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ÄÎÑÂ²Ä ÒÀ ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
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Ó 1948 ÐÎÖ²

Діяльність міліції у 1948 р. мала свої осо-
бливості, пов’язані з політичною та соціаль-
но-економічною ситуаціями в державі. Огляд 
наукової літератури свідчить, діяльність 
міліції в указаний період є недостатньо до-
слідженою. Новизна статті в тому, що у ній 
вперше вивчено основні напрями роботи мілі-
ції у конкретний історичний період - 1948р., 
доповнено питання про структурні зміни в 
організації міліції УРСР, характеристика 
Дисциплінарного статуту міліції, протидія 
міліції різним видам злочинності, зокрема 
економічній злочинності, в науковий обіг уве-
дено значною мірою новий фактичний мате-
ріал про стан злочинності, успіхи та недоліки 
у її подоланні.
Ключові слова: Україна, 1948 рік, Мініс-

терство внутрішніх справ, міліція, протидія 
злочинності.
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та нинішньою, коли боротьба зі злочинніс-
тю відбувається в умовах російської агресії 
та наявності значної кількості різної зброї на 
руках у населення. У цьому ми вбачаємо ко-
рисність тодішнього досвіду для сучасного іс-
торичного періоду.

 Діяльність міліції у 1948 р. мала свої осо-
бливості, на які впливала тогочасна полі-
тична та соціально-економічна ситуація. Це, 
по-перше, післявоєнна розруха, яка досягла 
величезних масштабів і продовжувала впли-
вати на спосіб життя абсолютної більшості 
людей. Хоча за офіційними даними у 1948 р. 
в основному була завершена відбудова на-
родного господарства, але руйнації війни 
ще далеко не було зжито. По-друге, попере-
дній 1947 р. був піковим у голоді в Україні та 
його наслідки продовжували свою негативну 
дію. По-третє, на криміногенну ситуацію в 
республіці впливала морально-психологічна 
ситуація в суспільстві – звичка до насильства 
та застосування зброї, що з’явилися у роки 
війни, а також наявність великої кількості 
вогнепальної зброї на руках, що теж було 
наслідком війни. По-четверте, негативний 
вплив на протидію злочинності мала відміна 
смертної кари у травні 1947 р. По - п’яте, 14 
грудня 1947 р. урядом було прийнято поста-
нову «Про проведення грошової реформи та 
про відміну карток на продовольчі та про-
мислові товари». Основна діяльність міліції, 
пов’язана з цим заходом, якраз здійснювала-
ся вже у 1948 р. По-шосте, у цьому році від-

Постановка проблеми
У статті розглядаються питання, пов’язані 

з необхідністю більш глибокого та всебічного 
вивчення досвіду минулого, у тому числі іс-
торії діяльності такого органу охорони пра-
вопорядку, як міліція. ЇЇ історія була різно-
манітною, складною та певною мірою супер-
ечливою, але діяльність цього органу мала 
значні позитивні сторони, так як сприяла 
покращенню протидії злочинності та поліп-
шенню безпеки пересічних громадян. На 
думку авторів, існує досить чітка аналогія 
між тодішньою криміногенною ситуацією 
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булися певні зміни в організації міліції: було 
створено слідчий відділ у складі ГУМ МВС 
СРСР, а також слідчі відділи в республіках і 
областях, уведено в дію Дисциплінарний ста-
тут міліції.

Стан дослідження проблеми
Деякі аспекти організації та діяльності 

міліції у повоєнні роки розглядали у своїх 
дисертаціях М.М. Лагоша [1], М.М. Войце-
ховський [2], І.О. Лесь[3], О.В. Пристайко 
[4]. Проте їх дослідження охоплюють значно 
більший період, ніж той, який вивчаємо ми, 
і тому періоду 1948 р. у них приділяється не-
значна увага. Крім того, дисертація І.О. Лесь 
присвячена лише дисциплінарним правовід-
носинам, а О.В. Пристайко – трансформаціям 
у структурі МВС. Деякі питання діяльності 
карного розшуку в цей період висвітлюють-
ся в нарисі О.В.Іщенко «Естафета подвигу. 
Сторінки літопису харківського карного роз-
шуку» [5]. Але в цілому, слід констатувати, що 
перелічені наукові роботи не вичерпують цю 
проблему, яка є недостатньо дослідженою і 
потребує подальшої наукової розробки.

