлена. Тому у даному випадку необхідно зібрати 

максимум орієнтуючої інформації: записи відеокамер з різних об’єктів, що розташовані 

неподалік від місця події, дані про діяльність у цьому районі груп неповнолітніх осіб 

різного спрямування тощо. 

З цього приводу В. І. Брилев доречно вказує на неочевидну подію 

кримінального правопорушення. Адже є вкрай мізерна інформація (найчастіше 

сигнального характеру) про можливе втягнення неповнолітнього у вчинення 

антигромадських дій, а також про ознаки вчинення неповнолітнім антигромадських 

дій, які він міг зробити самостійно або спільно з дорослим; є протидія кримінальним 

переслідуванням [1, с. 207]. 

Серед слідчих (розшукових) дій, які у будь-якому випадку доцільно якнайшвидше 

проводити, будуть наступні: 1) огляд місця події; 2) встановлення та допит свідків; 

3) призначення експертиз, необхідних для встановлення окремих обставин кримінально-

го правопорушення. 

Висновок. Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що однією з основоположних 

наукових категорій для планування та організації досудового розслідування є слідча ситу-

ація. На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень, нами встановлено, що 

на початковому етапі розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність 

виникають наступні типові слідчі ситуації: а) особа, яка втягнула неповнолітнього в про-

типравну діяльність, відома та затримана, є достатня кількість матеріальних та особисті-

сних доказів, що свідчать про конкретні умови кримінального правопорушення, для по-

відомлення підозри; б) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, 

відома, але матеріальних та особистісних доказів недостатньо для повідомлення їй про 

підозру; в) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома, є дос-

татня кількість матеріальних та особистісних доказів, але злочинець переховується від 

правоохоронних органів; г) виявлено факт втягнення неповнолітнього в протиправну 

діяльність, але особа злочинця не встановлена. Визначено порядок дій уповноважених 

осіб відповідно до кожної із них. 
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SUMMARY 

Volodymyr V. Prylovskyy. Algorithms of actions of law enforcement officers during the in-
vestigation of the involvement of minors in illegal activities. The scientific article is devoted to cover-
ing some aspects of the investigation of the involvement of minors in illegal activities. Algorithms of 
actions of law enforcement officers in the studied category of criminal proceedings are considered. 
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It is stated that the relevant authorized persons must perform their duties according to the specific 
circumstances and circumstances. In general, we can say that one of the fundamental scientific categories 
for planning and organizing a pre-trial investigation is the investigative situation. At the same time, the 
involvement of minors in illegal activities is characterized by specific circumstances that affect the algo-
rithms of actions of the National Police during the detection and investigation of these criminal offenses. 

It is determined that at the initial stage of the investigation of involvement of minors in illegal ac-
tivities, the following typical investigative situations arise: a) the person who involved a minor in illegal 
activities is known and detained, there is sufficient material and personal evidence reports of suspicion; b) 
the person who involved the minor in the illegal activity is known, but the material and personal evidence 
is not sufficient to inform him of the suspicion; c) the person who involved the juvenile in illegal activi-
ties is known to have a sufficient amount of material and personal evidence, but the offender is hiding 
from law enforcement agencies; d) the fact of involvement of the juvenile in illegal activity is revealed, 
but the identity of the criminal isn't established. 

The order of actions of the authorized persons according to each of them is defined. In particular, 
with regard to the first situation, it is stated that it is the simplest. At the moment of violation of entering 
information into the URPI, the event of involvement of a minor in illegal activities and the manner of 
committing a criminal offense are obvious. In addition, the identity of the offender and the juvenile in-
volved in illegal activities, as well as the nature of the relationship between them. The circumstances of 
the juvenile's illegal actions are known, and the offender admits his guilt and gives truthful testimony. 

Key words: illegal activity, juvenile, involvement, organization, typical investigative situation, al-
gorithm of actions, investigative (search) action. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Розглянуто стан наукових досліджень залучення працівників Експертної служби МВС 

України до досудового розслідування для розширення та поглиблення наукових досліджень в га-

лузі судово-експертної діяльності. Здійснено комплексний аналіз та узагальнення науково-

теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків. Наголошено, що аналіз окремих 

наукових досліджень, здійснених у формі докторських, кандидатських дисертацій, монографій, 

низки наукових статей, навчально-методичних матеріалів дозволяє зробити висновок про те, що 

питання взаємодії експертів зі слідчими, оперативними працівниками, захисниками, використання 

ними спеціальних знань у своїй діяльності, а також залучення працівників Експертної служби 

МВС України до досудового розслідування в умовах сучасного змагального кримінального проце-

су становлять інтерес для багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, практиків. Констатовано, 

що подальший розвиток науки криміналістики і кримінального процесу сприяє розширенню та 

поглибленню наукових положень щодо інституту залучення експерта до досудового розслідуван-

ня; організаційно-методичного та інформаційного забезпечення діяльності експертів, слідчих, 

співробітників оперативних підрозділів та прокурорів.  

Ключові слова: експерт, Експертна служба МВС України, досудове розслідування, взає-

модія, залучення працівників Експертної служби МВС України, наукові дослідження. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку для України, як і для інших 

країн, серйозною проблемою є ефективна протидія злочинності. Науковці та практики 

одностайні в тому, що глобальна система судово-експертної діяльності тримається на 

трьох китах, а саме: активна науково-дослідна, науково-методична робота і безпосе-

редньо проведення судових експертиз. Ці взаємопов’язані три компоненти створюють 

фундамент світу судової експертизи. Розширення та поглиблення наукових досліджень у 
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галузі судово-експертної діяльності неминуче приводить до потреби використання таких 

досягнень і в практичній діяльності органів внутрішніх справ України. Такою є потреба 

сучасної практики розслідування злочинів [2]. 

Незважаючи на вищезазначене, повною мірою питання взаємодії, залучення пра-

цівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування та нормативно-

правового врегулювання діяльності Експертної служби МВС України (далі – Експертна 

служба МВС) та органів досудового розслідування на сучасному етапі реформування 

системи МВС України (далі – МВС) не досліджувалось, хоча окремі аспекти залучення 

експертів, зокрема працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування, їх 

взаємодія з іншими учасниками розслідування посідають важливе місце в проблематиці 

взаємодії  на досудовому слідстві, оскільки зараз слідча діяльність неможлива без залу-

чення до неї  фахівців різних галузей  спеціальних знань. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі 

аспекти взаємодії суб’єктів досудового розслідування у різний час досліджували вітчиз-

няні та зарубіжні науковці: Ю. П. Аленін, А. М. Балашов, В. П. Бахін, П. Д. Біленчук, 

В. В. Бірюков, Н. А. Бурнашев, В. М. Биков, В. І. Василинчук, Г. П. Власова, В. К. Ве-

сельський, А. К. Гаврилов, І. В. Гора, І. М. Гуткін, Л. Я. Драпкін, А. Л. Дудніков, 

А. В. Іщенко, О. В. Керевич, Н. І. Клименко, І. І. Когутич, В. П. Корж, І. П. Красюк, 

В. С. Кузьмічов, В. В. Лисенко, В. К. Лисиченко, О. В. Одерій, С. Д. Осланов, В. І. Пар-

хоменко, І. В. Пиріг, Г. В. Прохоров-Лукін, Ю. М. Ратишевський, І. М. Сорокотягін, 

Д. А. Сорокотягіна, Г. О. Стрілець, В. М. Тертишник, В. В. Тіщенко, В. Т. Томін, 

К.О. Чаплинський, С. С. Чернявський, А. О. Чичиркін, Ю. М. Чорноус,  О. О. Чувільов, 

В. Ю. Шепітько, Г. М. Щербаковський, В. В. Юсупов та інші.  

Окремі аспекти взаємодії експертних підрозділів і підрозділів Національної полі-

ції України на сучасному етапі реформування системи МВС висвітлювали у своїх пра-

цях фахівці в галузі права та судово-експертної діяльності: О. О. Волобуєва, Г. М. Гапо-

тченко, А. А. Горідько, О. І. Жеребко, О. В. Кравчук, В. В. Ковальов, Є. П. Коновалов, 

О. А. Лопата, С. І. Ольховенко, А. А. Патик, С. І. Перлін, Ю. О. Пілюков, О. В. Старчен-

ко, Г. О. Стрілець, Ю. В. Циганюк, О. О. Шульга та інші. Але повною мірою питання 

залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування в умовах 

реформування системи МВС не досліджено. 

Мета статті – проаналізувати теоретичні засади залучення працівників Експертної 

служби МВС до досудового розслідування з урахуванням ступеня їх дослідження у нау-

кових працях, здійснених у формі докторських та кандидатських дисертацій, моногра-

фій, низці наукових статей та навчально-методичних матеріалів у галузі судово-

експертної діяльності, виникла потреба. 

Виклад основного матеріалу. Питанням теоретичних, методологічних та проце-

суальних засад судово-експертних досліджень для удосконалення і підвищення їх ефек-

тивності в розслідуванні злочинів присвячені докторські та кандидатські дисертаційні 

дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців: Т. В. Авер’янової «Методи судово-

експертних досліджень і тенденції їх розвитку»; Е. Б. Сімакової-Єфремян «Теоретико-

правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень»; С. Ф. Би-

чкової «Сучасні напрями розвитку судової експертизи в кримінальному судочинстві»; 

А. Ф. Волинського «Концептуальні основи техніко-криміналістичного забезпечення роз-

криття і розслідування злочинів»; Ф. Е. Давудова «Процесуальні та організаційно-

методичні форми використання можливостей науки і техніки з метою розслідування і 

профілактики злочинів»; Т. В. Толстухіної «Сучасні тенденції розвитку судової експер-

тизи на основі інформаційних технологій»; О. В. Одерія «Проблеми теорії та практики 

розслідування злочинів проти довкілля»; А. Ф. Волобуєва «Наукові основи  комплексної 

методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва»; А. А. Макаряна 

«Інтеграція досягнень природничих і технічних наук в криміналістиці»; Г. В. Прохорова-

Лукіна «Теоретичні методологічні основи судово-експертної ситуалогії»; 

В. М. Шерстюка «Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-

експертної діяльності»; Т. Е. Сухової «Інтеграція знань як фактор розвитку теорії і прак-

тики судової експертизи»; О. О. Волобуєвої «Взаємодія слідчого з фахівцями під час 

збору інформації про особу, що скоїла злочин» та інших. 

Окремі проблемні питання, які пов’язані із використанням криміналістичних 

знань під час досудового розслідування, були розглянуті в дисертаціях: С. П. Варенико-

ва «Теоретичні і методичні основи дослідження механізма слідоутворення в криміналіс-
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тичних експертизах матеріалів, речовин і виробів»; Н. П. Майліса «Криміналістична 

трасологія як теорія і система вирішення завдань в різних видах експертиз»; 

В. К. Лисиченка  «Криміналістичне дослідження документів: правові і методологічні 

проблеми»;  Е. Б. Єфремяна «Теоретичні основи та загальні положення методики ком-

плексної криміналістичної ґрунтознавчо-трасологічної експертизи»; А. А. Барцицької 

«Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки»; 

Г. К. Авдєєвої «Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуаль-

ної продукції (за матеріалами кримінальних справ)»; М. В. Сатевського «Теоретичні ос-

нови встановлення групової належності в судовій експертизі»; І. О. Поздєєва «Організа-

ція взаємодії слідчого з обізнаними особами в ході розслідування руйнації будівельних 

обʼєктів»; З. М. Соколовського «Проблема використання в кримінальному провадженні 

спеціальних знань для встановлення причинних звʼязків явищ»; А. В. Дулова «Процесу-

альні проблеми судової експертизи»; К. О. Чаплинського «Тактичні основи забезпечення 

досудового розслідування»; К. А. Садчікової «Використання спеціальних знань на стадії 

досудового розслідування (процесуальний аспект)»; Ф. О. Джавадова «Концептуальні 

основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах» та інших. 

Питанням удосконалення застосування засобів криміналістичної техніки під час 

досудового розслідування присвячені дисертаційні дослідження: Г. О. Стрілець «Гене-

зис системи судово-експертних установ у Україні та напрямки їх діяльності»; 

В. В. Лисенка «Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових 

злочинів»; Л. П. Паламарчука «Криміналістичне забезпечення розслідування незаконно-

го втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів)»; 

К. Є. Поджаренка «Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних 

порушені прав інтелектуальної власності»; І. І. Дановської «Криміналістичне забезпе-

чення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ» й інших та монографіях: 

І. В. Пирога «Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового роз-

слідування»; В. В. Бірюкова «Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечен-

ня розслідування злочинів»; Є. Д. Лук’янчикова «Методологічні засади інформаційного 

забезпечення розслідування злочинів»; А. В. Іщенка «Проблеми криміналістичного за-

безпечення розслідування злочинів»; В. В. Бірюкова «Використання компʼютерних тех-

нологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування»; 

І. О. Ієрусалімова «Інформаційне забезпечення використання науково-технічних досяг-

нень у розслідуванні злочинів»; І. І. Когутича «Криміналістичні знання, їх сутність і по-

треба розширення меж використання»; М. Ю. Будзієвського «Техніко-криміналістичне 

дослідження документів на транспортні засоби»; О. А. Буханченка «Особливості огляду 

місця кримінального вибуху за участю спеціаліста-вибухотехніка»; О. І. Жеребка «Су-

дово-експертна діяльність: сутність, принципи, організаційні основи»; 

Т. Ю. Копильченко «Експертні помилки у почеркознавчому дослідженні та шляхи їх 

подолання»; О. М. Моїсєєва «Експертні технології: теорія формування і практика засто-

сування» та інших. 

Окремі питання взаємодії та нормативно-правового врегулювання діяльності Екс-

пертної служби МВС України та підрозділів досудового розслідування в умовах рефор-

мування системи МВС України та зауваження, що мають місце у їх спільній діяльності 

під час проведення слідчих (розшукових) дій розглядалися в працях С. І. Перліна «Тех-

ніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування підрозділами Експертної 

служби МВС України»; В. В. Ковальова «Взаємодія слідчого з працівниками експертної 

служби МВС України»; І. М. Єфіменко «Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів 

при реалізації таємної інформації»; Ю. О. Пілюкова «Використання інформаційних сис-

тем в експертних підрозділах МВС України» та інших науковців. 

Не залишені поза увагою вітчизняними науковцями у своїх дисертаційних дослі-

дженнях і питання, що пов’язані з використанням захисниками можливостей залучення 

працівників експертних підрозділів до досудового розслідування. Зокрема, треба зазна-

чити наукові праці Є. І. Виборнової «Реалізація права на захист на стадії досудового 

слідства»; І. В. Дубівки «Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування»; 

Т. В. Корчевої «Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні і в суді пер-

шої інстанції»; Н. В. Борзих «Діяльність захисника щодо забезпечення прав і свобод пі-

дозрюваного та обвинуваченого в кримінальному процесі України»; Р. А. Чайки «Участь 

захисника на досудовому слідстві» та інших. 

Певний науковий інтерес у вчених, практиків та інших фахівців до питань залу-
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чення працівників експертних підрозділів до досудового розслідування становлять мо-

нографічні праці: П. Д. Біленчука, Г. О. Стрілець, О. О. Шульги «Експертна служба 

України: історіографія, джерелознавство, методологія, праксеологія», в якій всебічно 

досліджується концептуальні засади науково-методичного і криміналістичного забезпе-

чення судово-експертних досліджень в Україні: історія, теорія, методологія, практика; 

М. Г. Щербаковського «Проведення та використання судових експертиз у кримінально-

му провадженні», де розглянуто найактуальніші проблеми проведення та використання 

судових експертиз у кримінальному провадженні; М. В.  Кривоноса, В. С. Бондара «Тео-

рія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», у якій на під-

ставі результатів аналізу міжнародного та вітчизняного законодавства, спеціальної літе-

ратури досліджено особливості використання спеціальних знань у розслідуванні та про-

філактиці злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів, а також сформульовані пропозиції щодо оптимізації техніко-

криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування та профілактики 

злочинів даної категорії. 

Велика увага питанням залучення працівників Експертної служби МВС приділена 

в наукових працях: А. В Іщенка, І. П. Красюка, В. В. Матвієнка «Проблеми криміналіс-

тичного забезпечення розслідування злочинів»; І. В. Пирога «Теоретичні основи експер-

тної діяльності органів внутрішніх справ»; С. І. Перліна «Правові та організаційні особ-

ливості взаємодії слідчого з підрозділами Експертної служби МВС України»; 

Ю. О. Пілюкова «Окремі питання взаємодії та нормативно-правового врегулювання дія-

льності Експертної служби МВС України та підрозділів досудового розслідування Наці-

ональної поліції України в умовах реформування системи МВС України» й низки інших 

вітчизняних науковців та практиків.  

Визнаючи вагомий внесок згаданих та інших учених у розвиток наукових і прак-

тичних положень щодо взаємодії органів, що здійснюють розслідування злочинів та екс-

пертів, зокрема щодо залучення працівників Експертної служби МВС до досудового 

розслідування, зазначимо, що їх наукові праці ґрунтуються переважно на чинному в пе-

вний період вітчизняному і зарубіжному законодавстві та враховують стан правозасто-

совної практики до набуття чинності КПК України у 2012 році. 

Останніми роками були підготовлені дисертаційні дослідження, в яких розгляда-

лися актуальні питання залучення експертів до досудового розслідування. В роботах 

враховано новації вітчизняного процесуального законодавства та міжнародного співро-

бітництва, що відображають підвищення ролі експертів у збиранні доказів. Зокрема, це 

кандидатські дисертації: О. О. Посашкова «Методика розслідування втручань у діяль-

ність судового експерта»; О. Ю. Довженка «Основи методики розслідування кіберзло-

чинів»; А. О. Нечваль «Тактика обшуку у житлі та іншому володінні особи»; 

А. М. Таранової «Використання спеціальних знань при розслідуванні неналежного ви-

конання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником» та інші. 

Питання залучення експертів, у тому числі і працівників Експертної служби МВС 

до досудового розслідування, обговорювалися вітчизняними науковцями і практиками 

на конференціях, круглих столах, вебінарах. Зокрема, заслуговує на увагу питання, по-

рушене на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 150-річчю з дня 

народження заслуженого професора М. С. Бокаріуса (Харків, 18–19 квіт. 2019 р.) профе-

сором Ю. М. Чорноус щодо проведення судової експертизи у порядку міжнарод-

ної правової допомоги у кримінальному провадженні, де автор зазначила, що, зважаючи 

на потреби підвищення ефективності діяльності з розслідування злочинів, реалізації за-

ходів міжнародного співробітництва, опрацювання питань, що стосуються проведення 

судової експертизи у порядку міжнародної правової допомоги, вбачається важливим, 

оскільки сприяє процесуальній економії, вирішенню завдань кримінального проваджен-

ня [3, с. 36]. Цікавою є і думка практиків. Зокрема, С. М. Науменко зазначав, що під час 

взаємодії з правоохоронними органами судові експерти наділяються певним обсягом 

повноважень, які  більшою мірою стосуються їх участі в кримінальному провадженні та 

досить детально визначені в чинному законодавстві. Всі права та обов’язки у досліджу-

ваній сфері доцільно розглядати через їх поділ на ті, які необхідні їм для проведення 

повного, всебічного та об’єктивного дослідження, та ті, які визначають їх можливості 

під час участі в кримінальному провадженні. Водночас з метою вдосконалення компе-

тенції експерта під час взаємодії з правоохоронними органами, окремі повноваження 
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потребують уточнення [1, с. 139]. 

Висновки. Аналіз окремих наукових досліджень, що вже здійснені у формі док-

торських, кандидатських дисертацій, монографій, низки наукових статей, навчально-

методичних матеріалів дає підстави для висновку про те, що питання взаємодії експертів 

зі слідчими, оперативними працівниками, захисниками, використання ними спеціальних 

знань у своїй діяльності, а також залучення експертів Експертної служби МВС до досу-

дового розслідування в умовах сучасного змагального кримінального процесу станов-

лять інтерес у багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків. Багатогранність 

проблематики, широта інтересів користувачів до розвитку наукової думки й досягнень 

науково-технічного прогресу, важливість завдань, які виконують експерти Експертної 

служби МВС, вказують на актуальність цієї проблеми і дають підстави для її глибокого 

дослідження.  
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SUMMARY 

Yehor V. Sharai. Theoretical principles of involvement of employees of the expert service of 

the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the pre-trial investigation. In this article is considered 

scientific research states of involvement the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 

employees to the pre-trial investigation is investigated, after all expansion and deepening of scientific 

researches in the field of forensic activity. The comprehensive analysis and generalization of scientific 

and theoretical material and formulation of relevant conclusions. Special attention was paid to the analy-

sis of separate scientific researches that carried out in the form of doctoral, candidate dissertations, mono-

graphs, a number of scientific articles, educational and methodical materials. It gives grounds to the con-

clusion questions of interaction of experts with investigators, operatives, defenders, their use of special 

knowledge many domestic and foreign scientists and practitioners are of interest to their activities, as well 

as the involvement of employees of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in 

the pre-trial investigation in the context of modern adversarial criminal proceedings. 

A general conclusion is stated that the further development of the science criminology and crimi-

nal procedure contributes to the expansion and deepening of scientific provisions on the institution of 

involving an expert in the pre-trial investigation; organizational, methodological and informational sup-

port of the activities of experts, investigators, operational units and prosecutors. 

Keywords: expert, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, pre-trial investi-

gation, interaction, involvement of employees of the Expert service of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, scientific researches. 
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ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИКИ НА СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ  

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Розглянуто питання, пов’язані з формуванням у державі національної безпеки, яка є голов-

ним чинником ефективного управління суспільством. Технологія реалізації високого рівня націо-

нальної безпеки має базуватися на теоретичних засадах, доктринах, стратегіях, концепціях та істо-

ричному досвіді. На сучасному етапі розвитку суспільства національна безпека проходить етапи 

трансформації та динамічного розвитку. Система національної безпеки базується на політико-

правових методах та інструментах діяльності держави, які характеризуються комплексністю та 

системністю й спрямовані на досягнення найвищого рівня національної безпеки. Державну полі-

тику національної безпеки в розумінні системи доцільно розглядати на стратегічному рівні в умо-

вах сучасної геополітичної ситуації. 

Ключові слова: національна безпека, забезпечення безпеки, захист, безпека, геополітика. 

 

Постановка проблеми. Коло проблем, досліджених у цій статті, полягає в розкрит-

ті стану національної безпеки держави з урахуванням геополітичного середовища. Голов-

на функція держави полягає в забезпеченні інтересів населення, тобто національній безпе-

ці. Неспроможність втілити й гарантувати цю базову соціальну цінність призводить до 

неминучого занепаду суспільств і держав. Економічний стан розвитку населення та до-

тримання законів є головною умовою комфортного соціального співіснування людей, од-

нак доцільним та виправданим це існування робить захищеність від фундаментальних за-

гроз. Формування й реалізація безпеки держави є предметом особливої уваги державних 

інститутів, політичних партій, суспільства в цілому. Значні зміни в геополітиці світового 

простору вимагають своєчасного забезпечення високого рівня захисту населення країни. 

Саме політика національної безпеки визначає зовнішню політику держави, стратегічну 
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лінію її діяльності в середині країни й на міжнародній арені. 

Найбільш серйозною загрозою національній безпеці є вплив інтеграційного хара-

ктеру міждержавних зв’язків, який неконтрольовано змінюється. Сучасний стан геополі-

тичної ситуації у світі вимагає нових бачень та стратегій для оновлення уявлення про 

національну безпеку.  

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

мам сутності національної безпеки присвячені праці вітчизняних дослідників у цій сфе-

рі. Л. С. Балацько звертає увагу на проблеми, пов’язані із загрозами національній безпеці 

України. С. Г. Федуняк розглядає національну безпеку у внутрішньому вимірі та зазна-

чає, що для підвищення національної безпеки мають формуватися стабільні політична та 

економічна системи. Автори Д. Василенко, Д. Галат, М. Павлюк, Ю. Щербань, 

М. Чепелева та К. Савчук обґрунтовують доцільність вироблення оптимальних пріори-

тетів забезпечення національної безпеки в умовах сучасної геополітичної ситуації.  

Головне завдання сьогодення – пошук стратегій забезпечення високого рівня на-

ціональної безпеки держави, що має спиратися на демократичне розвинуте суспільство, 

високий рівень прав та свобод населення, а також наслідування європейських цінностей. 

Національна безпека переплітається з геополітикою в таких поняттях, як держав-

ний суверенітет, геополітична роль країни, геополітика й геостратегія, співвідношення 

загальнолюдських і національних інтересів тощо. 

Метою статті є визначення ключових напрямів геостратегії для забезпечення на-

ціональної безпеки держави за умов геополітичних впливів. 

Виклад основного матеріалу. Взаємозалежність держав із кожним роком зростає 

внаслідок процесів глобалізації. Несхожість взаємозалежних міждержавних відносин 

породжує нові конфлікти. Непропорційна взаємозалежність держав на світовій арені 

породжує загрози національній безпеці країни. 

Загрозами національній безпеці України на міжнародному рівні є:  

1. Залежність країн із перехідною економікою від держав з економічно високим 

розвитком. 

Унаслідок процесів глобалізації країни з низьким рівнем розвитку економічної 

системи стають залежними від більш потужних країн, тобто стають споживачами чужих 

як економічних, політичних, так і культурних цінностей.  

Ці явища породжують процес втрати ідентичності, що призводить до неспромож-

ності адекватно формулювати національні інтереси, а як наслідок – до втрати стратегії 

на міжнародному рівні.  

2. Виникнення регіональних угруповань, які відокремлені від решти світу.  

Усе частіше можна спостерігати процеси регіональної ізоляції. Йдеться про виник-

нення замкнутих регіональних утворень, які протистоять одне одному. Наслідком є вини-

кнення регіональних імперій із небезпечними глобальними загарбницькими поглядами. 

3. Виникнення загроз войовничого імперіалізму та міждержавних конфліктів. 

Зміни на міжнародній арені породжують нові загрози для національної безпеки. 

Наприклад, конфлікти інформаційної інтервенції, гібридні війни, зростання організова-

ної злочинності у всіх її формах прояву, збільшення випадків тероризму та сепаратизму. 

4. Поділ світу на відокремлені фрагменти ізольованих меншин, які не прагнуть до 

спілкування та співпраці поза межами своєї території.  

5. Нездатність держави виконувати свої функціональні зобов’язання.  

Державотворчі процеси відбуваються по-різному в країнах світу. Кризові явища в 

деяких державах спричиняють їх вигідну залежність від сусідніх країн, що може переро-

сти в загрозу глобальній безпеці.  

Державна незалежність є базовою зовнішньополітичною цінністю, а її зміцнення 

й розвиток – головною стратегічною метою сучасної української держави. Незалежність 

передбачає спроможність і готовність держави захистити свою цілісність та непоруш-

ність кордонів, вести незалежну зовнішню політику, мінімізувати зовнішню залежність. 

Для становлення України як сильного гравця в геополітичній системі світу необ-

хідно: створити комплексну та цілісну систему національної безпеки держави; сформу-

вати самодостатнє суспільство, здатне вижити й вистояти за несприятливих зовнішніх 

умов та за відсутності міжнародної підтримки; подолати корупцію; перерозподілити 

функції управління та політичної відповідальності в державі; нарощувати потенціал вій-

ськово-промислового комплексу; об’єднати та координувати зусилля державних і гро-

мадських інституцій, які спеціалізуються на питаннях національної безпеки; розвивати 
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базові структури та інфраструктурну мережу системи національної безпеки. 

Національна безпека України має власну структуру аспектів розвитку, які зазна-

чені та рис. 1. 

 
Рис. 1. Графічне зображення структурних аспектів  

розвитку національної безпеки України 

 

 

Національна безпека України – це збереження українського народу, який досяг 

рівня організації у формі незалежної держави. Із наукової точки зору національну безпе-

ку України можна визначити як систему державно-правових і суспільних гарантій стабі-

льності життєдіяльності й розвитку українського народу загалом та кожного громадяни-

на зокрема, захист базових цінностей і законних інтересів, джерел духовного та 

матеріального розвитку від можливих реальних і потенційних, внутрішніх та зовнішніх 

загроз. 

Спираючись на вищевказані твердження, сформуємо основні складові забезпе-

чення національної безпеки, які вказані на рис. 2. 

Саме національна безпека держави дає можливість ефективно управляти суспіль-

ством, що трансформується, а це найбільш актуальний аспект в умовах, які складаються 

в Україні.  

Чинники, які впливають на стан захисту життєво важливих інтересів громадсько-

сті, суспільства загалом і країни та які є як об’єктами, так і суб’єктами національної без-

пеки, залежать від державного планування та його практичного втілення.  

Таким чином, саме політико-правові методи та інструменти, які побудовані на ба-

зових принципах комплексності й системності, є фундаментальними чинниками націо-

нальної безпеки держави. 

Інакше кажучи, відповідне українському законодавству поняття «національна 

безпека» зумовлює таку державну політику в цій сфері, яка має враховувати поточний 

стан і перспективи розвитку внутрішніх та зовнішніх чинників. Тому під найвищим рів-

нем національної безпеки слід розуміти не його абсолютний рівень, а поточний, тобто 

такий, що відповідає максимально ефективному використанню всіх поточних можливос-

тей і ресурсів держави. 
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Рис. 2. Графічне зображення основних складових забезпечення національної безпеки 
 

 
 

Рис. 3. Базові принципи побудови політико-правових методів впливу  

на національну безпеку держави 
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Наразі в нашій державі відбуваються процеси, пов’язані з визначенням націона-

льних інтересів, які властиві демократичній державі, – стабілізації внутрішньої ситуації 

та створення умов для подальшого розвитку. Ці явища впливають на політичний та еко-

номічний простори, що поєднують зміни геополітичного стану України на міжнародні 

арені. Саме вищевказане зумовлює підходи до регулювання національної безпеки дер-

жави.  

Основні рівні, у яких відбуваються процеси забезпечення безпеки держави за 

умов сучасної геополітичної ситуації, такі: глобальний, національний, регіональний. 

У рамках національного виміру повинно здійснюватися формування стабільної 

політичної та економічної системи, забезпечення зростання рівня матеріального добро-

буту, вироблення надійних механізмів подолання різного роду конфліктів [2, с. 82]. 

У регіональному вимірі передбачено створення та ефективне функціонування ре-

гіональних інститутів та відповідних механізмів, що дають можливість сформувати «по-

яс безпеки» навколо території України [2, с. 82]. 

Глобальний вимір складається з геополітичного, геоекономічного та культурно-

цивілізаційного елементів і залежить від місця України у світових політичних та еконо-

мічних процесах, а також її належності до певного цивілізаційного простору. 

Слід зазначити, що кожен із цих рівнів має функціонувати належним чином, адже 

один вимір підсилює інший.  

Геополітичне розташування України перетворює її на своєрідний геополітичний 

центр – державу, яка виконує комунікативні функції між двома регіональними системами. 

Отже, геополітичний центр – це своєрідна територія проміжного розташування, 

яка за своєю природою є пасивною та може в будь-який час активізуватися у власних 

інтересах.  

Геополітична складова національної безпеки передбачає збереження суверенітету, 

територіальної цілісності та визначення своєї ролі в геополітичному просторі, при цьому 

забезпечує баланс сил через міжнародні політичні, військово-політичні, правові, еконо-

мічні та гуманітарні інститути. 

Висновки. Національна безпека має будуватися на комплексній основі, із враху-

ванням особливостей кожної її складової. Забезпечення рівня національної безпеки, за 

умов геополітичної ситуації, повинно здійснюватися на основі актуальних потреб насе-

лення та держави.  

Важливу увагу слід приділяти іміджу нашої держави на світовій арені, оскільки це 

дасть можливість заручитися підтримкою з боку європейських держав. Завдяки обміну 

досвідом із розвиненими країнами перед нашою державою відкриється можливість 

пришвидшити розвиток національної економіки та подолати корумповані структури. 

Саме координація дій усіх гілок влади закладе фундамент для розробки єдиної загально-

державної програми забезпечення національної безпеки із залученням усіх державних 

відомств та установ. 
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SUMMARY 

Vladyslav O. Lazaryev, Elvira O. Sydorova, Yana S. Paleshko. The influence of geopolitics 

on the national security of the state. The main task nowadays is to find strategies to ensure a high level 

of national security. Assurance of the state security must be based on a democratically developed society, 

guaranteeing of a high level of rights and freedoms of the population, as well as inheritance of European 

values. 

National security is intertwined with geopolitics in such terms as state sovereignty, geopolitical 

role of the country, its geopolitics and geostrategy, the correlation of universal human and national 

interests, etc. 

From the scientific point of view, national security of Ukraine can be defined as a system of state 

and legal as well as social guarantees of living stability and stability of development of the Ukrainian 

people in general and each citizen in particular, protection of their basic values and legitimate interests, 

sources of spiritual and material development from possible real and potential, internal and external 

threats. 

It is the national security of the state that enables effective management of a transforming society, 

and this is the most relevant aspect in the current conditions in Ukraine. 

Political and legal methods and tools, which are based on the basic principles of complexity and 

systematics, are fundamental factors of national state security. 

Ukraine's geopolitical location turns it into a kind of geopolitical center - a state that performs 

communicative functions between two regional systems. 

Thus, the geopolitical center is a kind of territory of intermediate location, which in its own way 

is passive, and can be activated at any time in its own interests. 

The geopolitical component of national security involves preserving sovereignty, territorial 

integrity and defining its role in the geopolitical space, while ensuring a balance of power through 

international political, military-political, legal, economic and humanitarian institutions. 

http://cs.cirs.kiev.ua/en/component/content/article/98--2010-2015-.html?start=4
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС  

РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 
Розкрито питання застосування спеціальних економічних знань під час розслідування зло-

чинів господарської діяльності. Розглянуто теоретичні аспекти застосування спеціальних знань у 

кримінальному провадженні, визначено підстави їх застосування, а також охарактеризовано нау-

кову доктрину для визначення поняття «спеціальні знання». Крім того, розкрито вимоги законо-

давства України з питань використання спеціальних знань, а також наведено приклади зі судової 

практики. Загалом визначено головні особливості застосування спеціальних знань під час розслі-

дування кримінальних проваджень у сфері економічних злочинів та узагальнено, які саме дослі-

дження необхідно проводити в цих випадках.  

Ключові слова: спеціальні знання, судова експертиза, економічна експертиза, економічні 

злочини, висновок експерта. 

 

Постановка проблеми. Невпинний розвиток економіки в державі – це атрибут її 

сучасного існування. Утім, у такому розвитку є й негативні явища, зокрема злочини в 

економічній сфері. Вони зазвичай є латентними, мають вияв у фальсифікації та підробці 

документів або в незаконній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Викорис-

тання спеціальних знань є запорукою ефективного розслідування злочинів цієї категорії. 

Після прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни (далі – КПК України) змін зазнали також і підходи до використання спеціальних знань 

як джерела доказу, що надало сторонам значно ширших можливостей застосування судо-

вої експертизи в доказуванні. Використання спеціальних знань є можливим у будь-якому 

кримінальному провадженні, якщо це доцільно та необхідно для доведення обставин спра-

ви. Воно може відбуватися будь-яку кількість разів у провадженні. Проте слідчі не можуть 

застосовувати власні спеціальні знання, яких вони набули під час навчання в профільних 

закладах вищої освіти, оскільки цих знань зазвичай недостатньо для надання належного 

експертного висновку. Крім того, слідчі є представниками сторони обвинувачення, що 

унеможливлює об’єктивне й достовірне вирішення поставлених завдань. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Викорис-

танню спеціальних знань під час розслідування економічних злочинів приділяли увагу 

багато вітчизняних та іноземних науковців, таких як В. П. Бахін, О. М. Бандурка, 
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В. Б. Букарев, В. І. Галаган, В. П. Головіна, С. Г. Гуржій, О. О. Дудоров, А. В. Іщенко, 

Т. А. Качка, В. О. Коновалова, О. В. Курман, В. В. Лисенко, Г. А. Матусовський, 

Т. В. Молчанова, М. В. Салтевський, П. І. Орлов, В. М. Попович, В. Ю. Шепітько та ін. 

Утім, незважаючи на значний інтерес наукової спільноти до теоретичних та практичних за-

сад використання спеціальних знань, дослідження цієї теми досі залишається актуальним. 

Метою цієї статті є дослідження основних особливостей спеціальних знань, які 

використовують під час розслідування економічних злочинів. 

Виклад основного матеріалу. Переважна більшість розслідувань кримінальних 

правопорушень потребує використання спеціальних знань шляхом залучення спеціаліс-

тів або проведення судових експертиз. Це зумовлено перш за все тим, що слідчі з 

об’єктивних причин не можуть володіти такою сукупністю знань, яка б цілком задово-

льняла потреби тривалого процесу розслідування злочинів. Тому кримінальним проце-

суальним законодавством України передбачена можливість звертатись за допомогою до 

осіб, які володіють спеціальними знаннями у тій чи іншій сфері. Завдяки використанню 

останніми своїх професійних навичок стає можливим отримання певних доказів або ін-

шої інформації, необхідної для швидкого, повного й ефективного процесу розслідування 

та розкриття кримінальних правопорушень. 

Статтею 242 КПК України передбачена можливість залучення експерта, якщо для 

з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання [1]. Крім того, стаття 1 Закону України «Про судову експертизу» ви-

значає її як дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, 

ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів із метою надання висновку з питань, що є або 

будуть предметом судового розгляду [2].  

Тобто необхідність залучити фахівців неюридичного профілю виникає в тому ви-

падку, коли слідчому власних можливостей, знань та навичок недостатньо для встанов-

лення обставин справи та доведення конкретних фактів. 

Не варто залишати поза увагою той факт, що чинний Кримінальний процесуаль-

ний кодекс України не містить визначення поняття «спеціальні знання», що тягне за со-

бою дискусії щодо його змісту та порядку його застосування. 

Так, одним із перших науковців, який подав визначення поняття «спеціальні 

знання», був О. О. Ейсман. Учений трактував спеціальні знання як такі, що не є загаль-

нодоступними, загальновідомими та не мають масового поширення, тобто це ті знання, 

якими володіє обмежене коло фахівців [3, с. 91]. У свою чергу В. Г. Гончаренко зазна-

чав, що в кримінальному процесі спеціальні знання характеризуються як знання й нави-

чки, отримані в результаті фахової освіти та/або практичної діяльності в будь-якій галузі 

науки, техніки, мистецтва або ремесла й використовувані визначеними законом учасни-

ками процесу в межах наданих кожному з них повноважень для розв’язання за певною 

процедурою процесуальних завдань [4, с. 24]. 

Загалом спеціальні знання використовують у різних формах: під час експертизи, 

консультації, участі спеціаліста (фахівця) у слідчих (розшукових) та інших процесуаль-

них діях. Таким чином, залучення спеціаліста в разі проведення процесуальних дій та 

застосування його спеціальних знань є одним із засобів забезпечення повноти доказів із 

метою встановлення істини в кримінальному провадженні та захисту осіб, суспільства й 

держави від кримінальних правопорушень, а також із метою охорони прав, свобод і за-

конних інтересів усіх учасників кримінального провадження [5]. 

За даними Єдиного звіту про кримінальні правопорушення в Україні за період із 

січня по жовтень 2020 року було зафіксовано 4 906 кримінальних правопорушень у сфе-

рі господарської діяльності [6]. Саме ця категорія злочинів посідає велику частку в сис-

темі економічних злочинів. Під час їх розслідування майже завжди доводиться залучати 

осіб, які володіють спеціальними знаннями, для надання ними консультацій, проведення 

експертних досліджень тощо. 

Економічні злочини являють собою вчинені під виглядом і в процесі економічної 

діяльності діяння (дії чи бездіяльність) з протиправним використанням легітимних чи 

псевдолегітимних реєстраційно-дозвільних, виробничо-технологічних та облікових опе-

рацій, із застосуванням фінансово-господарських інструментів, організаційно-

регулятивних та контрольно-управлінських прав і повноважень, які з корисливих (отри-

мання неправомірної вигоди або привласнення ввіреного в оперативне управління май-

на) чи некорисливих мотивів (підрив репутації конкурентів, партнерів, розголошення 

комерційної таємниці та ін.) посягають на реєстраційно-дозвільну систему, фінансово-
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господарські відносини чи відносини власності як результати економічної діяльності, що 

охороняється кримінальним законом. У вказаному визначенні містяться відомості щодо 

об’єкта та предмета посягання, сфери здійснення посягань, суб’єктів та суспільно небез-

печних наслідків [7, с. 266]. 

Залучення до провадження фахівців і призначення судових експертиз не означає, 

що слідчий недостатньо або й зовсім не володіє знаннями в цій галузі. За окремими ка-

тегоріями знань слідчий може бути обізнаний не менше, ніж фахівець. Ця обізнаність, 

безперечно, сприятиме слідчому у визначенні предмета й пріоритетних напрямів майбу-

тнього експертного дослідження, проте, на нашу думку, є необов’язковою з огляду на 

неможливість бездоганного володіння іншими галузями знань. Адже основним завдан-

ням слідства є розкриття злочинів, а слідчого – їх розслідування, виявлення елементів 

професійності, творчості у складному процесі пошуку об’єктивної істини під час прова-

дження [8, с. 236–238]. 

У ході розслідування економічних злочинів спеціалістів залучають до участі в 

слідчих (розшукових) діях у випадках: а) відсутності у слідчого спеціальних знань і на-

вичок, необхідних для кваліфікованої підготовки та проведення слідчої (розшукової) дії; 

б) недостатнього оволодіння слідчим прийомами й засобами швидкого та якісного вико-

нання певної роботи, що вимагає спеціальних знань і навичок; в) необхідності з етичних 

чи тактичних міркувань доручити виконання певних дій саме спеціалістові; 

г) одночасного застосування декількох засобів криміналістичної техніки; д) необхідності 

виконати значний обсяг роботи, яка потребує спеціальних знань та навичок [9, с. 414]. 

Результати економічного дослідження у вигляді висновку експерта є одним із дже-

рел доказів у кримінальному провадженні, що має об’єктивний характер і відображає ко-

реляційні зв’язки з метою забезпечення кримінального процесу щодо встановлення 

об’єктивної істини та вирішення справи по суті. Аналіз процесу доказування в судочинстві 

як окремого випадку пізнання вказує на те, що розв’язання переважної більшості пробле-

мних ситуацій, які виникають у процесі правового регулювання, потребує опори на ґрун-

товні, спеціальні наукові знання. Збирання доказових фактів у ході досудового розсліду-

вання за допомогою спеціальних знань набуває сьогодні все більшого значення особливо в 

тих випадках, коли такі знання використовують у формі експертизи [10, с. 405]. 

Порядок призначення експертизи під час розслідування економічних злочинів 

практично нічим не відрізняється від загального порядку проведення цієї слідчої дії. У 

кримінальних справах, порушених за фактами вчинення злочинів у галузі економіки, 

питання зазвичай групують за видами господарської діяльності. Наприклад, якщо це 

податкова сфера, то питання групуватимуться за видом податків, зборів чи обов’язкових 

платежів, неправильне нарахування чи несплата яких виявлені в результаті перевірки.  

Під об’єктами й матеріалами, які надсилають або надають експерту в разі призна-

чення експертизи з економічних питань, потрібно розуміти: 

1) речові докази, які підлягають дослідженню;  

2) протоколи слідчих дій та інші документи, у яких зафіксовані обставини справи, 

що досліджуватимуться;  

3) зразки для експертного дослідження;  

4) інші матеріали, які містять відомості, що мають значення для надання висновку 

[11, с. 4]. 

Під час розслідування економічних злочинів призначають економічні експертизи 

(бухгалтерську, фінансово-кредитну, економічну, ціноутворення, економічну наукової 

організації праці, інженерно-економічну); криміналістичні експертизи (почеркознавчу, 

авторознавчу, технічну експертизу документів, відеофонографічну); товарознавчі експе-

ртизи (товарів народного споживання, якості промислових товарів та їх оцінку, якості 

продовольчих товарів та їх оцінку; автотоварознавчу; комп’ютерно-товарознавчу; оцінку 

нерухомості, безпеки майнових та немайнових прав; дослідження якості та оцінку сиро-

вини, дослідження спеціальних засобів побутової техніки; оцінку земель сільськогоспо-

дарського призначення). Зазначений перелік експертиз не є вичерпним та буде залежати 

від конкретного різновиду економічного злочину [12]. 

Судово-економічна експертиза на стадії досудового розслідування та судового ро-

згляду полягає в дослідженні матеріалів провадження та інших об’єктів судовим експер-

том – спеціалістом у галузі економіки, і наданні ним, відповідно до його спеціальних 

знань, висновку за поставленими питаннями, які належать до господарської діяльності 

та відображені в бухгалтерському та податковому обліку. Об’єктом судово-економічної 
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експертизи є відображені в бухгалтерських документах та облікових регістрах господар-

ські операції, які стали предметом розслідування чи розгляду в суді. Предметом судово-

економічної експертизи є питання, що виникають в органів досудового розслідування та 

суду щодо фінансово-господарських операцій, зафіксованих ревізіями, аудитами та пе-

ревірками, вирішення яких потребує спеціальних економічних знань [13]. На думку 

К. А. Капустник, відмінністю між судово-економічною та судово-бухгалтерською експе-

ртизою є те, що судово-економічна експертиза вивчає стан і результати (показники) еко-

номічної діяльності суб’єктів господарських відносин, тоді як судово-бухгалтерська ек-

спертиза – правильність відображення фактів фінансово-господарської діяльності 

підприємства (організації) у документах бухгалтерського обліку й звітності [14, с. 63]. 

Загалом можливості застосування спеціальних знань у слідчій і судовій практиці 

забезпечуються дотриманням таких умов: практична необхідність, нормативна врегу-

льованість, перевіреність і достовірність спеціальних знань [15, с. 36]. Тому пропонуємо 

розглянути деякі практичні випадки застосування спеціальних економічних знань. 

В ухвалі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі 

№ 607/22535/19 зазначено, що посадові особи Буданівської обласної клінічної психонев-

рологічної лікарні здійснюють привласнення та розтрату майна шляхом зловживання 

службовим становищем. 

Згідно з довідкою Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільсь-

кій області від 14.05.2019, у результаті проведеної перевірки правильності використання 

вугілля та деревини КУ «Буданівська обласна психоневрологічна лікарня» протягом 

2017–2018 рр. встановлено, що відповідно до бухгалтерського обліку за рахунком 1514 

(235) «Пально-мастильні матеріали» станом на 01.01.2017 відображений залишок на су-

му 242 374,44 грн. Однак згідно з актом про результати інвентаризації запасів станом на 

01.06.2019 не встановлено фактичної наявності вугілля, причому за даними бухгалтерсь-

кого обліку зазначено суму 93 779,77 грн. 

У ході досудового розслідування для встановлення, чи підтверджується в межах 

наданих документів нестача вугілля в Буданівській психоневрологічній лікарні, розта-

шованої за адресою: с. Буданів Теребовлянського району Тернопільської області, станом 

на 01.06.2019 і якщо так, то на яку суму, виникла необхідність у проведенні судово-

економічної експертизи. Відповідно, для виконання вказаної експертизи необхідне залу-

чення експертів у галузі економіки, що мають відповісти на таке запитання: «Чи підтве-

рджується в межах наданих документів нестача вугілля в Буданівській психоневрологіч-

ній лікарні, розташованої за адресою: с. Буданів Теребовлянського району 

Тернопільської області, станом на 01.06.2019, якщо так, то на яку суму?» [16]. Однак, на 

нашу думку, у цьому випадку доцільно було проводити судово-бухгалтерську експерти-

зу (яка є підвидом судово-економічної експертизи). Одним з основних завдань експерти-

зи документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності є визначення документа-

льної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і 

грошових коштів, періоду й місця їх утворення [17]. Конкретно в цій справі мала місце 

необхідність перевірити обґрунтованість розміру нестачі вугілля в документах, які були 

надані суду для розгляду. 

Візьмемо інший випадок. Відповідно до клопотання слідчого Теребовлянський 

районний суд Тернопільської області розглянув справу № 606/2483/18, за якою у 2018 

році з державного через обласний бюджет виділено субвенцію Теребовлянському ра-

йонному бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та примі-

щень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб із їх числа у розмірі 330 тисяч гривень. За ці кошти придбано 

квартиру загальною площею 21,2 кв. м у власність для особи з числа дітей-сиріт вартіс-

тю 295 640 гривень. Ураховуючи те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України № 877 від 15.11.2017 «Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з держа-

вного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», гранична вартість прид-

бання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб із їх числа визначається за форму-

лою, у її застосуванні вбачається перевищення витрат Службою у справах дітей Теребо-

влянської РДА на придбання квартири. 

На цей час у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні виник-

ла необхідність у встановленні того, чи було допущено розтрату бюджетних коштів ви-
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ще гранично допустимих норм Службою у справах дітей Теребовлянської РДА під час 

купівлі квартири. Із цією метою, відповідно до до п. 2 ч. 2 ст. 242 та ст. 243 КПК Украї-

ни, необхідно залучити експерта (експертів) для проведення судово-економічної експер-

тизи та поставити перед ними запитання: «Чи було допущено розтрату бюджетних кош-

тів вище гранично допустимих норм Службою у справах дітей Теребовлянської РДА під 

час купівлі квартири для ОСОБА_2?» [18]. 

Висновки. Таким чином, використання спеціальних знань під час розслідування 

економічних злочинів є невід’ємною частиною процесу збирання доказів. Це дає можли-

вість отримати певні відомості та інформацію, відсутність яких може вплинути на пере-

біг розслідування, у зв’язку з чим воно відбуватиметься повільніше або неповно. Судова 

експертиза загалом та висновок експерта як її результат є найефективнішим та найбільш 

доцільним способом використання спеціальних знань під час розслідування економічних 

злочинів.  
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SUMMARY 

Oleh L. Musiyenko, Mariya V. Pylypenko, Viktoriya Makitrenko. Use of special knowledge in 

the investigation of economic crimes. The article considers the issue of using special knowledge in crimi-

nal proceedings related to economic crimes. The doctrine on the definition of "special knowledge" is given, 

the main theoretical aspects of the application of special economic knowledge in the investigation of crimes 

related to economic activity are established. The requirements of the legislation of Ukraine on the practical 

use of special knowledge, the procedure for their appointment and the powers of the subjects during the pre-

trial investigation and trial are considered. The authors provide statistics on crimes in the field of economic 

activity for the last calendar year. In addition, a distinction is made between the competence of the investiga-

tor, judge and expert in the use of specialized knowledge. The authors also conducted a study of the practice 

of applying special knowledge by studying court cases and provided some grounds for the appointment of 

forensic economic expertise and provided examples of issues that are usually posed to experts. 

Thus, the article states that the use of special knowledge is an integral part of the investigation of 

almost every crime in the field of economic activity. This provides an opportunity to obtain information, 

the lack of which may adversely affect the criminal investigation process. In addition, conducting a foren-

sic examination and providing an expert opinion is the most effective and appropriate way to use special 

knowledge in the investigation of economic crimes. 

Keywords: special knowledge, forensic expertise, economic expertise, economic crimes, expert 

opinion.
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ  

ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ 

 
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо ор-

ганізації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14 липня 2020 року в Україні легалізовано 

гральний бізнес. Цей закон, зокрема, покликаний врегульовувати організацію та проведення азар-

тних ігор в мережі «Інтернет». Однак законодавець таким кроком ще більше ускладнив застосу-

вання ч. 3 ст. 369 КК України (порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних із 

маніпулюванням офіційним спортивним змаганням з одержанням внаслідок цього неправомірної 

вигоди). Адже і до легалізації грального бізнесу відомості про засуджених осіб за ст. 369-3 КК 

України були відсутні.  

Дослідження змісту складу злочину, а зокрема об’єктивної сторони, впливає на правильне 

вирішення питань кримінально-правового регулювання, що виникають, і потребує постійного 

наукового пошуку. 

Ключові слова: об’єктивна сторона, спортивні змагання, протиправний вплив, криміналь-

на відповідальність, склад злочину, злочин. 

 

Постановка проблеми. 14 липня 2020 року із прийняттям Закону України «Про 

державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в Укра-

їні легалізовано гральний бізнес. Цим законом, зокрема, регулюється організація та про-

ведення азартних ігор в мережі «Інтернет». 

Ставки на спорт легалізовано, але ст. 369-3 Кримінального кодексу України (далі 

– КК України) передбачено кримінальну відповідальність за порушення заборони роз-

міщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаган-

ням з одержанням внаслідок цього неправомірної вигоди. 

Відповідно ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчи-

нення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину. Дослідження 

об’єктивної сторони злочину заслуговує особливої уваги науковців кримінально-

правової галузі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проти-

правний вплив на результати офіційних спортивних змагань досліджували такі вчені, як 

О. Ф. Бантишев, О. С. Бондаренко, Ю. В. Городецький, А. О. Данилевський, К. П. Задоя, 

О. В. Кришевич, Ф. Неміч, А. В. Савченко, О. Семенюк, В. В. Сокуренко, А. Б. Старка, 

Н. М. Ярмиш та ін. Однак, не зважаючи на постійно зростаючу увагу до питання кримі-

нальної відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних 

змагань, питанню об’єктивної сторони приділялось мало уваги науковців або відобража-

лось фрагментарністю. Саме тому мета статті полягає у дослідженні об’єктивної сторо-

ни складу протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з тим, що дослідження змісту 

об’єктивної сторони злочину впливає на правильне вирішення питань кримінально-
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правового регулювання, що виникають, питання дослідження об’єктивної сторони на 

сьогодні, як і раніше, не втрачає своєї актуальності. 

Будучи зовнішнім проявом суспільно небезпечного діяння, що посягає на об’єкт 

кримінально-правової охорони, об’єктивна сторона визначає, у чому полягає криміналь-

не правопорушення та які наслідки воно спричиняє, за яких умов місця, часу та обстано-

вки це кримінальне правопорушення має місце, в який спосіб і за допомогою яких засо-

бів чи знарядь воно вчиняється [1, с. 163]. 

Загальноприйнятою є позиція, згідно з якою об’єктивну сторону злочину поділя-

ють на такі елементи: 

 – суспільно небезпечне діяння (дії або бездіяльності); 

 – наслідки від суспільно небезпечного діяння; 

 – причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та наслідками; 

 – спосіб, час, місце, засоби та обстановка суспільно небезпечного діяння. 

 Щодо факультативних ознак, то вони не завжди вказуються під час харак-

теристики об’єктивної сторони деяких складів злочинів. До таких належать наслідки і 

причинний зв’язок, а також спосіб, час, місце, засоби і обстановка вчинення злочину [2, 

с. 96–97]. 

Розглянемо діяння (дія, або бездіяльність), як головний елемент об’єктивної сторо-

ни злочину. Діяння – це усвідомлений акт поведінки людини, що завжди є наслідком пі-

знавальної діяльності, відображенням у свідомості людини об’єктивного світу [3, с. 114].  

З огляду на положення Закону України «Про запобігання впливу корупційних пра-

вопорушень на результати офіційних спортивних змагань» № 743-VIII від 03.11.2015 (далі 

– Закон) протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, передбачений 

ч. 1 ст. 369-3 КК України, може здійснюватись безпосередньо впливом на результати офі-

ційних спортивних змагань або шляхом одержання внаслідок протиправного впливу на 

результати офіційних спортивних змагань неправомірної вигоди [4, с. 1186]. 

Відзначимо, що правильне розуміння конструкції складу має істотне значення для 

кваліфікації злочину як закінченого або як незакінченого злочину [5, с. 842]. Наприклад, 

К. П. Задоя вважає, що перша форма злочину, передбаченого у ч. 1 ст. 369-3 КК України, 

є формальною [6, с. 148–149]. 

З думкою науковця ми не погоджуємося, адже відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону злочин-

ними визнаються діяння, які спрямовані на некоректні зміни ходу спортивного змагання чи 

його результату шляхом повного або часткового виключення непередбаченого характеру 

змагань і досягнення наперед визначеного їх наслідку. Посилання Закону на необхідність 

досягнення наперед визначеного наслідку вбачає матеріальний склад злочину. 

На нашу думку, протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань 

шляхом підкупу, примушування або підбурювання чи вступу у змову, передбачений у ч. 

1 ст. 369-3 КК України – за конструкцією матеріальний, і вважається закінченим з моме-

нту досягнення наперед визначеного наслідку офіційного спортивного змагання. 

У другій формі протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, 

передбачений у ч. 1 ст. 369-3 КК України, полягає в одержанні неправомірної вигоди для 

себе чи третьої особи (будь-якій особі). У цьому разі вже вбачається формальний склад 

злочину, адже настання наслідків не має обов’язкового характеру. 

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 369-3 КК України «Порушення заборони розміщен-

ня ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням з 

одержанням в результаті цього неправомірної вигоди», з матеріальним складом. І, відпо-

відно, є закінченим тільки під час настання суспільно небезпечних наслідків, які визна-

чені як обов’язкова ознака ч. 3 ст. 369-3 КК України і полягають у порушенні заборони 

розміщення ставок на спорт. 

Спосіб вчинення злочину – це форма прояву суспільно небезпечного діяння або, 

іншими словами, – це послідовність прийомів і методів, які застосовує особа для вчи-

нення умисного злочину (насильство, обман, зловживання довірою, використання без-

порадного стану потерпілого, використання службового становища тощо) [7, с. 77]. 

Вплив на результати офіційних спортивних змагань може вчинятись шляхом під-

купу, примушування або підбурювання чи вступу в змову щодо офіційного спортивного 

змагання (ч. 1 ст. 369-3 КК України), та шляхом порушення заборони розміщення ставок 

на спорт (ч. 3 ст. 369-3 КК України). 

На думку вчених, одним із найпоширеніших способів вчинення корупції у сфері спо-

рту є підкуп спортсменів, спортивних агентів та працівників спортивних клубів [8,  с.214]. 
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В. В. Сокуренко у межах досліджування встановив, що саме підкуп переважає се-

ред способів стимулювання спортсменів до неправомірних дій і становить 75 % від зага-

льної кількості. Далі підбурювання – 10 %, вступ у змову – 8 % та примушування – 7 % 

[9, с. 116]. 

Як зазначає Г. Ю. Бордюгова, підкуповуються, як правило, судді змагань або 

спортсмени [10]. Тому, зважаючи на актуальність підкупу як способу впливу на резуль-

тати офіційних спортивних змагань, вбачаємо необхідність розглянути його поняття че-

рез призму кримінального законодавства першим. 

Підкуп – це схиляння особи до вчинення злочину шляхом обіцянки надання їй 

матеріальної чи іншої майнової вигоди в разі вчинення нею злочину (надання грошей, 

майна, житла, передача чи збереження прав на майно, звільнення від майнових зо-

бов’язань тощо) [11, с. 100]. 

З огляду на п. 2 ч. 3 ст. 8 Закону під підкупом у ч. 1 ст. 369-3 КК України треба 

розуміти отримання та/або надання грошей, цінних паперів, іншого майна, користування 

послугами майнового характеру, отримання інших вигод і переваг чи несанкціонованого 

використання ними ексклюзивної інформації. Тобто підкупом є надання та/або одержан-

ня неправомірної вигоди. 

Так 01 травня 2018 року невідомі особи намагались вплинути на результати офі-

ційних спортивних змагань шляхом підкупу, підбурювання та намагання вступу в змову 

з воротарем команди ФК «Карпати» U-19, пропонуючи останньому грошові кошти в 

сумі 10 000 доларів США за те, щоб той допоміг вплинути на фіксований результат мат-

чу ФК «Карпати» – ФК «Шахтар» шляхом програшу його команди [12]. 

Або інший приклад: футболіст-професіонал шляхом підкупу професійних футбо-

лістів ТОВ «ФК «Говерла» з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших 

осіб вплинув на результати офіційних спортивних змагань, а саме на результат офіцій-

ного матчу ФК «Говерла» – ФК «Зоря», який відбувся 30.04.2016 р. на стадіоні «Аван-

гард» у м. Ужгород [13]. 

Приблизно на одному рівні за поширеністю з невеликим коливанням питомої ваги 

структурно розмістилися такі способи впливу на спортсменів, як підбурювання (10 %), 

вступ у змову (8 %) та примушування (7 %). І якщо перші два виражають безпосередньо 

некомерційну, некорисливу, але самоактуалізаційну, консолідуючо-групову мотивацію 

спортсменів, які добровільно, усвідомлено та особисто обирають протиправні механізми 

досягнення визначених спортивних результатів на змаганнях, то третій спосіб – приму-

шування – виражає його насильницьку природу. Із дослідження В. В. Сокуренко, грав-

цям погрожують: а) розірванням контракту в односторонньому порядку за дискредита-

ційними підставами (70 %); б) припинення ігрової практики, переміщення у резервні 

склади, у запас (20 %); в) розголошенням відомостей про попередню його протиправну 

діяльність у сфері спорту (10 %) [9, с. 117]. 

Можемо побачити з наведеного вище соціологічного дослідження поряд із підку-

пом з меншим еквівалентом використовуються такі способи, як примушування, підбу-

рювання та вступ у змову. 

Примушування – це незаконний вплив суб’єкта злочину на психіку особи з метою 

схиляння останньої до вчинення дій або навпаки утримання від їх вчинення, що супере-

чать її бажанням та містять ознаки складу злочину [14, с. 127]. Примушування буває 

двох видів: фізичним та психічним. 

Доволі проблемним виглядає зміст такого способу вчинення впливу на результати 

офіційних спортивних змагань, як підбурювання. Згідно з тлумачним словником українсь-

кої мови підбурювати означає – розмовами спонукати до якихось дій, учинків [15, с. 542].  

В нашому випадку під підбурювання треба розуміти безрезультатне умовляння, 

переконання іншої особи, віддання їй наказу чи схиляння її у будь-який інший (окрім 

примушування та підкупу у розумінні ч. 1 ст. 369-3 КК) спосіб до вчинення дій, що зда-

тні забезпечити некоректні зміни ходу спортивного змагання чи його результату шляхом 

повного або часткового виключення непередбачуваного характеру змагань і досягнення 

наперед визначеного їх наслідку [16, с. 10]. 

Відповідно до Закону підбурювання як діяння може бути спрямоване безпосеред-

ньо на спортсмена, особу допоміжного спортивного персоналу, яка бере участь у спор-

тивному змаганні або посадову особу у сфері спорту. 

Останнім способом впливу на результати офіційних спортивних змагань, який 

пропонує кримінальне законодавство, є вступ у змову (таємна угода для досягнення 
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якої-небудь мети) [15, с. 282]. 

З приводу цього О. С. Бондаренко зазначає, що законодавець виділяє вступ у змо-

ву як окрему форму протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань, 

тому кваліфікувати дії кількох співучасників, що вступили у злочину змову задля вчи-

нення цього злочину, необхідно лише за ч. 1 ст. 369-3 КК України [14, с. 128]. Ми, зі 

свого боку, також підтримуємо загальновизнану позицію наукової спільноти. 

У ч. 2 ст. 369-3 КК України передбачена відповідальність за вплив на результати 

офіційних спортивних змагань неповнолітніх або повторно. 

До неповнолітніх осіб належать особи, що не досягли віку 18 років. Саме такі особи 

з числа учасників офіційних спортивних змагань і можуть бути поряд з іншими вищевка-

заними особами, потерпілими від цього злочину, зазначає О. Ф. Бантишев [17, с. 12]. 

Вважаємо, що підвищену небезпеку  має, зокрема, протиправний вплив на резуль-

тати офіційних спортивних змагання виключно неповнолітніх, що передбачено у ч. 2 

ст. 369-3 КК України як кваліфікуюча ознака. А вже змагання за участю неповнолітніх 

необхідно відносити до ч. 1 ст. 369-3 КК України. 

Як вже зазначалося, порушення заборони розміщення ставок на спорт, передбаче-

ний ч. 3 ст. 369-3 КК України, є закінченим тільки під час настання суспільно небезпеч-

них наслідків, які визначені як обов’язкові.  

Наприклад, 23 травня 2018 року під час проведення огляду мобільного телефон-

ного апарату «Iphone 7+» із СІМ-картою НОМЕР_1., який належить футболісту ТОВ 

«ФК «Говерла», були зафіксовані відомості, які свідчать про здійснення останнім проти-

правного впливу на результати офіційних спортивних змагань з метою отримання від 

цього злочинного прибутку, зокрема його переписка з іншими особами щодо ведення 

футбольної гри, інформація про наявність у нього акаунтів на сайті міжнародної букме-

керської компанії, яка здійснює діяльність у світі прийняття ставок про результати спор-

тивних матчів, фотокопії документів інших осіб, про яких у сторони обвинувачення є 

ґрунтовна інформація стосовно їх причетності до злочинної діяльності тощо [18]. 

Будь-який злочин тягне за собою суспільно небезпечні наслідки, які полягають у 

заподіянні шкоди об’єкту кримінально-правової охорони або створенні загрози заподі-

яння такої шкоди [7, с. 75]. Причинний зв’язок – це об’єктивно наявний зв’язок між при-

чиною (суспільно небезпечним діянням) і слідством (суспільно небезпечними наслідка-

ми) [19, с. 65–66]. Відсутність причинного зв’язку виключає злочинність діяння. 

Стосовно таких ознак об’єктивної сторони, як місце, час, засіб, знаряддя та обста-

новка вчинення злочину, то у кримінальному законодавстві не передбачено вимог щодо 

них, під час вчинення протиправного впливу на результати офіційних спортивних зма-

гань, а тому їх розкриття може стати предметом окремого наукового дослідження. 

Отже, з вище викладеного можемо зробити висновки, що: 

– злочин, передбачений у ч. 1 ст. 369-3 КК України, у першій формі вчиняється 

виключно шляхом активних дій, а саме: шляхом підкупу, примушування або підбурю-

вання чи вступу у змову, за конструкцією матеріальний і вважається закінченим з моме-

нту досягнення наперед визначеного наслідку офіційного спортивного змагання; 

– у другій формі протиправний вплив на результати офіційних спортивних зма-

гань, передбачений у ч. 1 ст. 369-3 КК України, вчиняється шляхом пасивних дій і поля-

гає у одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи. У цьому випадку вже 

вбачається формальний склад злочину, адже настання наслідків не має  обов’язкового 

характеру; 

– злочин, передбачений ч. 3 ст. 369-3 КК України, є матеріальним, вчиняється ви-

ключно шляхом активних дій і є закінченим тільки під час настання суспільно небезпеч-

них наслідків, які визначені як обов’язкова ознака ч. 3 ст. 369-3 КК України і полягають 

у порушенні заборони розміщення ставок на спорт. 

З огляду на актуальність дослідження протиправного впливу на результати офі-

ційних спортивних змагань, вважаємо перспективним дослідження суб’єктивної сторони 

цього злочину надалі. 
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SUMMARY 

Dmytro O. Anisimov. Objective side of illegal influence on the results of official sports 
competitions. In connection with the adoption of the Law of Ukraine «On State Regulation of Activities 
Concerning the Organization and Conduct of Gambling» № 768-IX of July 14, 2020, the gambling busi-
ness was legalized in Ukraine. This law, in particular, is intended to regulate the organization and conduct 
of gambling on the Internet. However, the legislator with this step further complicated the application of 
Part 3 of Art. 369 of the Criminal Code of Ukraine (violation of the ban on placing bets on sports related 
to the manipulation of official sports competitions with the result of improper advantage). After all, be-
fore the legalization of the gambling business, information about convicted individuals under Art. 369-3 
of the Criminal Code of Ukraine were absent. 

As part of the study, a survey was conducted among operational and investigative officers of the 
National Police of Ukraine in Dnipro and Dnipropetrovsk region (230 respondents) and it was found that 
today there is a very high level of latency of crimes under Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine 
(190 respondents indicated, which is 83 % of the total number of respondents) and problems with the use 
of evidence in the judiciary (203 respondents, which is 88 % of the total number of respondents). 

Based on the study of doctrinal sources and empirical material this scientific article determines 
the forms of manifestation of the objective side of the illegal influence on the results of official sports 
competitions and it was established that the crime prescribed by Part 1 of Art. 369-3 of the Criminal Code 
of Ukraine in the first form is committed exclusively by active actions (bribery, coercion, incitement or 
conspiracy) – material in construction. In the second form, the illegal influence on the results of official 
sports competitions, prescribed by Part 1 of Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine, is committed by 
passive actions, and lies in obtaining illegal benefits for themselves or a third party. It is formal, because 
the consequences are not mandatory. The crime provided by Part 3 of Art. 369-3 of the Criminal Code of 
Ukraine is material, is committed exclusively through active action, and is completed only in the event of 
socially dangerous consequences, which are defined as a mandatory feature of Part 3 of Art. 369-3 of the 
Criminal Code of Ukraine, and are in violation of the ban on betting on sports. 

The author believes that the study of the content of the crime, and in particular the objective side, 
affects the correct solution of emerging issues of criminal law regulation and requires constant scientific 
research. 

Keywords: objective side, sports competitions, illegal influence, criminal liability, elements of a 
crime, crime. 
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПОСЕРЕДНИЦТВА  

У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 

 
Досліджено криміналістично значущі особливості способів шахрайства у сфері надання 

послуг із працевлаштування. Увага приділяється описанню способів, з’ясуванню їх особливостей, 

здійсненню їх систематизації. Покладаючи в основу різні критерій класифікації, всі варіанти шах-

райських дій при працевлаштуванні зведено за такими критеріями: залежно від суб’єкта; залежно 

від галузевої належності; залежно від простору; залежно від місця знаходження посередників із 

працевлаштування та роботодавців; за легітимністю трудової діяльності; залежно від форм зайня-

тості; залежно від тривалості зайнятості. 

Ключові слова: шахрайство, ринок праці, працевлаштування, посередник, трудова угода, 

способи шахрайства. 

 

Постановка проблеми. Недосконалість та наявність колізій у трудовому, цивіль-

ному законодавстві стали причиною поширення зловживань на ринку праці. Як свідчить 

практика, певною мірою «вразливою» виявилася саме сфера надання послуг із працев-

лаштування, де п’ята частина угод між посередником, роботодавцем та найманим пра-

цівником є безперспективними. 

Більшість трудових угод при цьому укладають у такий спосіб, що умови найму і 

характер професії, а також обов’язки роботодавця сформульовано дуже розпливчато, 

внаслідок чого громадяни України отримують роботу, яка їх не влаштовує, обмежує їхні 

права, але при цьому умови угоди формально не порушено [1, с. 354]. Тим часом на рин-

ку праці набирають обертів варіанти дій, які мають елементи обману і знаходяться вже 

не в площині цивільного законодавства, а підлягають кримінально-правовій оцінці. Втім 

поглиблене вивчення поняття та сутності «обману» та «зловживання довірою» допома-

гає прийняти правильне рішення щодо кваліфікації злочину і відмежувати шахрайство 

від інших кримінально-караних діянь [2, с. 29]. 

Прогресивні зміни у структурі шахрайства та поява нових сучасних способів дій 

викликають необхідність пошуку нових рішень і застосування дієвих заходів. Тому в 

умовах інформаційної недостатності, без володіння правоохоронними органами відомо-

стями щодо основних способів, за допомогою яких вчиняються такі шахрайства, гаран-

тувати успіх не завжди можливо. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми свідчить, 

що окремі аспекти щодо розслідування шахрайства у різних сферах розглянуто в працях: 

Д. М. Андрєєва, Г. С. Бідняк, В. І. Гаєнка, С. В. Головкіна, Є. В. Дехтярьова, 

Н. Ю. Кириленко, С. М. Князєва, О. В. Курмана, О. Л. Мусієнка, Т. В. Охрімчук, 

Н. В. Павлової, Т. А. Пазинич, Д. А. Птушкіна, К. О. Чаплинського та ін. Проте пробле-

ма розслідування шахрайства, пов’язаного із наданням послуг у сфері працевлаштуван-

ня, в криміналістиці є малодослідженою і потребує висвітлення. До того ж залишається 

низка невирішених питань щодо конкретних прийомів і операцій, спрямованих на підго-

товку, безпосереднє вчинення та приховування таких видів шахрайств. 

Метою статті є аналіз наданих в юридичній літературі підходів до трактування 

способу злочину, а також надання характеристики способам вчинення шахрайств у сфері 

надання послуг з працевлаштування та їх класифікації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових літературних джерел дає змогу 

зробити висновок, що безпосередньо способам вчинення шахрайства у сфері працевлаш-

тування приділялося не так багато уваги. Серед різноманіття наукових праць ми виділи-

ли декілька робіт, в яких прямо або опосередковано досліджувалися способи шахрайства 

на ринку праці. 
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Наприклад, проблеми шахрайства під час працевлаштування досліджено у науко-

вій статті М. В. Шкрибайло. Однак маємо констатувати, що, здійснивши багатострукту-

ровану класифікацію злочинів, пов’язаних із суб’єктом шахрайства під час працевлаш-

тування, на жаль, ми не побачили ґрунтовної характеристики кожного із способів 

вчинення такого шахрайства. Автор обмежується лише їх переліком, не розшифровуючи 

змістовної складової, зокрема, він вказує: 

– «мережевий маркетинг» (обман через Інтернет); 

– «підпільні кадрові агентства» (насправді компанії з надання інформаційних і 

консультаційних послуг); 

– «майстерня вдома» (шахраї пропонують роботу на дому, обіцяючи при цьому 

нескладні завдання й хорошу оплату, проте спершу за працевлаштування необхідно за-

платити); 

– «медкомісії під час працевлаштування» (комісії зазвичай є або безкоштовними, 

або їх оплачує підприємство-роботодавець, тому шукачу роботи варто насторожитися, 

якщо від нього вимагають оплатити ці послуги);  

– «робота на випробувальний термін» (без наміру подальшого працевлаштування); 

– платне навчання перед початком роботи; 

– працевлаштування за кордон (маючи на меті виманити кошти в шукача роботи, 

проте без наміру сприяти в працевлаштуванні); 

– надання неправдивих довідок про працевлаштування з метою отримання соціа-

льних виплат [3, с. 188]. 

М. П. Павлик виділяє способи вчинення шахрайства серед злочинів, пов’язаних із 

працевлаштуванням за кордоном. Залежно від характеру дій він поділяє їх на такі: 

– створення фіктивних сайтів щодо працевлаштування за кордоном з 

обов’язковим «вступним внеском»; 

– введення в оману стосовно умов праці особи, яка користується послугами 

суб’єкта підприємницької діяльності, що займається посередницькою діяльністю з пра-

цевлаштування за кордоном (за умов легального працевлаштування); 

– створення фіктивної посередницької фірми з надання послуг щодо працевлаш-

тування на роботу за кордоном без мети надання таких послуг з подальшим зникненням; 

– отримання грошей за оформлення документів і переправлення потенційних ро-

бітників за кордон, з подальшим зникненням працівників посередницьких фірм, які не 

мали намір виконати взяті на себе зобов’язання тощо [4, с. 233–234]. 

Як свідчить практика, шахрайства, пов’язані із отриманням роботи за кордоном, 

становлять 43 % серед всіх інших видів шахрайств на ринку праці. Водночас можна кон-

статувати таку закономірність – вагомий відсоток як шахрайств, учинених на ринку пра-

ці в Україні, так і тих, що пов’язані із працевлаштуванням за кордоном, у змісті вчиню-

ваних дій містить незаконні дії посередників. Зокрема, законодавчі вимоги щодо 

отримання ліцензії ігноруються багатьма компаніями, а низка несумлінних посередни-

ків, діючи всупереч встановленим вимогам, порушують закон, а також зловживають 

правом суб’єктів трудових відносин. При цьому, продумуючи способи обманних дій, 

шахраї враховують трансформації на ринку праці в умовах модернізації економіки та 

поступовий перехід на інноваційні види зайнятості. 

Наприклад, набирає обертів отримання доходу від створення різноманітних блогів в 

мережі «Інтернет». Сьогодні чимало осіб, створивши власний канал та впливаючи на ве-

лику цільову аудиторію, можуть отримувати великі прибутки. Не без уваги залишаються 

й різноманітні інтернет-аукціони, конкурси в соціальних мережах, виконання інтернет-

замовлень текстових робіт (наукових та публіцистичних статей, творів, книг, перекладів) 

та інших творчих робіт (портфоліо, обробка фотографій, розробка різноманітних проєктів, 

дизайнів інтер’єру квартири, будинку або створення ландшафтного дизайну) тощо. Через 

поступовий перехід на інтернет-покупки, набули поширення відносини між споживачами 

товарів, робіт і послуг, виробниками та продавцями у мережі «Інтернет», що зумовило 

наявність пропозицій щодо отримання прибутків завдяки просуванню такого товару до 

споживача. Низка пропозицій поступає від роботодавців стосовно надання інформаційних 

та консультаційних послуг користувачам мережі «Інтернет». 

З цього випливає, що трудова активність завдяки мережі «Інтернет» є беззапереч-

ною. Водночас, як свідчить практика, все частіше Інтернет стає плацдармом для різно-

манітних зловживань. 

Виділимо способи шахрайства у сфері працевлаштування, пов’язані із застосу-
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ванням мережі «Інтернет». 

Обманні дії, вчинені у «віртуальних центрах зайнятості». Слід зазначити, що на 

сайті Державної служби зайнятості створено низку персональних віртуальних робочих 

місць (електронні кабінети роботодавців). Зареєструватися в «Електронному кабінеті» 

можуть будь-які громадяни, які пропонують роботу. Через власний «Електронний кабі-

нет шукача роботи» можна також підібрати роботу, створити резюме чи дізнатися про 

можливості професійного навчання. Для цього потрібно тільки повідомити адресу елек-

тронної пошти; сформувати логін та пароль для авторизації на сайті Державної служби 

зайнятості. Роботодавці та шукачі роботи можуть звернутись до центру зайнятості у від-

діл взаємодії з роботодавцями (до посередників) [5]. Незважаючи на те, що спосіб такої 

взаємодії між роботодавцем, посередником та безробітним є достатньо «прозорим» че-

рез відображення процесу спілкування в автоматизованій системі, інколи трапляються 

випадки, коли несумлінні роботодавці подають неправдиву інформацію про вакансії, 

маючи на меті стягнути гроші за навчання, отримати вступний внесок тощо (8 % випад-

ків). Іноді створюються «фейкові» центри зайнятості у віртуальному просторі. 

Обманні дії, вчинені особами, які представляються роботодавцями і пропонують 

роботу у віртуальному просторі. За таких обставин будь-яка особа (у 87 % не справж-

ній роботодавець) розміщує оголошення у мережі «Інтернет» із пропозицією певного 

виду зайнятості й далі діє за стандартною шахрайською схемою (отримання вступного 

внеску, пропозиція придбати товар для подальшого його розповсюдження, пропозиція 

платного навчання тощо). 

У цьому розрізі безсумнівним є й той факт, що інноваційна зайнятість передбачає 

необхідність отримання працівником нових знань, тобто розвиток творчих здібностей 

для застосування інновацій, особливо у галузях, які використовують інновації (фінансо-

вих, інформаційних тощо) [6]. 

На необхідності навчання й наголошують роботодавці, які пропонують роботу 

через мережу «Інтернет» та заявляють про необхідність сплати грошових коштів за на-

чебто таке навчання або придбання відповідної «навчальної літератури», проходження 

онлайн-курсів тощо. Проте нерідко такі пропозиції є хибними і особа, сподіваючись на 

позитивний результат, не отримує ані роботи, ані гідної навчальної бази. 

З цього випливає, що наступним способом можна назвати стягнення сплати ро-

ботодавцем за «уявне навчання», «оформлення документів, необхідних для працевлаш-

тування» (34 %). При цьому такі послуги можуть пропонувати як посередники і робото-

давці у віртуальному просторі, так і ті, які діють через фактичні кадрові агентства. 

Для того щоб особа повірила в те, що їй пропонують, їй демонструють факти, що 

свідчать про перспективи кар’єрного росту, гідний рівень заробітної плати, однак запев-

няють, що для цього необхідно пройти відповідні платні курси, тренінги, семінари, ку-

пити диски з навчальним матеріалом тощо. 

Наступний спосіб – отримання грошей від посередників з працевлаштування за 

вакансії. Слід зауважити, що, згідно з п. 2 ст. 37 Закону України «Про зайнятість насе-

лення», суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаш-

туванні в Україні, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послу-

ги, гонорари, комісійні та інші винагороди [7]. Проте випадки отримання посередниками 

грошей від осіб, які шукають роботу, є нерідкими (87 %). Якщо при цьому робота нада-

ється, такі вчинки лежать поза площиною кримінально-правових відносин. У випадку, 

коли стягнуто гроші за отримання роботи, якої заздалегідь не існувало, може йтися про 

шахрайство. 

У 15 % випадків спостерігається змова між посередниками та справжніми робото-

давцями, які приймають осіб на роботу із випробувальним терміном, а потім без поваж-

них причин звільняють, так і не заплативши гроші. Звідси наступний спосіб – пропозиція 

безоплатного стажування з наступним працевлаштуванням без виплати грошей. Ана-

лізуючи цей спосіб, звернемо увагу, що на законодавчому рівні термін «стажування» 

взагалі не передбачений. Відповідно до ст. 26 КЗпроП України, під час укладення трудо-

вого договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки 

відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повин-

на бути прописана в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу [8]. Якщо ж такого 

документа не існує, то може йтися про обман з боку роботодавця. 

Пропозиція розповсюдження товару із попереднім його викупом. Особі, яка має 

намір отримати роботу, пропонують розповсюджувати певний товар, отримуючи за це 

http://www.dcz.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
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гроші. Однак роботодавець пояснює, що на початковій стадії спілкування ще не має по-

вної довіри до робітника, а товар дуже коштовний. Тому пропонує спочатку його вику-

пити, і якщо робітник виконає поставлене завдання, то у майбутньому товар йому нада-

ватимуть без попереднього викупу. Зрештою, особа купує товар втричі дорожче його 

вартості й роботу так і не отримує. Шахраї зникають. 

Шахрайські дії під час виконання певного виду роботи у дистанційній формі. Ша-

храї розміщують в мережі «Інтернет» інформацію про можливість заробити, знаходя-

чись на віддаленому доступі. Особі пропонується виконати певний вид роботи, після 

чого отримати гроші. Найпоширенішими пропозиціями є такі: набір текстів; написання 

наукових праць на замовлення; написання книг, публіцистичних статей; здійснення пе-

рекладів; відповідь на телефонні дзвінки або смс-повідомлення (в телефоні, в мережі 

«Інтернет»); підтримка зв’язку із клієнтами на різноманітних сайтах тощо. Після отри-

мання результатів праці із шахраями втрачається зв’язок, а грошей працівник так і не 

отримує. 

Шахрайські дії з документами, що надають потенційні працівники до суб’єктів, 

які пропонують роботу. Зокрема, у 34 % випадків були ситуації, коли посередники або 

роботодавці висували вимоги залишити документи під виглядом перевірки кредитної 

історії або біографічних даних, що в подальшому призводило до викрадення грошових 

коштів з рахунків жертви або ж для використання іншого виду шахрайства. У 7 % випа-

дків було отримання кредитів за рахунок заволодіння документів та необачливого під-

писання потерпілими документів (наприклад, під виглядом трудового контракту). 

Використання працівника в різноманітних шахрайських схемах без його відома 

(взяття на посаду, що передбачає підписання низки документів, які в подальшому викори-

стовуються для вчинення шахрайських дій – банкрутство компанії, втрата активів тощо). 

Заволодіння майном або правом на майно «потенційних робітників» під виглядом 

посередників з працевлаштування або роботодавців. Наприклад, особі, яка має намір 

отримати роботу, пропонують відкрити електронний гаманець для нарахування заробіт-

ної плати і вимагають попередню плату за такі послуги, або для підтвердження заявки на 

роботу пропонують відправити смс-повідомлення або здійснити дзвінок на певний но-

мер, внаслідок чого з телефону списуються гроші. У 3 % випадків під виглядом робото-

давців шахраї пропонують підписати документи, мотивуючи, що це потрібно для праце-

влаштування. Внаслідок чого особа може потрапити у борги, надати дозвіл на певні дії 

щодо неї та її майна тощо. 

Використання під час працевлаштування завідомо неправдивих документів. У 

14 % випадків особи, які намагалися отримати роботу, пред’являли посередникам та ро-

ботодавцям фальшиві документи, що підтверджують їх фаховість у певному напрямі, 

внаслідок чого роботодавець зазнавав збитків через непрофесіоналізм таких осіб. 

Шахрайство шляхом зловживання статусом безробітного. Останнім часом по-

ширюються випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте 

паралельно отримують дохід. 

Однак у ст. 44 Закону України «Про зайнятість населення» чітко висуваються ви-

моги до особи, яка заявила себе безробітним. Тож згідно з п. 4 вказаної статті зареєстро-

вані безробітні повинні інформувати територіальний орган центрального органу вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації. При цьому 

відповідальність за достовірність поданих до територіального органу центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо ре-

єстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних 

послуг, покладається на зареєстрованого безробітного. Працівники Центру зайнятості, 

вправі звернутися з позовом до суду про стягнення коштів, отриманих без належної пра-

вової підстави [7]. 

Незважаючи на те, що особи, які отримують можливість офіційно працевлаштува-

тись, одразу повинні сповістити про це Службу зайнятості, вони можуть тривалий час 

приховувати цей факт і отримувати допомогу по безробіттю, вчиняючи обман і спричи-

няючи збитки державі. За таких обставин їх дії, відповідно до наявної судової практики, 

можуть кваліфікуватися як шахрайство. 

Вчинення шахрайських дій під час працевлаштування за кордоном. В основному 

механізм такого шахрайства полягає у створенні фіктивної посередницької фірми з на-
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дання послуг щодо працевлаштування на роботу за кордоном без мети надання таких 

послуг (із попереднім грошовим внеском за допомогу в такому працевлаштуванні). Або 

справжня фірма із працевлаштування за кордоном отримує гроші, начебто за допомогу в 

працевлаштуванні, внаслідок чого виявляється, що працівники такої фірми лише надава-

ли консультативну допомогу і не гарантували працевлаштування. Нерідко обман буває 

під час порушення умов договору – особі пропонується престижна робота та комфортні 

умови, внаслідок чого отримується важка робота із несприятливими умовами праці. 

Висновки. Отже, аналізуючи шахрайство у сфері надання послуг із працевлашту-

вання, можна сказати, що обманні дії можуть вчиняться як особами, які пов’язані з рин-

ком праці – посередниками, роботодавцями та безробітними (61 %), так і особами, які 

навмисно видають себе за таких осіб (49 %). До того ж обманні дії можуть вчинятися в 

різних галузях ринку праці, в різний період, у різному просторі. З огляду на характерис-

тики способів вчинення шахрайства, пов’язаного із працевлаштуванням, їх можна сис-

тематизувати за такими критеріями. Залежно від суб’єкта: 1) особами, які мають стосу-

нок до ринку праці; 2) особами, які навмисно видають себе за таких осіб. Залежно від 

галузевої належності: 1) обманні дії у галузі матеріального виробництва;  2) обманні дії 

у сфері товарів і послуг – невиробничій. Залежно від простору: 1) обманні дії на вітчиз-

няному ринку праці; 2) обманні дії, пов’язані із працевлаштуванням за кордоном; 

3) обманні дії, пов’язані з отриманням роботи в інтернет-просторі (на віддаленому дос-

тупі). Залежно від місця знаходження посередників із працевлаштування та роботода-

вців: 1) обманні дії, вчинені в офісах, які мають фактичну або юридичну адресу (фіктив-

ні та справжні фірми з працевлаштування); 2) обманні дії, вчинені у «віртуальних 

центрах зайнятості». За легітимністю трудової діяльності: 1) обманні дії під час пропо-

зиції офіційного працевлаштування; 2) обманні дії під час пропозиції нелегальної зайня-

тості. Залежно від форм зайнятості: 1) обманні дії під час пропозиції повної зайнятості; 

2) обманні дії під час пропозиції гнучкого графіка праці. Залежно від тривалості за-

йнятості: 1) обманні дії під час пропозиції тривалого працевлаштування; 2) обманні дії 

під час пропозиції тимчасового працевлаштування (сезонні роботи, виконання певного 

виду робіт протягом певного періоду тощо). 
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SUMMARY 

Iryna A. Antonyuk. Methods of commiting fraud in the field of provision of employment 

mediation services. It is emphasized that imperfection and the presence of conflicts in labor and civil 

legislation have led to the spread of abuses in the labor market. Somewhat «vulnerable» was the provision 

of employment services, where a fifth of the agreements between the intermediary, the employer and the 

employee are unpromising. 

It is emphasized that most employment agreements in the labor market are concluded in such a 

way that the terms of employment and the nature of the profession, as well as the responsibilities of the 

employer are very vague, resulting in Ukrainian citizens getting jobs that do not suit them, limit their 

rights but the terms of the agreement are not formally violated. Meanwhile, in the labor market is gaining 

momentum options that have elements of deception, and are no longer in the plane of civil law, and are 

subject to criminal law assessment. 

The article is devoted to the study of criminological significant features of fraud methods in the 

field of employment services. Attention is paid to the description of methods, clarification of their 

features, the implementation of their systematization. 

It is emphasized that fraudulent actions can be committed by persons related to the labor market - 

intermediaries, employers and the unemployed (61%), and persons who intentionally pretend to be such 

persons (49%). At the same time, fraudulent actions can be committed in different sectors of the labor 

market, in different periods, in different spaces. Based on different classification criteria, all options for 

fraudulent employment are summarized according to the following criteria: Depending on the subject: 1) 

persons related to the labor market; 2) persons who intentionally impersonate such persons. Depending on 

the industry affiliation: 1) fraudulent actions in the field of material production; 2) fraudulent actions in the 

field of goods and services - non-productive. Depending on the space: 1) deceptive actions in the domestic 

labor market; 2) fraudulent actions related to employment abroad; 3) fraudulent actions related to getting a 

job on the Internet (remote access). Depending on the location of employment intermediaries and employers: 

1) fraudulent actions committed in offices that have a factual or legal address (fictitious and real employment 

firms); 2) fraudulent acts committed in "virtual employment centers". According to the legitimacy of labor 

activity: 1) deceptive actions when offering official employment; 2) fraudulent actions when offering illegal 

employment. Depending on the forms of employment: 1) fraudulent actions when offering full employment; 

2) fraudulent actions when offering a flexible work schedule. Depending on the duration of employment: 1) 

fraudulent actions when offering long-term employment; 2) fraudulent actions when offering temporary 

employment (seasonal work, performing a certain type of work during a certain period, etc.). 

Keywords: fraud, labor market, employment, intermediary, employment agreement, methods of 

fraud. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ 
 

 

Здійснено пошук оптимальних шляхів удосконалення вітчизняного законодавства в частині 

кримінальної відповідальності за домашнє насильство над дітьми. Зроблено висновок щодо доці-

льності розгляду питання стосовно встановлення підвищеної кримінальної відповідальності за 

домашнє насильство над неповнолітніми дітьми, порівняно із дорослими особами. Для цього мож-

ливо ст. 126-1 КК України доповнити кваліфікованим видом домашнього насильства – домашньо-

го насильства, вчиненого щодо неповнолітньої дитини. 

Ключові слова: дитина, домашнє насильство, зарубіжний досвід, кримінальна відповіда-

льність, неповнолітні, насильство. 

 

Постановка проблеми. Домашнє насильство є глобальною проблемою, яка що-

денно завдає шкоди найціннішим благам людини – честі, гідності, життю та здоров’ю. 