Мета і завдання дослідження
Авторами поставлено завдання досліди-

ти загальний стан злочинності у цей період, 
основні аспекти діяльності міліції у 1948 р., 
вивчити зміни в її організаційній структурі, 
головні напрями протидії злочинності, ви-
явити досягнення та недоліки в цій роботі, 
узагальнити досвід діяльності міліції та мож-
ливість його використання в нинішній час.

Виклад основного матеріалу
 У досліджуваний період відбулися пев-

ні зміни в організаційній побудові міліції. З 
метою посилення боротьби зі злочинністю, 
якісного проведення попереднього слідства 
в лютому 1948 р. було створено слідчий від-
діл у складі ГУМ МВС СРСР, а також слідчі 
відділи в республіках і областях [6, с.131-
132]. Головне завдання цих структур поля-
гало у поліпшенні слідчої роботи, підготовці 
кваліфікованих кадрів слідчих, наданні до-
помоги та здійсненні контролю за роботою 
місцевих органів міліції. У зв’язку з виділен-
ням слідчих відділів (відділень) УМ МВС із 
складу карного розшуку та БРСВС наказом 

МВС СРСР № 0162 від 11 березня 1948 року 
затверджувались нові штати слідчих відділів, 
які мали таку структуру: начальник відділу, 
начальник відділення, їх заступники, поміч-
ники; старший слідчий, слідчий, молодший 
слідчий [7, арк.24]. На думку керівників, такі 
зміни повинні були б позитивно вплинути на 
всі аспекти слідчої роботи. Їхня діяльність, 
безперечно, сприяла деякому поліпшенню 
стану законності, але така реорганізація так і 
не була завершена, оскільки не була законо-
давчо закріплена. 
Наказом Міністра внутрішніх справ СРСР 

від 7 липня 1948 року № 269 вводився в дію 
Дисциплінарний статут міліції [8, с.1] (діяв до 
1971 р.), який багато в чому запозичив нор-
ми, що містилися у раніше прийнятих дис-
циплінарних статутах міліції та Збройних 
Сил СРСР. Він складався із загальних поло-
жень, у яких визначалися порядок і прави-
ла, а також окреслювалося коло осіб, на яких 
поширювалася дія статуту (ст. 1-16). У ньому 
була збережена диференціація дисциплі-
нарних стягнень для осіб рядового складу, 
молодшого, середнього, старшого і вищого 
начальницького складу, докладно регламен-
тувалися повноваження начальників щодо 
накладення дисциплінарних стягнень, осо-
бливі випадки накладення дисциплінарних 
стягнень, порядок приведення у виконання 
дисциплінарних стягнень, порядок оскар-
ження. Устав розрізняв неодноразове пору-
шення дисципліни, істотне порушення дис-
ципліни, а також проступок поза службою 
(ст. 55).У десятому - дванадцятому розділах 
містився перелік заохочень, які застосовува-
лися до осіб рядового і молодшого, середньо-
го, старшого і вищого начальницького скла-
ду. Розділи чотирнадцятий та п’ятнадцятий 
містили загальні положення обліку дисци-
плінарних стягнень і заохочень та визнача-
ли право працівника міліції на оскарження 
дій безпосереднього начальника (ст. 77-101). 
Розділ шістнадцятий – про суд честі началь-
ницького складу міліції (ст. 102-128). У розді-
лі розкривалися завдання та принципи фор-
мування суду, а також його склад, процесу-
альний аспект розгляду справи та винесення 
вироку. Доповненням до Дисциплінарного 
статуту був додаток, загальна частина якого 
регламентувала процедуру арешту працівни-
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ків міліції, порядок прийому на гауптвахту та 
їх утримання.
Істотними нововведеннями Дисциплі-

нарного статуту міліції були:
 - відсутність посилань на революційну за-

конність, революційний порядок, класовість; 
- пряме закріплення обов’язку начальни-

ка щодо залучення підлеглих до відповідаль-
ності за скоєний проступок і відповідальності 
останнього за невжиття заходів з відновлен-
ня порядку і дисципліни;

 - поява нових видів дисциплінарних 
стягнень - позбавлення звання «єфрейтор», 
пониження в званні, попередження про не-
повну службову відповідальність, арешт (до-
машній, на гауптвахті);

 - закріплення одним з видів заохочення 
зняття раніше накладеного дисциплінарного 
стягнення [8, с.2-54].