Воно заподіює не лише фізичного болю, моральних страждань, але й підриває почуття 

безпеки, захищеності особи, тримає її у стані постійного нервового напруження, що мо-

же призвести до розладів психіки, депресій, нервових зривів чи розвитку психічного 

захворювання. Для України, як і для багатьох інших країн світу, ця проблема є досить 

гострою [1, с. 27]. При цьому насильство щодо найменш захищених членів суспільства – 

дітей, є об’єктивним «індикатором» всіх негативних тенденцій у суспільстві. Насильство 

над дітьми залишається загальносвітовим «прокляттям», і боротися з ним необхідно без 

зволікання [2, с.1]. Тому цивілізоване суспільство повинно гарантувати безпеку своїм 

громадянам, зокрема захищати дітей від різних негативних виявів сучасного життя, од-

ним із яких є домашнє насильство. Захист прав дитини в Україні уможливлюють кримі-

нально-правові засоби, до яких належать суворі санкції стосовно осіб, що вчинили зло-

чин проти дитини. Кримінальний кодекс (далі – КК) України загалом забезпечує захист 

прав і законних інтересів дитини від злочинних посягань [3, с.79]. Це пов’язано з тим, 

що «найвищим рівнем охорони громадян є кримінально-правовий захист, який забезпе-

чує можливість застосування найбільш суворих санкцій до осіб, що заподіюють суттєву 

шкоду фізичному, моральному, а також соціальному розвитку підростаючого поколін-

ня» [4, с. 35]. 

Отже, лише з позитивного боку слід відзначити, що у зв’язку з ратифікацією Верхо-

вною Радою України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, так званої Стамбульської конвенції, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насиль-

ству та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017 року №2227-VІІІ до вітчизняного КК 

внесені зміни, що стосуються, зокрема, криміналізації домашнього насильства як окремого 

злочинного діяння, а саме ст. 126-1 КК України «Домашнє насильство».  

Проте, за даними Генеральної прокуратури України, частка дітей, які потерпіли 

від домашнього насильства, серед загальної кількості потерпілих від сімейного насильс-

тва не є значною. Тож у 2015 р. вона становила 11,8 %;  у 2016 р. – 12 %; 2017 р. – 11,8 

%, 2018 р. – 9,7 % та у 2019 р. – 7,3 % [5]. Ці цифри, на нашу думку, зайвий раз підтвер-

джують висновок, який зробила у своєму дослідженні Н. В. Лесько, що «насильство сто-

совно дітей в сім’ї є латентним правопорушенням, а тому існуючі статистичні дані не 

відображають його реальних масштабів» [2, с.12]. Наприклад, «протягом 2014-2015 ро-
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ків Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Ради Європи у рамках 

проєкту «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» здійснив всеукраїнське дослідження 

«Громадська думка з питань насильства стосовно дітей». За результатами цього дослі-

дження було виявлено, що 65 % дітей в Україні зазнають хоча би одного виду насильст-

ва, а 4 % зазнають одразу всіх видів насильства» [6]. 

Однією з причин невеликого відсотка виявлених фактів домашнього насильства 

щодо дітей в Україні, на нашу думку, можуть бути й недоліки у відповідному законодав-

стві, що заважають більш повно виявляти такі факти, а також притягувати винних осіб 

до відповідальності. 

Тому постає питання щодо вироблення обґрунтованих з наукового та практичного 

погляду рекомендацій, адресованих як законодавцю для усунення недоліків нормативної 

регламентації відповідальності за вказаний злочин, так і правозастосовним органам для 

правильного й однакового застосування кримінального закону. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Суттєвий 

внесок у розробку нормативної регламентації відповідальності за насильство у сім’ї та 

його запобіганню здійснили А. Блага, В. Брижик, А. Волощук, В. Галунько, Б. Головкін, 

Т. Журавель, О. Кочемировська, Л. Крижна, К. Левченко, Ю. Лисюк, О. Мартиненко, 

Ю. Приколотіна, Г. Христова, Х. Ярмакі, М. Ясеновська та ін. Однак окремо питання кри-

мінальної відповідальності за домашнє насильство над дітьми, що підпадає під ознаки 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України, не розглядались. 

Отже, на сьогодні актуальним є пошук шляхів вдосконалення чинної вітчизняної 

нормативної бази, зокрема й ст. 126-1 КК України, в частині протидії такому негативно-

му явищу.  

Метою статті є пошук окремих оптимальних шляхів удосконалення кримінальної 

відповідальності за ст. 126-1 КК України у формі домашнього насильства над дітьми у 

вітчизняному кримінальному законодавстві. 

Виклад основного матеріалу. Для початку слід визначитись, хто є потерпілим 

від домашнього насильства над дітьми у контексті розгляданої нами кримінально-

правової норми. Тож диспозиція ст. 126-1 КК України, що складається лише з однієї ча-

стини, має такий вигляд: 

«Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологі-

чного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої 

особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що при-

зводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатно-

сті, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи…» [7].  

З наведеної диспозиції випливає, що потерпілими від розгляданого злочину мо-

жуть бути лише «один із подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах» [7]. Як бачимо, про 

дітей тут жодної згадки. Тому для правильного тлумачення цієї ознаки слід звертатись 

до інших законодавчих актів. 

Але спочатку визначимось, хто взагалі може бути потерпілим від кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. На нашу думку, під цей перелік 

потерпілих підпадають перелічені у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про запобігання та про-

тидію домашньому насильству» особи, незалежно від факту спільного проживання, а 

саме: «1) подружжя; 2) колишнє подружжя; 3) наречені; 4) мати (батько) або діти одного 

з подружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя); 

5) особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не 

перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; 6) особи, які мають спільну дитину 

(дітей); 7) батьки (мати, батько) і дитина (діти); 8) дід (баба) та онук (онука); 9) прадід 

(прабаба) та правнук (правнучка); 10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); 11) рідні 

брати і сестри; 12) інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні бра-

ти і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); 13) діти подружжя, ко-

лишнього подружжя, наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спіль-

ними або всиновленими; 14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають 

(перебували) під опікою, піклуванням; 15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патрона-

тні вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (прожи-

вали) в сім’ї патронатного вихователя» [8]. Крім того, відповідно до ч. 3 цього Закону 

потерпілими від домашнього насильства можуть також бути  інші родичі та інші особи, 

які пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного 
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проживання [8]. 

Не оспорюючи цього переліку, відзначимо, що діти у ньому, як потерпілі від до-

машнього насильства, вказані у декількох категоріях осіб. І, відповідно, у деяких пунк-

тах ст. 3 вищезазначеного Закону окремі категорії дітей можуть тлумачитись за віковими 

рамками ширше, ніж це розуміється у контексті ст. 6 Сімейного кодексу України, згідно 

з якою «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття» [9], тобто 

вісімнадцяти років. Наприклад, стосовно п.7 у відносинах батько (мати) і дитина жерт-

вою домашнього насильства від батька може бути дитина віком і більше вісімнадцяти 

років.  

Тому, щоб більш точно охарактеризувати потерпілого від домашнього насильства 

над дітьми у контексті ст. 126-1 КК України, треба звертатись до положень п. 2 ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до 

якої дитиною, яка постраждала від домашнього насильства, є особа, яка не досягла вісім-

надцяти років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (оче-

видцем) такого насильства [8]. Однак і це визначення треба використовувати із засторога-

ми. Зокрема, видами домашнього насильства є фізичне, психологічне, економічне або 

сексуальне насильство. Водночас домашнє сексуальне насильство над дітьми треба квалі-

фікувати за відповідними статтями Розділу ІV Особливої частини КК України «Криміна-

льні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи». 

Отже, вищенаведене визначення можна застосовувати для характеристики особи, 

потерпілої від таких різновидів домашнього насильства над дітьми, як фізичне, психоло-

гічне або економічне насильство, причому ми підтримуємо позицію законодавця, що 

дитина, яка стала свідком (очевидцем) домашнього насильства, крім сексуального, над 

будь-якою особою, зазначеною у ч. 2,3 ст. 3 Закону України «Про запобігання та проти-

дію домашньому насильству», також автоматично перетворюється на особу, яка є поте-

рпілою від домашнього насильства, оскільки не може не зазнавати моральних пережи-

вань від спостерігання такого насильства. Це випливає з поняття психологічне 

насильство, розміщеного у п. 14 ч. 1 ст. 1 вищеназваного Закону, відповідно до якого це  

форма домашнього насильства, що включає, зокрема, словесні образи, погрози, у тому 

числі щодо третіх осіб [8]. Можна сказати, що дитина набуває ознак жертви психологіч-

ного насильства як різновиду домашнього насильства. 

Тому дозволимо собі не погодитись із вироком Любарського районного суду Жи-

томирської області від 30 жовтня 2019 р., яким ОСОБА_3 було засуджено за ст. 126-1 

КК України за домашнє насильство щодо колишньої дружини ОСОБА_4: «під час спі-

льного проживання із ОСОБА_4, винний у присутності їх трьох спільних неповнолітніх 

дітей, умисно, систематично вчиняв щодо своєї колишньої дружини психологічне наси-

льство, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості її життя. Вказані 

дії ОСОБА_3, виражались у щоденному, постійному вчиненні щодо своєї колишньої 

дружини, в тому числі у присутності неповнолітніх дітей, погроз нанесення шкоди її 

здоров`ю шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та побоїв, погроз фізичною розпра-

вою в її бік, висловлюванням в її адресу словами нецензурної лексики тощо» [10]. Поте-

рпілою від цього кримінального правопорушення було визнано лише колишню дружину 

винної особи, а троє неповнолітніх дітей, які були постійними свідками фактів домаш-

нього насильства вчинюваного батьком щодо їхньої матері, не розглядались як потерпілі 

від психологічного насильства, від якого вони, безсумнівно, страждали. Проте, на нашу 

думку, слідчі та судові органи повинні були розглянути питання щодо визнання цих ді-

тей також потерпілими від домашнього насильство, що вчиняв ОСОБА_3. 

Повертаючись до аналізу диспозиції ст. 126-1 КК України крізь призму захисту 

різних категорій потерпілих від цього кримінального правопорушення, треба зазначити, 

що всі вони перебувають під однаковою кримінально-правовою охороною, оскільки від-

повідальність за домашнє насильство над ними передбачено в єдиній кримінально-

правовій нормі з єдиним покаранням, тобто можуть статись випадки, коли винна особа 

за домашнє насильство над дорослим членом сім’ї отримає більш суворе покарання, ніж 

за домашнє насильство, вчинене над дитиною. 

Наприклад, вироком Бродівського районного суду Львівської області від 31 жовт-

ня 2019 р. ОСОБА_1 було засуджено за ст. 126-1 КК України до покарання у вигляді 

одного року одинадцяти місяців обмеження волі, без застосування ст. 75 КК України, за 

вчинення чотирьох зафіксованих фактів домашнього психологічного насильства стосов-

но своєї колишньої дружини, що полягали у нецензурних висловлюваннях та погрозах 
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фізичною розправою щодо неї [11]. Тимчасом як за аналогічні, також чотири, зафіксова-

них факти домашнього насильства, що вчиняв батько стосовно своєї неповнолітньої до-

ньки, вироком Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 31 жовтня 

2019 р. цього батька було засуджено лише до двохсот годин громадських робіт [12]. А у 

вищенаведеному нами вироку Любарського районного суду Житомирської області від 

30 жовтня 2019 р., де потерпілими від домашнього насильства були фактично чотири 

особи, у тому числі троє неповнолітніх дітей, винний отримав покарання у вигляді гро-

мадських робіт на строк двісті сорок годин [10].  

Проте ситуація, коли домашній насильник над дитиною може отримати покаран-

ня більш м’яке, ніж кривдник дорослої особи, на нашу думку, не повною мірою відпові-

дає принципу справедливості кримінального права, оскільки суспільна небезпечність 

фактів домашнього насильства над дітьми є вищою, ніж над повнолітніми особами. 

Це пов’язано із тим, що неповнолітній дитині легше заподіяти шкоду, ніж дорос-

лій особі. Більша уразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною 

та соціальною незрілістю, а також залежним (підлеглим) становищем щодо дорослих, чи 

то батьки, опікуни, вихователі, вчителі [13]. Діти, особливо у малолітньому віці, нездат-

ні себе захистити від насильства з боку дорослих належним чином. 

Крім того, «до набутих рис характеру дітей, які постраждали від насильства, мо-

жуть бути віднесені занижена самооцінка, невпевненість, несформовані вольові якості, 

потреби. Часто в таких дітей спостерігається підвищена тривожність, страх, що поро-

джує агресію як компенсаторний механізм, прагнення діяти всупереч вимогам. Чим мо-

лодша дитина, тим більша вірогідність того, що у неї буде затримка психічного розвит-

ку, неврози та ін. Систематичне знущання з дитини без причин і пояснень з боку 

дорослих викликає тяжке порушення процесу розвитку дитини з фіксацією на конкрет-

ному періоді, коли відбувалось насилля. Насильство над дітьми несе дуже серйозні нега-

тивні соціальні наслідки. Воно породжує у дітей бажання вчиняти терор, безладдя; від-

чуття відсутності допомоги, невпевненості, безнадійності або безсилля; відчуття 

провини; відчуття придушення волі; примари; відсутність самоповаги; настирливі спо-

гади; напади страхів, депресію; фобії, смуток; роздуми про самогубство; самозвинува-

чення; втрату довіри; сумніви щодо віри в щось; наркотичну/алкогольну залежність; жа-

гу помсти» [14].  

Тобто у дорослому віці дитина, яка зазнає домашнього насильства, з високою імо-

вірністю сама буде схильною до такого насильства або до вчинення будь-яких інших 

злочинних діянь, пов’язаних із насильством.  

Отже, можна зробити висновок, що суспільна небезпечність домашнього насиль-

ства над дітьми, особливо над малолітніми, є значно вищою, порівняно з насильством 

щодо дорослих осіб, оскільки спричиняє негативний вплив на формування особистості, 

зокрема, породжує нові покоління домашніх насильників.  

На нашу думку, у контексті пошуку оптимальних шляхів удосконалення криміна-

льної відповідальності за ст. 126-1 КК України у формі домашнього насильства над ді-

тьми, доцільним буде розглянути питання щодо встановлення підвищеної кримінальної 

відповідальності за домашнє насильство над неповнолітніми дітьми, порівняно із дорос-

лими особами. Для цього можливо ст. 126-1 КК України доповнити кваліфікованим ви-

дом домашнього насильства – домашнього насильства, вчиненого щодо неповнолітньої 

дитини. 
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SUMMARY 

Kateryna H. Vlad. Some aspects of improving criminal liability for domestic violence 
against children. There is the search for optimal ways to improve domestic legislation in terms of 
criminal liability for domestic violence against children. It has been established that all persons who are 
victims of domestic violence are under the same criminal legal protection, as the responsibility for 
domestic violence against them is provided in a single criminal law with a single punishment.  

There are cases in court practice where a person guilty of domestic violence against an adult 
family member has received a more severe punishment than domestic violence against a child. However, 
a situation where a domestic abuser of a child receives a milder punishment than an adult abuser is not 
fully in line with the principle of the fairness of criminal law. The author has stated that the social danger 
of domestic violence against children, especially minors, is much higher than violence against adults, as it 
has a negative impact on the formation of personality, in particular, generates new generations of 
domestic abusers. As an adult, a child who is abused at home is more likely to be prone to such violence 
or to commit any other crime related to violence.  

The author has concluded that it is expedient to consider the issue of establishing increased crimi-
nal liability for domestic violence against minors, compared to adults. For this purpose, it is possible to 
ammend Article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine with a qualified type of domestic violence – do-
mestic violence committed against a minor child. 

Ключові слова: дитина, домашнє насильство, зарубіжний досвід, кримінальна відповіда-
льність, неповнолітні, насильство. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ  

В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ 

 
Здійснено пошук оптимальних шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства в частині 

кримінальної відповідальності за сексуальне насильство над дітьми шляхом аналізу останніх змін і 

доповнень до КК деяких європейських країн. Одним із таких шляхів вбачається криміналізація 

такого діяння як кібергрумінг. Внаслідок аналізу відповідного кримінального законодавства Коро-

лівства Бельгія, Республіки Болгарія та Королівства Іспанія зроблено висновок, що підхід законо-

давця Республіки Болгарія стосовно нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

кібергрумінг вартий для вивчення його практичного застосування з метою з’ясування можливості 

запозичення у майбутньому вітчизняним законодавцем. Крім того, з позитивного боку відмічено 

наявність у КК цієї держави кримінальної відповідальності за розпусні дії або статеві зносини з 

неповнолітньою особою, яка займається проституцією. У КК Королівства Іспанія заслуговує на 

увагу наявність єдиної норми (ст. 183), яка містить різноманітні прояви сексуального насильства 

стосовно дітей. Зауважено, що такий підхід законодавця цієї держави також потребує окремого, 

більш глибокого аналізу, для його можливого запозичення вітчизняним законодавцем. 

Ключові слова: зарубіжний досвід, зґвалтування, кібергрумінг, кримінальна відповідаль-

ність, неповнолітні, сексуальне насильство. 

 

Постановка проблеми. Сексуальне насильство над дітьми є глобальною пробле-

мою, яке щоденно завдає шкоди одному з найцінніших благ наймолодших членів суспі-

льства – їх праву на статеву недоторканість, а якщо вони досягли віку шістнадцяти ро-

ків, то на статеву свободу.  

Крім того, таке насильство може заподіювати фізичний біль, моральні страждан-

ня, підривати почуття безпеки, захищеності дитини, тримати її у стані постійного нерво-

вого напруження, що може призвести до розладів психіки, депресій, нервових зривів чи 

розвитку психічного захворювання тощо. Для України, як і для багатьох інших країн 

світу, ця проблема є досить гострою [1, с. 27]. 
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Наприклад, за даними Генеральної прокуратури України, частка дітей, які потер-

піли від зґвалтування, серед загальної кількості потерпілих від цього злочину, станови-

ла: у 2010 р. – 27,4 %; 2011 р. – 31,3 %; 2012 р. – 27,5 %; 2013 р. – 24,2 %; 2014 р. – 24,4 

%; 2015 р. – 27,5 %; 2016 р. – 26,5 %; 2017 р. – 38,2 %, 2018 р. – 34 % та у 2019 р. – 43,4 

% [2]. А за статистикою Ради Європи, кожна п’ята дитина хоча б раз у житті зазнавала 

сексуального насильства [3]. Тому на сьогодні актуальним є пошук шляхів вдосконален-

ня чинної вітчизняної нормативної бази, зокрема і КК України, в частині протидії тако-

му негативному явищу. Це пов’язано з тим, що «найвищим рівнем охорони громадян є 

кримінально-правовий захист, який забезпечує можливість застосування найбільш суво-

рих санкцій до осіб, що заподіюють суттєву шкоду фізичному, моральному, а також со-

ціальному розвитку підростаючого покоління» [4, с. 35]. При цьому доцільно враховува-

ти найкращий сучасний досвід інших держав. 

Зважаючи на те, що наша держава прагне стати повноправним членом європейсь-

кого співтовариства, сповідувати його цінності, саме аналіз сучасного кримінального 

законодавства держав Європи, у частині регламентації кримінальної відповідальності за 

сексуальне насильство над дітьми, для пошуку оптимальних шляхів удосконалення від-

повідних кримінально-правих норм у Кримінальному кодексі (далі – КК) України, є ціл-

ком обґрунтованим. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Для поча-

тку відзначимо, що у 2003 р. майже аналогічне нашому за змістом, але більш широке за 

колом аналізованих КК, дослідження здійснив С. Косенко. Вчений виділив такі особли-

вості кримінальної відповідальності за статеві злочини щодо неповнолітніх: «законом 

однаково охороняються неповнолітні особи обох статей; статеві зносини з малолітніми у 

всіх випадках визнаються зґвалтуванням; караються не лише статеві зносини з неповно-

літніми, а й розпусні дії щодо них; згода неповнолітніх на вчинення з ними дій сексуа-

льного характеру не звільняє винного від покарання; у кримінальних кодексах робиться 

наголос на інцестні зв’язки і підвищується покарання за них» [4, с. 37]. Такі висновки 

вчений зробив на підставі аналізу положень КК окремих держав колишнього СРСР, Єв-

ропи, а також Китайської народної республіки та Японії. Можна сказати, що у КК Укра-

їни вищенаведені положення також поступово були враховані як конструктивні ознаки 

відповідних складів злочинів. 

А в 2006 р. у межах дослідження кримінального законодавства країн континента-

льної Європи М. І. Хавронюк також досить ґрунтовно розглядав питання регламентації 

кримінальної відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх. Зокрема, вчений 

зробив висновок, що безплідність, як наслідок статевих зносин з особою, яка не досягла 

статевої зрілості, доцільно виключити з диспозиції ч. 2 ст. 155 КК України, «оскільки 

цей наслідок не може бути доведений кримінально-процесуальними засобами в установ-

лено чинним законодавством порядку» [5, с. 957]. Не оспорюючи доцільність цієї пропо-

зиції, оскільки це не є предметом нашого дослідження, тільки відзначимо, що навіть в 

оновленій редакції ст. 155 КК України такий наслідок передбачено як кваліфікуюча 

ознака у ч. 2 цієї статті. 

Однак після цих досліджень минуло понад десять років, у світі відбулося багато 

суспільно-політичних змін, наука кримінального права у державах Європи зробила крок 

вперед, але й прояви статевої злочинності щодо дітей почали набувати нових форм, що 

потребують криміналізації. Це, зокрема, стосується злочинних діянь, пов’язаних із за-

стосуванням комп’ютерних технологій або засобів зв’язку так званого кібергрумінгу. 

Наприклад, як повідомляють В. О. Березовська та П. М. Маланчук: «у 2017 році 

британського педофіла Пола Лейтона (Paul Leighton) було засуджено до 16 років позбав-

лення волі за зґвалтування в режимі он-лайн. Він створив 30–40 несправжніх облікових 

записів Facebook для знайомства з дітьми. За допомогою соціальної мережі зловмисник 

спочатку вмовляв дітей надіслати йому фотографії інтимного характеру, після отриман-

ня яких шантажував дітей, змушуючи їх до вчинення сексуальних дій насильницького 

характеру. Так 14-річного хлопчика з Флориди (США) Лейтон змусив зґвалтувати 12-

річну племінницю, 14-річну дівчину з Південної Дакоти (США) примусив до статевих 

актів зі своїм братом, які вони знімали для зловмисника на відео. В аналогічній ситуації 

опинилася і 13-річна дівчина з Теннессі (США). Загалом жертвами серійного педофіла 

стали більше ста осіб з різних країн» [6, с. 130]. Безперечно, що такі випадки можуть 

траплятись і в нашій державі. 

І хоча в 2018 р. Г. Я. Мартинишин [7] та в 2019 р. В. Ю. Омецинська [8] у межах 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 331 

своїх дисертаційних досліджень також розглядали окремі аспекти зарубіжного досвіду 

кримінально-правового захисту неповнолітніх від сексуального насильства, однак пи-

тання законодавчої протидії кібергурмінгу вони не розглядали. 

Метою статті є пошук оптимальних шляхів вдосконалення вітчизняного законо-

давства в частині кримінальної відповідальності за сексуальне насильство над дітьми 

шляхом аналізу останніх змін і доповнень до КК деяких європейських країн. 

Виклад основного матеріалу. Предметом дослідження ми обрали КК Королівст-

ва Бельгія, Республіки Болгарія та Королівства Іспанія, оскільки ці держави є повнопра-

вними членами Євросоюзу і їх кримінальне законодавство щодо захисту дітей від сексу-

ального насильства зазнало останнім часом суттєвих змін. Крім того, Г. Я. Мартинишин 

у своїй дисертації проаналізував лише досить поверхово, одним абзацем, досвід Коро-

лівства Іспанія [7, с.62], а В. О. Омецинська досліджувала відповідний досвід Республіки 

Польща, Французької Республіки та ФРН [8, с. 70–83]. 

Тож у КК Королівства Бельгія було внесено низку змін у розглянуті нами кримі-

нально-правові норми. Наприклад, законом від 31 травня 2016 р. з ч. 1 ст. 372, що перед-

бачає відповідальність за будь-яке сексуальне посягання, вчинене без насильства або 

погроз щодо дитини, або за допомогою дитини будь-якої статі, віком до шістнадцяти 

років було виключено положення про те, що не є потерпілими від цього злочину особи 

«емансиповані шляхом шлюбу» [9]. Зазначимо, що відповідно до цивільного законодав-

ства розглянутої країни мінімальний шлюбний вік не передбачено, він визначається від-

повідно до рішення суду за згодою батьків, тобто фактично може бути і нижче, ніж 

шістнадцять років. Отже, відтепер всі особи, які не досягли віку шістнадцяти років, є 

потерпілими від цього злочину, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі чи ні. 

У ст. 373 КК Королівства Бельгія, що передбачає відповідальність за насильниць-

кі форми сексуальних посягань без проникнення в тіло людини, законом від 1 лютого 

2016 р. розширено перелік способів такого посягання, а саме: безпосередньо фізичне 

насильство, обмеження, погрози, вчинення раптово або з використанням обману, або 

якщо таке посягання стало можливим внаслідок хвороби або фізичної чи психічної відс-

талості жертви [9]. Заслуговує на увагу виділення такого способу вчинення сексуального 

посягання, як обман. 

Слід також відмітити, що вищерозглянуті норми найближче за сутністю діяння 

відповідають ст. 153 КК України. 

Щодо зґвалтування, то у ст. 375 Королівства Бельгія до переліку способів подо-

лання опору потерпілої особи перед вчиненням сексуального проникнення, вищевказа-

ним законом додано застосування погроз та раптовість [9]. Потрібно зазначити, що цією 

нормою також передбачено: «Будь-який акт сексуального проникнення, будь-якого ха-

рактеру і будь-якими способами, вчинений щодо дитини, яка не досягла чотирнадцяти-

річного віку, вважається зґвалтуванням шляхом насильства. У цьому випадку покаран-

ням буде позбавлення волі на п’ятнадцять-двадцять років. А якщо дитині було менше 

десяти років, то винній особі буде призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 

двадцяти до тридцяти років» [9]. Як бачимо, за зґвалтування дитини віком до десяти ро-

ків, незважаючи на спосіб вчинення, передбачено дуже сувору санкцію. 

Також 10 квітня 2014 р. КК Королівства Бельгія було доповнено ст. 377 ter, у якій 

передбачено обставину, що обтяжує відповідальність за посягання на статеву недотор-

каність, а саме: якщо будь-який зі статевих злочинів було вчинено щодо неповнолітньої 

особи віком до шістнадцяти років і до вчинення цього злочину злочинець погрожував 

неповнолітньому у подальшому вчинити, зокрема, будь-яке сексуальне посягання щодо 

нього [9]. Досить цікава норма, але неприйнятна для нашого законодавства, оскільки є 

складною для процесуального доказування через те, що обвинувачення по ній буде пе-

реважно ґрунтуватись лише на усних свідченнях потерпілої та винної особи. 

Крім того, 10 квітня 2014 р. КК Королівства Бельгія було доповнено і 

ст. 377 quater такого змісту: «Особа повнолітнього віку, яка за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій пропонує зустріч з неповнолітнім віком до шістнадцяти ро-

ків з наміром вчинити правопорушення, про яке йдеться в цій главі або в главах VI та 

VII, це діяння каратиметься позбавленням волі на термін від одного до п’яти років, якщо 

за цією пропозицією супроводжувались матеріальні акти, що призвели до згаданої зу-

стрічі» [9]. У цій нормі констатуємо наявність криміналізації лише певних складових так 

званого кібергумінгу. Аналог такої статті у КК України відсутній, однак її існування в 

чинному кримінальному законодавстві видається цілком обґрунтованим, однак саме у 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi#Art.377quater
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi#Art.378
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якому вигляді, ми з’ясуємо нижче. 

Зокрема, до КК Республіки Болгарія у 2015 р. також включено низку положень, 

що регламентують відповідальність за посягання на статеву свободу і недоторканість 

дітей за допомогою інформаційних або комунікаційних технологій. 

Відповідно до ст. 155 а: «(1) Той, хто за допомогою інформаційних або комуніка-

ційних технологій або будь-яким іншим способом надає або збирає інформацію про осо-

бу віком до 18 років для контакту з нею та вчинення блуду, статевих зносин, проститу-

ції, створення порнографічного матеріалу або участі в порнографічному спектаклі, 

карається позбавленням волі на термін від одного до шести років та штрафом від п’яти 

тисяч до десяти тисяч левів. 

(2) Покарання, передбачене абз. 1 також накладається на особу, яка за допомогою 

інформаційних або комунікаційних технологій або іншим способом встановлює контакт 

з особою, яка не досягла 14-річного віку, з метою вчинення непристойних дій, статевих 

контактів, статевих зносин, створення порнографічного матеріалу або участі в порног-

рафічних матеріалах» [10]. 

А згідно зі ст. 155 б: «Той, хто спонукає особу до 14 років брати участь або спо-

стерігати за фактичним, віртуальним або модельованим статевим актом між особами тієї 

самої або іншої статі або хтивим проявом статевих органів людини, содомією, мастурба-

цією, сексуальним садизмом або мазохізмом, карається позбавленням волі на строк до 

п’яти років. 

(2) Коли діяння, передбачене абз. 1, виконано: 1) шляхом застосування сили чи 

погрози; 2) з використанням стану залежності або щодо особи, над якою становлено опі-

ку; 3) двома або більше особами, які домовились заздалегідь; 4) повторно, підлягає по-

каранню у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років» [10]. 

І, нарешті, відповідно до ст. 155 в: «Хто, застосовуючи силу чи погрозу, або вико-

ристовуючи стан залежності або щодо особи, над якою становлено опіку, переконує та-

кого неповнолітнього взяти участь у реальних, віртуальних або імітованих розпусних 

діях, статевих контактах, зокрема содомія, мастурбація, сексуальний садизм чи мазохізм, 

а також за хтивий показ людських статевих органів, карається позбавленням волі на 

строк до п’яти років» [10]. Вищенаведені норми містять, зокрема, ознаки злочинів, пе-

редбачених у ст. 152, 153 та 156 КК України. Також вони частково збігаються зі змістом 

ч. 4 ст. 301 КК України, що передбачає, зокрема, відповідальність за «примушування 

неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, 

комп’ютерних програм порнографічного характеру» [11]. Однак важливим є те, що, ці 

діяння, насамперед, мають своїм основним безпосереднім об’єктом статеву недоторка-

ність дітей, а не моральність, що видається цілком логічним. Крім того, слід відмітити з 

позитивного боку і досить детальну криміналізацію діянь близьких до кібергрумінгу. 

З позитивного боку треба також відмітити наявність у КК Республіки Болгарія ст. 

154 а, що передбачає відповідальність за розпусні дії або статеві зносини з неповноліт-

ньою особою, яка займається проституцією [10]. Відповідно до чинного вітчизняного 

законодавства таке діяння не становить окремого складу злочину, хоча суспільна небез-

печність такого діяння, на нашу думку, є достатньою для його криміналізації в Україні. 

У КК Королівства Іспанія у 2010 р. в Розділі VIII Особливої частини виділено 

Главу ІІ-bis «Про насильство та сексуальні напади на неповнолітніх осіб віком до шіст-

надцяти років». З назви Глави випливає, що особи віком від шістнадцяти до вісімнадця-

ти років не є потерпілими від злочинів, розміщених у ній. Відповідальність за сексуальні 

посягання на таких осіб настає за ст. 179–182 КК Королівства Іспанія. 

У розглянутій Главі розміщено ст. 183, що регламентує відповідальність за діян-

ня, яке за своєю суттю можна порівняти у вітчизняному кримінальному законодавстві зі 

злочинами, передбаченими у ст. 152–156 КК України. Однак виявляти такі спільні та 

відмінні ознаки досить складно, оскільки вони переплітаються між собою. 

Наприклад, у ч. 1 ст. 183 КК Королівства Іспанія розміщено такий склад злочину, 

як «дії сексуального характеру» [12], що найближче до діяння, передбаченого ст. 156 КК 

України, тобто розбещення неповнолітніх, а також і до так званого «сексуального наси-

льства за добровільною згодою» для дитини віком до чотирнадцяти років, передбачено-

го у ч. 4 ст. 153 КК України. Треба зазначити, що покарання за таке діяння у КК Коро-

лівства Іспанія – позбавлення волі від двох до шести років.  

У ч. 2 ст. 183 розглянутого КК передбачено відповідальність за сексуальне наси-

льство без проникнення у тіло дитини, приблизним відповідником якого є ст. 153 КК 
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України. Однак поряд із його вчиненням із застосуванням насильства або залякування, 

як способів подолання опору під час вчинення такого сексуального насильства, окрему 

відповідальність передбачено й за те, що внаслідок такого злочинного впливу винної 

особи неповнолітній змушений «брати участь у вчинках сексуального характеру з тре-

тьою стороною або вчиняти їх над собою» [12]. Покарання за такі діяння від п’яти до 

десяти років позбавлення волі, тобто верхня межа є більш суворою, ніж у ч. 3 ст. 153 КК 

України. Щодо примушування брати участь у вчинках сексуального характеру, то тут 

аналогом є ст. 154 КК України, яка, однак, не має кваліфікованого виду, який би стосу-

вався примушування неповнолітньої або малолітньої особи до вчинення таких дій з ін-

шою особою. А щодо примушування вчиняти дії сексуального характеру із самим со-

бою, то окремо таке діяння у КК України також відсутнє. Залежно від того, чи 

відбувалося проникнення у тіло дитини чи ні, такі дії можна кваліфікувати за відповід-

ними частинами ст. 152 або 153 КК України. Тому доцільність окремої криміналізації 

такого діяння у КК України залишаємо під питанням. 

Крім того, ч. 3 ст. 183 КК Королівства Іспанія передбачає відповідальність за сек-

суальне насильство, пов’язане із «вагінальним, анальним або оральним плотським дос-

тупом або введенням членів тіла або предметів через будь-який із перших двох шляхів» 

[12]. Причому, якщо такі статеві зносини є добровільними з боку особи, яка не досягла 

віку шістнадцяти років, то дії винного караються позбавленням волі на строк від восьми 

до дванадцяти років. За КК України таке діяння можна кваліфікувати або за ч. 4 ст. 152, 

якщо дитині не виповнилось чотирнадцяти років, або за ст. 155, якщо дитина має вік від 

чотирнадцяти до шістнадцяти років. Коли ж діяння містить ознаки злочину, передбаче-

ного у ч. 2 ст. 183 Королівства Іспанія, тобто з боку винної особи є насильство, зокрема 

примушування вчинити такі проникнення у тіло самому собі, то за нього винній особі 

слід призначити покарання від дванадцяти до п’ятнадцяти років. Це діяння за своєю сут-

тю найближче  зґвалтуванню, передбаченому в ст. 152 КК України. 

Деякими особливостями кваліфікованих видів ст. 183 КК Королівства Іспанія, що 

відрізняють її від вітчизняного кримінального законодавства й регламентовані у ч. 4 цієї 

статті та тягнуть за собою максимальну санкцію, передбачену у її ч. 1–3, є такі: зґвалту-

вання особи віком до чотирьох років; коли насильство чи залякування мають особливо 

принизливий або принизливий характер; коли винний навмисно або з грубої необереж-

ності поставив під загрозу життя або здоров’я жертви; коли сексуальне насильство було 

вчинено в межах організації або злочинної групи, яка створювалась для здійснення такої 

діяльності [12]. На нашу думку, з вищеперелічених особливостей заслуговує на увагу 

остання, що стосується вчинення сексуального насильства щодо дітей організованими 

злочинними угрупуваннями. Однак доцільність його криміналізації у КК України також 

потребує окремого дослідження. 

Треба також відзначити, що КК Королівства Іспанія захищає і право на статеву 

свободу дітей віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Відповідно до ст. 182 цього 

КК вчинення статевих зносин, пов’язаних з обманом або зловживанням визнаною дові-

рою, владою або іншим впливом на жертву, вважається сексуальним насильством. На 

нашу думку, такий підхід законодавця цієї країни також вартий запозичення. 

Щодо кібергрумінгу, то до розглянутої глави КК Королівства Іспанія у 2015 р. бу-

ло додано ст. 183 ter. такого змісту: 

«1. Кожен, хто через Інтернет, телефон або будь-яку іншу інформаційно-

комунікаційну технологію контактує з неповнолітнім, якому не виповнилося шістна-

дцять років, і пропонує організувати з ним зустріч з метою скоєння будь-якого із злочи-

нів, описаних у статтях 183 та 189, за умови, що така пропозиція супроводжується мате-

ріальними діями, спрямованими на зближення, підлягає покаранню від одного до трьох 

років позбавлення волі або штрафом від дванадцяти до двадцяти чотирьох міся-

ців. Покарання застосовуватимуться у верхній половині, якщо контакт буде здійснений 

шляхом примусу, залякування чи обману. 

2. Той, хто через Інтернет, телефон або будь-яку іншу інформаційно-

комунікаційну технологію контактує з неповнолітнім, якому не виповнилося шістна-

дцять років, і виконує дії, спрямовані на обман з метою надання йому порнографічного 

матеріалу або показу порнографічних зображень самого себе або неповнолітнього, кара-

ється ув’язненням від шести місяців до двох років» [12]. З аналізу цієї норми випливає, 

що ч. 1 цієї статті відповідає ст. 377 quater КК Королівства Бельгія, а ч. 2 частково міс-

тить ознаки ст. 156 та ст. 301 КК України. Однак, на нашу думку, ця норма, як і відпові-

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi#Art.378


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

334 ISSN 2078-3566 

дна стаття у КК Королівства Бельгія, не повною мірою охоплює сутність кібергрумінгу, 

оскільки відсутня така складова цього діяння, як примушування дітей шляхом шантажу-

вання, за допомогою електронних засобів зв’язку, до вчинення сексуальних дій насиль-

ницького характеру. Ці дії підлягають кваліфікації за іншими нормами. Наприклад, у 

Королівстві Іспанія за ч. 2 або ч. 3 ст. 183 КК цієї країни.  

Щодо нашої держави, то ми підтримуємо думку, що проблема кібергрумінгу за-

слуговує на негайну реакцію. Мережа «Iнтернет» надала педофілам неймовірні можли-

вості для пропаганди і вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторка-

ності дітей і сучасне законодавство повинно враховувати технологічний прогрес у цьому 

плані» [6, с. 133]. У першу чергу вищезказане стосується КК України. 

Висновки. Отже, на нашу думку, підхід законодавця Республіки Болгарія стосов-

но нормативної регламентації кримінальної відповідальності за кібергрумінг є більш 

деталізованим і таким, що є вартим для вивчення його практичного застосування з ме-

тою з’ясування можливості запозичення у майбутньому вітчизняним законодавцем. Крім 

того, з позитивного боку потрібно відмітити наявність у КК цієї держави кримінальної 

відповідальності за розпусні дії або статеві зносини з неповнолітньою особою, яка за-

ймається проституцією. 

У КК Королівства Іспанія заслуговує на увагу наявність єдиної норми (ст. 183), 

що містить різноманітні прояви сексуального насильства стосовно дітей. Ми вважаємо, 

що такий підхід законодавця цієї держави потребує окремого, більш глибокого аналізу, 

для його можливого запозичення вітчизняним законодавцем. Також заслуговує на увагу 

вивчення питання щодо окремої криміналізації у КК України як сексуальне насильство, 

вчинення статевих зносин з особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, здійс-

нених із застосуванням впливу на потерпілу особу такими способами, як: обман або зло-

вживанням довірою, зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 
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SUMMARY 

Vadym I. Dyadichko. Some features of the criminal law regulation of liability for sexual 

abuse against children in some European countries. There is the search for optimal ways to improve 

domestic legislation in terms of criminal liability for sexual abuse of children by analyzing the latest 

changes and additions to the Criminal Code of some European countries. One such way is to criminalize 

such an act as "cybergrooming".  

The analysis of the relevant criminal law of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria 

and the Kingdom of Spain has allowed to conclude that the approach of the legislator of the Republic of 

Bulgaria to the regulation of criminal liability for "cybergrooming" seems to be worth worth studying its 

practical application in order to determine the possibility of future borrowing by the domestic legislator. 

In addition, on the positive side, the Criminal Code of this state has criminal liability for lewd acts or 

sexual intercourse with a minor engaged in prostitution. The Criminal Code of the Kingdom of Spain 

deserves attention to the existence of a single rule (Article 183), which includes various manifestations of 

sexual violence against children.  

The author has  noted that such an approach of the legislator of this state also requires a separate, 

more in-depth analysis for its possible borrowing by the domestic legislator. In addition, it is worth 

studying the issue of separate criminalization in the Criminal Code of Ukraine as sexual violence, sexual 

intercourse with persons aged sixteen to eighteen, committed with the use of influence on the victim in 

such ways as: fraud or abuse of trust, abuse of official position by an official.. 

Keywords: foreign experience, rape, cybergrooming, criminal liability, minors, sexual violence. 
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ПРАВО НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ,  

ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРАВО 

НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 
Досліджено проблеми забезпечення державою таких соціально-економічних прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб, як права на достатній життєвий рівень, підприємницьку діяльність 

та пенсійне забезпечення й надані пропозицій щодо удосконалення чинного національного зако-

нодавства в цій сфері. Висвітлено питання стану забезпечення права на достатній життєвий рівень 

внутрішньо переміщених осіб та його взаємозв’язок за правом на підприємницьку діяльність та 

пенсійне забезпечення таких осіб.  

Зауважено, що проведення інформаційних кампаній щодо можливості внутрішньо перемі-

щених осіб отримати ті чи інші послуги відбувається виключно на папері, люди володіють обме-

женою інформацією, а отже, в повному обсязі реалізувати свої соціально-економічні права позба-

влені можливості. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, достатній життєвий рівень, підприємни-

цька діяльність, пенсійне забезпечення, пенсія, держава, судова влада. 

 

Постановка проблеми. Внутрішньо переміщені особи зіткнулися з проблемою 

реалізації своїх конституційних прав, в тому числі  права на достатній життєвий рівень, 

підприємницьку діяльність та пенсійне забезпечення. Саме тому після збройної агресії, 

яка сталася у 2014 році, перед Україною постали нові завдання: захистити суверенітет та 

цілісність держави й забезпечити внутрішньо переміщеним особам гарантовані держав-

ною  соціально-економічні права і свободи. Для вирішення цих проблем було прийнято 

низку нормативно-правових актів, серед них профільний Закон України «Про забезпе-

чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

соціально-економічних прав і свобод внутрішньо переміщених осіб досліджували вітчи-

зняні та зарубіжні науковці, як-от: О. Амоша, М. Андрусишин, В. Антонюк, І. Басова, 

К. Бодвіг, В. Гошовський, О. Іщенко, Т. Жванія, О. Кайтанський, Ю. Коллер, І. Лагутіна, 

О. Лаптінова, Л. Логачова, В. Михайловський, Ф. Макдональд, Н. Максимовська, 

М. Менджул, Л. Наливайко, Н. Прокушева, О. Рогач, О. Риндзак, М. Савчина, 

К. Степаненко, О. Хандій, І. Хомишина, Г. Христова, Г. Чанишева, та багато інших. Сьо-

годні в державі існує криза не тільки в політичному аспекті, а й соціальному. Хоча пози-

тивні наслідки деяких реформ внутрішньо переміщені особи вже помітили, однак пов-

ноцінного забезпечення реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх соціально-

економічних та культурних прав і свобод й досі не має. 

Метою статті є здійснення аналізу забезпечення державою таких соціально-

економічних прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, як: права на достатній життє-

вий рівень, підприємницьку діяльність, право на пенсійне забезпечення та внесення про-

позицій щодо оновлення чинного законодавства в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Статтею 48 Конституції України передбачено: 

«Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає доста-

тнє харчування, одяг, житло».  

Статтею 25 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна людина має 

право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необ-

хідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробу-
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ту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, 

вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від 

неї обставини [1]. 

Усі внутрішньо переміщені особи мають право на достатній рівень життя. Неза-

лежно від обставин та без будь-якої дискримінації компетентні органи влади мають на-

давати і забезпечувати внутрішньо переміщеним особам безпечний доступ до: основних 

продуктів харчування та питної води; базового притулку та житла; належного одягу;  

основних медичних послуг та оздоровлення [2]. 

Соціальну складову «рівня життя» традиційно визначають за такими критеріями, 

як: забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її існування; реалізація права ко-

жної людини на вільний розвиток особистості; гарантія прав на працю, освіту, охорону 

здоров’я, соціальний захист, безпеку життя; участь особи в громадсько-політичній і ку-

льтурній діяльності; соціальна забезпеченість людини, сім’ї, соціальних і національних 

меншин; рівень соціально-комунальної інфраструктури [3, c. 93–95]. 

Як зазначив Конституційний Суд України, держава, виконуючи свій головний 

обов’язок – утвердження і забезпечення прав і свобод людини – повинна не тільки утри-

муватися від порушень чи непропорційних обмежень прав і свобод людини, але й вжи-

вати належних заходів щодо забезпечення можливості їх повної реалізації кожним, хто 

перебуває під її юрисдикцією; з цією метою законодавець та інші органи публічної вла-

ди мають забезпечувати ефективне правове регулювання, яке відповідає конституційним 

нормам і принципам, та створювати механізми, необхідні для задоволення потреб та ін-

тересів людини [4]. Внутрішньо переміщені особи перебувають під юрисдикцією та за-

хистом своєї держави – України, а отже, жодних дискримінаційних положень відносно 

такої категорії осіб бути не може. Вони мають право повноцінно реалізовувати свої пра-

ва, а держава має обов’язок забезпечувати безперешкодну реалізацію цих прав.  

Усім громадянам України має бути забезпечено можливість користуватися пов-

ним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від факту реєстрації їх як ВПО, 

допускаючи встановлення додаткових вимог та обов’язків лише в тих випадках і тією 

мірою, які зумовлені користуванням додатковими (спеціальними) пільгами і є необхід-

ними для запобігання зловживанням правом на такі пільги [5]. 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні здійснюється на міжнародно-

му рівні. Зокрема, постійний моніторинг стану забезпечення соціально-економічних та 

культурних прав внутрішньо переміщених осіб проводиться: Управлінням Верховного 

комісара ООН у справах біженців, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Програ-

мою розвитку ООН, Управлінням з координації гуманітарних справ (УКГС), Міжнарод-

ним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною організацією з міграції, Дитячим фон-

дом ООН та іншими. Вказаний перелік міжнародних партнерів та донорів не є 

вичерпний. До України направлені дотації, які спрямовані на покращення соціального 

становища внутрішньо переміщених осіб, забезпечення останніх одягом, харчами та до-

статнім життєвим рівнем. Наприклад, для розвитку підприємницької діяльності внутрі-

шньо переміщених осіб на сході України Програмою розвитку ООН запроваджено: он-

лайн та офлайн програми та консалтінги для малого бізнесу та для людей, які хочуть 

відкрити свій бізнес; конкурс бізнес-грантів на започаткування, відновлення або розвит-

ку бізнесу внутрішньо переміщених осіб. Гранти надаються до 10 тис. доларів США. 