28 січня 1948 р. ЦК КП(б)У розглянув та 
прийняв рішення з питання «Про стан і захо-
ди щодо зміцнення соціалістичної законності 
і радянського правопорядку в Українській 
РСР» [9, арк.1]. У документі відзначалося, що 
органами МВС проведена значна робота з 
цих напрямів діяльності. Проте в наявності 
ряд надзвичайно суттєвих недоліків. У дея-
ких областях: Львівській, Тернопільській, 
Станіславській, Волинській – мали місце сер-
йозні порушення соціалістичної законності, 
які виявлялися у грубому порушенні кон-
ституційних прав громадян, необгрунтова-
них арештах і затриманнях громадян. Слабо 
велася робота з розкрадачами соціалістичної 
власності. Органи міліції обмежувалися вия-
вом однієї особи, що здійснила розкрадання, 
не виявляючи системи розкрадань та умов, 
що цьому сприяють [9, арк.1-3].
Прийняття цієї постанови було пов’язане 

з тим, що у кінці 1947 р. справа щодо протидії 
злочинності погіршилася. У Сталінській об-
ласті залишилися нерозкритими 47,4% кри-
мінальних справ, вчинених за цей період, у 
Харківській – 37,4 %, у Дніпропетровській 
-34%, аналогічне становище було у Вінниць-
кій, Київській областях. Так, у місті Харко-
ві (начальник УМВС - полковник Вірьовка, 
заст. начальника по міліції - комісар міліції 
3 рангу Морозов) вбивства зросли на 34 ви-
падки, або 94%; розбій з вбивством - на 8 ви-
падків, або 73%. На території області діяли 8 

бандитських груп. У місті Одесі (колишній 
начальник УМВС - генерал-майор Шемена, 
заступник по міліції - комісар міліції 3 рангу 
Широков, начальник міськуправління міліції 
- підполковник міліції Гусєв) грабежі зросли 
на 31 випадок або 23%, вбивства - на 7 випад-
ків або 19%. По області розбої з убивствами 
зросли на 26 випадків, або 217%, були не-
ліквідованими 10 бандграбіжницьких груп і 
тільки за січень 1948 р. з’явилися 3 нові такі 
групи. У місті Дніпропетровську (начальник 
УМВС полковник Шліхта, заст. начальника 
по міліції - підполковник міліції Шевченко, 
начальник міськуправління міліції - майор 
міліції Яковенко) вбивства зросли на 22 ви-
падки, або 65%, грабежі - на 33 випадки, або 
24%. По області грабежі зросли на 119 випад-
ків, або 33,5%, а розбій з вбивствами - на 2 ви-
падки, або 100%. На території області діяли 5 
бандграбіжницьких груп. У Кіровоградській 
області (начальник УМВС підполковник Ко-
задаєв, начальник управління міліції підпол-
ковник міліції Якимець) тривалий час діяли 
4 бандграбіжницькі групи. 
Вкрай погано проводили боротьбу з кри-

мінальним бандитизмом органи МВС Жи-
томирської області (начальник УМВС - пол-
ковник Шаповалов, начальник відділу по 
боротьбі з бандитизмом - майор Самусь), у 
результаті чого за січень місяць 1948 р. кіль-
кість діючих на території області бандграбіж-
ницьких груп зросла з 9 до 16. Відзначалося, 
що Відділ кримінального розшуку республі-
ки та його начальник М. Ф. Ткачов недифе-
ренційовано підходять до керівництва пери-
ферійними органами [9, арк.10].
Як бачимо, злочинність у цей період 

досягла значних показників, а протидія їй 
мала суттєві недоліки. У документі назива-
лися фактично всі регіони республіки і ос-
новна увага зверталася на особливо тяжкі 
та тяжкі злочини: убивства, розбої, кількість 
яких майже скрізь зросла. Це свідчило про 
складну криміногенну ситуацію в республіці. 
Звертає на себе увагу те, що бандитські 
угрупування називаються «бандграбіжниць-
кими», що вказує на основний вид їхньої 
діяльності – напади з метою заволодіння 
чужим майном, поєднані з насильством, не-
безпечним для життя і здоров’я осіб, які за-
знали нападу.
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Така ситуація змусила МВС республіки 
та місцеві органи міліції посилити протидію 
злочинності. У результаті вжитих заходів у 
першому кварталі 1948 р. злочинність по 
УРСР знизилася на 15% або на 1313 випадків 
[9, арк.8].