Такі гранти та програми діють у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській 

та Харківській областях, а програма верховенства права – у Житомирській області. 

Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливос-

тей жінок (ООН Жінки) активно надає підтримку жінкам у бізнесі. Проведення тре-

нінгів для жінок-підприємниць з питань започаткування бізнесу, фінансової та юри-

дичної грамотності вирішує питання працевлаштування жінок та забезпечення 

останніми себе та своїх сімей на новому місці проживання в приймаючих громадах.  

Яскравим прикладом співпраці ООН Жінки та областями є Чернівецька область. 

Зокрема,  ООН Жінки  надає підтримку робочій групі з розробки гендерної відповідаль-

ної стратегії розвитку Чернівецької області на 2020–2027. Вказана довгострокова про-

грама з вирішення питання забезпечення гендерної рівності та розширення прав жі-

нок загалом об’єднує: міжнародний, обласний, місцевий досвід та досвід громадських 

організацій, бізнес-асоціацій. Такі програми та досвід міжнародних партнерів є необ-

хідним для України в період збройного конфлікту, агресії для розвитку миру, в яко-

му велику роль відіграють якраз жінки зі сходу, жінки, які вимушено перемістилися 
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в нові міста країни та вимушені розпочинати все з початку: знаходити роботу, відно-

влювати сімейні стосунки, забезпечувати себе та свої сім’ї на достатньому життєво-

му рівні, одягати та годувати дітей не гірше, ніж інші  корінні мешканці. 

Право на працю та право на підприємницьку діяльність задовольняє декілька 

інших соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб, таких як: достат-

ній життєвий рівень, право на житло, право на відпочинок, право на освіту, право на 

соціальний захист та охорону здоров’я. 

Зараз на території України діє профільний Закон України «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб», який встановлює гарантії дотримання прав, 

свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. 

На державному рівні були ухвалені нормативно-правові акти для вирішення про-

блем прав внутрішньо переміщених осіб, серед яких розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року». Цим розпоряджен-

ня визначено план дій щодо створення належних умов для забезпечення реалізації та 

захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, а саме: проведення інформаційних 

кампаній, розробка нормативно-правових актів та внесення змін у вже чинне законодав-

ство, надання соціальної, медичної та забезпечення матеріальної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам. 

Обласні державні адміністрації та обласні ради також вирішують питання подо-

лання бідності населення. Запорізькою обласною радою було ухвалено рішення від 22 

травня 2018 року № 58 «Про Програму зайнятості населення Запорізької області на 

2018–2020 роки», яка повинна сприяти зайнятості внутрішньо переміщених осіб, у тому 

числі шляхом надання одноразової виплати допомоги з безробіття на організацію підп-

риємницької діяльності, а також шляхом участі безробітних у громадських роботах та 

інших роботах тимчасового характеру; організації та проведення професійної підготов-

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних з числа внут-

рішньо переміщених осіб. 

Миколаївською обласною радою було ухвалено рішення від 22 грудня 2016 року 

№ 5, яким затверджено «Комплексну програму соціального захисту населення «Турбо-

та» на період до 2020 року». Метою цієї програми є вирішення невідкладних питань со-

ціально-побутового, медичного, організаційно-правового та культурного обслуговуван-

ня внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Аналогічні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та задоволення їх 

соціально-економічних потреб були прийняті у Вінницькій, Дніпропетровській, Київсь-

кій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях. 

Органи місцевого самоврядування також приймають програми для вирішення 

проблем внутрішньо переміщених осіб. Розглянемо деякі з них. Наприклад, у Донецькій 

області існує місцева програма «Основні напрямки соціальної політики у м. Покровськ 

(Красноармійськ) на 2016–2021 роки». Виділення коштів на реалізацію вказаної програ-

ми проводиться одночасно з двох бюджетів: місцевого та депутатського. Міська програ-

ма з підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в м. Дружківка на 

2019–2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 30 січня 2019 №7/54-4. 

Кожна з цих програм прийнята для вирішення соціально-побутових питань, 

пов’язаних з організацією проживання, медичного забезпечення, працевлаштування вну-

трішньо переміщених осіб. 

У кожній з цих програм є пункт про проведення інформаційних кампаній щодо 

можливості внутрішньо переміщених осіб отримати ті чи інші соціальні або медичні 

послуги. Однак, як вбачається з аналізу забезпечення житлових потреб такої категорії 

осіб, інформаційні кампанії проводяться виключно на папері, люди володіють обмеже-

ною інформацією, а отже, в повному обсязі реалізувати свої соціально-економічні права 

позбавлені можливості. 

Україна розвиватиметься в економічному плані, тільки якщо рівень життя насе-

лення буде у належному стані з можливістю формувати власне майбутнє та мати перс-

пективи розвитку. Для цього необхідно забезпечувати рівність між всіма громадянами 

країни, незалежно від того, чи є вони внутрішньо переміщеними особами, забезпечувати 

гендерну рівність,  підвищувати рівень та якість життя населення, створювати рівні мо-

жливості для реалізації освітніх та культурних прав, якісне надання медичних послуг. 
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Рівень якості життя внутрішньо переміщених осіб відображає економічна та соціальна 

сфери життєдіяльності людини. 

Не можна не погодитися з висновками Т. Бабкової, що право на працю, право на 

соціальний захист та право на достатній життєвий рівень є так званими ключовими, 

структуроутворюючими соціальними правами, довкола яких утворюється власна специ-

фічна підгрупа соціальних прав. Зокрема, право на працю має такі складові права, як: 

право на належні, безпечні і здорові умови праці, право на заробітну плату, право на 

страйк, право на відпочинок. Право на соціальний захист набуває своєї конкретизації 

через його відображення в таких правах, як право на забезпечення їх у разі повної, част-

кової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-

них від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, і 

реалізується насамперед через систему соціального страхування й забезпечення відшко-

дування соціальних ризиків. Таке ключове соціальне право, як право на достатній жит-

тєвий рівень, тісно пов’язане з такими соціальними правами, як право на житло, право 

на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [6, c. 137–144].  

Сьогодні питання соціального, а саме пенсійного забезпечення внутрішньо пере-

міщених осіб врегульовано: Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутріш-

ньо переміщених осіб», Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

забезпечення», Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року 

№ 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», Постано-

вою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійс-

нення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», Постановою Правління Пе-

нсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 «Про затвердження Порядку 

подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тощо. 

Зараз внутрішньо переміщені особи, які виходять на пенсію вже після переселен-

ня в інший регіон, стикаються з проблемою відсутності документів про освіту, трудовий 

стаж та розмір заробітної плати. Такі документи або взагалі відсутні у людей, оскільки 

рятуючи своє життя та життя рідних, вони залишали свої домівки без документів, або 

наявні, але не в повному обсязі. У такому разі внутрішньо переміщені особи стикаються 

з проблемою підтвердження свого трудового та страхового стажу. Навіть якщо докумен-

ти, необхідні для підтвердження трудової діяльності, запитати з окупованої території, то 

на території України такі документи є недійсними, оскільки підприємства, економічна 

діяльність яких здійснюється на окупованій території, та архіви не легітимні на території 

України.  

Отже, єдиний шлях вирішення цього питання є звернення до суду із заявою про 

встановлення юридичних фактів або з позовом щодо оскарження діяльнос-

ті/бездіяльності державних органів. Це, хоча і є дієвим механізмом захисту порушених 

прав, оскільки практика суду є позитивною для такої категорії населення, однак людина 

втрачає час та й кошти. Тож відсутність дієвого механізму вирішення пенсійного забез-

печення внутрішньо переміщених осіб порушує соціальні права внутрішньо переміще-

них осіб. 

У 1971 році Міжнародний суд Організації Об`єднаних Націй (далі – ООН) у до-

кументі «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності Південної Афри-

ки у Намібії» зазначив, що держави – члени ООН зобов’язані визнавати незаконність і 

недійсність триваючої присутності Південної Африки в Намібії, але «у той час як офі-

ційні дії, вчинені урядом Південної Африки від імені або щодо Намібії після припинення 

дії мандата є незаконними і недійсними, ця недійсність не може бути застосовна до та-

ких дій, як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів». 

Європейський суд з прав людини розвиває цей принцип у своїй практиці. Напри-

клад, у справах «Лоізіду проти Туречиини» (Loizidou v. Turkey, 18.12.1996, §45), «Кіпр 

проти Туреччини» (Cyprus v. Turkey, 10.05.2001) та «Мозер проти Республіки Молдови 

та Росії» (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, 23.02.2016) «Зобов’язання ігнору-

вати, не брати до уваги дії існуючих de facto органів та інститутів [окупаційної влади] 

далеко від абсолютного, – вважають судді Європейського суду з прав людини, – Для 

людей, що проживають на цій території, життя триває. І це життя потрібно зробити 

більш стерпним і захищеним фактичною владою, включаючи їх суди; і виключно в інте-

ресах жителів цієї території дії згаданої влади, які мають відношення до сказаного вище, 

не можуть просто ігноруватися третіми країнами або міжнародними організаціями, осо-
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бливо судами, в тому числі й цим. Вирішити інакше означало б зовсім позбавляти лю-

дей, що проживають на цій території, всіх їх прав щоразу, коли вони обговорюються в 

міжнародному контексті, що означало б позбавлення їх навіть мінімального рівня прав, 

які їм належать». Правовою позицією Верховного суду України є «що у виняткових ви-

падках, визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті захисту прав внутрі-

шньо переміщених осіб ніяким чином не легітимізує таку владу» [7]. 

Вважаємо, що для усунення перешкод у доступі до соціальних гарантій у вигляді 

пенсій, на державному рівні треба переглянути та оновити Порядок подання та оформ-

лення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону Украї-

ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постано-

вою правління Пенсійного фонду України 25 листопада 2005  року № 22-1 та 

зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846. 

Удосконалення норм цього Порядку спростить доступ громадян до конституційних со-

ціальних гарантій. 

Вирішення соціально-економічних проблем внутрішньо переміщених осіб здійс-

нюється за рахунок на державнийого бюджету, що створює велике фінансове наванта-

ження. Однак держава взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення конституційних 

прав своїх громадян та людей, а отже, повинна його виконувати. Інколи не стільки є по-

треба у фінансуванні, скільки у дієвому механізмі забезпечення тих чи інших соціально-

економічних прав. 

Висновки.  Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити таке: 

Україна розвиватиметься в економічному плані тільки за умов, якщо рівень життя 

населення буде на належному стані з можливістю формувати власне майбутнє та мати 

перспективи розвитку. Для цього необхідно забезпечувати рівність прав та можливостей 

між всіма громадянами країни, незалежно від того, чи є вони внутрішньо переміщеними 

особами, забезпечувати гендерну рівність, підвищувати рівень та якість життя населен-

ня, створювати рівні можливості для реалізації освітніх та культурних прав, якісне на-

дання медичних послуг. Рівень якості життя внутрішньо переміщених осіб відображає 

економічна та соціальна сфери життєдіяльності людини. 

Зміни до чинного законодавства стосовно оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій, по-перше, спростять процедуру отримання пенсійних виплат та со-

ціальних гарантій, по-друге, знизять завантаженість на судову владу, по-третє, зеконом-

лять час та кошти внутрішньо переміщених осіб на правову допомогу. Отже, вирішення 

цього питання та внесення змін до законодавства вирішить комплекс проблем як для внут-

рішньо переміщених осіб, так і для держави в частині економії бюджетних коштів. 
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SUMMARY 

Nataliya S. Isayeva. The right to an adequate standard of living, the right to entrepreneurial 

activity and the right to a pension for internally displaced persons in Ukraine. The problems of en-

suring the state of such socio-economic rights and freedoms of internally displaced persons as the right to 

an adequate standard of living, entrepreneurship and pensions have been studied and proposals have been 

made to improve the existing national legislation in this area. The issue of the state of ensuring the right 

to an adequate standard of living for internally displaced persons and its relationship to the right to entre-

preneurial activity and pension provision of such persons is covered. The issue of the state of ensuring the 

right to an adequate standard of living for internally displaced persons and its relationship to the right to 

entrepreneurial activity and pension provision of such persons is covered. 

It is emphasized that changes to the current legislation on the issuance of documents for the ap-

pointment (recalculation) of pensions, firstly - will simplify the procedure for receiving pension benefits 

and social guarantees, secondly - reduce the burden on the judiciary, and thirdly - save time and money 

internally displaced persons for legal assistance. Thus, resolving this issue and amending the legislation 

will solve a set of problems, both for internally displaced persons and for the state, in terms of budget 

savings. 

It is emphasized that the solution of socio-economic problems of internally displaced persons falls 

on the state budget, which creates significant financial pressure. However, the state has committed itself 

to ensuring the constitutional rights of internally displaced persons and must therefore comply with it. 

Sometimes, there is not so much a need for funding as an effective mechanism for ensuring certain socio-

economic rights. 

Keywords: internally displaced persons, sufficient standard of living, entrepreneurial activity, 

pension provision, pension, state, judiciary. 
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС  

РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 

 
 

Висвітлено особливості розслідування масових заворушень. Розглянуто типові слідчі ситу-

ації під час їх розслідування та найбільш доцільні алгоритми дій працівників поліції для більш 

швидкого розслідування кримінального правопорушення. 

Наголошено, що типова слідча ситуація – це сукупність обставин, що підлягають доказу-

ванню у кримінальному провадженні про злочин, інших обставин, що склалися в ході проваджен-

ня слідчих дій, офіційно і неофіційно встановлених, можливо навіть у сукупності із загостренням 

суперечностей між учасниками, суб’єктами криміналістичної діяльності та іншими особами. 

Зазначено, що під час розслідування масових заворушень кількість доказової інформації, 

що може бути вилучена під час ефективного проведення слідчих (розшукових) дій та інших захо-

дів, досить велика. Початкова слідча ситуація містить низку етапів, проходження яких означає її 

вирішення. Для кожного з них характерними є свої завдання та способи їх вирішення. 

На основі аналізу думок науковців та матеріалів кримінальних проваджень автором визна-

чені типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заворушень. 

Ключові слова: масові заворушення, організація, тактика, слідчі ситуації, слідчі (розшукові) дії. 

 

Постановка проблеми. Типові слідчі ситуації є однією з основоположних науко-

вих категорій, необхідних для практичної реалізації криміналістичних рекомендацій що-

до розслідування кримінальних правопорушень. Тому в переважній більшості методик 

розслідування зазначена категорія максимально характеризується. Крім того, зважаючи 

на її основні положення, виділяють окремі алгоритми дій працівників правоохоронних 

органів стосовно вирішення окремих завдань кримінального провадження. Розслідуван-

ня масових заворушень також потребує певної алгоритмізації з огляду на умови сучас-

ності та зміни законодавства. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню концептуальних засад розслідування кримінальних правопорушень присвятили 

свої праці такі науковці, як В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, В. А. Журавель, 

І. Ш. Жорданія, А. В. Іщенко, І. М. Лузгін, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, 

М. В. Салтевський, Р. Л. Степанюк, К. О. Чаплинський, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько, 

М. Г. Шурухнов, М. П. Яблоков та ін. Проте типові слідчі ситуації під час розслідування 

масових заворушень не було досліджено у повному обсязі з урахуванням чинного КПК 

України та сучасних потреб правоохоронної практики. 

Метою статті є дослідження сутності та системи типових слідчих ситуацій під час 

розслідування масових заворушень. 

Виклад основного матеріалу. Треба зазначити, що низка науковців досить по-

різному визначали поняття досліджуваної наукової категорії. Зокрема, одні автори вва-

жали, слідча ситуація – це сукупність умов, в яких здійснюється розслідування та визна-

чається його стан на цей момент. Вона є тактичним засобом організації роботи слідчого 

під час розслідування злочину, та акцентує на дослідженні питання аналізу (вивчення 

змісту зумовлюючих її чинників з метою прийняття тактичного рішення та вибору варі-

анта методики розслідування, що забезпечує швидке і повне розслідування злочину) та 

оцінки слідчої ситуації [6, с. 337–346]. А вже А. В. Іщенко акцентує  на тому, що ви-

вчення їх як криміналістичної категорії має теоретичне та прикладне значення. Автор 

зазначає, що теоретичне значення розроблення цієї проблеми в загальному полягає в 

об’єктивній необхідності конкретизації змісту та поняття цієї наукової категорії. Його 
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практичне значення у тому, що визначення змісту слідчих ситуацій, їх класифікація, 

аналіз і оцінка дають змогу об’єктивно обґрунтувати вибір варіантів методики розсліду-

вання, які найбільшою мірою відповідали б обставинам та завданням розслідування на 

певному етапі [4, с. 57]. 

М. І. Скригонюк наголошує на тому, що слідча ситуація у кримінальному прова-

дженні про масові заворушення може бути конфліктною і безконфліктною й по-різному 

впливати на процесуально-криміналістичну діяльність, а остання, зі свого боку, регулює її. 

Науковець формулює поняття визначеної криміналістичної категорії як сукупності обста-

вин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні про злочин, інших обста-

вин, що склалися в ході провадження слідчих дій, офіційно і неофіційно встановлених, 

можливо навіть у сукупності із загостренням суперечностей між учасниками, суб’єктами 

криміналістичної діяльності та іншими особами [8, с. 68], що ми підтримуємо. 

Важливою для розуміння сутності слідчої ситуації є твердження М. С. Качков-

ського, який наголошує на такому: типізація слідчих ситуацій можлива за умови ви-

ділення інформації про окремі найбільш значущі елементи і таких компонентів, що 

часто зустрічаються, які науковець поділяє на дві групи. До першої  групи належать 

відомості про окремі обставини злочинної діяльності (особу, яка вчинила злочин, 

спосіб, сліди злочину, предмет посягання і розмір заподіяної злочином шкоди, 

зв’язки з іншими злочинами). Другу групу становить сукупність інформації про най-

більш значущі обставини розслідування (стан доказової бази, можливості слідства, 

лінія поведінки підозрюваних та інших учасників розслідування, сторонніх осіб, які 

намагаються втручатися у процес розслідування тощо). Типові слідчі ситуації, на 

нашу думку, мають основне інформаційне й організаційно-методичне навантаження 

у побудові методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

умисним введенням на ринок України небезпечної продукції, а самі типові слідчі 

ситуації початкового та подальшого етапів розслідування взаємопов’язаними [5]. 

В. К. Гавло виокремив такі основні положення типової слідчої ситуації, що 

необхідно враховувати під час її практичного застосування для висунення версій й 

орієнтування в обстановці розслідування: а)  типова слідча ситуація – це наукове по-

няття щодо прояву загальних меж ходу і стану розслідування до визначеного його 

моменту; б) вона є найбільш вірогідною, зразковою для заданих умов обстановкою 

розслідування; в) в основі типової слідчої ситуації знаходяться інформаційні дані, 

зорієнтовані на загальні межі криміналістичної характеристики окремих видів (груп) 

злочинів і умови їх розслідування; г) типова ситуація має «свій» закономірний набір 

ознак (про хід і стан розслідування), система яких індивідуалізує її, робить стійкою, 

фіксованою на цей момент розслідування, що дозволяє групувати ситуації за різни-

ми, раніше названими, положеннями [2, с. 243–244]. 

Наявність типових слідчих ситуацій, як зазначають окремі автори, дозволяє роз-

робляти напрями щодо їх вирішення, робить роботу слідчого цілеспрямованою. Ураху-

вання типового та індивідуального під час розслідування кожного конкретного криміна-

льного провадження робить цей процес більш ефективним. Роль і значення слідчих 

ситуацій зумовлені насамперед тим, що вони є моделлю для з’ясування невідомих еле-

ментів конкретної ситуації; їх виокремлення та врахування дозволяє під час практичної 

діяльності істотно економити час для визначення доцільності проведення тих або інших 

заходів під час розслідування злочинів. У розроблених криміналістами типових вихід-

них слідчих ситуаціях окремих видів злочинів зосереджені дані, що дозволяють вироби-

ти наукові рекомендації з найбільш ефективного висунення загальних та окремих версій 

у ході слідчої діяльності. Тому типізація саме вихідних слідчих ситуацій є надзвичайно 

важливим завданням, що сприятиме розробці ефективних методик розслідування масо-

вих заворушень, а також ефективній практичній діяльності із розслідування злочинів 

цього виду [7, с. 77]. 

А вже В. П. Шалдирван, зазначаючи про те, що процес розслідування масових за-

ворушень перебуває в прямій залежності від правильного визначення слідством конкре-

тних слідчих ситуацій на різних етапах розслідування, виокремлює такі типові слідчі 

ситуації: 

1. Надійшло повідомлення про групові дії натовпу, які вже закінчилися, але не ві-

домо, чи це групове хуліганство або масові заворушення. Є інформація про пошкоджен-

ня або знищення майна, погроми. Є постраждалі – випадкові особи та працівники орга-

нів внутрішніх справ. Невідомі мотиви скоєного. Відсутні дані щодо конкретних 
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організаторів та активних учасників подій (затриманих за скоєння адміністративних 

правопорушень або за підозрою в участі у заворушеннях немає). Зазначена ситуація ха-

рактерна для масових заворушень – хуліганських дій молоді, які виникають ситуативно і 

продовжуються недовгий час, після  чого натовп розпадається без особливого силового 

впливу на нього з боку правоохоронних органів. 

2. Надійшло повідомлення про групові злочинні дії натовпу, які ще продовжують-

ся. Є дані про погроми, пожежі. Є постраждалі внаслідок дій свавільного натовпу (пові-

домлення з лікарень). Недостатня інформація про масштаби групових дій, їх наслідки, а 

також про мотиви скоєного. Дані щодо активних учасників та організаторів подій непо-

вні. Неможливо почати проведення оглядів, інших слідчих (розшукових) дій у зв’язку з 

небезпекою з боку активних учасників групових подій або є підстави вважати, що ці дії 

можуть ініціювати ескалацію заворушень (насамперед – у разі затримання підозрюва-

них). Різновидом цієї ситуації може бути переміщення свавільного натовпу до іншого 

населеного пункту, іншого району, де заворушення продовжуються. У цьому разі надалі 

потрібно вирішувати питання щодо об’єднання кримінальних справ про скоєння масо-

вих заворушень за організацією одних і тих самих осіб в різних населених пунктах. 

3. Наявне кримінальне провадження про вбивство, завдання тілесних ушкоджень, 

зґвалтування, інші злочини. Вбачається зволікання з розслідуванням та притягненням 

винуватих осіб до відповідальності або вбачаються зловживання з боку працівників пра-

воохоронних органів. Це призводить до групових злочинних дій, спрямованих на пред-

ставників влади, на групу населення (причетну до злочинної діяльності, об’єднану на 

етнічній або національній підставі): захоплення заручників, погроми у родичів осіб, яких 

підозрюють у вчиненні злочинів або правоохоронців, які нібито допомагають злочин-

цям. Відомі мотиви вчиненого (вимога негайного покарання винних, помста), організа-

тори та частково – активні учасники подій, але їх місце знаходження є невідомим. 

4. Вчинені масові заворушення. Відомі організатори й активні учасники завору-

шень. Частина з них затримана за вчинення суспільно-небезпечних дій, частина знахо-

диться у розшуку. 

5. Групові злочинні дії в установах Державного департаменту України з питань 

виконання покарань. Є постраждалі, знищене або пошкоджене майно, скоєні погроми. 

Справа може бути порушена у зв’язку з діями, які дезорганізують роботу установи або з 

груповим хуліганством, спричиненням тілесних ушкоджень чи знищенням майна (хоча 

фактично, наприклад, була  не дезорганізація, а повна або часткова паралізація діяльнос-

ті такої установи). 

6. Отримане повідомлення про заворушення та застосування зброї правоохорон-

цями під час нібито зупинення свавілля кримінального натовпу. Справа може бути по-

рушена за перевищення влади та службових повноважень, спричинення тілесних ушко-

джень, загибель внаслідок вогнепальної зброї або спецзасобів та ін. Вирішується 

питання щодо наявності в діях учасників групових дій ознак масових заворушень [9, 

c. 98–102]. 

Вказані ситуації змінюються залежно від наявності або відсутності певних чинни-

ків. Окремі автори до об’єктивних чинників відносять: наявність доказової та орієнтуючої 

інформації; об’єктивне існування джерел доказової інформації і можливість їх встанов-

лення, а також отримання від них доказової інформації; об’єктивні чинники, пов’язані зі 

зникненням доказів; сили та засоби для виявлення та фіксації доказів і орієнтуючої інфор-

мації, гласними та негласними методами, що безпосередньо залучені в цьому процесі, так і 

ті, залучення яких є реально можливим; чинник протидії розслідуванню; кримінально-

правова і громадська оцінка розслідуваної події, яка є на цей момент. До суб’єктивних 

відносять: рівень підготовки слідчого та інших співробітників, їх практичний досвід; пси-

хологічний стан; можливість ухвалювати рішення, цілеспрямовано і методично проводити 

розслідування, здійснювати слідчі дії, оперативно-розшукові заходи та експертні дослі-

дження, постійно змінюючи ситуацію на краще; здібність до реальної оцінки ситуації, до 

виявлення і подолання чинників протидії розслідуванню; наслідки помилкових дій слідчо-

го і співробітників органу дізнання [1, c. 73]. 

 О. П. Кузьменко, вказує, що типові слідчі ситуації початкового етапу розсліду-

вання масових заворушень класифікує за такими критеріями: за характером та заверше-

ністю масових заворушень, масштабністю події та небезпечністю знарядь й засобів, що 

використовуються в ході масових заворушень. У першій групі автор виокремлює такі 

ситуації: 1. Надійшло повідомлення про те, що вчиняються масові заворушення ірраціо-
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нального типу, які виникли спонтанно. Затримані окремі активні учасники масових за-

ворушень, організатори відсутні. 2. Дії натовпу – масові заворушення ірраціонального 

типу завершені. Є відомості про потерпілих, пошкодження та знищення майна, іншу 

матеріальну шкоду. 3. Тривають масові заворушення, що мають організований, заздале-

гідь спланований характер. Інформація про дії натовпу, наслідки злочинних дій, про ак-

тивних учасників та їх мотиви є недостатньою. 4. Активні дії натовпу, зазначені вище, 

завершені, але є підстави вважати, що можлива ескалація заворушень. У другій групі 

виокремлює такі групи: масові заворушення вчиняються в умовах великого міста, участь 

у масових заворушеннях беруть понад тисяча осіб та масові заворушення вчиняються в 

умовах невеликого міста, участь у масових заворушеннях беруть менше тисячі осіб. А в 

третій: в ході масових заворушень учасниками використовується вогнепальна зброя, 

вибухові пристрої або учасники масових заворушень мають при собі вогнепальну зброю, 

вибухові пристрої, висловлюють погрози їх застосування; в ході масових заворушень 

учасники використовують інші знаряддя й засоби [7, с. 80–81]. 

Зазначена типізація вбачається досить цікавою та актуальною, бо вирішує окремі 

завдання у провадженнях цієї категорії. Тобто початковий етап розслідування масових 

заворушень структурується завдяки визначеним ситуаціям. 

Доречною в цьому розрізі вбачається думка М. М. Єфімова, який наголошує на 

тому, що розслідування масових заворушень фактично завжди проводиться в умовах 

загострення ситуації в місті, районі, регіоні; протистояння учасників масових завору-

шень із місцевою владою, впливовими комерційними структурами або злочинними 

угрупованнями суттєво впливає на обстановку розслідування, оскільки це може її пара-

лізувати внаслідок протидії слідству у формі залякування свідків, потерпілих, підозрю-

ваних, а інколи і фактичного саботажу з боку місцевої влади і навіть правоохоронних 

органів [3, с. 41]. 

Проаналізувавши наведені ситуації, а також матеріали кримінальних проваджень, 

ми визначили такі типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заво-

рушень: 

1) отримано відомості про вчинення масових заворушень, виявлено матеріальні 

сліди кримінального правопорушення, наявні свідки та потерпілі, встановлені правопо-

рушники – 54 %; 

2) отримано відомості про вчинення масових заворушень невстановленою осо-

бою, наявні відомості щодо характеру кримінального правопорушення, є свідки та поте-

рпілі – 32 %; 

3) отримано відомості про вчинення масових заворушень від уповноважених осіб, 

наявні відомості щодо характеру кримінального правопорушення, є свідки – 13 %; 

4) виявлено факт вчинення масових заворушень, свідки відсутні – 1 %. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що піж час розслідування масових завору-

шень кількість доказової інформації, що може бути вилучена під час ефективного про-

ведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів, досить велика. Нами визначені такі 

типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заворушень: 

а) отримано відомості про вчинення масових заворушень, виявлено матеріальні сліди 

кримінального правопорушення, наявні свідки та потерпілі, встановлені правопорушни-

ки – 54 %; б) отримано відомості про вчинення масових заворушень невстановленою 

особою, наявні відомості щодо характеру кримінального правопорушення, є свідки та 

потерпілі – 32 %; в) отримано відомості про вчинення масових заворушень від уповно-

важених осіб, наявні відомості щодо характеру кримінального правопорушення, є свідки 

– 13 %; г) виявлено факт вчинення масових заворушень, свідки відсутні – 1 %. 
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SUMMARY 

Anton I. Lisnyak. Typical investigative situations during the investigation of mass riots. The 
article highlights the features of the investigation of mass riots. Typical investigative situations during 
their investigation and the most expedient algorithms of actions of police officers for faster investigation 
of a criminal offense have been considered. 

The author has emphasized that a typical investigative situation is a set of circumstances to be 
proved in criminal proceedings on a crime, other circumstances that have arisen in the course of 
investigative actions, officially and informally established, perhaps even in conjunction with the 
escalation of contradictions between participants, sub ' objects of forensic activity and other persons. 

The author maintains that taking into account the typical and individual in the investigation of each 
specific criminal proceeding makes this process more effective. The role and significance of investigative 
situations are primarily due to the fact that they are a model for clarifying the unknown elements of a 
particular situation; their separation and consideration allows during practical activities to save time to 
determine the feasibility of certain measures in the investigation of crimes. In the typical initial investigative 
situations of certain types of crimes developed by criminologists, data are concentrated that allow to develop 
scientific recommendations for the most effective promotion of general and individual versions in the course 
of investigative activities. Therefore, the typification of the initial investigative situations is an extremely 
important task that will contribute to the development of effective methods for investigating riots, as well as 
effective practical activities for the investigation of crimes of this kind. 

The author has noted that in the investigation of mass riots, the amount of evidence that can be 
seized during the effective conduct of investigative (search) actions and other measures is quite 
significant. The initial investigative situation includes a number of stages, the passage of which means its 
solution. Each of them has its own tasks and ways to solve them. 

Based on the analysis of a number of scholars’opinions and materials of criminal proceedings, the 
author identified typical investigative situations of the initial stage of the investigation of mass riots. 

Keywords: mass riots, organization, tactics, investigative situations, investigative (search) actions. 
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ,  

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

ТА УСУНЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

 
 

Здійснено аналіз та узагальнення результатів досліджень стану протидії наркозлочинності 

в Україні. Проаналізовано причини та умови наркоманії з точки зору соціального явища в сучас-

ному суспільстві. Наводяться статистичні дані про скоєння злочинів у сфері незаконного обігу 

наркотиків. Запропоновано шляхи удосконалення протидії наркозлочинності. 

Ключові слова: наркоманія, наркозлочинність, профілактика наркозлочинності, причини 

та умови, загроза національній безпеці. 

 

Постановка проблеми. Наркоманія – це загроза сучасному суспільству, яку до-

сить складно вилучити з повсякденного життя. Даний високоприбутковий бізнес згодом 

призводить до корупції у державі та смерті громадян. У даний час для наркоорганізо-

ванних злочинних груп головною метою є пошук нових точок збуту, залучення нових 

субʼєктів до споживання і створення нових наркотичних речовин. 

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що ситуація з незаконним обігом 

наркотиків в Україні має масштабний характер, внаслідок чого на законодавчому рівні 

наркоманія визнана явищем, загрозливим національним інтересам і національній безпеці 

України в соціальній сфері, а її ліквідація є одним із напрямків політики держави. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Досліджен-

ню проблеми протидії наркозлочинності приділяли увагу такі науковці, як: О. Бантишев, 

О. Литвак, О. Литвинов, Е. Расюк, О. Шамара та ін. Також це питання було предметом 

дослідження у працях здобувачів наукового ступеня доктора та кандидата юридичних на-

ук, зокрема: А. Бабенко «Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культиву-

ванню наркотиковмісних рослин» (2007 р.), І. Баклан «Кримінологічна характеристика та 

попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана-

логів або прекурсорів, що вчинюються неповнолітніми» (2007 р.), В. Бублейник «Боротьба 

з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспе-

кти» (2007 р.), І. Доброрез «Кримінологічна характеристика та попередження незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркоти-

чних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Авто-

номної Республіки Крим)» (2005 р.), А. Музика «Незаконний обіг наркотичних засобів в 

Україні (кримінальноправове та кримінологічне дослідження)» (1998 р.), Р. Павленко 

«Попередження органами внутрішніх справ незаконного виробництва наркотичних засобів 

та психотропних речовин» (2004 р.), Ю. Пономаренко «Кримінологічна характеристика та 

попередження злочинів у сфері незаконного наркообігу» (2004 р.), В. Пшеничний «Запобі-

гання поширенню наркотизму в Україні (кримінологічна та кримінально-правова характе-

ристика)» (2005 р.), Л. Раєцька «Кримінологічні засади протидії наркоманії в Україні» 

(2007 р.), С. Сорока «Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії» (2010 р.), 

Я. Ступник «Механізм протидії наркозлочинності: кримінологічні засади» (2011 р.), 

В. Тимошенко «Формування системи національної та міжнародної протидії сучасному 

наркобізнесу» (2006 р.) та ін. 

Метою даної статті є аналіз нинішнього стану наркозлочинності в Україні, визна-

чення рівня ефективності протидії цьому явищу та подальших напрямів запобігання. 

Виклад основного матеріалу. Наша держава є учасницею Єдиної конвенції ООН 

про наркотичні засоби 1961 р., Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 р. та Кон-
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венції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 р. Відповідно до зобовʼязань цих Конвенцій, Україна прийняла відповідне 

національне законодавство, зокрема Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори», «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними» тощо. Це свідчить про особли-

ву увагу нашої країни до питання протидії наркозлочинності [1, с. 65]. 

У державі для моніторингу деяких випадків порушень законодавства у сфері обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин, як і в минулі роки, використовуються 

дані, які розміщені на відкритому ресурсі Генеральної прокуратури України (далі – 

ГПУ), що зокрема, містять відомості про зареєстровані кримінальні правопорушення.  

23 163 випадки порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин було зафіксовано в Україні у 2019 році.  

За даними ГПУ у звітному році переважали злочини, пов’язані із незаконним ви-

робництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засо-

бів або психотропних речовин без мети збуту. Так, упродовж 2019 року було зареєстро-

вано 17 906 таких правопорушень.  

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотроп-

них речовин або їх аналогів було обліковано 5257 таких правопорушень.  

За вищезазначеними правопорушеннями було повідомлено про підозру 13 160 

особам. До того ж, згідно зі звітом судів першої інстанції щодо розгляду справ про адмі-

ністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповіда-

льності, протягом 2019 року у судах знаходилося на розгляді 7190 адміністративних 

справ, віднесених до незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пе-

ресилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих 

розмірах [2]. 

Понад 165 тисяч осіб, які постійно споживають наркотики не за медичними пока-

заннями, знаходяться на обліку в МВС України. За даними Міністерства охорони здо-

ровʼя України, щорічно близько 35 тисяч осіб проходять медичне лікування від наркоти-

чної залежності, а до 80 тисяч осіб страждають на розлади психіки та поведінки 

внаслідок зловживання наркотиками, що становить близько 170 осіб на 100 тисяч насе-

лення. За даними соціологічного дослідження, проведеного інститутом Горшеніна у 

2011, 87,6 % українців вважали наркоманію серйозною проблемою для країни [3]. 

Спостерігаються негативні тенденції: «омолодження» споживачів наркотиків і 

зниження віку «знайомства» з ними, залучення в наркосередовище значної кількості жі-

нок, поширення відповідної субкультури, що в підсумку веде до деградації та знищення 

найбільш перспективної верстви населення – молоді. 

У багатьох наукових джерелах можна знайти тези з незначними варіаціями однієї 

теми – «Безробіття, зростання бідності та відтоку селянського населення з аграрних ра-

йонів в містах сприяло розвитку наркобізнесу в більшості сільськогосподарських райо-

нів». Правда, це явище – більше наслідок, а не причина. 

Поширення наркоманії в Україні супроводжується і зростанням рівня наркозло-

чинності у світі. Як відзначає А. Волощук, за інформацією ООН, наразі у світі нарахову-

ється 200 мільйонів споживачів наркотиків. Щорічний прибуток від незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів складає від 55 до 400 мільяр-

дів доларів, що становить не менше 8 % світового валового продукту [23, с. 190]. Вчений 

також зауважує, що незаконний обіг наркотиків справляє негативний вплив на навколи-

шнє середовище. Так, незаконне виробництво коки спричиняє збезлісення 2,5 млн га 

тропічних лісів Амазонки. З метою привернути увагу всього суспільства до проблеми 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щороку 26 

червня весь світ відзначає День боротьби з наркоманією [4, с. 190]. 

Таким чином, поширення наркотиків, розширення кримінальних звʼязків у сфері 

обігу наркотиків несуть загрозу національній безпеці України. У звʼязку з цим необхідне 

цілеспрямоване вивчення даної проблеми на основі системного підходу з урахуванням 

сучасних умов. 

У ході дослідження вважаю за необхідне розглянути наркоманію як соціальне 

явище з двох сторін:  

1. Суспільна функція наркотиків (чому зʼявляється залежність до споживання). 
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2. Особливості процесу і розвитку сучасного суспільного устрою як джерело по-

родження наркотиків (чому в одних країнах дозволяють споживання наркотиків і легалі-

зують їх, а в інших ‒ введено заборону). 

При розгляді суспільної функції наркотиків можна констатувати наявність психоло-

гічних причин їх вживання. Наркотики – це спосіб задовольнити свої потреби візуально, 

тобто на підставі психічних процесів під впливом наркотичних речовин, коли реально це 

не вдається. З психологічної точки зору, це один зі способів подолання світової невлашто-

ваності, хоча б в уяві, відходу від проблем реального світу у світ вигаданий, створений за 

власним сценарієм, випробувати відчуття, яким немає заміни в дійсності, нарешті, це фор-

ма своєрідного протесту проти існування, яке сприймається, як безглузде. 

У цьому випадку не маю наміру виправдати споживання наркотиків, а лише підт-

верджую той факт, що головна потреба будь-якої людини – це потреба в соціалізації, 

тобто в знаходженні свого місця в суспільстві, яке дає право на визнання і повагу з боку 

суспільства. 

Розглядаючи другу сторону наркоманії та наркозлочинності необхідно розуміти, 

що злочинність сама по собі розглядається як складна соціально-динамічна система. 

Традиційно виділяють пʼять груп явищ, досліджуваних у ході кримінологічного 

аналізу. До них відносяться: 

1) Злочинність. Яка реальна поширеність наркоманії в суспільстві, яка її динаміка, 

за яких умов відбувається залучення до наркотиків?  

2) Особистість злочинця. 

3) Особа, яка є потерпілою від злочину. 

4) Причини та умови злочинності. 

5) Окремі аспекти запобігання злочинності як системи державних організаційно-

управлінських заходів. 

Приклад, який до цього часу є актуальним, незважаючи на його глибоке історичне 

походження – Колумбія. Початком внутрішнього колумбійського конфлікту вважається 

1948 рік, потім він поступово перейшов у серйозне соціальне протистояння з США. 

Спочатку наркотики не були причиною даного конфлікту. Але все ж таки, в кінці 1980-х 

років Колумбія стала «кокаїновою республікою». Уряд США був налаштований проти 

Колумбії, оскільки за їхніми даними всі наркотики мали колумбійське походження, що 

становило загрозу національній безпеці США. Так, США зажадало, щоб боротьба з нар-

которгівлею відбувалася за допомогою боротьби з революціонерами та фермерськими 

полями на підконтрольних їм територіях. Однак боротьба необхідна була не тільки з 

наркомафією, а й з корупцією, яка була в урядових та армійських верхах [5]. 

Вивчаючи питання протидії наркозлочинності, хочу відзначити, що окремі науко-

вці усі злочини, пов’язані з наркотиками, за мотивом і способом вчинення поділяють на 

дві групи. Перша ‒ це злочини, що вчиняються у сфері обігу наркотиків – злочинного 

наркобізнесу, під яким слід розуміти дії фізичних і юридичних осіб, які займаються за-

готівлею сировини, виготовленням, зберіганням, транспортуванням, реалізацією нарко-

тичних засобів, рослин або наркомістких лікарських препаратів, або самих наркотичних 

речовин у чистому вигляді, пов’язані з їх незаконним обігом. Другу групу становлять 

злочини, що вчиняються у загальнокримінальний спосіб, – це крадіжка, розбій, грабіж, 

убивство тощо з метою заволодіння наркотиками для їх вживання, розповсюдження чи 

заволодіння грошима для їх придбання або вчинення інших злочинних дій під безпосе-

реднім впливом наркотичного або токсичного сп’яніння [6, с. 219–220]. 

Головною умовою протидії наркозлочинності, наркоманії є наступне: 

1. Вивчення оперативної обстановки в регіоні. Для того щоб розв’язати проблему 

наркоманії на світовому рівні, для початку необхідно налагодити обстановку в регіонах. 

Вивчення причин, форм і умов дозволять синтезувати цілий комплекс заходів щодо бо-

ротьби з наркоманією в регіонах. 

2. Забезпечення превентивних заходів – системне виявлення, припинення, профі-

лактика злочинів. 

3. Створення комплексної програми профілактики та попередження наркоманії. 

Більшість авторів поділяють думку про те, що основним у системі профілактики є 

робота з причинами та умовами злочинності [6]. Проведення профілактичних заходів 

передбачає розробку та здійснення не тільки органами влади на території, що обслугову-

ється, але й іншими субʼєктами профілактики, у тому числі за поданнями правоохорон-

них органів, заходів, спрямованих на підвищення матеріального рівня життя, вдоскона-
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лення системи охорони здоровʼя, дозвілля та освіти. Такі заходи, з одного боку, покли-

кані забезпечити реалізацію поставлених завдань і по оздоровленню соціально-

економічної ситуації, і щодо усунення чинників деформації особистості й міжособистіс-

них відносин, і сприяти зміцненню сімʼї, створення умов для формування повноцінної 

правоохоронної системи. З іншого боку, тільки комплексне здійснення всіх напрямків 

діяльності дозволить повноцінно реалізувати перераховані заходи. 

Слід зазначити, що в законодавчій і правозастосовчій діяльності Україна орієнту-

ється на Конвенцію Організації Обʼєднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин, Конвенцію про психотропні речовини, 

міжнародні договори й стандарти в цій сфері, відповідно до яких прийняті відповідні 

закони та підзаконні нормативні акти. Нині розроблена Стратегія державної політики з 

питань наркотиків до 2020 року. У ній визначено напрями і механізми скорочення неза-

конної пропозиції наркотиків та попиту на них, досягнення балансу в наркополітиці 

держави між каральними заходами щодо незаконного обігу наркотиків і забезпеченням 

їх доступності в медичних цілях. 

Вирішальним чинником ефективної реалізації Стратегії є координаційна функція дер-

жави, яка виконується шляхом нормативно-правового регулювання, здійснення контрольно-

інспекторських заходів і запровадження механізмів взаємодії субʼєктів наркополітики (утво-

рення міжвідомчих робочих груп, обмін інформацією, реалізація спільних проєктів, проведен-

ня спеціальних операцій тощо). Головним координатором діяльності у цій сфері є МОЗ. 

Згідно зі сформованими в останні роки загальносвітовими тенденціями в підході 

до протидії наркотизації акцент боротьби зміщується в площину профілактики наркоти-

зму, зниження споживання таких речовин, соціальної адаптації наркозалежних тощо, з 

одночасним «послабленням» каральних заходів щодо споживачів наркотиків [7]. 

Такі заходи можна розділити на три рівні: загальносоціальні, спеціально-

кримінологічні, індивідуальні. 

Загальносоціальні заходи спрямовані на недопущення формування будь-яких 

криміногенних процесів у суспільстві та полягають у здійсненні на державному рівні 

масштабних політичних, правових, соціально-економічних, культурно-просвітницьких, 

організаційно-управлінських та інших заходів з розвитку основних соціальних інститу-

тів суспільства, підвищенню рівня життя громадян, збереженню їхнього здоровʼя, розви-

тку духовності тощо. 

Спеціально-кримінологічне попередження злочинності, залежно від певних етапів 

вчинення злочинів, складається із заходів профілактики, запобігання злочинам, вчинен-

ня яких планується або готується, а також припинення розпочатих злочинів. 

На індивідуальному рівні заходи з попередження злочинів, повʼязаних з незаконним 

обігом наркотиків, повинні здійснюватися з урахуванням вже наявних і розроблюваних кри-

мінологічних і криміналістичних методик виявлення і впливу на індивіда з метою не допус-

тити вчинення ним злочину. При цьому необхідно враховувати такі особливості наркозло-

чинності, як високий рецидив, наявність інформаційних баз і обліків (які перебувають на 

обліку наркозалежні, особи, яким вироком суду призначено курс лікування, залучені до ад-

міністративної відповідальності за правопорушення у сфері обігу наркотиків тощо), аналізу-

вати іншу інформацію (наприклад, скарги на наркокубло, інформація з місця проживання, 

роботи, навчання, оперативні дані та ін.) [4, с. 150]. Тому до цієї роботи повинні залучатися 

не тільки співробітники правоохоронних органів, а й працівники соціальних служб, нарколо-

ги, психологи, представники волонтерських і громадських організацій. 

Висновки. На основі проведеного аналізу деяких характеристик наркозлочиннос-

ті в Україні можна зробити такі висновки:  

1. Існування офіційної статистичної інформації та показників, що вказують на по-

слаблення рівня наркозлочинності, не висвітлюють фактичного стану вчинення злочинів 

цієї групи та засвідчують латентність цих посягань.  

2. Найбільш розповсюдженими злочинами у сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як свідчить відкритий ресурс 

Генеральної прокуратури України, що в свою чергу, містить дані про зареєстровані кри-

мінальні правопорушення, є такі: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речо-

вин, їх аналогів із метою збуту (ст. 307 КК) та без мети збуту (ст. 309 КК).  

4. Не зважаючи на численну нормативно-правову базу щодо протидії наркозло-

чинності в Україні, у регіонах, де відзначається найвища концентрація наркозлочинів на 
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100 тис. населення, відсутні дієві регіональні програми протидії злочинності. Про це 

багато разів говорилося під час вивчення даної проблеми протидії наркозлочинності, але 

жодних заходів щодо виправлення ситуації зроблено не було. Виходячи з вищевикладе-

ного, вважаємо за необхідне проводити подальше дослідження стану протидії наркозло-

чинності в Україні з метою розробки механізму боротьби з цим «фоновим» явищем. 
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SUMMARY 
Victoriya V. Senko. Causes and conditions of drug crime determination of prevention 

measures and elimination of negative consequences. The article is devoted to the analysis and general-
ization of the results of research on the state of combating drug crimes in Ukraine. The causes and condi-
tions of drug addiction in terms of social phenomena in modern society are analyzed. Statistics on the 
commitment of crimes of drug trafficking are provided. Regarding some ways about improvement the 
fight against drug crimes are proposed. 

23,163 cases of law violations in the field of drug trafficking and circulation of narcotic drugs 
were recorded in Ukraine during 2019. Among the general crime structure in Ukraine, drug trafficking 
crimes consistently take second place after crimes against property and has 12-14 % in total. 

This situation absolutely facilitates by the presence of organized crime in the country. Every year 
around 400 criminal groups and crime organizations are revealed, most of which are related to the illegal 
drug business. This fact indicates the group’s interest  in the existence of such phenomena as drug addic-
tion, to earn huge amount of money. 

Current situation is due of presence of an extensive network of drug trafficking both abroad and 
in the country. The reason of that is the fast development of excess profits (annual turnover of drug dol-
lars in the world is over 500 billion US dollars, for Ukraine this number is about 1 billion US dollars). 
The public danger of drug trafficking is that it causes drug addiction of a huge part of the population of 
Ukraine, provokes the penetration of drug subculture on potential drug users, penetrates into educational 
institutions, the environment of gambling and entertainment business, it is related with general crime, 
contributes to HIV and AIDS. 

Unfortunately, presented information indicates that drug addiction and related drug businesses are 
potential threat to the national security of our country. There are not so many years for our country to 
correct current state, and to take under control the situation with drug trafficking, psychotropic substanc-
es, precursors and their analogues. 

Keywords: drug addiction, drug crime, drug crime prevention, causes and conditions, threat to 
national security. 

https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
https://ridna.ua/2011/07/bilshist-ukrajintsiv-stverdzhuyut-scho-nikoly-ne-vzhyvaly-narkotyky/
https://ridna.ua/2011/07/bilshist-ukrajintsiv-stverdzhuyut-scho-nikoly-ne-vzhyvaly-narkotyky/


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

352 ISSN 2078-3566 

 

УДК 343.13 

DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-352-356 

 

Денис УСАТКІН,
©
 

аспірант  

(Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС 

РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
 

Висвітлено деякі аспекти розслідування групового порушення громадського порядку. Роз-

глянуто організаційно-тактичні заходи щодо проведення допиту підозрюваного для більш швид-

кого та ефективного їх розслідування. 

Зазначено, що групове порушення громадського порядку характеризується великою кількіс-

тю його учасників. Тому допит є досить характерною слідчою (розшуковою) дією під час його розс-

лідування. Крім того, ефективне проведення допиту надає змогу надалі кваліфікувати діяння відпо-

відно до Кримінального кодексу України. Оскільки поряд із зазначеним складом кримінального 

правопорушення постійно відбувається вчинення масових заворушень та групового хуліганства. 

Ключові слова: групове порушення громадського порядку, організація, планування, такти-

ка, слідчі (розшукові) дії, допит. 

 

Постановка проблеми. Групове порушення громадського порядку характеризу-

ється великою кількістю його учасників. Тому допит є досить характерною слідчою (ро-

зшуковою) дією під час його розслідування. Крім того, ефективне проведення допиту 

надає змогу надалі кваліфікувати діяння відповідно до Кримінального кодексу України. 

Оскільки поряд із зазначеним складом кримінального правопорушення постійно вчиня-

ються масові заворушення та групове хуліганство. Тому, актуальність дослідження 

окремих аспектів проведення допиту під час розслідування групового порушення гро-

мадського порядку не викликає сумнівів. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Вивчен-

ням тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування окремих кримі-

нальних правопорушень займалися такі відомі науковці. як В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, А. В. Дулов, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, О. Н. Колесні-

ченко, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, М. І. Порубов, М. В. Салтевський, Р. Л. Сте-

панюк, К. О. Чаплинський, Л. Д. Удалова, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. Але по-

трібно зазначити, що наше дослідження є комплексним підходом до визначення 

організаційно-тактичного забезпечення проведення допиту підозрюваного під час розс-

лідування групового порушення громадського порядку. 

Метою статті є дослідження організаційно-тактичного забезпечення проведення 

допиту підозрюваного під час розслідування групового порушення громадського порядку. 

Виклад основного матеріалу. Говорячи про поняття допиту, зазначимо, що ми 

підтримуємо позицію В. А. Журавля, який визначає його як процесуальну дію, що являє 

собою регламентований кримінально-процесуальними нормами інформаційно-

психологічний процес спілкування осіб, які беруть у ньому участь, спрямований на 

отримання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для встанов-

лення істини у справі [5, с. 252]. 

Загалом, допит – це найбільш поширений спосіб одержання доказів під час розс-

лідування групового порушення громадського порядку. Безумовно, необхідною переду-

мовою допиту є підготовка до нього. Вона охоплює низку конкретних заходів: 

а) вивчення матеріалів провадження; б) ознайомлення з даними про особу допитуваного; 

в) складання плану допиту (у разі потреби). Найбільша складність під час розслідування 

кримінальних проваджень зазначеної категорії полягає в організації допитів в умовах 

необхідності збирання інформації про подію, очевидцями якої була велика кількість 
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осіб, багато з яких могли бути її учасниками. Для того щоб слідчі працювали узгоджено 

і цілеспрямовано, а результати їх дій можна було аналізувати і використовувати, у кож-

ному окремому випадку складаються спеціальні анкети, в яких надано перелік питань, за 

допомогою яких забезпечується отримання всіх необхідних даних [1, с. 20]. 

Аналіз даних анкетування працівників поліції дозволив виокремити наступні слі-

дчі ситуації, що найчастіше трапляються в ході допиту підозрюваного під час розсліду-

вання групового порушення громадського порядку: 

– підозрюваний добровільно повідомляє інформацію про обставини учинення 

кримінального правопорушення, конфліктна ситуація відсутня (23 %); 

– підозрюваний повідомляє інформацію про обставини вчинення протиправних 

дій, проте не висвічує її у повному обсязі (15 %). Це відбувається через страх помсти з 

боку співучасників (11 %), у зв’язку із залежністю від організатора кримінального пра-

вопорушення (8 %), зацікавленістю в результатах розслідування (81 %); 

– підозрюваний не бажає давати правдиві і повні показання – наявність конфлікт-

ної ситуації (48 %); 

– підозрюваний повністю відмовляється від спілкування зі слідчим, відмовляється 

давати показання та брати участь у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій 

(16 %); 

– підозрюваний не заперечує факт і зміст протиправних дій, проте заперечує свою 

участь у їх вчиненні (8 %). 

З приводу цього В. О. Коновалова зазначає, що, визначаючи тактичні прийоми 

допиту й оцінюючи отримані показання, необхідно з’ясовувати: 

– умови, в яких свідок або підозрюваний спостерігав предмети і явища (удень, 

вночі, близько, далеко, тобто об’єктивні чинники); 

– психічний стан допитуваного на момент сприйняття чи після нього (був свідок 

зляканий, вражений, хвилювався, знаходився у несвідомому стані, сп’янінні тощо); 

– загальний стан органів почуттів людини (стан зору, органів слуху, нюху тощо); 

– загальну здатність до конкретного сприймання й запам’ятовування (зі слів до-

питуваного потрібно уточнити, що він краще сприймає й запам’ятовує – колір, номера, 

прізвища тощо) [4, с. 9]. 

У процесі допиту, як зазначає А. М. Клім, доречно застосовувати такі групи так-

тичних прийомів, які: 

1) спонукають допитуваного до міркувань і давання свідчень (постановка запи-

тань, що дозволяють уточнити, яка саме інформація відома допитуваному; постановка 

нагадуючих запитань, уточнення емоційного стану допитуваного, обстановки, умов, за 

яких формувалися його свідчення, оживлення асоціативних зв’язків з метою відновлення 

у пам’яті сприйнятих ним чинників); 

2) здійснюють психологічний тиск на допитуваного (наміри допитуваного відмо-

витися від протидії і введення слідства в оману, створення уяви про безнадійність таких 

спроб, використання сумнівів допитуваного у спроможності дотримуватися до кінця 

обраної ним негативної позиції, пред’явлення зненацька найбільш важливих доказів); 

3) застосовувані у безконфліктних ситуаціях (створення доброзичливої обстанов-

ки на допиті, що сприяють даванню повних і достовірних свідчень, актуалізація асоціа-

тивних зв’язків та надання допомоги у згадуванні сприйнятих допитуваним фактів, пос-

тановка уточнюючих питань з метою не допустити у свідченнях прогалин та 

неточностей); 

4) використовувані у конфліктних ситуаціях (створення на допиті суворо робочої 

обстановки, яка була несприятливою для вираження неприязні до слідчого, а навпаки, ви-

кликала б повагу до нього, подолання негативної позиції, створення враження про повну 

поінформованість слідчого про обставини провадження, переконання допитуваного у без-

корисності конфліктувати, суперничати та приховувати відомі йому факти тощо) [2, с. 33]. 

Зі свого боку М. П. Хайдуков виділив такі групи класифікації тактичних прийомів: 

– приховування намірів слідчого щодо мети впливу; 

– створення в учасників досудового слідства уявлення про майже повну поінфор-

мованість слідчого стосовно обставин учиненого злочину і наявність доказів, що викри-

вають злочинця; 

– створення у певного учасника досудового слідства уявлення про те, що інші 

учасники надали правдиві свідчення; 

– виявлення прихованих об’єктів та осіб, які переховуються; 
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– прийоми, спрямовані на створення в учасників досудового слідства уявлення про 

недостатню поінформованість слідчого стосовно відомостей, що є достатніми як для викрит-

тя в неправді несумлінних учасників, так і для розслідування злочину загалом [10, с. 64]. 

Як бачимо, тактичних прийомів, що визначають різні науковці, досить багато. Ми 

переконані, що вони надають допомогу в ході проведення допитів. Водночас на основі 

аналізу анкетування співробітників слідчих підрозділів поліції нами визначено основні 

тактичні прийоми допиту під час розслідування групового порушення громадського по-

рядку, зокрема: 

– встановлення психологічного контакту із допитуваним (100 %); 

– викладання показань у формі вільної розповіді (88 %); 

– постановку запитань (92 %); 

– застосування науково-технічних засобів (65 %); 

– пред’явлення доказів (49 %); 

– створення уявлення про інформованість слідчого (47 %). 

Розглянемо деякі з них. Ми погоджуємося з М. І. Порубовим, який рекомендує з 

метою викриття допитуваного щодо його заяви про алібі використовувати такий при-

йом: детально зафіксувати його свідчення про події дня, коли вчинено злочин, і запро-

понувати йому занести саме цю частину протоколу. Це пояснюється тим, що людина 

фізично не в змозі точно запам’ятати всіх фактів кожного прожитого дня, тому за-

пам’ятовує найбільш яскраві з них. Зрозуміло, що злочин належить до розряду незви-

чайних подій, тому день, коли він був вчинений, краще запам’ятовується. Крім того, 

правопорушник, продумуючи алібі, прагне утримати у пам’яті обставини події. Слідчий 

у процесі допиту запитує в підозрюваного, чим пояснити той факт, що він так докладно 

запам’ятав якраз день учинення злочину, а дні, що йому передували та наступні, так по-

гано запам’ятав. Зазначений прийом здебільшого дозволяє встановити навмисну неправ-

ду в показаннях підозрюваного [7, с. 195]. 

Переважно допит починається з вільної розповіді допитуваної особи. Водночас 

найчастіше вільна розповідь не дає вичерпної інформації. Адже особа може не надавати 

значення яким-небудь відомим йому обставинам, вважаючи їх неістотними для слідства, 

а тому не згадує про них. Іноді свідок не вміє точно сформулювати думку, забуває щось 

тощо. У цьому застосовують такий тактичний прийом, як допит у формі запитань [6, 

с 31]. Процес відтворення інформації у вербальній формі нерідко являє собою певні 

складнощі для допитуваного. Відтворення, як і пам’ять загалом – це динамічний актив-

ний процес, що ґрунтується на гнучких рухомих зв’язках і піддається свідомому контро-

лю. Зв’язок відтворення з процесами мислення відомий давно. Дійсно, у відтворенні ін-

формації процеси мислення відіграють дуже важливу роль. Очевидно, що вирішення 

складного завдання вимагає участі не тільки пізнавальних, але й інших психічних проце-

сів, однак провідна роль належить саме пізнавальним розумовим процесам. Змістом від-

творення є відновлення того, що було сприйнято в минулому; розумові ж операції тут є 

як засоби, що допомагають адекватному правильному відображенню минулих подій [9, 

с. 24]. Тому після вільної розповіді починається постановка запитань. Для послідовної та 

правильної постановки запитань необхідно визначити предмет допиту. 

Як зазначають О. Р. Ратінов і Ю. П. Адамов, слідчому не потрібно вдаватися до 

брехливих тверджень, тому що він має необмежений запас засобів. Зокрема, відмова 

повідомляти дані, які бажають дізнатися зацікавлені особи, замовчування, репліки і зая-

ви, що допускають багатозначне тлумачення, створення ситуацій, які приховують дійс-

ність, різноманітні запитання, які можуть викликати ті чи інші здогадки допитуваного. 

Такий характер дій, на їхню думку, не суперечить критеріям допустимості тактичних 

прийомів [8, с. 101]. 

І дійсно, під час розслідування досліджуваного виду кримінального правопору-

шення не всі особи розуміють важливість тих чи інших обставин для розслідування. Са-

ме тому постановка запитань після вільної розповіді є просто необхідною. Тому наступ-

ними прийомами, що спрямовані на виявлення та корективу добросовісної помилки у 

показаннях, саме вони і будуть. Пред’явлення речових доказів в натурі надає змогу здій-

снити більший вплив на правопорушника. Головне в цьому, по-перше, підібрати най-

більш доцільні докази, а, по-друге, вибрати для цього правильний та відповідний момент 

допиту. Ми підтримуємо позицію В. С. Комаркова, який здійснив класифікацію способів 

пред’явлення доказів так: 

– за характером використання доказів у розслідуванні (пред’явлення доказів на 
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одному допиті; пред’явлення доказів у ході низки допитів однієї особи); 

– за характером взаємозв’язку доказів у кримінальній справі (роздільне 

пред’явлення одиничних доказів; пред’явлення комплексу взаємозв’язаних доказів; 

пред’явлення всієї системи доказів); 

– за характером демонстрації доказів на допиті (згадка про наявні докази на допи-

ті; перерахування наявних доказів із вказівкою джерел їх походження; показ доказів до-

питуваному не повністю, як би ненавмисно; надання допитуваному можливості розгля-

нути, вивчити доказ); 

– за характером додаткових умов, що підсилюють дію на допитуваного 

пред’явлених доказів (несподіване пред’явлення доказів; пред’явлення доказів після по-

переднього з’ясування обставин, пов’язаних з ними; пред’явлення доказів і роз’яснення 

їх значення у кримінальному провадженні; використання науково-технічних засобів для 

роз’яснення допитуваному особливостей доказів, що пред’являються; супровід 

пред’явлення доказів описам передбачуваного ходу події, що розслідується, і його об-

ставин) [3, с. 32]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що під час розслідування групового пору-

шення громадського порядку досить характерною слідчою (розшуковою) дією є допит. 

На основі аналізу анкетування співробітників слідчих підрозділів поліції нами визначено 

основні тактичні прийоми допиту під час розслідування групового порушення громадсь-

кого порядку, зокрема: встановлення психологічного контакту із допитуваним (100 %); 

викладання показань у формі вільної розповіді (88 %); постановку запитань (92 %); за-

стосування науково-технічних засобів (65 %); пред’явлення доказів (49 %); створення 

уявлення про інформованість слідчого (47 %). Ефективне застосування визначених так-

тичних прийомів дозволить уповноваженій особі найбільш швидко досягнути мети про-

ведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії. 
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SUMMARY 

Denys H. Usatkin. Organizational and tactical support for the interrogation of a suspect in 
the investigation of a group violation of public order. The article deals with covering some aspects of 
the investigation of a group violation of public order. Organizational and tactical measures for 
interrogation of the suspect are considered for faster and more effective investigation. 

The author has  noted that the group violation of public order is characterized by a large number 
of its participants. Therefore, the interrogation is a very typical investigative (search) action in its 
investigation. In addition, the effective conduct of interrogation makes it possible to further qualify the act 
in accordance with the Criminal Code of Ukraine. Because along with the specified structure of a criminal 
offense mass riots and group hooliganism are constantly committed. 

The author supports the position that the interrogation is a regulated by criminal procedure 
information and psychological process of communication of persons involved in it, aimed at obtaining 
information about the facts known to the interrogated that are important for establishing the truth in 
criminal proceedings. 

It has been determined that interrogation is the most common way to obtain evidence in the 
investigation of a group violation of public order. Of course, a necessary precondition for interrogation is 
preparation for it. It covers a number of specific activities: study of the materials of the proceedings; 
acquaintance with the data on the identity of the interrogated; if necessary - drawing up an interrogation 
plan. The greatest difficulty in investigating cases of this category is the organization of interrogations in 
the context of the need to gather information about the event, which was witnessed by a large number of 
people, many of whom could be participants. 

Based on the analysis of the survey of police investigators, the author has identified the main 
tactics of interrogation in the investigation of group violations of public order, in particular: establishing 
psychological contact with the interrogated (100%); teaching testimony in the form of a free story (88%); 
asking questions (92%); application of scientific and technical means (65%); presentation of evidence 
(49%); creating an idea of the investigator's awareness (47%). 

Keywords: group violation of public order, organization, planning, tactics, investigative (search) 
actions, interrogation. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОКАРАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗА КРИМІНАЛЬНІ 

ПРОСТУПКИ 
 

Надано кримінально-правову характеристику покаранням, передбаченим за кримінальні 

проступки. Визначено, які покарання можуть бути застосовані судом як основні та додаткові. Про-

аналізовано розміри основних покарань у вигляді штрафу, громадських робіт, виправних робіт, 

арешту, обмеження волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльніс-

тю, службового обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні. 

Опрацьовано статистичні дані Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих криміналь-

них проступків та результатів їх досудового розслідування за липень-листопад 2020 року.  

Ключові слова: класифікація кримінальних правопорушень, кримінальний проступок, кри-

мінальна відповідальність, покарання, покарання, не пов’язані з позбавленням волі.  
 

Постановка проблеми. Законодавча регламентація кримінального проступку у 

вітчизняній класифікації кримінально караних діянь дозволяє виокремити кримінальні 

правопорушення, суспільна небезпечність яких є меншою, порівняно із злочинами. За-
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стосування від імені держави покарання до особи, визнаної винною у вчиненні криміна-

льного проступку, є реалізацією заходів примусу, прояв яких полягає в обмеженні прав і 

свобод засудженої особи. Кримінальний кодекс України встановлює вичерпний перелік 

покарань, які можуть бути застосовані судом. Тісний взаємозв’язок Загальної та Особ-

ливої частин закону про кримінальну відповідальність дає змогу здійснювати тлумачен-

ня санкцій кримінально-правових норм щодо видів та розмірів покарань, передбачених 

за діяння, які належать до категорії кримінального проступку.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окрема 

увага питанням існування кримінального проступку у класифікації кримінально караних 

діянь була надана М. М. Дмитруком, М. І. Загородніковим, П. В. Коробовим, 

Н. Ф. Кузнєцовою, М. І. Ковальовим, В. П. Махоткіним, А. В. Наумовим, В. Ф. Фефіло-

вою, Т. В. Цатурян, М. Д. Шаргородським та ін. Дослідження деяких законодавчих аспе-

ктів  запровадження кримінального проступку на монографічному рівні було здійснено 

О. С. Скок у 2017 р. [1].   

Мета статті полягає у здійсненні кримінально-правового аналізу санкцій норм 

Особливої частини Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність 

за кримінальні проступки.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу 

України (далі – КК України) загальними засадами призначення судом покарання є: призна-

чення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини стат-

ті) Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинене криміна-

льне правопорушення, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК України; 

призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК України; призна-

чення покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопору-

шення, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання [2].  

Постанова Пленуму Верховного Суду від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику приз-

начення судами кримінального покарання» у п. 1 звертає увагу судів на те, що вони при 

призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається 

винним у вчиненні злочину (кримінального правопорушення, у зв’язку із змінами, вне-

сеними до КК України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій криміналь-

них правопорушень» від 22 листопада 2018 р. № 2617-19 [3]), мають суворо додержува-

ти вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки 

саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості 

та індивідуалізації покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправ-

лення засудженого та попередження нових злочинів (кримінальних правопорушень) [4]. 

Статистичні дані Генеральної прокуратури України про зареєстровані криміналь-

ні правопорушення та результати їх досудового розслідування за п’ять місяців 2020 ро-

ку, з липня по листопад поточного календарного року, що пов’язано із набранням чин-

ності з 1 липня 2020 року згаданого Закону України № 2614-19 в частині зміни положень 

ст. 12 КК України та появи категорії кримінального проступку, показують таке: всього 

зареєстровано кримінальних проступків – 63 902 (липень), 17 070 (серпень), 8 976 (вере-

сень), 9 902 (жовтень), 6 803 (листопад). За п’ять місяців 2020 року кримінальних про-

ступків проти життя та здоров’я особи – 19 261; кримінальних проступків проти волі, 

честі та гідності особи – 0; кримінальних проступків проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи – 8; кримінальних проступків проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина – 4 710; кримінальних проступків проти 

власності – 52 758; кримінальних проступків у сфері господарської діяльності – 218; 

кримінальних проступків проти довкілля – 635; кримінальних проступків проти громад-

ської безпеки – 0; кримінальних проступків проти безпеки виробництва – 725; криміна-

льних проступків проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 1 997; кримінальних 

проступків проти громадського порядку та моральності – 1 009; кримінальних проступ-

ків у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсо-

рів та інших кримінальних проступків проти здоров’я населення – 11 732; кримінальних 

проступків у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації – 316; кримінальних проступків проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кри-

мінальних проступків проти журналістів – 11 415; кримінальних проступків проти пра-

восуддя – 1 862; кримінальних проступків проти встановленого порядку несення війсь-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n688
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n250
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1465899605048232#n9
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кової служби (військові кримінальні проступки) – 7; кримінальних проступків проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку – 0 [5].  

Положення статті 12 КК України закріплюють, що кримінальним проступком є пе-

редбачене КК України діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне 

покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (далі – н.м.д.г.) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.  

Відповідно до ст. 53 КК України розмір штрафу визначається судом залежно від 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану 

винного в межах від тридцяти н.м.д.г. до п’ятдесяти тисяч н.м.д.г., якщо статтями Особ-

ливої частини КК України не передбачено вищого розміру штрафу.  

КК України, в Особливій частині, покарання у вигляді штрафу за кримінальні 

проступки встановлює таких розмірів : до п’ятдесяти н.м.д.г. (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 

1 ст. 139, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 168, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 173, ст. 174, ч. 1 ст. 192, ст. 195, ч. 1 

ст. 280,  ст. 285, ст. 295, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 323, ч. 1 ст. 337, ст. 339, ст. 356, ч. 1 ст. 357, 

ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 412, ст. 445); до сімдесяти н.м.д.г. ( ч. 1 ст. 319, ч. 2 

ст. 337); до ста н.м.д.г.  (ч. 1 ст. 184, ст. 247, ч. 1 ст. 268, ст. 284, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 353); 

до двохсот н.м.д.г. (ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 358); до однієї тисячі н.м.д.г. (ч. 2 ст. 154, ч. 1 ст. 

183, ч. 1 ст. 358); до трьох тисяч н.м.д.г. (ч. 2 ст. 286
1
, ч. 1 ст. 400

1
); від п’ятдесяти до 

ста н.м.д.г. (ч. 2 ст. 125, ст. 132, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163); від п’ятдесяти до трьохсот 

н.м.д.г. (ч. 1 ст. 385, ст. 386); від ста до ста п’ятдесяти н.м.д.г. (ч. 1 ст. 193); від ста до 

двохсот н.м.д.г. (ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 188
1 
, ч. 1 ст. 397); від ста до трьохсот н.м.д.г. (ч. 1 

ст. 159
1
, ч. 2 ст. 159

2
, ч. 1 ст. 381, ч. 2 ст. 387); від ста до п’ятисот н.м.д.г. (ч. 1 ст. 310); 

від ста до однієї тисячі н.м.д.г. ( ч. 1 ст. 351
1, 
ч. 1 ст. 351

2
); від ста п’ятдесяти до двох-

сот п’ятдесяти н.м.д.г. (ст. 290); від двохсот до трьохсот н.м.д.г. (ч. 1 ст. 197
1
); від 

двохсот до п’ятисот н.м.д.г. (ч. 3 ст. 171); від трьохсот до п’ятисот н.м.д.г. (ч. 3 ст. 

159
1
, ч. 2 ст. 397); від п’ятисот до однієї тисячі н.м.д.г. (ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 216); від 

однієї тисячі до двох тисяч н.м.д.г. (ч. 1 ст. 283, ч. 1 ст. 286 
1
, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 302, ч. 

1 ст. 342, ч. 1 ст. 351); від однієї тисячі до трьох тисяч н.м.д.г. ( ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 209
1
, 

ст. 232, ч. 1 ст. 239
1
, ч. 1 ст. 239

2
, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 253, ч. 1 ст. 

254, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 282, ст. 293, ч. 1 ст. 298, ч. 1 

ст. 299, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 360); від однієї тисячі п’ятисот до двох тисяч н.м.д.г. (ч. 1 

ст. 213), від однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот н.м.д.г. (ч. 1 ст. 241); від 

двох тисяч до трьох тисяч н.м.д.г. (ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 351). 

Виключно штраф передбачено в санкціях статей Особливої частини КК України: 

ч. 1 ст. 183, ч. 1 ст. 209
1
, ч. 1 ст. 216, ст. 232, ч. 1 ст. 253, ч. 1 ст. 286

1
, ч. 2 ст. 286

1
.  

Варто зазначити, що з урахуванням положень ч. 1 ст. 53 КК України санкції норм, 

які містять покарання у вигляді штрафу із визначенням тільки верхньої межі покарання, 

наприклад «до ста н.м.д.г.», треба розуміти як «від тридцяти н.м.д.г. до ста н.м.д.г.», 

адже нижча межа покарання у вигляді штрафу становить тридцять н.м.д.г. 

У разі вчинення кримінального проступку, крім штрафу, судом може бути приз-

начене й інше покарання, не пов’язане із позбавленням волі, до яких належать громадсь-

кі роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю, службове обмеження для військовослужбовців, 

тримання в дисциплінарному батальйоні. 

Виключно арешт передбачено в санкції ст. 395, а обмеження волі в санкціях ч. 4 

ст. 134, ст. 335, ч. 3 ст. 387, ч. 1 ст. 435.   

Всі інші санкції статей, що закріплюють альтернативні покарання за кримінальні про-

ступки, виглядають так: штраф/громадські роботи/виправні роботи – ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 139, 

ч. 1 ст. 168; штраф/громадські роботи/виправні роботи/арешт – ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 192, ч. 1 

ст. 193, ст. 195; штраф/виправні роботи – ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 184, ч. 1 ст. 387; 

арешт/обмеження волі – ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 389, ч. 1 ст. 389
1
, ст. 390

1
; 

штраф/громадські роботи/виправні роботи/обмеження волі – ст. 132, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 190; 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю/виправні робо-

ти/обмеження волі – ч. 1 ст. 144; штраф/обмеження волі – ч. 2 ст. 154, ч. 3 ст. 171, ч. 2 ст. 173, 

ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 139
1
, ч. 1 ст. 239

2
, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 254, ч. 1 

ст. 268, ч. 1 ст. 298, ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 351, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 397;  

штраф/виправні роботи/обмеження волі – ч. 1 ст. 159
1
, ч. 2 т. 159

1
, ч. 3 ст. 159

1
, ч. 1 ст. 162, 

ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 188
1
, ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 282, ст. 290, 

ч. 1 ст. 381; громадські роботи/арешт/обмеження волі – ч. 1 ст. 164, ч. 2 ст. 164; громадські 
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роботи/виправні роботи/обмеження волі – ч. 2 ст. 165; штраф/арешт/обмеження волі – ч. 1 

ст. 171, ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 281, ст. 298, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 299, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 351, ч. 1 

ст. 351
1
, ч. 1 ст. 351

2
, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 387; 

штраф/ позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю/виправні 

роботи – ч. 1 ст. 172; штраф/позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю/арешт/обмеження волі – ч. 1 ст. 173; штраф/громадські роботи/арешт/обмеження 

волі – ст. 174, ч. 1 ст. 319; штраф/виправні роботи/арешт/обмеження волі – ч. 1 ст. 182, ч. 1 

ст. 279, ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 283, ст. 284, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 342, ч. 1 ст. 397; штраф/громадські 

роботи/виправні роботи/арешт/обмеження волі – ч. 1 ст. 185; штраф/громадські робо-

ти/обмеження волі – ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 360; виправні роботи/обмеження волі – ч. 1 

ст. 276, ч. 1 ст. 389; штраф/виправні роботи/арешт – ст. 285, ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 343, ст. 356, 

ст. 386; штраф/ позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю – 

ч. 1 ст. 323; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльніс-

тю/арешт/обмеження волі – ч. 2 ст. 343; виправні роботи/арешт/обмеження волі – ч. 1 ст. 355, 

ч. 1 ст. 384; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльніс-

тю/обмеження волі – ч. 1 ст. 371; штраф/службові обмеження для військовослужбов-

ців/тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців – ч. 1 ст. 412 КК України.  

Потрібно звернути увагу на те, що кожен з видів покарань, визначених у санкціях 

статей, встановлено відповідних розмірів. Зокрема, покарання у вигляді громадських 

робіт: від шістдесяти до ста двадцяти годин (ст. 195), від вісімдесяти до ста двадцяти 

годин (ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165), від вісімдесяти до двохсот сорока годин (ч. 1 ст. 185), до 

ста двадцяти годин (ч. 1 ст. 360), від ста двадцяти до двохсот годин (ст. 247), від ста два-

дцяти до двохсот сорока годин (ч. 2 ст. 164, ч. 2 ст. 165, ст. 174), від ста п’ятдесяти до 

двохсот сорока годин (ч. 2  ст. 125), від ста шістдесяти до двохсот сорока годин (ч. 1 

ст. 248, ч. 1 ст. 319), до двохсот годин (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 139), від двохсот 

до двохсот сорока годин (ч. 1 ст. 190), до двохсот сорока годин (ст. 132, ч. 1 ст. 168, ч. 1 

ст. 192, ч. 1 ст. 193); виправні роботи: до одного року (ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 125, ч. 1 

ст. 126, ч. 1 ст. 165, ст. 195, ч. 1 ст. 343), до двох років (ст. 132, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 144, 

ч. 1 ст. 159
1
, ч. 3 ст. 159

1
, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 168, ч. 1 ст. 172, ч. 1 

ст. 175, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 188
1
, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ч. 1 

ст. 193, ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 

280, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 283, ст. 284, ст. 285, ст. 290, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 342, 

ч. 1 ст. 355, ст. 356, ч. 1 ст. 381, ч. 1 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 387, ч. 1 ст. 389, ч. 1 ст. 397); 

арешт: від трьох до шести місяців (ч. 2  ст. 164,  ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 358), до шести міся-

ців (ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 173, 

ст. 174, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 193, ст. 195, ч. 1 ст. 197
1
, 

ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 283, ст. 284, ст. 285, ст. 293, ст. 295, ч. 1 

ст. 296, ч. 1 ст. 298
1
 , ч. 1 ст. 299, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 337, ч. 2 ст. 337, ст. 339, 

ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 343, ч. 1 ст. 350, ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 351
1
 , ч. 1 ст. 351

2
 , ч. 1 ст. 353, 

ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 385, ст. 386 ,  ч. 2 ст. 387, ч. 2 

ст. 389, ч. 1 ст. 389
1
, ст. 390

1
, ст. 395, ч. 1 ст. 397, ст. 445); обмеження волі: до одного 

року (ч. 1 ст. 213), від  одного до трьох років (ч. 1 ст. 360), до двох років (ч. 2 ст. 125, ч. 1 

ст. 129, ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 154, ч. 1 ст. 159
1
,
 
ч. 2 ст. 159

1
, ч. 3 ст. 159

1
, ч. 1 ст. 164, ч. 1 

ст. 165, ч. 1 ст. 173, ст. 247, ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 271, ст. 284, ч. 1 ст. 298 , ч. 1 ст. 302, ч.  1 

ст. 355, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 389, ст. 390, ч. 1 ст. 435), від двох до 

трьох  років (ч. 2 ст. 164, ч. 2 ст. 165), до трьох років (ст. 132, ч. 1 ст. 150 , ч. 1 ст. 162, 

ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 173, ст. 174, ч.1 ст. 182, ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 

192, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 239
2,
, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 268, 

ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 283, 

ст. 290, ст. 295, ч. 1 ст. 299, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 319, ст. 335, ч. 1 ст. 342, ч. 1 

ст. 350, ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 351
1
, ч. 1 ст. 351

2
, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 2 

ст. 358, ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 381, ч. 2 ст. 387, ч. 2 ст. 389, ч. 1 ст. 389
1
, ч. 1 ст. 397, ч. 2 

ст. 397), від трьох до п’яти років (ч. 3 ст. 387), до чотирьох років (ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 

343), до п’яти років (ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 296, ч. 1 

ст. 309, ч. 2 ст. 351); службове обмеження для військовослужбовців до двох років (ч. 1 

ст. 412); позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 

п’яти років (ч. 1 ст. 371); тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

до одного року (ч. 1 ст. 412); позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю: до трьох років (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 323, ч. 2 ст. 343 , ч. 2 
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ст. 351), до п’яти років (ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 371). 

Окрему увагу привертають випадки, коли у санкція досліджуваних кримінально-

правових норм поряд із основним покаранням передбачено додаткове покарання. Напри-

клад, поряд з основним покаранням у вигляді штрафу закріплено додаткове покарання у ви-

гляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох 

років (ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 183, ч. 1 ст. 209
1
, ст. 232, ч. 1 ст. 253); позбавлення права керування 

транспортними засобами від двох до трьох років (ч. 2 ст. 286
1
) та до трьох років (ч. 1 ст. 

286
1
). Застосування додаткового покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти н.м.д.г. чи без 

такого (ч. 1 ст. 144), позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльні-

стю до двох років або без такого (ч. 1 ст. 275), позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю до трьох років або без такого (ч. 1 ст. 298, ст. 132, ч. 1 ст. 

150, ч. 1 ст. 239
1
, ч. 1 ст. 239

2
, ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 387, ч. 2 ст. 397, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 272, ч. 3 

ст. 387, ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 171)  та на п’ять років (ч.1 ст. 159
1
, ч. 2 ст. 159

1
, ч. 3 ст. 159

1
), – 

регламентовані поряд із основним покаранням у вигляді обмеження волі. Також позбавлення 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років (ч. 1 ст. 175) є 

поряд із основним покаранням у вигляді виправних робіт.   

Висновки. Здійснений кримінально-правовий аналіз покарань, передбачених за 

кримінальні проступки, показав, що по-перше, ними можуть бути виключно покарання, 

не пов’язані із позбавленням волі, підґрунтям чого є регламентація особливостей дослі-

джуваної категорії кримінального правопорушення в Загальній частині КК України. За 

вчинення кримінального проступку можуть бути застосовані такі основні покарання, як: 

штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певної діяльністю, службове обмеження для війсь-

ковослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні. При цьому найбільшу кіль-

кість становлять санкції, що передбачають альтернативні покарання у вигляді штрафу 

або обмеження волі. Крім того, деякі санкції закріплюють обов’язкові або альтернативні 

додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи за-

йматися певною діяльністю, позбавлення права керування транспортними засобами.   
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SUMMARY 
Iryna V. Shylo. Criminal-legal description of penalties imposed for criminal offenses. The crim-

inal-legal characteristic of the punishment provided for criminal offenses is given. It is determined what 
punishments can be applied by the court as the main and additional. The size of the main punishments in the 
form of fines, community service, correctional labor, arrest, restriction of liberty, deprivation of the right to 
hold certain positions or engage in certain activities, service restrictions for servicemen, detention in a disci-
plinary battalion were analyzed. Taking into account the provisions of the Law on Criminal Liability, the 
general principles of sentencing by a court in case of a criminal offense are established, which are: sentenc-
ing within the limits established in the sanction of the article (sanctions of part of the article) of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine; except as provided in Part 2 of Art. 53 of the Criminal Code of 
Ukraine; sentencing in accordance with the provisions of the General Part of the Criminal Code of Ukraine; 
sentencing for a criminal offense, taking into account the identity of the perpetrator and mitigating and ag-
gravating circumstances. The statistical data of the Prosecutor General's Office of Ukraine on registered 
criminal offenses and the results of their pre-trial investigation for July-November 2020, which showed that 
a total of registered criminal offenses in July 63 902, August 17 070, September 8 976, October 9 902, No-
vember 6 803 The largest number are criminal offenses against life and health of a person; against property; 
in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors and other 
criminal offenses against public health; against the authority of public authorities, local governments, associ-
ations of citizens and criminal offenses against journalists.  

Keywords: classification of criminal offenses, criminal misdemeanor, criminal liability, punish-
ments, punishments not related to imprisonment. 
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(управління стратегічних розслідувань  

в Запорізькій області Департаменту 

 стратегічних розслідувань  

Національної поліції України) 

 

ТИПІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗБУТУ  

ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ  

МЕРЕЖЕЮ «ІНТЕРНЕТ» 

 
Здійснено спробу виокремлення типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідуван-

ня злочинів, пов’язаних із незаконним збутом та розповсюдженням порнографічної продукції у 

мережі «Інтернет». Акцентовано на фрагментарності розгляду питань, пов’язаних з плануванням 

розслідування цих злочинів. Аргументовано доцільність розробки типового алгоритму розсліду-

вання цієї категорії злочинів за сприятливих та несприятливих слідчих ситуацій. Внаслідок емпі-

ричного дослідження запропоновано шляхи щодо оптимізації роботи слідчого та оперативного 

працівника під час організації розслідування вказаних злочинів. 

Ключові слова: порнографічні предмети, збут, розповсюдження, слідча ситуація, алго-

ритм розслідування.  
 

Постановка проблеми. Розслідуванню злочинів, пов’язаних із збутом та розпо-

всюдженням порнографічної продукції мережею «Інтернет», притаманна динамічна змі-

на різнопланових ситуацій, зумовлена численними чинниками і, насамперед, характером 

вчинення злочину з використанням ІТ-технологій, що невпинно розвиваються та вдос-

коналюються, його наслідками, специфічними умовами доказування, за яких проводять-

ся слідчі (розшукові) дії, у т.ч. негласні (далі – СРД та НСРД) у кримінальному прова-

дженні.  

Об’єктом нашого дослідження є типові слідчі ситуації, що виникають на початко-

вому етапі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним збутом та розповсюджен-

ням порнографічної продукції у мережі «Інтернет», предметом – типовий алгоритм роз-

слідування цієї категорії злочинів.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Методо-

логічним підґрунтям нашого дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних 
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вчених, які досліджували аналізовані питання з позицій науки кримінального права, тео-

рії і практики кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяль-

ності, зокрема: Р. С. Джинджолія [1], О. П. Рябчинська [2], С. В. Хільченко [3], 

Ю. В. Романенко [4] а також вчених, які безпосередньо досліджували проблематику, 

поняття, зміст слідчої ситуації та планування розслідування злочинів, зокрема: 

М. В. Салтевського [5], Т. С. Волчецької [6], Н. П. Яблокова [7], В. Ю. Шепітька [8], 

С. В. Веліканова [9], Н. Б. Водянової [10], Н. Л. Гранат [11], А. В. Шмоніна [12], 

А. Ф. Волобуєва [13], Ю. А. Кричуна [14], В. М. Мельничок [15] та інших.  

Метою статті є виокремлення типових слідчих ситуацій та пропозиції щодо типо-

вого алгоритму розслідування для слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення, 

документування та розслідування збуту і розповсюдження порнографічних предметів 

мережею «Інтернет».   

Виклад основного матеріалу. Типова слідча ситуація характеризує як злочин, 

так і процес його розслідування, якому властивий плановий характер. Використання си-

стем типових ситуацій вносить у розслідування елемент точності, повноти розслідуван-

ня, допомагає слідчому в аналізі та розумінні відомих йому аналогічних ситуацій, що 

відповідають конкретному випадку. Типові слідчі ситуації мають основне інформаційне 

й організаційно-методичне навантаження в побудові методики розслідування злочинів, 

пов’язаних із збутом та розповсюдженням порнографічних предметів мережею «Інтер-

нет», а самі типові слідчі ситуації початкового з наступними етапами розслідування вза-

ємопов’язані та взаємозумовлені. 

Порівняльний аналіз багатьох дефініцій слідчої ситуації дозволив зробити висно-

вок про те, що більшість вчених слідчу ситуацію визначають за одним з трьох варіантів:  

1) як обстановку розслідування;  

2) як доказово-інформаційний стан розслідування;  

3) як обстановку і стан розслідування [16, с. 6]. 

В. П. Бахін відзначає, що у слідчій ситуації необхідно розрізняти її об’єктивний 

зміст (реальну сукупність складових елементів) і стан (досягнутий рівень) знань про цей 

зміст, його оцінку. Перше розвивається (змінюється) постійно, друге одержує своє кон-

кретне вираження на певному етапі, коли проаналізовано накопичені відомості про еле-

менти, що складають конкретну слідчу ситуацію. Відповідно до цього, вважає він, слідча 

ситуація може бути проаналізована на різних етапах розслідування – початковому, 

проміжному, кінцевому [17, с. 122–123]. 

М. В. Салтевський розглядає слідчу ситуацію з двох позицій. З одного боку, 

слідча ситуація – об’єктивна реальність (матеріальні та ідеальні джерела), з іншого боку 

– пізнана суб’єктом доказування об’єктивна реальність, що існує на даний момент. От-

же, слідча ситуація в пізнавальному аспекті – це категорія, що оцінюється, а в інфор-

маційному – сукупність матеріальних та ідеальних джерел інформації, що виникають на 

конкретному етапі розслідування [18, с. 87]. 

Т. С. Волчецька, яка здійснила ґрунтовне теоретичне дослідження слідчих ситу-

ацій, виокремлює в них: стан слідчої обстановки; ступінь пізнання кримінальної ситу-

ації; тактико-процесуальні особливості слідства; психологічні його особливості; плано-

во-організаційне забезпечення слідчої діяльності [6, с. 94]. 

Н. Л. Гранат пропонує розглядати слідчу ситуацію з позиції судової психології, 

а саме як слідчу задачу. На її погляд, об’єктивно сформована ситуація цікавить слідчого 

тільки тоді, коли вона сприйнята ним [11, с. 36–37]. 

В. Ю. Шепітько пропонує розглядати слідчу ситуацію у широкому та вузькому 

розумінні. У широкому розумінні слідча ситуація є сукупністю всіх умов, що впливають 

на розслідування та визначають його особливості. У вузькому (більш практично спрямо-

ваному) слідча ситуація – це характеристика інформаційних даних, які є в розпо-

рядженні слідства на конкретному етапі розслідування [8, с. 265]. 

На наш погляд, типова слідча ситуація формується на певний проміжок роз-

слідування і визначає основний алгоритм та напрями діяльності слідчого, слугує підста-

вою для прийняття відповідних тактичних рішень у кримінальному провадженні.  

Нові умови боротьби зі злочинністю у кіберпросторі, використання новітніх ІТ-

технологій, що невпинно розвиваються та вдосконалюються, вимагають подальшого 

проведення досліджень в зазначеній сфері. Незважаючи на це, питання щодо типових 

слідчих ситуацій та стратегічно і тактично правильного планування розслідування зло-

чинів у сфері збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею «Інтернет» 
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у вітчизняній криміналістичній науці висвітлені фрагментарно та залишаються поза ґру-

нтовною увагою науковців, що визначає актуальність цієї теми.  

Типова слідча ситуація формується на певний проміжок розслідування і визначає 

основний алгоритм та напрями діяльності слідчого та оперативного працівника, слугує 

підставою для прийняття відповідних тактичних рішень у кримінальному провадженні. 

Типізація слідчих ситуацій дозволяє: 1) висунути найбільш обґрунтовані слідчі 

версії і визначити (скорегувати) подальший хід розслідування у потрібному для слідства 

напрямі; 2) накреслити оптимальний набір слідчих та оперативно-розшукових дій і ціле-

спрямовану їх черговість із метою належного розвитку ситуації; 3) звести до мінімуму 

кількість методичних рішень слідчого, заснованих на спробах і можливих помилках [19, 

с. 13–14]. 

Саме для початкового етапу розслідування характерне звернення або до аналогіч-

них випадків припинення злочинів, або до типових слідчих ситуацій, що були розробле-

ні наукою та практикою теоретичних узагальнень. Особистий досвід слідчого або опера-

тивного працівника має вагоме значення під час побудови типових слідчих ситуацій із 

застосуванням знань, що були отримані раніше під час розслідування аналогічних зло-

чинів. Найскладніше спланувати необхідний комплекс СРД та НСРД, як правило, на 

початковому етапі, коли наявна інформація про вчинений злочин не тільки мінімальна, а 

й, можливо, викривлена.  

У межах проведеного нами опитування працівників кіберполіції НП України та 

слідчих, які спеціалізуються на цьому виді злочинів, за загальним правилом початковий 

етап розслідування збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею «Інте-

рнет» містить комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на: 1) виявлення, документування, фіксацію та вилучення ідеальних та ма-

теріальних слідів злочину та їх дослідження; 2) проведенням необхідних заходів щодо 

встановлення очевидців та свідків злочину; 3) аналізом фактичної інформації та плану-

вання алгоритму СРД на НСРД (зазначили 53 % оперативників та 86 % слідчих). В од-

них випадках слідчі ситуації зумовлюють розшук вже встановленого злочинця, в інших 

– збирання додаткових фактичних даних, необхідних для затримання вже розшуканого 

злочинця (злочинців) або для вручення повідомлення про підозру. 

Планування розслідування в кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані 

зі збутом та розповсюдженням порнографічної продукції мережею «Інтернет», може 

стосуватися і окремих його етапів, і розслідування загалом. Особливо важливе значення 

має планування початкового етапу розслідування. Це зумовлено тим, що на цьому етапі 

вирішуються такі визначальні тактичні завдання як встановлення місця перебування 

потерпілих і підозрюваних, затримання злочинців, збір доказів їх вини. Результати про-

веденого нами анкетування слідчих НПУ засвідчили таке: 79 % респондентів зазначили, 

що складають письмовий план розслідування кримінального провадження. Однак 57 % 

визнали, що здебільшого складений план є формальним, і лише 12 % вважають складен-

ня планів обґрунтованими та розгорнутими.   

Зважаючи на аналіз практики виявлення та розслідування цих злочинів, перед тим, як 

визначити типову слідчу ситуацію, на початковому етапі слідчий аналізує наявну інфор-

мацію про вчинений злочин. До змісту цих даних входить інформація про: 1) форму вини, 

мотивів та мету вчинення злочину; 2) спосіб використання та доступу до комп’ютерної тех-

ніки та інформації на неї; 3) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочи-

ну; 4) особу злочинця (злочинців). Таку думку підтримали опитані нами працівники підроз-

ділів протидії кіберзлочинності (69 % опитаних) та слідчих (75 % опитаних). 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень та врахування експертних думок 

опитаних нами респондентів дозволили виокремити специфіку типових слідчих ситуацій 

початкового етапу розслідування фактів збуту та розповсюдження порнографічних пре-

дметів мережею «Інтернет», якою є: 1) зумовленість проміжку часу між вчиненням зло-

чину до його виявлення; 2) наявність та характер слідів злочину на місці події; 3) обсяг 

інформації про злочинця; 4) використані ним способи і засоби вчинення злочину (78 % 

опитаних кіберполіцейських та 86 % опитаних слідчих).  

Використовуючи наукові розробки вчених, матеріали слідчо-судової практики, 

результати анкетування працівників слідчих підрозділів Національної поліції України, 

пропонуємо за злочинами цієї категорії розподілити типові слідчі ситуації на сприятливі 

і несприятливі та визначити обставини, що впливають на їх формування із подальшою 

побудовою алгоритму розслідування.  
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До сприятливих типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування збуту та 

розповсюдження порнографічних предметів мережею «Інтернет» нами віднесено ті, за яких:  

1) злочинець відомий та затриманий, зібрані у провадженні докази підтверджують 

вину особи (осіб) (78,4 % проаналізованих кримінальних проваджень);  

2) є оперативна інформація про особу злочинця, підтверджена проведеними отпе-

ративно-технічними заходами в межах опепративно-розшукової справи, які розсекречені 

та направлені до слідчого підрозділу, зібрані матеріали недостатні для повідомлення 

особи про підозру без проведення додаткових СРД (63,6 % проаналізованих криміналь-

них проваджень). 

Для вказаних сприятливих слідчих ситуацій типовими є такі обставини: 1) відсут-

ність протидії розслідуванню з боку злочинців чи осіб, які сприяли вчиненню злочину 

(43 % опитаних кіберполіцейських та 76 % слідчих); 2) наявність достатньої кількості 

фактичних даних для висунення конкретних версій та побудови чіткого алгоритму фор-

мування доказової бази в межах кримінального провадження (53 % опитаних кіберполі-

цейських та 82 % слідчих); 3) сприяння потерпілих та злочинців розслідуванню (55 % 

опитаних кіберполіцейських та 71 % слідчих).  

Пропонуємо такий алгоритм розслідування: 1) огляд місця події з вилученням від-

повідних документів, комп’ютерного обладнання, слідів злочину або тимчасовий доступ 

до речей та документів; 2) затримання, особистий обшук та допит підозрюваного; 3) допит 

заявника, потерпілого, свідків; 4) обшуки у місці проживання, роботи підозрюваного, в 

інших місцях з метою виявлення слідів підготовки й реалізації злочинних дій підозрюва-

ного, використаних ним програмних і технічних засобів; 5) доручення в порядку ст. 40 

КПК України з метою встановлення всіх необхідних обставин; 6) огляд вилучених доку-

ментів, матеріалів, техніки; 7) призначення відповідних судових експертиз. На ефектив-

ність запропонованого алгоритму вказали опитані нами працівники підрозділів протидії 

кіберзлочинності (83 % опитаних) та слідчих (94 % опитаних). 

Аналіз слідчо-судової практики й анкетування працівників оперативних та слід-

чих підрозділів Національної поліції України дозволив виокремити типові несприятливі 

слідчі ситуації щодо злочинів, пов’язаних зі збутом та розповсюдженням порнографіч-

ної продукції мережею «Інтернет»:  

1) злочин вчинено, особа злочинця невідома, інформація про неї дуже обмежена 

(39,2 % проаналізованих кримінальних проваджень);  

2) особу встановлено та затримано, однак вона заперечує свою вину та дає непра-

вдиві свідчення (37,8 % проаналізованих кримінальних проваджень); 

3) затримано особу, яка є співучасником злочину, однак вона бере на себе усю 

провину, і як наслідок – особа співучасника є невідомою, зібрані у провадженні докази 

не створюють можливості для ідентифікації та притягнення до кримінальної відповіда-

льності інших злочинців (11,9 % проаналізованих кримінальних проваджень);   

4) затримано учасників групи, які відмовляються від співпраці (11,1 % проаналі-

зованих кримінальних проваджень). 

Для вказаних несприятливих слідчих ситуацій типовими є такі обставини: 1) ная-

вність протидії розслідуванню з боку злочинців чи осіб, які сприяли вчиненню злочину 

(68 % опитаних кіберполіцейських та 85 % слідчих); 2) відсутність достатньої кількості 

фактичних даних для висунення конкретних версій та побудови чіткого алгоритму фор-

мування доказової бази в межах кримінального провадження (35 % опитаних кіберполі-

цейських та 39 % слідчих); 3) відмова від показань, неправдиві або неповні показання 

потерпілих (84 % опитаних кіберполіцейських та 87 % слідчих).  

Пропонуємо такий алгоритм розслідування: 1) систематизація та аналіз матеріалів 

нерозкритих кримінальних проваджень та її зіставлення з інформацією, отриманою від дже-

рела; 2) встановлення латентних епізодів злочинної діяльності, зокрема вчинених в інших 

адміністративно-територіальних одиницях; 3) допит заявника, потерпілого; 4) огляд місця 

події; 5) витребування та огляд відповідної технічної документації, комп’ютерного облад-

нання, слідів злочину або тимчасовий доступ до речей та документів; 6) перегляд та вилу-

чення записів камер відеоспостереження (якщо приміщення ними обладнане); 

7) призначення відповідних судових експертиз; 8) допит потерпілого і свідків; 9) доручення 

в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення всіх потерпілих, вивчення осіб, причетних 

до вчинення злочину, виявлення слідів та знарядь злочину, встановлення очевидців тощо; 

10) проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою вивчення особистостей, спосо-

бу життя, інших даних про осіб, запідозрених у вчиненні злочину, організація прослухову-
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вання і звукозапис телефонних переговорів злочинців з жертвою та іншими особами; 11) 

встановлення мотивів дій злочинців, збір та аналітичне опрацювання характеризуючих да-

них на всіх учасників групи та виявлення особи із чітко вираженими лідерськими якостями; 

12) орієнтування працівників оперативних підрозділів на отримання інформації з конфіден-

ційних джерел щодо особливостей внутрішньої структури групи та розподілу ролей; 

13) розроблення і проведення тактичної операції із затримання підозрюваних «на гарячому»; 

14) створення конфліктних ситуацій між затриманими з метою забезпечення їх співпраці зі 

слідчим; 15) перевірка за криміналістичними обліками, пред’явлення для впізнання, одноча-

сний допит двох і більше осіб з метою усунення протиріч в показаннях; 16) слідчий експе-

римент тощо. На ефективність запропонованого алгоритму вказали 92 % опитаних кіберпо-

ліцейських та 97 % слідчих. 

Послідовність та вибір конкретних слідчих (розшукових) дій залежить від джере-

ла інформації про злочин та обставин його вчинення. Типові слідчі ситуації відіграють 

важливу роль на початковому етапі розслідування, а відповідно до розвитку процесу 

доведення вони конкретизуються, уточняються, якщо треба відкидаються. Наведені слі-

дчі ситуації не вичерпують усіх можливих випадків, але вони є найбільш типовими, від-

штовхуючись від яких слідчий може зорієнтуватись щодо напрямів, засобів розсліду-

вання, комплексу початкових й інших слідчих дій та їх черговості.  

Погоджуємось із позицією В. О. Малярової, яка, визначаючи зміст та межі етапів 

розслідування, вказує, що початковий етап починається з моменту внесення відомостей 

про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується винесенням пись-

мового повідомлення про підозру, що робиться за наявності достатніх доказів. Наступ-

ний етап розслідування вважається основним періодом роботи слідчого. Він починається 

після виконання невідкладних дій із переходом до більш планомірної роботи у криміна-

льному провадженні [20, с. 88–89]. 

Оскільки процес розслідування злочину супроводжується постійним накопичен-

ням інформації, то з переходом від початкового до наступного етапу розслідування ха-

рактерною є і зміна слідчої ситуації (як у сприятливий, так і несприятливий бік). Типові 

слідчі ситуації наступного етапу розслідування є логічним продовженням початкового 

етапу розслідування та певною мірою відображають його результати. Особливості пода-

льшого етапу розслідування формуються з того, наскільки всебічно та повно досліджені 

на початковому етапі обставини злочину, міжособистісні стосунки всіх учасників кримі-

нального провадження та їх поведінкові особливості, позиція підозрюваного після вру-

чення підозри та під час допиту, позиція потерпілого.  

Заключний етап розслідування полягає у виконанні низки процесуальних дій, зокре-

ма: оформленні матеріалів кримінального провадження; ознайомленні з ними потерпілих, 

законних представників та їхніх представників, підозрюваного із захисником; вирішенні 

заявлених цими суб’єктами клопотань (інколи таких, що потребують виконання слідчих (ро-

зшукових) дій); складанні обвинувального акта та направлення його і кримінального прова-

дження прокуророві на затвердження та інше [21, с. 208]. 

Висновки. Отже, аналіз і оцінка слідчої ситуації мають істотне значення, тому що 

дозволяють: визначитись серед різних фактів, щодо особи злочинця на відповідному 

етапі розслідування кримінального провадження; правильно визначитись із засобами 

пошуку джерел інформації, зафіксувати та зберегти її належним чином; використовува-

ти отриману інформацію як джерело доказу винуватості злочинця; аналізувати та спів-

відносити отриману інформацію з наявними базами даних, в яких накопичується та збе-

рігається інформація, що має значення для правильного розслідування кримінальних 

проваджень цієї категорії; спрогнозувати ситуацію, зважаючи на типові версії про ймо-

вірне місце перебування злочинця та найбільш характерні залишені ним сліди, що міс-

тять інформацію про вчинений злочин або особу злочинця; виокремити та використати 

найбільш правильні стратегічні та тактичні прийоми, рішення, комбінації зі збирання, 

збереження та фіксації слідової картини для встановлення об’єктивної істини у криміна-

льному провадженні; визначитись із ефективними техніко-криміналістичними засобами 

та методами під час використання спеціальних знань; розробити дієвий план взаємодії з 

оперативними та іншими підрозділами з метою одержання інформації, яка має значення 

для правильного розслідування кримінального провадження; розробити, затвердити та 

погодити план щодо початкового та подальших етапів розслідування кримінального 

провадження з урахуванням типових слідчих ситуацій та відповідних алгоритмів розслі-

дування.   
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Правильне та своєчасне планування та проведення алгоритмів дій слідчого відпо-

відно до типових слідчих ситуацій під час виявлення та розслідування збуту та розпо-

всюдження порнографічних предметів «мережею Інтернет» дає змогу виявити та за-

фіксувати докази, що забезпечать притягнення злочинців до відповідальності.   
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SUMMARY 

Alyona O. Shraho. Typification of algorithms for investigating the sale and distribution of 
pornographic items via Internet. The article attempts to single out typical investigative situations of the 
initial stage of the investigation of the facts of sale and distribution of pornographic items on the Internet. 
The presence of thorough scientific developments in the disclosure of issues of general issues, concepts, 
content of the investigative situation, the general algorithm and planning of the investigation of crimes of 
this category. It is emphasized that the issues related to the planning of the investigation of these crimes are 
fragmentary. Given the significant prevalence of crimes against morality in Ukraine using IT technologies, 
the main issues of discussion are identified and the feasibility of developing a standard algorithm for investi-
gating these crimes on the basis of selected by the author favorable and unfavorable investigative situations. 
As a result of the empirical research, the author proposed ways to optimize the work process of the operative 
and investigator in the organization of the investigation of the sale and distribution of pornographic items on 
the Internet. Based on the classification proposed by the author, special emphasis in the study is focused on 
the correct and timely planning of investigative (search) actions. The article presents and analyzes the posi-
tive experience of employees of investigative departments specializing in this type of crime and employees 
of departments for countering cybercrime of the National Police of Ukraine. 

A set of investigative (search) actions has been investigated and proposed, which will make it 
possible to identify and record evidence in a virtual environment as efficiently as possible and will ensure 
that criminals are brought to justice as prescribed by law. 

Keywords: pornographic items, sales, distribution, investigative situation, investigation algo-
rithm. 
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РЕЦЕНЗІЇ 
 
 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на монографічне дослідження декана факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидата юридичних наук, доцента Обшалова Сергія Володимировича  

на тему: «Теоретичні, правові та праксеологічні основи оперативно-розшукового 

забезпечення кримінального судочинства» 
 

Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність 

реформування правоохоронної системи з огляду на рівень й тенденції розвитку цих ор-

ганів в європейських державах. 

Кризові явища, які спостерігаються протягом останніх років в політичній, еконо-

мічній та соціальній сферах України, що супроводжуються стійкою тенденцією до погі-

ршення криміногенної обстановки на Південному Сході, створили підґрунтя для форму-

вання й виникнення якісно й кількісно нових видів діяльності кримінальних угруповань 

на території усієї держави. Під час системно-структурної перебудови центральних ві-

домств, правових, організаційно-функціональних та інституційних змін в органах влади 

й управління, судових і правоохоронних органах намічаються негативні тенденції кри-

міналізації суспільства й зростання організованої злочинності, яка дедалі набуває все 

більш загрозливих форм. 

Дедалі усе більшої актуальності набуває протидія корупції в органах державної 

влади й управління, правоохоронних органах та організованій злочинності, які завдають 

значної шкоди державі, дестабілізують фінансово-кредитну систему, негативно вплива-

ють на стан економіки, ускладнюють криміногенну ситуацію. Останнім часом такі нега-

тивні тенденції загрожують національній безпеці держави. Спостерігається намагання 

лідерів організованих злочинних угруповань (кримінальних груп, злочинних організа-

цій) брати безпосередню участь у політичних процесах держави, особливо у виборчому 

процесі, причому на усіх його рівнях. 

Зважаючи на це, у представників Європейського співтовариства виникає чимало 

запитань відносно стану й рівня протидії злочинності та корупції правоохоронними ор-

ганами України. 

На сьогодні злочинність досягла найвищого рівня за весь період існування неза-

лежної держави. Так, зважаючи на тенденції до збільшення кількості як зареєстрованих 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (з 3,2 млн. у 2012 р. до 7,2 млн. у 

2019 р.), так і справ (проваджень), підслідних Національній поліції України (органам 

внутрішніх справ) – з 443,7 тис. у 2012 р. до 809,6 тис. у 2019 р., неналежне законодавче 

й організаційне забезпечення діяльності суб’єктів оперативно розшукової діяльності ви-

значається одним з ключових пріоритетів. 

Безумовно такі динамічні зміни у характері й стані злочинної діяльності й умовах 

боротьби з нею наочно демонструють недостатність і неефективність старих засобів й 

методів правової, організаційної, технічної і тактичної протидії злочинним проявам і 

необхідність їх істотного оновлення, вдосконалення та розвитку. 

Пошук напрямів удосконалення оперативно-розшукового забезпечення криміна-

льного судочинства, інститутів ОРД та негласної роботи набув доктринального осмис-

лення у наукових розробках як вітчизняних, так і зарубіжних учених: С. В. Албула, 

Ю. П. Аленіна, К. В. Антонова, Л. І. Аркуші, О. М. Бандурки, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, 

В. Д. Берназа, Б. Є. Богданова, В. В. Бойцова, В. І. Василинчука, А. Ф. Возного, 

А. Ф. Волобуєва, В. В. Дарагана, В. О. Глушкова, І. В. Гори, М. Л. Грібова, О. М. Джужі, 

Е. О. Дідоренка, О. Ф. Долженкова, В. Г. Дрозд, О. О. Дульського, Г. О. Душейка, 

О. М. Ємця, В. П. Захарова, В. С. Зеленецького, А. В. Іщенка, О. В. Капліної, Н. С. Кар-

пова, А. М. Кислого, Н. І. Клименко, І. П. Козаченка, В. О. Коновалової, В. А. Колесни-

ка, О. Є. Користіна, Я. Ю. Кондратьєва, В. П. Корж, М. В. Корнієнка, О. В. Кириченка, 

В. С. Кузьмічова, С. С. Кудінова, В. В. Лисенка, Л. М. Лобойка, В. Г. Лукашевича, 

Є. Д. Лук’янчикова, В. О. Малярової, В. В. Матвійчука, С. І. Мінченка, В. А. Некрасова, 
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Д. Й. Никифорчука, В. Т. Нора, Ю. Ю. Орлова, В. Л. Ортинського, С. С. Овчинського, М. 

А. Погорецького, О. О. Подобного, В. Д. Пчолкіна, М. Б. Саакяна, М. В. Салтевського, Д. 

Б. Сергєєвої, Є. Д. Скулиша, С. М. Стахівського, Р. Л. Степанюка, 

М. П. Стрельбицького, В. Є. Тарасенка, Р. В. Тарасенка, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, 

Л. Д. Удалової, В. Г. Уварова, В. І. Фаринника, І. Ф. Хараберюша, В. Г. Хахановського, 

М. С. Цуцкірідзе, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявского, Ю. М. Чорноус, В. В. Шендри-

ка, В. Ю. Шепітька, М. Г. Щербаковського, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, П. В. Цимбала, 

О. О. Юхна, М. П. Яблокова та ін. 

Наукові праці згаданих учених мають фундаментальний характер і становлять те-

оретичне підґрунтя для вдосконалення різних аспектів оперативно-розшукового забезпе-

чення кримінального судочинства в Україні. 

Необхідність здійснення оперативно-розшукового забезпечення кримінального су-

дочинства, насамперед, обумовлена тим, що воно сприяє найбільш успішному вирішен-

ню завдань попередження, розкриття та розслідування злочинів шляхом встановлення 

джерел інформації про обставини його вчинення (можливих свідків у справі, місць зна-

ходження викраденого майна, слідів й знарядь злочину), визначення найбільш доцільно-

го часу проведення слідчих (розшукових) дій, НСРД і застосування тактичних прийомів, 

фіксації оперативно-розшукової інформації, яка може мати доказове значення, перевірки 

доказів тощо. 

Недоліки оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження у 

досудовому провадженні певним чином зумовлені недостатньою регламентацією цієї 

діяльності як на законодавчому, так і підзаконному рівні. Це у свою чергу впливає на 

практику його здійснення, яка здебільшого залежить від суб’єктивного ставлення до ньо-

го як безпосередніх виконавців, так і керівників оперативних підрозділів. Але комплекс-

ного вивчення та дослідження питання оперативно-розшукового забезпечення криміна-

льного судочинства не проводилось. 

Зважаючи на це, монографічне дослідження «Теоретичні, правові та праксеологі-

чні основи оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства», що під-

готував Сергій Обшалов, має важливе наукове, теоретичне й практичне значення. 

У монографічному дослідженні на базі основних положень теорії оперативно-

розшукової діяльності, кримінального процесу, криміналістики і методики розслідуван-

ня окремих видів кримінальних правопорушень, аналізу сучасної правоохоронної прак-

тики, запропонована низка нових концептуальних у теоретичному плані і важливих у 

практичному відношенні наукових положень. 

Монографічне дослідження призначено для слухачів, курсантів, ад’юнктів, докто-

рантів, науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також су-

ддів та працівників правоохоронних органів. 

Сподіваємось, що дана наукова розробка сприятиме розв’язанню низки дискусій-

них питань, що виникають в теорії та правоохоронній практиці. 

Монографічне дослідження містить певні новаторські ідеї та положення, які ма-

ють важливе значення для теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального про-

цесу та криміналістики. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що монографічне дослідження «Теоретичні, пра-

вові та праксеологічні основи оперативно-розшукового забезпечення кримінального су-

дочинства», що підготував кандидат юридичних наук, доцент Обшалов Сергій Володи-

мирович, відповідає встановленим до такого виду робіт вимогам, може бути 

рекомендоване до опублікування і використання у науково-дослідній діяльності та осві-

тньому процесі. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

завідувач кафедри кримінального  

процесу та криміналістики 

Університету Державної  

фіскальної служби України, 

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України 

 Петро Цимбал 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на монографічне дослідження  
кандидата юридичних наук, доцента  

Козаченка Олександра Івановича 
на тему: «Інститут негласного співробітництва: теорія та практика» 

 
Актуальність питань негласного співробітництва, зокрема, його змісту, правового 

регулювання, практичного використання правоохоронними органами з метою протидії 
злочинності зумовлює активність наукових досліджень даного напряму. Загальний ана-
ліз цих досліджень свідчить про те, що сучасні науковці у своїх статтях, дисертаціях, 
монографіях, навчальних посібниках та підручниках спираються на положення, що про-
понувалися ще радянськими вченими. 

Цілком природнім поясненням такого явища є те, що наукові та практичні засади 
негласного співробітництва (та ОРД загалом), сформовані в СРСР у другій половині ми-
нулого століття, багато у чому, були успадковані теорією та практикою оперативно-
розшукової діяльності сучасної України. Окремі тогочасні наукові постулати не втрача-
ють актуальності і зараз, що і зумовлює увагу до них з боку сучасних дослідників. Отже, 
вивчаючи стан наукової розробленості проблем інституту негласного співробітництва 
неможна обійти увагою першоджерела зазначених постулатів. 

З давніх часів правоохоронні, розвідувальні та контррозвідувальні органи усіх 
держав світу таємно використовували послуги осіб, які погоджувались на засадах конс-
пірації здобувати та надавати їм необхідну інформацію, негласно створювати умови по-
трібні для проведення певних дій, заходів, операцій тощо. Незважаючи на стрімкий роз-
виток науки і техніки, значні досягнення в галузі інформаційних технологій, інтенсивну 
інформатизацію суспільства даний вид діяльності залишається основним засобом попе-
редження та виявлення злочинів, а у багатьох випадках і їх розслідування. У різних кра-
їнах для його означення використовують відмінні назви. І навіть вітчизняні науковці та 
практики послуговуються різними термінами при окресленні саме цього виду діяльності: 
конфіденційне співробітництво, негласне співробітництво, конфіденційне (негласне) 
співробітництво, агентурна робота; агентурно-оперативна робота; агентурний метод, 
робота з негласними працівниками тощо. 

Розробники відомчих наказів та інструкцій неодноразово робили спроби впоряд-
кувати вживання зазначених термінів, визначити їх співвідношення та сформулювати 
дефініції. Але у кожному з відомств це робилося на власний розсуд і, як правило, без 
наукового обґрунтування. Як наслідок – суттєві розбіжності у їх розумінні, суперечли-
вість та неоднозначність норм правових актів. 

Вітчизняна наука також досі не виробила однозначних підходів до розуміння змі-
сту відповідних понять. Більше того, серед теоретиків оперативно-розшукової діяльності 
та кримінального процесу немає єдності щодо віднесення окресленого феномену до пев-
ної категорії. Його визначають як інститут, як діяльність (роботу, сукупність заходів), як 
метод ОРД тощо. Безсумнівно, це вкрай негативно впливає і на практику правотворення 
та правозастосування. 

Проголошення Незалежності України слід вважати початком чергового етапу в іс-
торії наукових досліджень негласного співробітництва. Адже у молодої країни почало 
формуватися власне законодавство та власна система правоохоронних органів, а тому 
виникла необхідність наукової розробки питань врегулювання негласного співробітниц-
тва як одно з інструментів протидії злочинності. 

Унормування ОРД як окремого виду державно-правової діяльності на рівні закону 
та суттєві зміни у структурі й динаміці злочинності на початку 90-х років минулого сто-
ліття мали зумовили активізацію наукових досліджень проблем негласного співробітни-
цтва. Але в Україні цього не відбулося. Ці дослідження стали набирати обертів лише у 
другий половині 90-х. Показовим у цьому плані є науковий доробок Є. В. Рижкова, який 
після публікації серії статей у фахових виданнях захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Правові та організаційні проблеми негласного співробітництва». Протягом остан-
нього десятиліття окремі питання негласного співробітництва досліджувались не лише 
на дисертаційному рівні, а й на рівні окремих статей (як відкритих, так і з грифом обме-
женого доступу). У даний період відмічається особлива активність наукового пошуку, 
зумовлена тим, що законодавець запровадив до КПК України, норму, що урегульовує 
питання використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні 
(ст. 275 КПК України). 

Так правовим аспектам використання негласного співробітництва у кримінально-
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му провадженні та оперативно-розшуковій діяльності приділяли увагу В. В. Гончаров, 
О. В. Горбачов, П. В. Горбенко, О. І. Григоренко, Л. І. Данченко Р. В. Домніцак, 
С. М. Калюк, В. В.Коряк, В. М. Круглий, О. В. Лапко, В. І. Максимов, В. Ю. Малкін, 
С. М. Мороз, С. В. Обшалов, І. М. Охріменко, О. О. Подобний, В. Д. Пчолкін, Г. В. Са-
льков, Д. Б. Сергєєва, І. Р. Шинкаренко, К. О. Чаплинський та ін. 

Звертає на себе увагу те, що у монографії автор вбачає своє першочергове завдан-
ня у тому аби визначити поняття, зміст та співвідношення вказаних термінів та сформу-
вати юридичну концепцію розуміння сутності використання державними органами пос-
луг осіб, які погодились на засадах конспірації здобувати та надавати цим органам 
необхідну інформацію, негласно створювати умови потрібні для проведення певних дій, 
заходів, операцій тощо. 

Насамперед цілком логічно О. І. Козаченко визначає головною проблемою право-
вого регулювання негласного співробітництва відсутність системності. Надання такої 
системності цілком можливе за рахунок внесення змін і доповнень до законодавства 
конкретно щодо негласного співробітництва, тому автор слушно наголошує на необхід-
ності змін та доповнення до статті 11 Закону України «Про оперативно-розшукову дія-
льність» і викласти у такій редакції: «Органи державної влади, підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності зобов’язані сприяти оперативним підрозділам 
у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності. 

У науковій роботі заслуговує на увагу зазначення форми негласного 
співробітництва як процедурний (формальний) засіб реалізації правових норм, які 
встановлюють зміст такого співробітництва. Основними ознаками форми негласного 
співробітництва є: а) спосіб закріплення правовідносин: письмова угода; одностороннє 
письмове зобов’язання негласного співробітника; усна домовленість сторін; б) терміни 
співробітництва: безстроково; протягом провадження у конкретній справі або (та) 
конкретного досудового розслідування; протягом виконання конкретного завдання; 
протягом конкретного терміну встановленого сторонами; в) оплата роботи негласного 
співробітника: щомісячна або щоквартальна грошова винагорода та (або) винагорода за 
конкретну роботу (послуги); надання послуг (роботи) на безоплатній основі; г) обсяг й 
варіативність наданих послуг: виконання одного конкретного завдання; виконання 
однорідних завдань на постійній основі; виконання різнорідних завдань в межах 
конкретної розробки або кримінального провадження; виконання широкого спектру 
завдань на постійній основі. 

Автором обґрунтовано доводиться, що негласне співробітництво, як сегмент (на-
прям) діяльності оперативних підрозділів існує завдяки наявності відповідних норм КПК 
України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну тає-
мницю», «Про інформацію», а також положень підзаконних нормативно-правових актів. 
Без нормативно-правової регламентації його застосування оперативними підрозділами у 
ОРД та кримінальному процесі опиняється поза законом та, відповідно, набуває статусу 
протиправної. 

Отже необхідність негласного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльно-
сті та кримінальному процесі зумовлює потребу у формуванні системи відповідних пра-
вових норм. Запровадження такої системи породжує існування негласного співробітниц-
тва. 

Тому ми погоджуємося, що за всіма ознаками така система має бути віднесена до 
категорії «інститут права». Про це свідчить аналіз дефініцій даної категорії, сформульо-
ваних зарубіжними та вітчизняними науковцями. Так, Ж. Л. Бержель зазначав, що юри-
дичні інститути – це комплекси юридичних правил, що організовані навколо однієї 
центральної ідеї, які утворюють єдине ціле, впорядковане в систему та перманентне. За 
визначенням Д. Є. Петрова, правовий інститут – це комплекс взаємозв’язаних юридич-
них норм, який впливає на певний вид близьких за змістом, і в цьому сенсі – однорідних 
суспільних. Н. М. Пархоменко окреслив інститут права як сукупність відокремлених, 
взаємопов’язаних правових норм, що утворюють частину галузі права та регулюють пе-
вну сторону однорідних суспільних відносин.  

Ці визначення охоплюють різний обсяг ознак правового інституту. Але відповідно 
до кожного з них, система правових норм, що регулюють негласне співробітництво мо-
же становити органічний приклад правового інституту. 

У рецензованій науковій роботі розглядається позиція, щодо теорії права устале-
ним є положення про те, що норми права створюють галузь права не безпосередньо, а 
через інститути. Відповідно, інститут права відрізняється від галузі права передусім за 
обсягом правового регулювання, він регулює не всю сукупність якісно однорідних сус-
пільних відносин, а лише їх окремі сторони (наприклад, галузь конституційного права – 
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має такі інститути як інститут громадянства, президента, виборчого права; галузь еколо-
гічного права має інститути природокористування, охорони навколишнього природного 
середовища тощо). 

Галузь кримінального-процесуального права також складається з окремих інсти-
тутів, перелік яких по-різному визначається вітчизняними науковцями. Окремі інститути 
кримінального процесуального права є предметами спеціальних наукових досліджень. 
Так, О. Б. Демидюк досліджував екстрадицію саме як інститут кримінального процесуа-
льного права, О. В. Сурдукова віднесла до числа інститутів цієї галузі права та дослідила 
адвокатське розслідування, С. А. Крушинський розробляв проблеми визначення подання 
доказів як інституту кримінального процесуального права, В. Г. Уваров розглядав сис-
тему запобіжних заходів як інституту кримінального процесуального права. Цей перелік 
можна було б продовжити. Проте ми акцентуємо і підтримуємо позицію автора про те, 
що до сьогодні негласне співробітництво як інститут кримінально-процесуальної галузі 
права не досліджувався. Його завжди вважали інститутом оперативно-розшукової діяль-
ності. 

З прийняттям у 2012 році чинного КПК України постало питання чи можна вва-
жати інститут конфіденційного (негласного) співробітництва інститутом кримінального 
процесу, адже таке співробітництво хоча і знайшло відбиток у кодексі, але представлено 
воно положеннями лише однієї статті (ст. 275 КПК України). Крім того, у юридичній 
науці склалася тенденція як один з інститутів кримінального процесу досліджувати не-
гласні слідчі (розшукові) дії, регламентовані главою 21 КПК України, де статтею 275 є 
усього лише однією з норм. 

Але випадок негласного співробітництва є особливим. Адже поряд з набуттям 
кримінально-процесуальної регламентації воно не втратило статусу інституту оператив-
но-розшукової діяльності, що складається з відповідних положень Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», а також норм підзаконних нормативно-правових 
актів (у цих актах застосовується єдина регламентація негласного співробітництва не 
залежно від того де використовуються його результати – в оперативно-розшуковій дія-
льності чи у кримінальному процесі). 

Крім того, як наголошує автор, розміщати у кримінальному процесуальному ко-
дексі усі норми, які б регламентували негласне співробітництво неможливо і недоцільно. 
Статтею 275 КПК України законодавець лише запровадив правові підстави для викорис-
тання негласного співробітництва у кримінальному провадженні. Детальна його регла-
ментація – справа розробників закритих підзаконних нормативно правових актів, у яких 
і міститься уся система норм, заснованих на положеннях цієї статті. Її норми у сукупно-
сті з нормами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підзаконних но-
рмативно-правових актів і утворюють інститут негласного співробітництва. 

Ми погоджуємося, що негласне співробітництво, як інститут права, становить си-
стему норм оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства, 
підзаконних нормативно-правових актів, що засновують та впорядковують таємну (кон-
спіративну) взаємодію між уповноваженими законом посадовими особами правоохо-
ронних органів та особами, залученими до виконання завдань оперативно-розшукової 
діяльності та кримінального провадження. 

Зміст означеної взаємодії (як спільної організованої діяльності, що має форму 
правових відносин) розкривається через її мету, завдання, суб’єктів та їх дії. 

Автор чітко зазначає, що метою негласного співробітництва є запобігання злочинам, 
їх виявлення та припинення, встановлення місця знаходження та долі осіб, оголошених у 
розшук, забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві, а 
також вирішення соціально-правового конфлікту, що виник у зв’язку із завданням зло-
чином шкоди особі, суспільству та державі, на підставі істини, встановленої уповнова-
женими на те особами та визначає повний перелік завдань негласного співробітництва, а 
саме: формування за допомогою негласних співробітників на об’єктах та лініях операти-
вного обслуговування умов, що перешкоджають виникненню задуму вчинення злочинів 
та (або) не допускають його втілення, навіть у формі готування або замаху на вчинення 
цих злочинів; одержання негласними співробітниками, ще невідомої правоохоронним 
органам інформації про: готування до злочину; замах на злочин; вчинення закінченого 
злочину; створення негласними співробітниками умов, за яких розпочатий злочин не 
може бути доведено до кінця; одержання негласними працівниками інформації необхідної 
для прийняття процесуальних, організаційних і тактичних рішень у кримінальному прова-
дженні; забезпечення проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій та оператив-
но-розшукових заходів. 

У повному обсязі надає перелік суб’єктів негласного співробітництва: з однієї 
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сторони – працівники оперативних підрозділів, слідчі органів досудового розслідування, 
детективи Національного антикорупційного бюро України; з іншої – особи, залучені 
ними до такого співробітництва. 

Як і будь-яке наукове дослідження, монографія містить окремі положення, що 
мають дискусійний характер, зокрема хотілось би більш переконливих аргументів щодо 
необхідності впровадження пропозицій щодо законодавчого закріплення оперативного 
пошуку, як стадії оперативно-розшукової діяльності на якій оперативні підрозділи за 
власною ініціативою вживають заходів з пошуку та фіксації інформації про: готування 
до злочину; замах на злочин; учинення закінченого (але невиявленого) злочину та ви-
значення у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» потрібно переліку 
заходів оперативного пошуку. 

Однак, незважаючи на це, слід наголосити на тому, що монографія О. І. Козаченка 
«Інститут негласного співробітництва: теорія та практика» за своїм змістом є заверше-
ною самостійною науковою працею, яка містить поглиблене дослідження актуальної 
проблеми, а також має теоретичну і практичну цінність. 

Оприлюднені результати можуть бути використані як в освітньому процесі, так і 
науковій діяльності закладів вищої освіти. Її видання є логічним продовженням науко-
вих досліджень автора. Видання монографії є корисним для слухачів вищих навчальних 
закладів, практичних працівників Національної поліції України, Служби безпеки України, 
Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів 
прокуратури України, а також для фахівців, які на науковому та практичному рівнях ціка-
вляться проблемою оперативно-розшукової діяльності. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію Арешонкова Віталія Володимировича  

«Техніко-криміналістичні дослідження у розслідуванні злочинів» 

 

Особливе місце в системі засобів і прийомів боротьби зі злочинністю належить 

спеціальним криміналістичним знанням. Практика використання цих знань відповідни-

ми правоохоронними органами та експертними установами свідчить про їх суттєве зна-

чення для одержання орієнтуючої та доказової інформації у кримінальних провадженнях 

й, відповідно, розкриття і розслідування злочинів у цілому. 

Важливою умовою ефективного розслідування злочинів та судового розгляду 

кримінальних проваджень є широке застосування різноманітних форм спеціальних кри-

міналістичних знань. Серед них, у тому числі, розглянуті автором пошук та огляд слідо-

вої інформації, попереднє дослідження об’єктів на місці події, перевірка таких об’єктів 

за криміналістичними обліками та проведення криміналістичних експертиз.  

Незважаючи на те що за останні десятиліття вітчизняними науковцями  здійснено 

чимало наукових розробок, присвячених різноманітним аспектам окремих різновидів 

криміналістичних досліджень, разом з тим комплексно теоретичні та праксеологічні ос-

нови криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів за сучасних умов протидії 

злочинності на монографічному рівні науковцями не вивчались. 

До сьогодні удосконалення застосування спеціальних криміналістичних знань в 

формі криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів, залишається пріоритет-

ним напрямом наукових досліджень у галузі криміналістики та, особливо, такого її роз-

ділу як криміналістична техніка.  

Існуючі статистичні дані, які свідчать про значний обсяг та різноплановість кри-

міналістичних досліджень, що проводяться органами досудового розслідування злочинів 

та експертними установами, з одного боку, та існування до цього часу як у теорії кримі-

налістики, так і практиці проведення таких досліджень, значної кількості невирішених 

проблем, з іншого, дозволяють стверджувати про вчасність проведеного автором науко-
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вого дослідження та актуальність обраної ним тематики.  

У монографії розглянуто як теоретичні, так і прикладні аспекти проведення різ-

номанітних криміналістичних досліджень, які автор об’єднав у окрему категорію під 

назвою «техніко-криміналістичні дослідження», тобто дослідження, які передбачені роз-

ділом криміналістики «криміналістична техніка». До речі, автор достатньо переконливо 

обґрунтував позицію необхідності існування такої категорії криміналістики та відповід-

но її назву.  

У теоретичній частині роботи (першому, другому та третьому розділі монографії) 

розглянуто поняття, ознаки та види техніко-криміналістичних досліджень; історію їх 

проведення та здійснення наукового пошуку в даному напрямі; структуру техніко-

криміналістичних досліджень та їх місце у теорії та практиці розслідування злочинів. 

Окрім цього приділено значну увагу розкриттю предмета та об’єктів техніко-

криміналістичних досліджень, їх класифікації та завданням, суб’єктам таких досліджень, 

а також мові, яка є їх основою тощо. 

Досить слушною є думка автора, що у випадку розгляду техніко-

криміналістичних досліджень як суцільної технології, суттєвим недоліком є розрив між 

особами відповідальними за здійснення доекспертних та експертних досліджень, а також 

їх фаховістю. Для виправлення цієї ситуації пропонується уніфікувати кваліфікаційні 

вимоги як для суб’єктів доекспертних, так і для експертних підвидів техніко-

криміналістичних досліджень, а також провести уніфікацію процесу фахової підготовки 

таких суб’єктів. 

Серед практичних питань, які детально розглянуті у четвертому та п’ятому розді-

лах монографії, проаналізовано нормативно-правове, інформаційне та технічне забезпе-

чення техніко-криміналістичних досліджень, досліджені особливості організації їх про-

ведення, а також розкрито проблематику використання результатів таких досліджень у 

розслідуванні злочинів. 

Структура роботи повністю відповідає логіці дослідження, що дозволило автору 

послідовно зупинитися на концептуальних засадах техніко-криміналістичних дослі-

джень у розслідуванні злочинів. 

У цілому в роботі автором запропоноване теоретичне узагальнення та нове вирі-

шення наукового завдання, яке полягає у обґрунтуванні існування «техніко-

криміналістичних досліджень» як окремої категорії криміналістичної техніки, яка являє 

собою систему послідовних етапів дослідження об’єктів, що разом утворюють цілісну 

технологію. З приводу останньої, автором наголошується, що її дотримання вирішує 

основне завдання таких досліджень – отримання нової інформації за кримінальним про-

вадженням. Відповідно недотримання може призвести до негативних наслідків, таких як 

затягування розслідування, втрати орієнтуючої інформації, недостатності доказової бази 

для пред’явлення обвинувачення на заключному етапі розслідування тощо.  

Монографія є результатом багаторічної праці автора над проблемами окремих рі-

зновидів криміналістичних досліджень. У цьому плані необхідно відзначити викорис-

тання власного досвіду автора, пов’язаного із його роботою на посадах експерта, стар-

шого експерта та провідного спеціаліста одного з Науково-дослідних експертно-

криміналістичних центрів МВС України.  

Висновки та пропозиції у роботі ґрунтуються на українському та зарубіжному до-

свіді організації та проведення криміналістичних досліджень і можуть використовувати-

ся не лише для удосконалення нормативно-правових актів, якими регламентуються такі 

дослідження в Україні, а й доповнення вітчизняної теорії криміналістики та поліпшення 

практики проведення криміналістичних досліджень відповідними суб’єктами. 

Окрім цього практична значущість проведеного В.В. Арешонковим наукового до-

слідження полягає в розробленні пропозицій, які можливо використовувати для підгото-

вки підручників та навчальних посібників із дисциплін «Криміналістика», «Криміналіс-

тична техніка», «Теоретичні основи судової експертизи» та інших, а також розробці (у 

співавторстві) комп’ютерної програми «Автоматизована інформаційно-пошукова систе-

ма «Стрілецька нарізна вогнепальна зброя та патрони до неї», «Електронного тлумачно-

го словника техніко-криміналістичного забезпечення та судових експертиз», декількох 

технічних пристроїв, які захищені патентами на винаходи та корисні моделі. 

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що підготовка даної монографії безумовно 

є важливим кроком у вдосконаленні теорії криміналістики, а саме її розділу «криміналі-

стична техніка», а також практики організації та проведення таких різновидів техніко-
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криміналістичних досліджень як пошуку та огляду слідів злочину, їх попереднього дос-

лідження у ході слідчих дій, перевірки об’єктів за криміналістичними обліками та про-

ведення криміналістичних експертиз. 

Монографія має наукову та практичну цінність, її висновки є корисними для нау-

ковців, викладачів, працівників правоохоронних органів, експертів, адвокатів та суддів. 

Отже, монографія В.В. Арешонкова «Техніко-криміналістичні дослідження у роз-

слідуванні злочинів» є оригінальною та завершеною науковою працею, яка виконана на 

достатньому науковому рівні. Дана робота однозначно заслуговує на увагу як науковців, 

які здійснюють науковий пошук у галузі кримінального процесу та криміналістики, так і 

практиків, які здійснюють досудове розслідування злочинів чи безпосередньо проводять 

криміналістичні дослідження. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на результаты научного исследования Межведомственного  

научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов  
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан на тему:  

«Инновационные технологии в экономической оценке издержек и выгод  
преступности (на базе методов кримометрики)» 

 

В рамках уголовно-процессуального регулирования и реализации мер по проти-
водействию преступности, особое значение приобретает усовершенствование института 
процессуальных издержек, регламентирующего особенности возмещения расходов, по-
несенных при осуществлении досудебного расследования в уголовном судопроизводст-
ве не только из государственного бюджета, но и за счет осужденного.  

Уголовное производство связано со значительными материальными затратами. 
Это и расходы на оплату труда должностных лиц, ведущих процесс; и на содержание 
помещений и эксплуатацию техники; и расходы, связанные с явкой и выплатой вознаг-
раждения лицам, привлекаемым к уголовному процессу и пр. Роль процессуальных из-
держек в уголовном процессе, в значительной мере, определяется необходимостью ком-
пенсации расходов, понесенных государством для организации осуществления 
уголовного правосудия.  

Отметим, что институт процессуальных издержек является необходимым услови-
ем реализации уголовного производства и достижения его целей. Именно это, в свою 
очередь, обуславливает важность и актуальность представленных на рецензирование 
результатов научного исследования на тему «Инновационные технологии в экономичес-
кой оценке издержек и выгод преступности (на базе методов кримометрики)», подготов-
ленного коллективом авторов Академии правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан, и посвященного актуальной проблеме экономичес-
кого анализа и прогнозирования преступности в Республике Казахстан. 

Необходимо отметить глубину проведенного анализа в историческом его аспекте, 
а именно проведенного ретроспективного анализа процессуальных издержек в уголов-
ном судопроизводстве Республики Казахстан. Данный раздел авторы представили в виде 
описания возникновения и развития процессуальных издержек в уголовном судопроиз-
водстве Республики Казахстан, которые нашли свое отражение в четырех этапах: казах-
ского обычного права; права Российской империи; процессуального права советского 
периода; процессуального права Республики Казахстан. Исследовав данные этапы, авто-
ры констатируют, что институт процессуальных издержек прошел длительный эволю-
ционный путь, а современное состояние этого института в целом отражает уровень со-
циально-экономического развития общества, но требует своего дальнейшего и 
обязательного совершенствования. 

В процессе проведения исследований авторы обращают внимание на необходимости 
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целевого планирования средств на процессуальные издержки, поскольку они занимают су-
щественную долю в части реализации государственной политики в области охраны общест-
венного порядка и обеспечения общественной безопасности в Республике.  

При рассмотрении процессуальных издержек по своей структуре можно увидеть, 
что они достаточно многообразны и по своему содержанию достаточно финансовоем-
кие, это затраты на свидетелей, экспертов и другие. Выделяемых сумм недостаточно, и 
более того, отчетность фактических затрат по статьям расхода ведется не на должном 
уровне. Среди основных причин авторы выделяют два основных момента: 

1) несовершенство законодательной и подзаконной базы; 
2) отсутствие реальных стимулов у правоохранительных органов и суда, ввиду 

необходимости, помимо основных функций по расследованию и судебному рассмотре-
нию, обеспечивать еще и взыскание процессуальных издержек. 

Авторами выполнен анализ за период с 2008 по 2019 гг. по таким динамическим 
показателям как число зарегистрированных преступлений; суммы установленного уще-
рба по уголовным правонарушениям; суммы возмещенного ущерба. Анализируя в ком-
плексе эти показатели, авторы констатируют, что значительная доля затрат приходится 
на расходы, связанные с расследованием преступления, а также на содержание штатной 
численности сотрудников органов внутренних дел, которых на данный момент времени 
насчитывает 159 тыс. человек.  

На содержание других государственных органов, обеспечивающих уголовное 
правосудие, таких как КНБ, НацБюро, СЭР МФ, также выделяются из республиканского 
бюджета существенные средства. Общая сумма процессуальных издержек по всем уго-
ловным делам в 2018 году установлена судами в размере 1,87 млрд. тенге, а это соответ-
ствует 0,6 % от выделенных сумм на содержание только органов внутренних дел и суда. 
Данный факт позволил авторам сделать вывод о несостоятельности института компен-
сации, неэффективности государственных мер по возмещению расходов, вызванных 
совершенными преступлениями. 

Изучив и проанализировав мировой опыт по оценке экономической стороны прес-
тупности, авторами проведена аналитическая работа по сбору, обобщению и анализу бо-
льшого объема информации с широким географическим охватом данных исследований. В 
результате авторы приходят к выводу, что в мировом сообществе нет общепринятой клас-
сификации затратной части преступлений и единой универсальной методологии расчета 
экономического ущерба в зависимости от вида преступления и его различных стадий. В 
зависимости от экономического и социального развития той или иной страны должна раз-
рабатываться своя собственная модель экономической эффективности производства по 
уголовным делам с учетом всех особенностей. 

Авторами на системном уровне проанализированы различные подходы к опре-
делению «цены» преступности. В частности, следует отметить подходы к проведению 
исследований в зависимости от различных видов устанавливаемых и исчисляемых по-
терь от преступлений. Проанализированы подходы, которые позволяют учитывать отде-
льно взятые процессуальные издержки; расходы, связанные с уголовным судопроизвод-
ством; расходы на содержание уголовно-исполнительной системы и расходы на 
исполнение наказания и др. Проведенные исследования позволили авторам выявить раз-
личия и установить многообразия в подходах и решениях.  

Изучив мнения разных ученых, подходов по определению элементов цены прес-
тупности, авторами разработана таблица, которая отражает авторскую позицию всех 
затрат, связанных с преступностью. Особенностью является то, что все издержки раз-
делены на три основные группы: 1) расходы, связанные с профилактикой преступнос-
ти; 2) совокупная стоимость реакции на совершенное преступление, и 3) ущерб от 
преступления. В качестве субъектов издержек определены три основные группы – фи-
зические и юридические лица, и государство. При этом прямые расходы физических и 
юридических лиц, связанных с профилактикой (ожиданием) преступлений, не могут 
быть рассчитаны в силу отсутствия достоверного статистического учета, а расходы 
государства выражаются в виде содержания государственных структур для выполне-
ния функций по обеспечению правопорядка. 

Авторами рассмотрены классификации видов процессуальных издержек, в част-
ности, процессуальные издержки классифицируются по содержанию, по видам про-
цессуальных действий и по форме финансирования. 

Представляют интерес рассмотренные проблемы методологии расчета стоимос-
ти судебной экспертизы как вида процессуальных издержек. Проведенный анализ, в 
том числе и ведущих зарубежных стран, позволил отметить, что имеет место неверное 
применение норм о продолжительности рабочей недели, где авторы предполагают за-
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вышение стоимости 1 минуты рабочего времени. Сумма некорректно заложенных за-
трат в калькуляцию стоимости судебных экспертиз могло повлечь завышение на 24 
млн. 711 тыс. 924 тенге. Стоимость фактически исполненных работ не соответствует 
оплате труда экспертов – установлены низкие нормативы. В стоимость экспертизы 
заложены максимальные нормы расхода химических реактивов и расходных материа-
лов и др. Все выявленные несоответствия позволили авторам сделать вывод о том, что 
необходимо разработать и принять новую методику расчета стоимости судебных экс-
пертиз, позволяющую установить их реальную цену.  

Отметим, что Республика Казахстан одно из динамично развивающихся госу-
дарств постсоветского пространства и находится в числе лидеров по темпам проведе-
ния правовых реформ, направленных на ускоренное развитие. Страны такого уровня 
развития выделяет то, что они досконально изучают опыт передовых стран с целью 
максимальной эффективности внедрения прогрессивных методик в свою систему. Ав-
торами проведен анализ норм уголовно-процессуального законодательства зарубеж-
ных стран, регламентирующих процессуальные издержки, которые представляют осо-
бый интерес и не имеют аналогов в национальном законодательстве. Так, в работе 
рассмотрен и критически проанализирован опыт стран СНГ (Азербайджанская Респу-
блика, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республи-
ка Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Российская Федера-
ция), Европы (Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Турция, Эстония), 
Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Малайзия).  

На наш взгляд, было бы возможным исследовать опыт не только указанных стран, 
но и включить в перечень европейских государств, равно как и в перечень стран, до 2018 
года входящих в состав СНГ – Украину. Здесь было бы целесообразно учесть имеющие-
ся у авторов результаты сравнительно-правового анализа уголовно-процессуального 
законодательства Украины и Казахстана по видам процессуальных издержек, проведен-
ного ими в 2019 году и включить их в рецензируемую работу (см., например: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2019_3_21). В этом аспекте важно учитывать, во-
первых, наличие тесных, исторически сложившихся межгосударственных отношений на 
дипломатическом, политическом, торгово-экономическом, социально-гуманитарном 
уровнях; во-вторых, факт принятия в 2011 г. в Стамбуле Украины и Казахстана в в Ме-
ждународную ассоциацию судей как полноправных ее членов, что обусловило активиза-
цию разработки и внедрения в правоприменительную практику международных станда-
ртов правосудия; в-третьих, схожесть путей реформирования процессуального 
законодательства этих стран, на что справедливо обращал внимание Председатель Вер-
ховного Суда, а ныне – заместитель Председателя Сената Парламента Республики Ка-
захстан – Бектас Бекназаров (см., например: https://zib.com.ua/ru/33125-
predsedatel_vs_kazahstana_bektas_beknazarov_noviy_upk_kazahs.html).  

Так, отметим, в частности, что ввиду изменений, связанных с принятием УПК Ук-
раины (2012), активизировались научные разработки криминологов и процессуалистов на 
уровне диссертаций, публикаций специализированных статей, докладов на международ-
ных, общегосударственных, региональных научно-практических конференциях, семина-
рах, круглых столах. Среди них диссертация Н. Полищак по теме «Процессуальные изде-
ржки в уголовном производстве Украины» (2017), статьи Ю. Задорожного (Виды 
процессуальных издержек в уголовном процессе зарубежных стран, 2017), О. Каплиной 
(Проблемы определения и распределения процессуальных издержек в уголовном произ-
водстве, 2019), цикл работ И. Медицкого (Учение о последствиях преступности: вопросы 
квалификации, 2013; Консеквенциология преступности: общетеоретические вопросы кла-
ссификации, 2017; Структура «цены» преступности в криминологической теории, 2018; 
Материальные последствия физического насилия, 2019; «Последствия» и «цена» преступ-
ности: криминологическое содержание и уровни соотношения, 2019; Нематериальные по-
следствия преступности индивидуального уровня (криминологическое измерение), 2019; и 
пр.), Т. Мельничук (Цена экономической преступности: проблемные аспекты определения 
и применения, 2013; показатель цены преступности в зарубежной криминологии, 2013), 
А. Павлишина (Проблемы правового регулирования института процессуальных издержек 
в уголовном производстве, 2018), С. Слинько (Компенсация в уголовном процессе, 2012), 
Н. Сметаниной (Понятие и структура «цены» преступности в современной криминологии, 
2014), Е. Чернобай (Предпосылки компенсации процессуальных издержек на судебной 
стадии уголовного процесса, 2015), К. Юртаевой (Современные тенденции экономической 
преступности в Украине, 2018) и других.  

Отдельного внимания заслуживает, на наш взгляд, и опыт Грузии, ранее входившей в 
состав стран СНГ, в частности, наличия обширного перечня процессуальных издержек и 
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процедуры их взыскания. Так, особый интерес представляет тот факт, что согласно ст. 91 
УПК Грузии, методику исчисления судебных издержек устанавливает Высший совет юсти-
ции Грузии. Размеры же штрафов, например, в случае неявки участника процесса в суд без 
уважительных причин, должны носить сдерживающий характер и быть пропорциональными 
причиненному вреду и соответствовать финансовому положению лица.  

Рассмотрение и анализ указанных и иных работ, по нашему мнению, мог бы способс-
твовать повышению репрезентативности исследуемой авторами проблематики, выявить и 
раскрыть как положительные, так и отрицательные стороны рассматриваемого вопроса, во 
избежание имеющихся законодательных и прочих пробелов и их учета при разработке мето-
дик экономического анализа и расчета затрат государства, понесенных при осуществлении 
досудебного расследования в уголовном судопроизводстве.    

Резюмируя проделанную работу, авторами сделаны выводы о необходимости 
коренной трансформации института процессуальных издержек в Казахстане и карди-
нальном пересмотре отношения к нему со стороны всех правоохранительных органов 
и суда. Отмечается неэффективное законодательное и подзаконное регулирование, а 
отсутствие системной и полной отчетности автоматически снижает интерес правоох-
ранительных органов и суда к полноценной работе по возмещению процессуальных 
издержек и не дает увидеть целостной картины для принятия адекватных управленче-
ских и организационных решений. Для улучшения создавшейся ситуации авторами 
предлагаются реализовать ряд мер, которые условно можно разделить на две группы – 
законодательные и прикладные. 

Законодательная группа сдержит 11 пунктов, среди которых авторами предла-
гаются конкретные формулы для расчета стоимости одной минуты рабочего времени и 
расчета затрат на привод и розыск. И прикладные – описывающие этапы действий и их 
последовательность в случае утверждения предложенной Методики расчета затрат на 
розыск и привод. 

Позитивно оценивая представленные на рецензирование результаты научного ис-
следования на тему «Инновационные технологии в экономической оценке издержек и 
выгод преступности (на базе методов кримометрики)», подготовленные коллективом 
авторов Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоох-
ранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, отметим, что 
оно (исследование) содержательно, логично, имеет практическую направленность и пер-
спективно в плане осуществления дальнейших научных изысканий. Внедрение его ре-
зультатов в следственно-судебную практику позволит учесть предыдущие недоработки 
законодательных органов и обеспечит возмещение вынужденных расходов на уголовное 
судопроизводство. Результаты могут быть использованы для дальнейшего исследования 
и разработки мер по усовершенствованию института процессуальных издержек, в том 
числе в зарубежных научных исследованиях этого вопроса и его имплементации в наци-
ональное законодательство и правоприменительную практику. 

 

Рецензия рассмотрена и утверждена на заседании кафедры финансовых  
и стратегических расследований факультета подготовки специалистов  
для подразделений стратегических расследований Днепропетровского  

государственного университета внутренних дел,  
протокол от 30 октября 2020 г., № 3 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ,  

ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ 

 

8 жовтня 2020 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Юридична 

деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники», організований кафедрою 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності. 

Дискусія була присвячена питанням взаємодії підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції з неповнолітніми, які є «в конфлікті» з законом або є постраждали-

ми від проявів насильства. Один із пріоритетних напрямків обговорення – правове та 

організаційне забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної 

поліції у взаємодії з іншими уповноваженими органами у сфері захисту дітей. До диску-

сії долучилися представники поліції та науковці Академії поліцейських сил у Братиславі 

(Словаччина), Академії МВС Республіки Казахстан, Академії правоохоронних органів 
Генеральної прокуратури Республіки Казахстан, представники підрозділу з питань запо-

бігання злочинності, що займається неповнолітніми, Федерального міністерства внутрі-

шніх справ Республіки Австрія та уповноважені особи ОБСЄ. 

 

Стейкхолдерами на семінар запрошено начальника відділу ювенальної превенції 

УПД ГУНП в Дніпропетровській області Наталію Лазаренко; голову ГО «Пані Патроне-

са», регіональну спеціалістку з питань запобігання та протидії домашньому насильству 
Фонду ООН у галузі народонаселення Анну Карпаченкову; помічницю ректора ДДУВС 

з гендерних питань Наталію Шуліку. 

Також до обговорень долучилися представники органів державної влади, поліція-

нти Головного управління Національної поліції в Київській області, координатори прое-

кту «Шерифи для нових громад» 

у Дніпропетровській та Харків-

ській областях, представники 

ювенальної превенції України та 

Дніпропетровської області. Ак-

тивну участь у семінарі взяли 

науково-педагогічні працівники 

Національної академії внутріш-
ніх справ, Львівського держав-

ного університету внутрішніх 

справ, Донецького юридичного 

інституту МВС України, Одесь-

кого державного університету 
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внутрішніх справ, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а 

також докторанти, аспіранти та здобувачі вищої освіти. 

У ході науково-практичного заходу були розглянуті актуальні питання діяльності 

підрозділів ювенальної превенції Національної поліції, спрямованої на запобігання пра-

вопорушенням вчиненим неповнолітніми та проти неповнолітніх. 

Учасники за результатами доповідей визначили основні причини протиправних 

дій з боку неповнолітніх. Зокрема, виокремили серед них основну – це дитяча бездогля-

дність. Саме низький рівень батьківського контролю за неповнолітніми спікери вважа-
ють одним із наслідків таких явищ, як вживання неповнолітніми наркотиків та алкого-

льних напоїв. Також доповідачі дійшли висновку, що вчинення в сім’ях насильства 

зумовлює у подальшому агресивну поведінку неповнолітніх щодо суспільства в цілому 

та щодо окремих соціальних груп: однокласників, сусідів, родичів. 

За результатами роботи семінару були напрацьовані шляхи вдосконалення дія-

льності всіх суб’єктів, які долучаються до роботи щодо мінімізації протиправної пове-

дінки неповнолітніх та порушень відносно них. Серед основних із них – покращення 

взаємодії поліції з громадськими організаціями, профільними федераціями з різних 

видів спорту, закладами культури з метою підвищення позашкільної зайнятості непов-

нолітніх, особливо тієї категорії, батьки яких не мають фінансової можливості оплачу-

вати подібні заняття. 
Також спікери дійшли 

висновку про необхідність 

залучати неповнолітніх, які 

вчиняють правопорушення 

та схильні до їх вчинення, до 

волонтерської та гуманітар-

ної діяльності, формуючи у 

такий спосіб почуття відпо-

відальності на необхідності 

суспільству. Крім того учас-

ники дискусії вважають за 

необхідне підвищувати рі-
вень відповідального бать-

ківства шляхом проведення 

роз’яснювальної роботи з батьками. Прозвучали пропозиції стосовно створення спеціа-

льних онлайн-платформ, через які неповнолітні могли би звернутися зі своєю пробле-

мою до поліцейського, не ідентифікуючи себе на першій стадії спілкування. 

Учасники семінару обговорили заходи впливу та чинні закони, які застосову-

ються по відношенню до неповнолітніх та їхніх батьків. Зокрема, висловили думку 

щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені від-

носно неповнолітніх. 

 
29 жовтня 2020 року – Всеукраїнський 

науково-практичний семінар «Мова і право», 

організований кафедрою українознавства та іно-

земних мов. 

Урочистий захід розпочався із привітань 

з нагоди 85-ї річниці з Дня народження профе-

сора кафедри українознавства та іноземних мов 

Анатолія Поповського.  

Участь у науковому заході взяли науков-

ці-лінгвісти, юристи, історики, соціологи, пси-

хологи, а також здобувачі вищої освіти з прові-

дних вищих навчальних закладів України: Київ-
ського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Черкаського інституту пожеж-

ної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національ-

ного університету цивільного захисту України, 
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Харківської державної академії фізичної культури, Луганського державного університе-

ту внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Львівського державного університету внутрі-

шніх справ, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Придніп-

ровської державної академії будівництва та архітектури. 

У рамках семінару були обговорені найактуальніші 

сьогодні питання лінгвістики, серед яких – проблеми юри-

дичної термінології, юридична лінгвістика в Україні та 

світі, актуальні проблеми психолінгвістики, медіаосвіта та 
медіавпливи на аудиторію. 

Окрему увагу приділено питанням вивчення мов у 

контексті міжкультурної комунікації та професійної (юри-

дичної) спрямова-

ності іноземної 

мови. Загалом се-

мінар охопив вели-

ке коло актуальних 

питань розвитку 

мови як об’єкта 

філологічних досліджень та права у контексті 
вивчення мовного компонента. За матеріалами 

семінару видано збірник тез. 

 

 

17 листопада 2020 року – ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства». Захід відбувся 

за ініціативи Громадської ради при МВС України. 

Участь у конференції 

взяли: ректор ДДУВС пол-

ковник поліції Андрій Фо-

менко, голова Громадської 

ради при МВС України, го-
лова громадської спілки 

«Центр запобігання та про-

тидії корупції», радник міні-

стра внутрішніх справ Укра-

їни Володимир Мартиненко, 

начальник Південно-Схід-

ного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Іван Легостаєв, заступниця голови Дніпро-

петровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай, проректорка ДДУВС Лариса 

Наливайко, старший радник з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Євро-

пейського Союзу в Україні Джозеф Джулай та ін. 
До конференції також долучилися фахівці 

Академії правоохоронних органів при Генераль-

ній прокуратурі Республіки Казахстан, Дніпро-

петровського державного університету внутріш-

ніх справ, Харківського національного універси-

тету внутрішніх справ, Луганського державного 

університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідорен-

ка, Університету митної справи та фінансів, На-

ціональної академії внутрішніх справ, представ-

ники громадських організацій тощо. 

У рамках конференції учасники презен-
тували власні доповіді. Серед питань, на яких 

зупинилися докладніше – визначення та аналіз корупційних ризиків як складова запобі-

гання корупції в органах Національної поліції, кримінально-правові проблеми провока-

ції підкупу, особливості діяльності поліцейських в умовах оновленої антикорупційної 

стратегії, проблеми реєстрації і розгляду повідомлень про корупцію тощо. 

За результатами роботи вироблено нові пропозиції до чинного законодавства. 
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27 листопада 2020 року – Міжнародна науково-практична конференція «Ак-

туальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміна-

лістичного забезпечення безпеки України та світу». Захід організовано факультетом 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування. 

У обговореннях взяли участь близько 100 доповідачів, представники Міністерства 

внутрішніх справ та Національної поліції України, практичні працівники правоохорон-

них та судових органів, науковці та здобувачі вищої освіти з усієї України. Поважними 
гостями конференції стали представники 8 країн світу: Іспанії, Об’єднаних Арабських 

Еміратів, Південної Кореї, Польщі, Словаччини, Румунії та Білорусії. 

Привітав учасників та 

побажав плідної роботи ректор 

Дніпропетровського держав-

ного університету внутрішніх 

справ А. Фоменко. Головною 

метою конференції, як зазна-

чив він, є створення професій-

ного майданчику для відкрито-

го діалогу, обміну думками, 
актуальною інформацією щодо 

сучасних безпекових проблем 

у світлі глобалізаційних про-

цесів. Переконаний, що робота 

конференції надасть поштовх до наукового пошуку та вирішення тих проблем, які ста-

нуть сьогодні предметом для обговорення науковцями та практиками, сприятиме розро-

бленню рекомендацій щодо покращення стану захищеності прав і свобод людини і гро-

мадянина на сучасному етапі розвитку державності в Україні. 

Модератор конференції В. Шаблистий, професор кафедри кримінального права та 

кримінології, розпочав конференцію з виступу про роль юридичної освіти у забезпеченні 

безпеки держави, особливості та доцільності підготовки фахівців за спеціальністю 081 

Право в закладах вищої освіти МВС України. Він акцентував увагу на тому, що студенти 
ЗВО МОН України, які навчаються за рахунок державного бюджету, працюють після 

закінчення навчання в основному у приватних юридичних компаніях, кошти платників 

податків витрачаються точно не за призначенням. 

Продовжила дискусію з приводу юридичної освіти у забезпеченні безпеки держави 

деканка факультету морського права та менеджменту Національного університету «Оде-

ська морська академія» Н. Савінова, яка навела переконливі аргументи щодо неспівпадін-

ня вимог закону до майбутніх юристів та реальної правозастосовної практики. 

В. Туляков, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Оде-

ська юридична академія», член-

кореспондент Національної академії 

правових наук України, свій виступ з 
проблем кримінальної політики поєд-

нав із проблемами діяльності ЄСПЛ та 

правового регулювання території Укра-

їни, яка знаходиться поза межами ефек-

тивного контролю держави. 

Доктор наук, професор Люблінсь-

кого католицького університету ім. Івана 

Павла II Р. Лізут доповів учасникам про 

особливості сучасного кіберзахисту 

персональних даних у повсякденному 

житті. 
Д. Жармагамбетова, докторантка Академії правоохоронних органів при Генераль-

ній прокуратурі Республіки Казахстан, свою доповідь присвятила порівняльно-

правовому аналізу норм КПК України та КПК Республіки Казахстан щодо особливостей 

депонування показань у кримінальному процесі. 

У цілому конференція пройшла у форматі жвавих обговорень, гострих дискусій та 

обміну думками, за її результатами буде виданий збірник матеріалів. 
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30 листопада 2020 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучас-

ні інформаційні технології у діяльності Національної поліції України», організований 

кафедрою економічної та інформаційної безпеки. 

Метою семінару став обмін практичним, викладацьким та науковим досвідом у 

сфері інформаційного забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної полі-

ції і громадських організацій; напрацювання рекомендацій щодо вирішення проблемних 

питань у цій сфері. 
Серед учасників семі-

нару – практичні працівники 

Нацполіції, науково-

педагогічні працівники із за-

кладів вищої освіти МВС, 

представники науково-

дослідних установ, а також 

курсанти та студенти. До орг-

комітету надійшло понад 70 

тез доповідей та повідомлень, 

які будуть опубліковані та 

надіслані учасникам. Авторами матеріалів є 7 докторів наук, 24 кандидати наук, практи-
чні працівники, представники громадських організацій та здобувачі вищої освіти. 

Серед спікерів заходу – вчені Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), 

Львівського державного університету внутрішніх справ, Хмельницького національного 

університету, Одеського державного університету внутрішніх справ, Луганського дер-

жавного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка (м. Сєверодонецьк), Харківсь-

кого національного університету внутрішніх 

справ, Донецького юридичного інституту МВС 

України (м. Маріуполь). 

Долучилися до роботи семінару і пра-

цівники практичних підрозділів: Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Націона-

льної поліції (м. Київ), Управління інформа-

ційно-аналітичної підтримки ГУНП в Дніпро-

петровській області, Донецького науково-до-

слідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України (м. Краматорськ), Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровсь-

кій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Управління патру-

льної поліції в Дніпропетровській області. 

 

7 грудня 2020 року – Науково-практичний семінар «Протидія економічній зло-

чинності: теоретичний, методичний та практичний аспекти». Захід відбувся за 
ініціативи кафедри фінансових та стратегічних розслідувань та навчально-наукової ла-

бораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції. 

Захід проведено з метою 

консолідації зусиль науковців 

та практиків, спрямованих на 

протидію організованій еконо-

мічній злочинності, пошук 

шляхів удосконалення діяльно-

сті підрозділів Національної 

поліції, спрямованих на впро-

вадження результатів науково-

дослідної роботи ДДУВС у 
практичну діяльність, а також в 

освітній процес університету. 

Участь у семінарі взяли понад 80 фахівців, серед яких – представники Національ-

ної академії внутрішніх справ, Київського факультету Національної академії Національ-

ної гвардії України, Одеського державного університету внутрішніх справ, Донецького 

юридичного інституту МВС України, Львівського державного університету внутрішніх 
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справ, Університету митної справи та фінансів України, Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Інституту управління та права Національного універ-

ситету «Запорізька політехніка», Класичного приватного університету (Запоріжжя), На-

ціональної асоціації адвокатів України, Державної установи «Центр пробації» в Дніпро-

петровській області, Міжрегіональної Академії управління персоналом, а також іноземні 

колеги і партнери з Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Рес-

публіки Казахстан. 

Практичні підрозділи Національ-
ної поліції представили працівники Де-

партаменту стратегічних розслідувань 

Національної поліції України, а також 

його територіальних підрозділів у облас-

тях, підрозділів карного розшуку та слід-

чих управлінь Нацполіції в областях та 

Києві. 

У рамках семінару було докладно 

висвітлено такі питання як актуальні 

проблеми протидії організованій еконо-

мічній злочинності та корупції, інтеграція правоохоронної системи України у світовий 
правоохоронний простір щодо протидії організованим формам злочинності, удоскона-

лення кримінального законодавства та кримінально-правової політики, інформаційно-

аналітичне забезпечення протидії організованій злочинності та корупції, роль та місце 

громадянського суспільства у протидії орга-

нізованій злочинності та корупції тощо. 

За результатами семінару було напра-

цьовано низку важливих пропозицій щодо 

удосконалення діяльності органів Національ-

ної поліції України та чинних нормативно-

правових актів, спрямованих на протидію 

економічній злочинності. 

Окремі пропозиції та практико-
орієнтовані узагальнення будуть використані 

при розробці навчально-методичних матеріалів для підготовки здобувачів вищої освіти, 

а також при проведенні практичних та факультативних занять, у тому числі, з елемента-

ми поліцейського квесту. 

 

15 грудня 2020 року – І Міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми роз-

витку соціально-економічних систем», який організовано кафедрою аналітичної еко-

номіки та менеджменту.  

Учасники – здобувачі вищої освіти, 

аспіранти, викладачі, фахівці Дніпропет-

ровського університету внутрішніх справ 
та Університету економіки (м. Бидгощ, 

Польща). Мета заходу – підвищення рівня 

практичної підготовки майбутніх фахів-

ців та ознайомлення із закордонним дос-

відом у сфері фінансово-економічної без-

пеки соціально-економічних систем.  

Результатом роботи круглого столу  є 

отримання здобувачами вищої освіти теоретич-

них та практичних знань та навичок щодо фі-
нансово-економічної безпеки та підвищення 

ефективності захисту соціально-економічних 

систем, антикризового управління тощо. 
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КОНКУРСИ  
 

Щороку Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ бере участь 

у конкурсі МВС на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію, 

основною метою якого є підвищення якості навчальних та наукових видань, мотивація 

до активної видавничої діяльності.  

Конкурс проводиться за 13-а номінаціями: 
1) наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо); 

2) методики, методичні рекомендації (методичні настанови); 

3) винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

4)  довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні слов-

ники, довідники); 

5) комп’ютерні програми практичного спрямування; 

6)  мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосіб-

ники тощо); 

7) підручники; 

8)  навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібники, 

хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо); 
9)  виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, 

методичні посібники, пам’ятки); 

10) профорієнтаційні відеоролики; 

11) друкована профорієнтаційна продукція; 

12) наукові періодичні видання (наукові журнали, збірники наукових праць, у 

тому числі електронні); 

13) видання, що містять інформацію з обмеженим доступом. 

У 2020 році для участі у Конкурсі університетом було надіслано 14 навчально-

наукових праць за 7 номінаціями.  

6 жовтня 2020 року за результатами засідання організаційного комітету Конкурсу 

університетом отримано 5 призових місць із них 2 – дипломи 1 ступеня; 2 – дипломи 2 

ступеня; 1 – диплом 3 ступеня у таких номінаціях: 

Винаходи, корисні моде-

лі, промислові зразки – 

Диплом 1 ступеня 

Патент на корисну модель «Пристрій радіолокаційного 

розпізнання об’єктів № 139240». Авторський колектив: 

Фоменко А.Є., Мирошниченко В.О., Рижков Е.В., Гавриш 

О.С., Махницький О.В. 

Методики, методичні 

рекомендації (методичні 

настанови) –  

Диплом 1 ступеня 

Собакарь А.О., Покайчук В.Я., Поливанюк В.Д. Методичні 

рекомендації щодо організації та проведення практичних 

занять з тактико-спеціальної підготовки у нічний час: для 
курсантів IІ курсу факультету підготовки фахівців для під-

розділів превентивної діяльності. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2019. 56 с. 

Наукові видання  

(монографії, науково-

практичні коментарі) – 
Диплом 2 ступеня 

Павлова Н.В., Птушкін Д.А., Чаплинський К.О. Теоретичні 

засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з 

відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян моног-

рафія. Дніпро: ДДУВС; Херсон: Видавничий дім «Гельве-

тика», 2019. 190 с. 

Видання, що містять 

інформацію з обмеженим 

доступом, –  

Диплом 2 ступеня 

Пеньков С.В., Волошина М.О. Організація проведення опе-

ративно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшу-

кових) дій оперативними підрозділами Національної полі-

ції України : навч. посібник. Дніпро : ДДУВС, 2019. 270 с. 

Навчальні посібники 

(навчально-методичні та 

навчальні наочні посіб-

ники, хрестоматії, прак-

тикуми, робочі зошити), 

підручники –  

Диплом 3 ступеня  

Практикум з Конституційного права: навч. посібник / кол. 
авт.; ред. Л.Р. Наливайко. Дніпро: ДДУВС, 2019. – 800 с. 
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

У 2020 РОЦІ ЗДОБУЛИ НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ: 

 

 

доктора філософських наук 

 

Несправа Микола Вікторович 

Захист відбувся 24 жовтня 2019 року в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (спецрада Д 26.001.43). 

Тема дисертації – «Радикалізація джихадизму в Європі кінця ХХ – 

початку ХХІ століть: сутність і тенденції» (спеціальність 09.00.11 

– релігієзнавство). Роботу виконано в Дніпропетровському держа-

вному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

 

доктора юридичних наук 

 

 

Блінова Ганна Олександрівна 

Захист відбувся 25 грудня 2019 року в Запорізькому національно-

му університеті (спецрада Д 17.051.07) 

Тема дисертації – «Адміністративно-правові засади інформаційно-

го забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: актуаль-

ні питання теорії та практики» (спеціальність 12.00.07 – адмініст-

ративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Роботу виконано в Запорізькому національному університеті. 

 

 

 

 

Золотухіна Лілія Олександрівна 

Захист відбувся 26 грудня 2019 року в Запорізькому національно-

му університеті (спецрада Д 17.051.07) 

Тема дисертації – «Публічний інтерес як адміністративно-правова 

категорія» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і про-

цес; фінансове право; інформаційне право). Роботу виконано в За-
порізькому національному університеті. 

 

 

 

 

кандидата юридичних наук 

 

Коломієць Вадим Юрійович 

Захист відбувся 24 квітня 2019 року в Дніпропетровському держа-

вному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Кримінальна відповідальність за заподіяння 
тілесних ушкоджень» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 
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професора: 

 

 

  
Боняк  

Валентина Олексіївна – 

доктор юридичних наук, 

професор по кафедрі  

теорії та історії держави  
і права 

Логвиненко  

Борис Олексійович –  

доктор юридичних наук, 

професор по кафедрі  

адміністративного права, 
процесу та адміністративної 

діяльності 

Несправа  

Микола Вікторович  
доктор філософських наук,  

професор по міжнародних 

відносин та туризму 

 

  
Пиріг  

Ігор Володимирович –  

доктор юридичних наук,  

професор по кафедрі криміналістики 

судової медицини та психіатрії 

Чаплинська  

Юлія Анатоліївна –  

доктор юридичних наук, професор 

по кафедрі кримінально-правових  

дисциплін 

 

 

доцента: 

 

   
Завгородня  

Юлія Степанівна –  

кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі теорії  

та історії держави і права 

Обушенко 

Наталія Миколаївна 
кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі  

цивільно-правових  

дисциплін 

Опацький  
Роман Миколайович –  

кандидат юридичних наук, 

доцент по кафедрі  

адміністративного права, 

процесу та адміністративної 

діяльності 
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Рогальська  

Вікторія Вікторівна –  

кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі  

кримінального процесу 

Сидоренко  

Наталія Сергіївна –  

кандидат наук з державного 

управління, доцент по кафедрі 

публічного управління  

та адміністрування 

Фоменко  

Андрій Євгенович –  

кандидат юридичних наук, 

доцент по кафедрі  

загальноправових  

дисциплін 
 

 

Вітаємо з присвоєнням почесного звання! 
 

Президентом України Володимиром Зеленським підписано 

Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 

Дня Незалежності України» № 335/2020 від 21.08.2020. Серед 
нагороджених – представник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Почесне звання «Заслужений 

діяч науки і техніки України» присвоєно директорові навчально-

наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфі-

кації, доктору юридичних наук, професору Олександру Сергійови-

чу ЮНІНУ. 
 

 
 

У 2020 РОЦІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВІДБУЛИСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ  

 

– у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.02 на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю 12.00.07: 

доктора юридичних наук: 

Бондаренко Олександр Миколайович – «Теорія та практика вирішення подат-

кових спорів: концептуальні засади»  

Крилов Денис Валерійович – «Публічно-сервісна діяльність як основний на-

прямок державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект»  

Приходько Андрій Анатолійович – «Адміністративно-правове забезпечення 

запобігання та протидії корупції в Україні за умов євроінтеграції»  
Скрипа Євгеній Васильович – «Адміністративно-правові засади забезпечення 

безпеки на автомобільному транспорті»  

Сорока Лариса Володимирівна – «Адміністративно-правовий механізм реалі-

зації космічної доктрини України»  

Щупаківський Роман Володимирович – «Адміністративно-правове регулю-

вання у сфері телекомунікацій»  

Юрах Віталій Михайлович – «Адміністративно-правове регулювання участі 

громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади» 

кандидата юридичних наук: 

Аксютіна Анастасія Володимирівна – «Адміністративно-правове забезпечення 

населення культурними послугами»  

Кузьменко Дмитро Олександрович – «Адміністративно-правове регулювання 

діяльності органів публічної адміністрації в зоні проведення Операції об’єднаних сил»  
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Новіков Олег Володимирович – «Публічно-правове забезпечення протидії ко-
рупції в умовах регіонального розвитку»  

Серединський Валентин Валентинович – «Адміністративно-правове регулю-
вання кадрового забезпечення адміністративних судів в Україні»  

Тригубенко Віталій Миколайович – «Адміністративно-правові засади реалізації 
державної політики у сфері зайнятості населення»  

 

Разові захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(спеціальність – 081 Право, галузь знань – 08 Право): 

Шаповалова Ірина Сергіївна – «Застосування слідчим суддею практики Євро-

пейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному про-

вадженні»  

Коптєв Андрій Миколайович – «Адміністративні послуги сервісних центрів 

МВС у сфері безпеки дорожнього руху» 

Кириченко Вікторія Леонідівна – «Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру» 

 

– у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.04 на здобуття наукового ступеня: 

доктора юридичних наук: 

Берднік Інна Володимирівна – «Кримінально-правова охорона водних ресурсів» 

(12.00.08) 

Коваленко Андрій Васильович – «Теоретико-прикладні засади кримінологічно-
го забезпечення поліцейської діяльності в Україні» (12.00.08) 

Коротюк Оксана Вікторівна – «Кримінально-правова охорона об’єктів права ін-
телектуальної власності» (12.00.08) 

Окіпнюк Володимир Тарасович – «Радянські органи державної безпеки в Укра-
їні в період панування тоталітарного режиму (1929–1953 рр.): історико-правове дослі-

дження» (12.00.01) 

Олійник Олена Сергіївна – «Принципи кримінального права» (12.00.08) 

кандидата юридичних наук: 

Глуховеря Катерина Миколаївна – «Поняття інтересу за кримінальним правом 

України» (12.00.08) 

Карман Василь Васильович – «Кримінально-правове забезпечення охорони 
державних символів України» (12.00.08) 

Сироватка Сергій Сергійович – «Кримінальна відповідальність за привласнен-
ня, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 

вчинені у співучасті» (12.00.08) 

Скок Сергій Георгійович – «Проблеми множинності злочинів при кваліфікації 

умисних вбивств» (12.00.08) 

 

Разовий захисти дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(спеціальність – 081 Право, галузь знань – 08 Право): 

Єрмоленко Ярослав Владленович – «Конституційна скарга в механізмі охорони 
прав людини в Україні (загальнотеоретичний аспект)» 
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ПЕРСОНАЛІЇ 

ВІТАЄМО КОЛЕГУ, ВЧИТЕЛЯ, 

ВИДАТНОГО УКРАЇНОЗНАВЦЯ! 
 

 

 

З 85-ЛІТТЯМ 

ПОПОВСЬКОГО  

Анатолія Михайловича –  

професора кафедри  

українознавства та іноземних мов 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 
 

 

 

Народився 29 жовтня 1935 р. в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетров-

ської області. У 1955-57 рр. служив у лавах Радянської армії. У 1962 р. закінчив Дніпро-

петровський державний університет (нині – Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара), 1970 р. – аспірантуру цього університету. У 1972 р. захистив ди-

сертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Лінгвіс-

тичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української 

літературно-національної мови». У 1974 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1985-

87 рр. навчався у докторантурі університету. У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Південноукраїнські джерела в 

історії формування української літературної мови». Вчене звання професора присвоєно у 

1992 р. 

У 1991-97 рр. – завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства 

Дніпропетровського державного університету, 1998-99 рр. – завідувач кафедри історії та 

українознавства Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. Нині – про-

фесор кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного уні-

верситету внутрішніх справ, де викладає курс ораторського мистецтва, української мови 

за професійним спрямуванням, а також є керівником предметно-методичної секції з 

української мови. 

Автор 945-и публікацій з історії української літературної мови, лексикографії, ді-

алектології, ономастики, термінології, української літератури, зокрема монографія «Де-
щиця про українські прізвища» (2020), поетична збірка «У роздумах плинного часу…» 

(2020). Підготував 20 кандидатів та 2-х докторів філологічних наук. Був офіційним опо-

нентом на захистах 85 кандидатських і 9 докторських дисертацій. Його послідовниками 

є 6 членів Національної спілки письменників України, під його керівництвом підготов-

лено та презентовано 19 збірок поетів-початківців. 

Член спеціалізованих вчених рад (Дніпровський національний університет 

ім. Олеся Гончара та Запорізький національний університет) із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Член редакційних 

колегій кількох наукових фахових видань України. 

Колом наукових інтересів А.М. Поповського є етнолінгвістика, історія мови й ан-

тропоніміки, мова професії, правознавча термінологія, ораторське мистецтво. 
Нагороджений почесною грамотою «За особливі заслуги перед Українським на-

родом» та знаком Президії Верховної Ради України, відзнакою Міністерства освіти і 

науки України «Відмінник освіти України». Указом Президента Україні присвоєно по-

чесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2018). Нагороджений цінним по-

дарунком Голови Верховної Ради України (2019) та грамотою Міністра внутрішніх 

справ України (2019). 

 

Колектив університету щиро бажає ювілярові міцного здоров’я та невичерп-

ного натхнення, наукова і творча діяльність якого завжди є життєвим дороговка-

зом для науковців та всіх, чия діяльність слугує інтересам сьогодення та майбут-

нього України! 
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ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ З ЮВІЛЕЯМИ! 

 

 

ШЕМШУЧЕНКА Юрія Сергійовича 

академіка-секретаря відділення екологічного, господарського  

та аграрного права, дійсного члена (академіка) НАН України  
та НАПрН України 

 

Народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Сумської обл. У 

1962 р. закінчив юридичний факультет Київського державного уні-

верситету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка). У 1962–1966 рр. працював поміч-

ником прокурора, прокурором району в Сумській обл. Протягом 

1966–1969 рр. навчався в аспірантурі при Інституті держави і права 

АН УРСР (нині – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України), після за-

кінчення якої працював у цьому ж інституті: з 1972 р. – старший науковий співробітник, з 

1979 р. – завідувач відділу, а з 1988 р. по теперішній час – директор інституту. 
У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Прокурорський нагляд за законністю в діяльності виконкомів місцевих 

Рад» (спеціальність 12.00.02), у 1979 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня док-

тора юридичних наук на тему: «Організаційно-правові проблеми державного управління 

охороною навколишнього середовища в СРСР» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07). 

Вчене звання професора присвоєно у 1985 р. Обраний дійсним членом (академіком) Наці-

ональної академії наук України у 1992 р., дійсним членом (академіком) Академії правових 

наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р. 

Напрями наукової діяльності – конституційне праве, адміністративне управління, 

екологічне і космічне право. Опублікував понад 900 наукових та навчально-методичних 

праць, серед яких: «Правовые проблемы экологии» (1989), багатотомник «Антологія 

української юридичної думки: у 10 т.» (у співавт., 1998), «Український парламентаризм: 
минуле і сучасне» (у співавт., 1999), «Юридична енциклопедія: в 6 т.» (голов. ред.), 

«Конституція України: Науково-практичний коментар» (2003), «Земельний кодекс Укра-

їни: Коментар» (2003), «Теоретические проблемы гармонизации законодательства Укра-

ины с европейским правом. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран 

Европы» (2003), «Антологія української юридичної думки: у 10 т.» (у співавт., 2003–

2005), «До проблеми формування законодавчої політики в Україні» (2005), «Земельний 

кодекс України: Науково-практичний коментар» (2004), «Порівняльне правознавство у 

системі юридичних наук: проблеми методології» (2006), «Теоретические проблемы сов-

ременного экологического законодательства в Украине» (у співавт., 2006), «Великий 

енциклопедичний юридичний словник» (2007), «Гендерні паритети в умовах трансфор-

мації суспільства» (у співавт., 2007), «Кодифікація законодавства України: теорія, мето-
дологія, техніка» (у співавт., 2007), «Екологічне право України: Академічний курс: 

пдручник. 2-ге вид.» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перс-

пективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного 

та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Космічне 

право: підручник» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні пробле-

ми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 

(англ.), «Джерела конституційного права України» (у співавт., 2014), «Теоретичні про-

блеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (у співавт., 

2015), «Формула демократії: народ – конституція - влада» (2016), «Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна теорія права (у співавт., 2017), Т.17: Кри-

мінальне право (у співавт., 2017). 
Входив до складу Конституційної комісії Верховної Ради України і робочої групи 

по розробці проекту Конституції України 1996 р., а також був членом Комісії з підготов-

ки змін до Конституції України та інших законопроектів (2000), Національної конститу-

ційної ради (2008), Конституційної Асамблеї (2012–2014). З 2015 р. активно працює у 

складі Конституційної Комісії щодо внесення змін і доповнень до Конституції України. 

Протягом десяти років (1994–2004) очолював Комісію з питань громадянства при Пре-
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зидентові України. Є членом Секції суспільних наук Комітету з Державних премій Укра-

їни в галузі науки і техніки (з 1993). 

Один із співавторів проектів законів України «Про наукову і науково-дослідну ді-

яльність», «Про полювання і мисливське господарство», «Про енергозбереження», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи», «Земель-

ного кодексу України» та ін. Один з ініціаторів розроблення міжнародного глобального 

договору з питань охорони навколишнього середовища. 
Академік Української академії політичних наук (1995), дійсний член Міжнародної 

академії екологічного права (США). Експерт Ради Європи з екологічного права (1993), 

член Міжнародного арбітражного суду, Комісії екологічного права Міжнародного союзу 

захисту природи, Почесний член Інституту правових досліджень Польської академії на-

ук, член Міжнародної академії порівняльного права, Голова Міжнародного центру кос-

мічного права НАН України (1998). 

Головний редактор журналів «Правова держава», «Держава і право», «Часопис 

Київського університету права», «Судова апеляція» та ін. Голова спеціалізованої вченої 

ради Д 26.236.01 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Заслужений діяч науки і техніки України (1995). Нагороджений орденом князя 

Ярослава Мудрого V, ІV, ІІІ, ІІ ступенів (1999, 2006, 2009, 2016), орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня (2010), орденом Володимира Мономаха (2015), золотою медаллю НАПрН 

України (2015), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамо-

тою Кабінету Міністрів України (2003), Відзнакою Конституційного Суду України 

(2015), Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2015), Подякою Мініс-

терства освіти і науки України (2018). Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2004), Премії НАН України імені М. П. Василенка (1998), Премії імені Яросла-

ва Мудрого (2014). Почесний ректор Київського університету права НАН України. 

 

 

НОРА Василя Тимофійовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 
Народився 20 грудня 1940 р. у с. Мусіївка Хорольського р-ну 

Полтавської обл. У 1967 р. закінчив юридичний факультет Львівсь-

кого держуніверситету ім. І. Я. Франка (нині – Львівський націона-

льний університет імені Івана Франка). З 1967 р. по 1969 р. працю-

вав народним суддею Луцького р-ну на Волині. У 1972 р. закінчив 

аспірантуру Львівського державного університету. З 1972 р. працю-

вав у цьому закладі на посадах асистента, старшого викладача, за-

ступника декана, декана юридичного факультету, доцента, завіду-

вача кафедри кримінального права і процесу, а з 1999 р. і до сьогодні – завідувач кафедри 

кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 
У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Майнова відповідальність за шкоду, завдану неправильними актами 

у сфері адміністративного управління» (спеціальність 12.00.03), у 1989 р. – дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові і теоретичні 

основи захисту порушених злочином майнових прав у радянському кримінальному про-

цесі» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 

1989 р. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. У 2000 р. був обраний членом-

кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук 

України (нині – Національна академія правових наук України). Керівник Західного регі-

онального наукового центру Національної академії правових наук України (2010-2018). 

Напрями наукової діяльності – правові проблеми захисту прав та законних інте-
ресів потерпілих від злочинів, питання кримінального судочинства і судоустрою. Опуб-

лікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Кримінальний 

процес України: підручник» (у співавт., 1992, 1999), «Практикум з кримінального проце-

су України: навчальний посібник» (1994, 2000, 2008, 2017), «Судові витрати у криміна-

льному процесі України» (у співавт., 2003), «Кримінально-процесуальний кодекс Украї-

ни: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2005, 2006), «Прокурорський 
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нагляд в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Правова система України: 

історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми 

боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «За-

хист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та криміналь-

ному судочинстві України» (у співавт., 2009), «Використання криміналістичних знань у 

судовому розгляді кримінальних справ» (у співавт., 2010), «Прокурорський нагляд в 

Україні: підручник» (2010), «Використання непрямих доказів у кримінальному судочин-

стві України: монографія» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-
практичний коментар» (у співавт., 2011), «Кримінальний процесуальний кодекс Украї-

ни: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2012), «Альтернативні способи вирішен-

ня спорів у кримінальному провадженні» (у співавт., 2015), «Реалізація засади змагаль-

ності під час розгляду скарг слідчим суддею» (2017). 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному уні-

верситеті імені Івана Франка, член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Брав участь у підготовці проектів 

Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про прокуратуру», 

«Про боротьбу з корупцією» та інших нормативно-правових актів. 

Тривалий період був членом Вищої ради юстиції України (1998-2004), науково-

консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому спеціалізованому Суді 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член науково-методичної ради при 

Генеральній прокуратурі України. 

Відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник Львівського націона-

льного університету», член наукової ради всеукраїнського юридичного журналу «Право 

України», член редакційної колегії юридичних журналів «Вісник прокуратури України», 

«Адвокат», «Вісник кримінального судочинства». 

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ 

ступенів (2003, 2016), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000), Грамо-

тою Верховної Ради України (2009, 2010). Відзначений почесною відзнакою Верховного 

Суду України «За вірність закону» (2005). Заслужений професор Львівського універси-

тету (2004), Почесний доктор Національного університету «Острозька академія» (2011). 

Почесний працівник прокуратури України, старший радник юстиції (2001). Лауреат 
Премії імені Ярослава Мудрого (2002). 

 

 

 

ШЕПІТЬКА Валерія Юрійовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 20 грудня 1960 р. у м. Ромни Сумської обл. У 

1986 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Націо-

нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 

1988–1991 рр. навчався в аспірантурі цього закладу. З 1991 р. – на 
викладацькій роботі у зазначеному навчальному закладі на поса-

дах асистента, доцента, професора кафедри криміналістики. З 

1996 р. – завідувач кафедри криміналістики Національного юри-

дичного університету імені Ярослава Мудрого. 

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Допит неповнолітніх: психологія і тактика» (спеціальність 12.00.09), 

у 1996 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: 

«Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці» (спеціаль-

ність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Вчене 

звання професора присвоєно у 1997 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 

2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Націона-
льна академія правових наук України). 

Напрями наукової діяльності – дослідження проблем криміналістичної техніки і 

тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи, юридичної психології. 

Має десять патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Опублікував понад 400 науко-

вих та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретические проблемы системати-

зации тактических приемов в криминалистике» (1995), «Обыск: тактика и психология» 
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(у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), 

«Криміналістика: Підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008, 2016), «Довідник слід-

чого» (2001, 2003, 2008, 2013), «Теория криминалистической тактики: монография» 

(2002), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002, 2008), «Кримі-

налістика: Курс лекцій» (2003, 2005, 2006, 2011), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 

2003, 2007, 2008, 2010, 2011), «Криміналістика: Словник термінів» (2004), «Юридична 

психологія: Підручник» (у співавт., 2004, 2008), «Розслідування злочинів у сфері госпо-

дарської діяльності (окремі криміналістичні методики): монографія» (у співавт., 2006), 
«Психологія судової діяльності» (2006), «Криміналістична тактика (системно-

структурний аналіз): монографія» (2007), «Правова система України: історія, стан та 

перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі 

злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Керівництво з 

розслідування злочинів» (у співавт., 2009, 2010), «Інтеграція права та інформатика: при-

кладний і змістовний аспекти: монографія» (у співавт., 2012), «Криміналістика: ситуа-

ційні моделі та завдання: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Проблемы лекции по 

криминалистике» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові 

науки України: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), 

«Розслідування злочинів корупційної спрямованості» (у співавт., 2013), «Textbook of 

criminalistics. Volume 1: General Theory» (у співавт., 2016), «Інноваційні засади техніко-
криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія» 

(у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: Криміналіс-

тика, судова експертиза, юридична психологія» (у співавт., 2018). 

Брав участь у розробці Кримінального процесуального кодексу України, законоп-

роектів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про зброю», «Про дактилоскопію», 

«Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про боротьбу з економіч-

ною злочинністю», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою зло-

чинністю», «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів ви-

щої кваліфікації», «Про протидію корупції в Україні», «Про наукову та науково-

технічну діяльність», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», «Про держав-

не бюро розслідувань» та ін. 

Голова редакційної ради, головний редактор Міжнародного науково-практичного 
юридичного журналу «Криміналіст першодрукований», співголова редакційної колегії збір-

ника «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», член редколегій юридичних 

журналів «Право України» та «Вісник кримінального судочинства», член редакційної ради 

науково-практичного медичного журналу «Український вісник психоневрології», член ред-

колегії науково-практичного журналу «Судово-медична експертиза»; член редакційної ради 

науково-практичного журналу «Судебная экспетриза Баларуси», член редакційної ради між-

народних наукових журналів Проекту SWorld, член редколегій збірників наукових видань: 

«Криміналістика та судова експертиза», «Проблеми законності», «Вісник Національної ака-

демії правових наук України», «Питання боротьби зі злочинністю», «Науковий вісник Львів-

ського торговельно-економічного університету: Серія юридична». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого, а з 2002 р. – її вчений секретар. З 1997 р. – вчений 

секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук 

України, є головою Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експерти-

зи та юридичної психології НАПрН України. З 1998 р. завідує лабораторією «Викорис-

тання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НА-

ПрН України. Президент Міжнародного Конгресу криміналістів (2012), Почесний член 

Литовського товариства криміналістів 2013, Почесний член спілки юристів України 

(2001), член міжнародної поліцейської асоціації (IPA) (1998). 

Учасник бойових дій, нагороджений медалями «Воїну-інтернаціоналісту» (1988), 

«70 років Збройних Сил СРСР» (1998), «Ветеран війни – учасник бойових дій», медаллю 
Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2001), «20 років з дня виведення 

військ з Афганістану», орденом «За доблесть и честь» (2009), орденом «Defendens 

Justitiam» (Рада з суспільних нагород ООН, 2010), орденом «Корона Європи» I ступеня 

(Рада з суспільних нагород ООН та Європейська академія природничих наук, 2010), По-

чесною відзнакою Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність і 

професіоналізм» (2011), відзнакою Президента України – пам’ятною медаллю «25 років 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 395 

виведення військ з Афганістану» (2015), Відзнакою МАРТІС «Золота фортуна» – медал-

лю «Незалежність України» (2015). 

Заслужений діяч науки і техніки України (2003), Заслужений професор Націона-

льного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017), лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки (2019), стипендіат Фонду юридичної науки Ака-

деміка права В.В. Сташиса (2002), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2006, 

2017). Нагороджений Грамотою Генеральної прокуратури України (2018). 

 
 

ЩЕРБИНУ Валентина Степановича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 7 листопада 1950 р. у с. Новоандріївка Новгород-

ківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчив юридичний 

факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 

(нині – Київський національний університет імені Тараса Шевчен-

ка), де і залишився працювати, пройшовши шлях від асистента до 

завідувача кафедри господарського права. 

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук на тему: «Правове становище учасників 

арбітражного процесу» (спеціальність 12.00.04), у 1996 р. – дисертацію на здобуття науко-

вого ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми попередження господарських 

правопорушень в умовах становлення ринкової економіки» (спеціальність 12.00.04). Вчене 

звання доцента присвоєно у 1989 р., а вчене звання професора – у 2001 р. У 2004 р. обра-

ний членом-кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових 

наук України (нині – Національна академія правових наук України). 

Напрями наукової діяльності – проблеми господарського права і господарського 

процесуального права. Опублікував понад 180 наукових та навчально-методичних 

праць, серед яких: «Попередження господарських правопорушень» (1993), «Очерки ак-

ционерного права Украины» (у співавт., 1995), «Господарське право України: навчаль-

ний посібник» (1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002), «Арбітражний процес» (у співавт., 
1999), «Господарське право: підручник» (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013), 

«Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні» (у 

співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Ме-

тодологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського пра-

ва» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Актуальні проблеми правового 

регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні» (у співавт., 2008), 

«Суб’єкти господарського права України» (2008), «Господарський кодекс України: Нау-

ково-практичний коментар» (2004, 2008, 2012), «Система органів державного управління 

та регулювання в сфері підприємницької діяльності: монографія» (у співавт., 2010), «Ак-

туальні проблеми господарського права (Загальна частина): навчальний посібник» 

(2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, 
аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Актуальні 

проблеми господарського права (Особлива частина): навчальний посібник» (2016). 

Член редакційної колегії видань: «Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: Юридичні науки», «Приватне право і підприємництво», «Вісник 

господарського судочинства», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Бю-

летень законодавства і юридичної практики». 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському націона-

льному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук вищої школи Укра-

їни (1999). Приймав участь у складі робочої групи з розробки проекту Господарського 

кодексу України. 

Заслужений юрист України (2009), лауреат Державної премії України в галузі на-
уки і техніки (2019). Оголошено подяку Президента України (2009). Нагороджений зна-

ками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1999) та «За нау-

кові досягнення» (2008), нагрудним знаком Вищого арбітражного суду України 

«Почесний працівник арбітражного суду України» та нагрудним знаком і платівкою 

Вищого господарського суду України «85 років арбітражно-судовій системі України». 

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012). 
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У 2020 РОЦІ НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИПУЩЕНО ДРУКОМ ВИДАННЯ: 
 

 

Безпека підприємництва : моногр. у складі міжнар. автор, кол. / 

[Рибальченко Л. В., Рижков Е. В., Тютченко С. М та ін.]. Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2020. 180 с. 

ISBN 978-617-645-392-5 

Монографія «Безпека підприємництва» являє собою 

наукову працю, в основу якої покладено дослідження науковців в 

галузі економічної безпеки підприємництва, національної та 

міжнародної економіки. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 
магістрантів, аспірантів, студентів, державних службовців, фахівців, 

менеджерів підприємств та фінансових установ, а також широкого кола читачів, які 

досліджують проблеми економічної безпеки вітчизняної та міжнародної економіки. 

 

Малишко В. М. Феномен приватирства в Британській імперії 

(1583–1856) як предмет історико-правової науки: поняття, 

методологія, джерела та наукові концепції : монографія ; за ред. 

к.ю.н., проф., засл. юриста України І. Б. Усенка. Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2020. 260 с. 

ISBN 978-617-7665-96-9 

У монографії проаналізовано розвиток правового інституту 
приватирства в Британській імперії (1583–1856) в 

загальнонауковому контексті, зокрема поняття й терміни, 

методологію, джерельну основу, англо-американську 

історіографію еволюції приватирства. Приділено увагу еволюції предмета дослідження в 

історико-правовій науці Російської імперії, СРСР і пострадянського простору. 

Для науковців, аспірантів та студентів спеціальностей з історії, політології та 

права. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5584 

 

Мурашкін М. Г. Естетика і символогія: монографія. Дніпро : 

ДДУВС ; Моноліт, 2020. 240 с. 

ISBN 978-617-7369-53-9 

У монографії досліджено особливості естетики і симвології, 

одним із предметів яких є сфера людських відчуттів і станів. 

Встановлено, що некласична естетика розглядає розум, вплетений 

в світ. Але естетика в своїх категоріальних структурах значно 

відсторонюється від безпосереднього досвіду. Тому і виникає 

необхідність в симвології, тобто в виробленні певних внутрішніх 

законів і критеріїв точності, які так значно не відсторонюють 

предмет дослідження від безпосереднього життя. 

Символи як інонаукову форму знання досліджує символогія, яка має певні закони, 

має свої критерії встановлення істини. Ці закони і критерії симвології не протирічать 

структурам і категоріальним системам естетики. 
Монографія призначена для наукових співробітників, які мають інтерес до 

проблем естетики, симвології, філософії мистецтва, релігієзнавства. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5022 
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Завгородній В. А. Вплив практики Європейського суду з прав 

людини на юридичну діяльність в Україні: теоретичний, 

методологічний і прикладний аспекти : монограф. Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 536 с. 

ISBN 978-617-7665-95-2 

Монографія є комплексним дослідженням феномену впливу 

практики Страсбурзького суду на юридичну діяльність в Україні. 

На основі положень сучасних теорій юридичної та судової прак-
тики запропоновано авторський підхід до розуміння поняття 

«практика Європейського суду з прав людини», виокремлено його 

суттєві риси, з-поміж яких особливу увагу приділено прецедентності та джерельності, а 

також визначено структуру цього явища правової дійсності. В роботі з’ясовано юридич-

ну природу рішень Суду Ради Європи, багатоманітність їх прояву в правовій реальності, 

визначено функції постанов цієї міжнародної правозахисної інституції, а також значення 

окремої думки судді Європейського суду з прав людини для правової доктрини й юри-

дичної практики. 

Особливу увагу в роботі приділено механізму імплементації постанов Страсбур-

зького суду в національній правовій системі, а також різним аспектам впливу практики 

Суду Ради Європи на теоретичну та практичну юридичну діяльність в Україні. 
Для науковців, здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право» та «Правоохо-

ронна діяльність», працівників судових, правоохоронних та правозахисних інституцій, 

чия професійна діяльність пов’язана з тлумаченням і застосуванням норм національного 

законодавства з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини. 
 

Опацький Р. М. Ювенальна політика в Україні: адміністративно-

правові засади формування та реалізації : монограф. ; за наук. ред. 
д-ра юрид. наук, проф. Б. О. Логвиненка. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ; 2020. 520 с. 

ISBN 978-617-7665-98-3 

Висвітлено адміністративно-правові засади формування та 

реалізації ювенальної політики в Україні. Визначено поняття та 

специфіку ювенальної політики як об’єкта адміністративно-

правової реалізації. Розглянуто елементи адміністративно-

правового механізму та засад формування та реалізації ювенальної 

політики в Україні, систематизовано основні напрями адміністративної діяльності дер-

жавних установ та громадських організацій. Проаналізовано зарубіжний досвід та сфор-

мульовано передумови і пріоритети його запозичення в Україні, а також окреслено ос-
новні напрями щодо оптимізації адміністративно-правової реалізації ювенальної 

політики в Україні. 

Призначено для науковців, викладачів і студентів, юристів-практиків, широкого 

кола читачів. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5585 
 

Халапсіс О. В. Народ Юпітера: метафізика римської ідеї : 
монографія. Дніпро : Інновація, 2020. 248 с. 

ISBN 978-966-8676-57-З 

У монографії розглянуто римський цивілізаційний проект в 

філософсько-історичному ракурсі, а римська державність 

представлена в метафізично-релігійному контексті. Внутрішня та 

зовнішня політика Стародавнього Риму інтерпретується через 

введений автором концепт Iovem imperium. Виділені ключові 

принципи римського цивілізаційного проекту: принцип священної 

громади, принцип єдності крові та духу, принцип корпоративності. 
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Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2020. 296 с. 

У збірнику однойменної конференції висвітлено теорію та 
практику світового досвіду протидії корупції, теоретико-правові 

та філософського методологічні аспекти цього феномена, 

особливості застовування адміністративного, кримінального, 

кримінально-процесуального та інших галузей законодавства 

щодо запобігання та протидії цьому явищу, а також практику 

правоохоронної діяльності в цій галузі. 

Для науковців, викладачів, здобувачів, працівників-практиків правоохоронних органів. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5566 
 

Історія міжнародних відносин : підруч. / І. В. Алєксєєнко, 

А. Х. Маргулов , І. А. Єремєєва , М. В. Несправа. Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 228 с. 

ISBN 978-617-7665-97-6 

Підручник охоплює основні події і проблеми історії 

міжнародних відносин від найдавніших часів до сучасності. У 

книзі характеризуються головні тенденції, принципи і звичаї 

міжнародних відносин, роль і значення міжнародних конгресів, 

конференцій і договорів.  

Призначено для студентів спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та всіх, хто 

цікавиться проблемами міжнародних відносин. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5513 

 

Недря К. М. Стресостійкість у роботі поліцейського : навч.-практ. 

посібник. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 124 с. 

ISBN 978-617-7665-22-8 

Висвітлено базові питання теорії та практики професійних 

стресів у роботі працівників поліції, а також заходи щодо 

підвищення рівня їхньої стресостійкості.  

Рекомендовано для поліцейських, а також педагогів-

психологів, які викладають у закладах вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання, що здійснюють підготовку фахівців для 
Національної поліції України та забезпечують початкову підготовку, 

підвищення кваліфікації й спеціалізацію працівників.  

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5718 

 

Oleynik O. (Khlyntseva). Grammar trainer : Handbook. Dipro : 

Dnipropetrovsk State University of Internal affairs, 2020. 204 p. 

ISBN 978-617-7665-19-8 

Практикум «Граматичний тренажер» містить граматичний 

матеріал, а також практичні вправи  для закріплення поданого 

матеріалу. Граматика переважно подається у вигляді схем та 

граматичних шаблонів. З метою візуалізації та кращого розуміння 

значення граматичних конструкцій та їх практичного використання, 

вивчення. Поданий матеріал надає можливість ознайомитися з 

політичною, економічною та юридичною лексиками англійської 

мови. Вправи у вигляді текстів дають можливість розвивати навички 

мовлення. Це можуть бути перекази текстів, діалоги (питання – відповідь).  

Для студентів вищих навчальних закладів та курсантів юридичного, економічного 

та політологічного спрямувань. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5719 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 399 

 

Талдикін О. В. Теорія влади. Структурно-логічні схеми і таблиці: 

навч. посібник. Дніпро: ДДУВС, 2020. 164 с. 

ISBN 978-617-7665-93-8 

У посібнику у вигляді структурно-логічних схем та таблиць 

подано навчальний курс теорії влади. Посібник також містить 

контрольні запитання по розділам, тестові завдання, перелік 

використаних першоджерел та глосарій.  

Для викладачів, студентів та слухачів вищих навчальних 

закладів. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5508 
 

Основи організації захисту об’єктів та інформації від 

злочинних посягань : навч. посібник для слухачів магістратури / 

О. А. Дисковський, О. О. Косиченко, Л. В. Рибальченко. Дніпро : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 96 с. 

ISBN 978-617-7665-94-5 

Викладено основи організаційного захисту інформації, види 

загроз інформаційній безпеці, основні напрямки, принципи й 

умови захисту. Описано організаційну структуру служби безпеки, 

висвітлено питання забезпечення безпеки інформації під час 

проведення нарад, переговорів, під час роботи з персоналом. 

Також розглянуто питання організації охорони об’єктів і 
пропускного режиму. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5493 
 

Алгоритми дій працівників патрульної поліції на місці події (у 
схемах): навч. посібник / Р.Г. Валєєв, О.О. Мислива, В.В. Фурса, 

Ю.В. Герасимчук. Дніпро : ДДУВС, 2020. 140 с. 

ISBN 978-617-7665-89-1 

Навчальний посібник підготовлено згідно з вимогами статей 
72, 73, 74 Закону України «Про Національну поліцію», які регла-
ментують професійне навчання поліцейських, первинну професій-
ну підготовку та підготовку поліцейських у закладах вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання. У навчальному посібнику роз-
глядаються алгоритми типових дій патрульних поліцейських на 
місці події. При його підготовці було використано досвід викла-

дання дисциплін практичного спрямування та основних дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки. 

Розрахований на курсантів, слухачів, ад’юнктів, науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також співробітників Націона-

льної поліції України.  

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5104 
 

Теоретичні основи соціальних наукових проєктів античності : 

навч. посібник / В. В. Кузьменко, В. А. Боняк, І. О. Сердюк ; за 

ред. д-ра філос. наук, проф. В. В. Кузьменка. Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2020. 96 с. 

ISBN 978-617-7665-90-7 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми 
навчальних дисциплін «Філософія», «Філософія права», «Соціоло-
гія права», «Теорія держави і права», «Актуальні проблеми теорії 
держави та права» та «Методологія наукової діяльності». 

З огляду на сучасні досягнення філософської думки й юри-
дичної науки, системно висвітлено наукові соціальні проєкти Пла-
тона й Аристотеля, присвячені устрою держави. 

Розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів, ад’юнктів, науково-
педагогічних працівників, а також усіх тих, хто цікавиться основами соціальних науко-
вих проєктів античності. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5180
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В І Ч Н А   П А М ’ Я Т Ь   К О Л Е З І 

кандидат юридичних наук, професор 

МАКАРЕНКО Євген Іванович 

(02.10.1949 – 30.10.2020) 

 

Народився 2 жовтня 1949 р. с. Володимирівка Очаківсько-

го р-ну Миколаївської обл. У 1968-1970 р. проходив дійсну 

військову службу в Середньоазіатському прикордонному окрузі. 

У 1974 р. за слідчо-криміналістичною спеціалізацією закінчив 

Ташкентську вищу школу МВС СРСР (нині – Академія МВС 

Республіки Узбекистан), 1982 р. – заочну ад’юнктуру при Мос-

ковській вищій школі міліції МВС СРСР (нині – Московський 

університет МВС Росії).  

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-

пеня кандидата юридичних наук на тему «Розслідування кварти-

рних крадіжок, учинених групою осіб» (спеціальність 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза). У 1990 р. присвоєно вчене 

звання доцента, у 2007 р. – професора. 

Працював на посадах старшого слідчого Слідчого управління УВС Ташкентсько-

го міськвиконкому, старшого викладача, заступника начальника кафедри криміналісти-

ки Ташкентської вищої школи МВС СРСР, з 1992 р. – доцентом, заступником начальни-

ка кафедри криміналістики Харківського національного університету внутрішніх справ, 

з 1998 р. – начальником кафедри організації боротьби з контрабандою Академії митної 

служби України (нині – Університет митної справи та фінансів), з 2001 р. – начальником 

кафедри криміналістики Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, з 2006 р. – професором цієї кафедри. З 2011 р. – професор кафедри кримінально-

правових дисциплін ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», де був також ко-

ловою вченої ради університету. З 1970 по 2005 р. перебував на службі в органах внут-
рішніх справ. Полковник міліції у відставці.  

Головними напрямами його наукової діяльності були проблеми розслідування 

злочинів проти власності. Автор понад 100 науково-методичних праць, у тому числі 30 

монографій і навчальних посібників, присвячених питанням розслідування злочинів та 

криміналістичної підготовки кадрів для правоохоронних органіворганів. Підготував 

трьох кандидатів юридичних наук. Був членом редакційних колегій збірника наукових 

праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ» та наукового журналу «Право і суспільство».  

Нагороджений нагрудним знаком «Кращий працівник МВС України» із занесенням 

на Дошку Пошани Міністерства (2004) та відзнаками «Почесний знак МВС України» і 

«Ветеран органів внутрішніх справ України» (2005), «Відмінник освіти України» (2006). 
 

 

П А М ’ Я Т І    

В Ч Е Н И Х - Ю Р И С Т І В   У К Р А Ї Н И 

 

 

доктор юридичних наук, професор,  

заслужений юрист України 

ГЛУШКОВ Валерій Олександрович 

(28.10.1947 – 07.10.2020) 

 

У 1972 р. закінчив Одеський державний медичний інститут 
(нині – Одеський національний медичний університет), 1975 р. – 

юридичний факультет Одеського державного університету 

ім. І.І. Мечникова (нині – Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова). У 1975-1981 рр. працював лікарем. З 1981 р. в 

Київській вищій школі МВС СРСР (нині – Національна академія 

внутрішніх справ), з 1991 р.– начальник кафедри загально-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 401 

юридичних  наук, з 1993 р. – проректор з наукової роботи Київського інституту внутрі-

шніх справ при Українській академії внутрішніх справ, 1995–1999 рр. – начальник відді-

лу Міжвідомчого науково-дослідного центру при Координаційному комітеті по боротьбі 

з організованою злочинністю і корупцією при Президентові України; 1999–2003 рр. – 

начальник Центру організації та координації наукових досліджень вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ МВС України; 2003–2006 рр. – державний екс-

перт Управління державної безпеки РНБО України; 2006–2007 рр. – перший проректор 

Академії управління МВС України; 2007–2010 рр. – завідувач кафедри кримінального 
права і кримінології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 2010–

2015 рр. – завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії 

СБУ. З 2015 р. працював професором кафедри права Київського кооперативного інсти-

туту бізнесу і права.  

Автор понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 11 моног-

рафій, 13 підручників, 19 навчальних посібників. За його наукового керівництва захи-

щено 7 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій, і сформовано в Україні нау-

кові школи кримінального права та оперативно-розшукової діяльності. 

Був одним із розробників Законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про 

оперативно-розшукову діяльність (нова редакція)», «Про протимінну діяльність», «Про 

захист об’єктів критичної інфраструктури (проєкт)», Оперативно-розшуковий Кодекс 
України (проєкт), «Про охорону здоров’я», Кримінального кодексу України, а також 

брав участь у створенні нормативно-правової основи діяльності Національного бюро 

розслідувань України. 

Очолював спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій в Київському націона-

льному університеті ім. Тараса Шевченка та Національній академії СБУ. 

 

 

 

доктор юридичних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України 

ДОДІН Євген Васильович 
(27.01.1931 – 26.11.2020) 

 

Після закінчення у 1953 р. Одеського державного універ-

ситету ім. І.І. Мечникова (нині – Одеський національний уні-

верситет ім. І.І. Мечникова) працював в Одеській обласній про-

куратурі. 

У 1958-1965 рр. викладав в Одеській спеціальній середній 

школі міліції (нині – Одеський державний університет внутріш-

ніх справ). У 1965-1980 рр. викладав в Одеському держуніверситеті, де пройшов шлях 

від старшого викладача до професора кафедри. У 1980-1989 рр. очолював кафедру адмі-

ністративного права і управління Київської вищої школи МВС СРСР (нині – Національ-

на академія внутрішніх справ). У 1989-1997 рр. – професор кафедри адміністративного 
права та управління в Одеському держуніверситеті. З 1997 р. з Одеській державній юри-

дичній академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»), де 

очолював кафедру морського і митного права. 

Автор (співавтор) низки підручників, монографій, серед яких: «Доказательства в 

административном процессе» (1973), «Доказывание и доказательства в правопримените-

льной деятельности органов советского государственного управления» (1976), «Адми-

нистративная деликтология. Часть общая» (1998), «Таможенные операции на морском 

транспорте» (2001), «Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через 

митний кордон України» (2015), «Експерт та спеціаліст у митній справі України» (2004). 

Підготував понад 100 кандидатів і докторів юридичних наук. 

У 2011 р. нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

402 ISSN 2078-3566 

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ 

 

Аксютіна Анастасія Володимирівна – старший викладач кафедри цивільно-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Алібеков Аділ Єралієвич – докторант Академії правоохоронних органів при Генераль-
ній прокуратурі Республіки Казахстан 

Алієва-Барановська Віра Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського 
права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіо-

нальної академії управління персоналом, кандидат юридичних наук, доцент 

Анісімов Дмитро Олексійович – викладач кафедри викладач кафедри спеціальної фі-
зичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Антонюк Ірина Андріївна – аспірант кафедри криміналістики та домедичної підготов-
ки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Бегалієв Єрнар Нурланович – професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін 
Інституту післявузівської освіти Академії правоохоронних органів при Генеральній про-

куратурі Республіки Казахстан, доктор юридичних наук, професор, почесний працівник 

освіти Республіки Казахстан 

Березняк Василь Сергійович – доцент кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник 

Берлач Анатолій Іванович –завідувач кафедри службового та медичного права Київсь-

кого національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, про-
фесор 

Блінова Ганна Олександрівна – професор кафедри адміністративного права, процесу 

та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, доцент 

Брендель Ольга Іванівна – науковий співробітник Національного наукового центру 

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», м. Харків 

Васильченко Валерія Віталіївна – студентка юридичного факультету Дніпропетровсь-
кого державного університету внутрішніх справ 

Великий Юрій Миколайович – викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Влад Катерина Геннадіївна – здобувач кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Волошина Марина Олександрівна – доцент кафедри оперативно-розшукової діяльнос-
ті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук 

Давлєтова Ганна Василівна – асистент кафедри політології та права Національного 
університету “Запорізька політехніка” 

Дядічко Вадим Ігорович – здобувач кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Ємець Олег Миколайович – доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Націо-

нальної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

Іваниця Андрій Володимирович – доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніп-
ропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

Іздебська Уляна Ігорівна – здобувач вищої освіти ОКР «Магістр» Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка 

Капінус Марія Андріївна – студентка юридичного факультету Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Кириченко Юрій Вікторович – професор кафедри політології та права Національного 
університету “Запорізька політехніка”, доктор юридичних наук, доцент 

Кобзар Олександр Федорович – начальник кафедри забезпечення державної безпеки 
Київського факультету Національної академії Національної гвардії України, доктор 

юридичних наук, професор 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 403 

Комісаров Олександр Геннадійович – головний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії № 3 Науково-організаційного центру Національної академії Служ-

би безпеки України, доктор юридичних наук, професор 

Корнієнко Дмитро Миколайович – начальник Київського факультету Національної 
академії Національної гвардії України, кандидат юридичних наук, доцент 

Крамаренко Юрій Миколайович – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 

Курінний Євген Володимирович – професор кафедри адміністративного та господар-
ського права Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, профе-

сор 

Лазарева Дар’я Володимирівна – старший викладач кафедри кримінального процесу 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук 

Лазарєв Владислав Олександрович – декан факультету підготовки фахівців для під-
розділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внут-

рішніх справ, кандидат юридичних наук 

Левін Олег Леонідович – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропе-

тровського державного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук, до-
цент 

Лісняк Антон Ігорович – аспірант кафедри криміналістики та домедичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Макітренко Вікторія Володимирівна – здобувач 1 курсу магістратури Інституту про-
куратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Яро-

слава Мудрого 

Мамедова Ельміра Агаламівна – ад’юнкт кафедри адміністративного права, процесу 
та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Межевська Лілія Володимирівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Миронюк Роман Вікторович – професор кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор 

Мусієнко Олег Леонідович – доцент кафедри криміналістики Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна – доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного універси-

тету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Обушенко Наталія Миколаївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юри-
дичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Обшалов Сергій Володимирович – декан факультету підготовки фахівців для органів 
досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Олефір Людмила Іванівна – старший викладач кафедри кримінального, кримінально-
виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат 

юридичних наук 

Омелько Іван Іванович – викладач кафедри державного будівництва Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Осадчий Юрій Григорович – професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор історичних наук, 

професор 

Павлютін Юрій Миколайович – докторант Національної академії Служби безпеки 

України, кандидат юридичних наук 

Палешко Яна Сергіївна – старший науковий співробітник навчально-наукової лабора-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

404 ISSN 2078-3566 

торії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції факультету 

підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського дер-

жавного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук 

Пилипенко Марія Віталіївна – здобувач 1 курсу магістратури Інституту прокуратури 
та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-

рого 

Покайчук Віталій Ярославович – завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 

Поплавський Олег Олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філо-
софії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університе-

ту 

Приловський Володимир Володимирович – доцент кафедри криміналістики та доме-
дичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Пузирьов Михайло Сергійович – начальник відділу наукової діяльності та міжнарод-
ного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби, доктор юридичних 

наук 

Репан Микола Іванович – старший викладач кафедри адміністративного права, проце-

су та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрі-
шніх справ 

Рец Віолета Володимирівна – курсант факультету підготовки фахівців для органів до-

судового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Руснак Дмитро Іванович – ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності Націо-
нальної академії внутрішніх справ 

Руфанова Вікторія Миколаївна – докторант кафедри кримінального права та криміно-
логії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

Санакоєв Дмитро Борисович – завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслі-
дувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юри-

дичних наук, доцент 

Сенько Вікторія Вікторівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Сердюк Лілія Миколаївна – доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

Сидорова Ельвіра Олександрівна – заступник декана факультету підготовки фахівців 
для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Сироїд Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри міжнародного і європейського права 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, 

професор 

Сич Максим Анатолійович – молодший науковий співробітник НДІ державного будів-
ництва та місцевого самоврядування НАПрН України 

Сіренко Ольга Федорівна – здобувач вищої освіти ОКР «магістр» Міжрегіональної 

академії управління персоналом 

Скок Олександра Сергіївна – доцент и кримінально-правових дисциплін Дніпропет-
ровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Скрябін Олексій Миколайович – доцент кафедри кримінального права, процесу та 
криміналістики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), доктор юридичних 

наук, доцент 

Собакарь Андрій Олексійович – завідувач кафедри адміністративного права, процесу 
та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор 

Сухачова Ірина Олександрівна – здобувач Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

Тінін Дмитро Геннадійович – викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 405 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Ткаченко Альбіна Олександрівна – здобувач вищої освіти ОКР «магістр» юридичного 
факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Ткаченко Павло Ігорович – здобувач вищої освіти ОКР «магістр» юридичного факуль-
тету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Ткаченко Сергій Євгенович – ад’юнкт Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Ус Юлія Олегівна – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного фа-
культету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Усаткін Денис Геннадійович – аспірант кафедри криміналістики та домедичної підго-
товки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Фісуненко Надія Олександрівна – доцент кафедри аналітичної економіки та менедж-
менту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Фоменко Андрій Євгенович – ректор Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України 

Христинченко Надія Петрівна – професор кафедри кримінального права і процесу, 
економічної безпеки а правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного 

університету (м. Тернопіль), доктор юридичних наук, професор 

Хряпінський Петро Васильович – професор кафедри публічного права Національного 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор юридичних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

Шаповалов Дмитро Олександрович – доцент кафедри криміналістики та домедичної 

підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
медичних наук, заслужений лікар України 

Шарай Єгор Валентинович – завідувач сектору інформаційного забезпечення, плану-

вання та контролю відділу забезпечення діяльності Державного науково-дослідного екс-

пертно-криміналістичного центру МВС України 

Шатрава Сергій Олександрович – завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем 

забезпечення діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор 

Швець Юрій Юрійович – докторант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», 
кандидат економічних наук, доцент 

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри кримінально-правових дис-
циплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Шило Ірина Вікторівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ 

Шраго Альона Олександрівна – оперуповноважений  управління стратегічних розслі-
дувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної по-

ліції України 

Юзікова Наталія Семенівна – професор кафедри адміністративного і кримінального 
права, Дніпровського національного університету  імені Олеся Гончара, доктор юридич-

них наук, доцент 

Юніна Марина Петрівна – доцент кафедри цивільного права та процесу Дніпропетров-
ського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

406 ISSN 2078-3566 

 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

 
CURRENT ISSUES OF LAW ENFORCEMENT 

 

Andriy Ye. Fomenko 
Concepts and features of criminological activity of the National police of Ukraine ……………….. 8 
 

Hanna O. Blinova, Elmira A. Mamedova 
Information support and cyber security patrol police: the relationship between concepts ………… 15 
 

Oleksandr F. Kobzar, Serhiy Ye. Tkachenko 
International experience of ensuring discipline and legality in law law bodies ……………………. 24 
 

Andriy V. Ivanytsya 
Police service in the civil service system: foreign experience of some democratic states …………. 29 

 

Dmytro M. Korniyenko, Yuriy M. Pavlyutin 

The essence of the mechanism of administrative and legal support of service  
and combat activity of security forces (on the example of the National Guard of Ukraine) ……………….. 35 
 

Yuriy M. Kramarenko 
Some issues of the formation of moral values in the training of specialists  
in the field of law and law enforcement activities ……………………………………………………… 41 
 

Vitaliy Ya. Pokaychuk 
The essence and relationship between the concepts  

of "security forces" and "law enforcement forces" ……………………………………………………. 47 
 

Yuriy M. Velykyy 
On the expenditure of changing the principles of public order protection  
by the Ukrainian police during mass events: the experience of European states ……………………….. 54 
 

Dmytro H. Tinin 
Improvement of in-service training of National police officers of Ukraine  

with the use of interactive multimedia …………………………………………………………………. 60 
 

 
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW.  

CONSTITUTIONAL LAW. INTERNATIONAL LAW 
 

Yuriy V. Kyrychenko, Hanna V. Davletova 

Constitutional regulation of the right to appeal  

to state authorities and local government bodies ……………………………………………. 64 

 

Yuriy H. Osadchyy 
The reasons for the elimination of Zaporizhzhya Sich ………………………………………………… 69 
 

Tetyana L. Syroyid 
Women’s right to health – modern challenges: international legal aspect …………………………….. 74 
 

Nadiya P. Khrystynchenko 
The role of the European Court of Human Rights in ensuring appropriate  
and effective protection of a fair court in Ukraine …………………………………………………….. 82 
 

Oleh L. Levin., Oleh A. Poplavskiy 
Donbass: pages of the past in the context of today's events ……………………………………………. 89 

 

Oleksandra V. Nestertsova-Sobakar 
Statute of civil proceedings of 1864: history of adoption,  
main provisions and its impact on the Ukrainian provinces …………………………………………… 95 
 
 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 407 

 

Nataliya M. Obushenko 
Essence and significance of legislation systematization in Ukraine …………………………………… 101 
 

Liliya M. Serdyuk 
The President of Ukraine as a multifaceted state  
and legal phenomenon: doctrinal approaches to understanding ………………………………………... 106 
 

Ivan I. Omelko 
Evolution of legal regulation of activity forms of members  
of representative bodies of local self-government in the Ukrainian lands  
within Austria-Hungary and pre-revolutionary Russia ………………………………………………… 110 
 

Maksym A. Sych 
Socio-economic guarantees of deputy activity in Ukraine …………………………………………….. 118 

 
 

CIVIL LEGAL REGULATION OF CERTAIN AREAS  
OF PUBLIC RELATIONS 

 

Adil Ye. Alibekov, Maryna P. Yunina 

Forms of a prosecutor’s participation in civil process: comparative characteristics  
of legislation of Republic of Kazakhstan and Ukraine …………………………………………………. 125 
 

Vira M. Aliyeva-Baranovska, Olha F. Sirenko 
Comparative characteristics of trade secret in the legislation  
of foreign countries and in international law ……………………………………………………….….. 135 
 

Liliya V. Mezhevska, Valeriya V. Vasylchenko 

The lawyer’s role as a representative in the economic procedure ……………………………………… 149 
 

Liliya V. Mezhevska, Mariya A. Kapinus 
Land moratorium: threats and prospects ………………………………………………………………. 152 
 

Yuliya O. Us 
Certain aspects of allimet accounting and liability for failure to comply with obligations …………… 156 

 
 

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE.  
PUBLIC ADMINISTRATION  

 

Anatoliy I. Berlach, Ulyana I. Izdebska 
Mediation as an alternative way of considering and resolving public law disputes ……………………. 161 
 

Oleksandr H. Komisarov, Yuriy Yu. Shvets 
Administrative and legal aspects of the state policy of ensuring  

the national security of Ukraine in the field of health care at the present stage ……………………….. 167 
 

Yevhen V. Kurinnyy 
About the demand for administrative law in the conditions of atypicality of the Ukrainian state …….. 174 
 

Roman V. Myroyuk, Serhiy O. Shatrava 
Consideration of administrative cases on forced alienation of land plots  
for motive public needs: judicial practice and perspective ……………………………………………. 180 
 

Roman V. Myronyuk, Mykola I. Repan 
Domestic violence and bullying: features of qualification and efficiency of liability ………………… 187 
 

Andriy O. Sobakar, Anastasiya V. Aksiutina 
Implementation of international legal standards of "cultural service" in the modern system  
of public and legal support of the population with social-cultural services …………………………… 193 

 
 

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 
 

Mykhaylo S. Puzyrov, Lyudmyla I. Olefir 
Socio-legal conditionality for introduction of the institute  

of probation supervision over convicts on parole into the legislation of Ukraine …………………….. 199 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

408 ISSN 2078-3566 

 

Petro V. Khriapinskiy 
Regarding the ancestral and direct objects of non-violent crime  
against the sexual integrity of a minor …………………………………………………………………. 205 

 

Nataliya S. Yuzikova 
Legal regulation of human anatomical materials transplantation of people …………………………… 213 
 

Vasyl S. Berezniak, Violetta V. Rets 
Application of criminal law for illegal influence on the results  
of official sports competitions in the era of legalization of games …………………………………….. 218 
 

Viktoriya M. Rufanova 
Concept and features of gender-based violence ……………………………………………………….. 224 
 

Oleksandra S. Skok, Taisiya V. Shevchenko 
Features of criminal responsibility and punishment of juveniles  
under the criminal code of Ukraine and the Republic of Kazakhstan …………………………………. 231 

 
 

CRIMINAL PROCEDURE, FORENSICS,  
OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES 

 

Yernar N. Begaliyev 
About the perspectivity or unsufficiency  
of introducing the institute of chipping the population ………………………………………………… 238 
 

Oleh M. Yemets, Dmytro I. Rusnak 

The actors of counteraction human trafficking, t 
heir general characteristics and powers in this area …………………………………………………… 245 
 

Oleksiy M. Skryabin, Dmytro B. Sanakoyev 
Socio-psychological portrait of the leader of an ethnic criminal group ……………………………….. 251 
 

Maryna O. Voloshyna 
Promising directions of scientific research on the issues  
of operational-search combatting mercenary and violent crimes in Ukraine …………………………... 256 

 

Darya V. Lazareva 
Special aspects of the participation of persons suffering from mental disorders  
in criminal proceedings: theoretical and practical aspects …………………………………………….. 263 
 

Serhiy V. Obshalov 
Problems of interaction of operational-search units of the National police of Ukraine  
during the investigation of criminal offences ………………………………………………………….. 270 

 

Iryna O. Sukhachova 
Nternational standard of proof of «reasonable suspicion»  
in the prosecutor's implementation of the prosecution function ……………………………………….. 275 
 

Dmytro O. Shapovalov 
Forms of using special knowledge in criminal proceedings: 
 theoretical and praxeological aspects …………………………………………………………………. 280 

 

Olha I. Brendel 
Organizational problems when appointing forensic video, audio analysis ……………………………. 284 
 

Volodymyr V. Prylovskyy 
Algorithms of actions of law enforcement officers during the investigation  
of the involvement of minors in illegal activities ……………………………………………………… 290 
 

Yehor V. Sharai 
Theoretical principles of involvement of employees of the expert service  
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the pre-trial investigation …………………………… 295 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 409 

 
ECONOMIC SECURITY 

 

Vladyslav O. Lazaryev, Elvira O. Sydorova, Yana S. Paleshko 

The influence of geopolitics on the national security of the state ……………………………………… 300 

 

Oleh L. Musiyenko, Mariya V. Pylypenko, Viktoriya V. Makitrenko 
Use of special knowledge in the investigation of economic crimes ……………………………………. 306 
 
 

POSTGRADUATE’S TRIBUNE 
 

Dmytro O. Anisimov 
Objective side of illegal influence on the results of official sports competitions ……………………… 312 
 

Iryna A. Antonyuk 
Methods of commiting fraud in the field of provision of employment mediation services …………… 318 
 

Kateryna H. Vlad 
Some aspects of improving criminal liability for domestic violence against children ………………… 324 

 

Vadym I. Dyadichko 
Some features of the criminal law regulation of liability for sexual abuse  
against children in some European countries ………………………………………………………….. 329 
 

Nataliya S. Isayeva 
The right to an adequate standard of living, the right to entrepreneurial activity  
and the right to a pension for internally displaced persons in Ukraine ………………………………… 336 

 

Anton I. Lisnyak 
Typical investigative situations during the investigation of mass riots ………………………………… 342 
 

Victoriya V. Senko 
Causes and conditions of drug crime determination  
of prevention measures and elimination of negative consequences ……………………………………. 347 
 

Denys H. Usatkin 

Organizational and tactical support for the interrogation of a suspect 
in the investigation of a group violation of public order ………………………………………………. 352 
 

Iryna V. Shylo 
Criminal-legal description of penalties imposed for criminal offenses ……………………………….. 356 
 

Alyona O. Shraho 
Typification of algorithms for investigating the sale  

and distribution of pornographic items via Internet …………………………………………………… 361 
 
 

REVIEWS ……………………………………………………………………………………………… 368 
 
 

SCIENTIFIC LIFE 
 

Scientific events ……………………………………………………………………………………….. 379 
Contests ……………………………………………………………………………………………….. 385 
New scholars ………………………………………………………………………………………….. 386 
Personalities …………………………………………………………………………………………… 390 
New editions …………………………………………………………………………………………… 396 
Remember scientists …………………………………………………………………………………… 400 
 
 

Authors ………………………………………………………………………………………………… 402 

 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

410 ISSN 2078-3566 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

 

 
 

Н А У К О В И Й   В І С Н И К 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
 
 

Науковий журнал 
 
 

2020 

 

№ 4 (108) 
 
 

 

Українською, російською та англійською мовами 

 

 

 

Редактор, оригінал-макет –  

А.В. Самотуга 

 
Редактори: О.М. Врублевська, А.В. Колесник, С.П. Лагдан 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 29.12.2020. Формат 70х100/16. Друк цифровий, трафаретний (RISO).  
Папір офісний. Гарнітура – Times. Ум.-друк. арк. 33,17. Обл.-вид. арк. 34,17. Тираж – 70 прим. 

Надруковано у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, т./ф. (056) 756-46-41, rvv_vonr@dduvs.in.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої діяльності ДК № 6054 від 28.02.2018 