Таблиця 1
 Стан злочинності в УРСР у 4 кварталі 

1947 р. і 1 кварталі 1948 р. [9, арк.50]. 

Вид злочину 1947 р., 
4 квартал

1948 р., 
1 квартал

Розбої з убивствами 62 31
Грабунки 957 565
Вбивства 431 253
Крадіжки 7486 6763
Зухвалі хуліганства 505 496
Інші злочини 1478 1032
Всього 10 919 9140

За 1 квартал 1948 р. було попереджено 
1100 злочинів, ліквідовано 1834 злочинні 
групи : груп грабіжників -380 з 1424 учасни-
ка, злодійських груп – 1336 з 3677 учасників, 
інших злочинних груп – 118 з 324 учасників, 
арештовано злочинців – одинаків – 7971. Ви-
лучено зброї – 15 685 одиниць, 940 осіб при-
тягнуто до кримінальної відповідальності за 
незаконне зберігання зброї. 
Скоротилася кількість справ, за якими 

слідство велося більше 2-х місяців. Якщо на 
1 січня 1948 р. таких справ було 1787, то на 
1 квітня того ж року – 838. [9, арк. 53-54, 57]. 

Таблиця 2
Заходи щодо покращення громадсько-

го порядку в УРСР за 
 4 місяці 1948 р. [9, арк. 58].

Припинено кримінальних злочинів 1671
Розкрито злочинів 5013
Затримано злочинців 22676
Затримано порушників громадсько-
го порядку

28169

Затримано порушників паспортно-
го режиму

19821

Розшукано дезертирів з підпри-
ємств оборонної промисловості 

15618

Вилучено з вулиць бездоглядних ді-
тей

5884

Вилучено з вулиць жебракуючих та 
бездомних осіб

5466

Таблиця 3
Стан безпеки на дорогах в УРСР у 4 

кварталі 1947 р.
 і 1 кварталі 1948 р. [9, арк. 59].

Показник 1947 р., 
4 квартал

1948 р., 
1 квартал

Кількість ДТП 843 656
Кількість постраждалих 1182 770
Загинуло 369 279
Пошкоджено транспор-
ту

205 151

Ще одним із напрямів діяльності міліції 
в післявоєнний період була боротьба з роз-
краданням соціалістичної власності та спеку-
ляцією, з правопорушеннями, пов’язаними з 
картковою системою розподілу товарів і про-
дуктів та ін. У своїй діяльності у цьому аспек-
ті міліція керувалася Указом Президії Верхо-
вної Ради СРСР від 4 червня 1947 року «Про 
кримінальну відповідальність за розкрадан-
ня державного і громадського майна».
Ці завдання також були пов’язані з вико-

нанням постанови Ради Міністрів УРСР від 
15 березня 1948 року «Про відшкодування 
збитків, завданих особами, винними в роз-
краданні і недостачі продовольчих і промис-
лових товарів». У ній встановлювалося, що 
при розкраданнях і недостачах продоволь-
чих і промислових товарів у державних під-
приємствах і установах, колгоспних, коопе-
ративних та громадських організаціях, крім 
притягнення винних до кримінальної відпо-
відальності, з них стягається на користь по-
терпілих організацій у судовому порядку за-
вдана шкода в розмірі вартості розкрадених 
або невистачаючих товарів по державних 
роздрібних цінах, накладається арешт на 
їхнє майно в забезпечення стягнення. Уряд 
зобов’язав директорів підприємств, началь-
ників установ, голів правлінь колгоспів і ко-
оперативних громадських організацій у всіх 
випадках порушення кримінальних справ 
про розкрадання та недостачі подавати позо-
ви про стягнення з винних шкоди [10, с.392].
Грошова реформа була використана 

представниками «тіньового» капіталу для 
швидкого збагачення в результаті гри на різ-
ниці цін на дефіцитні на той час товари до 
і після скасування карткової системи. Відпо-
відно до зведення МВС СРСР від 2 березня 



9

Áàíäóðêà Î.Ì., Ãðå÷åíêî Â.À. - Äîñâ³ä òà âèñíîâêè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿...

1948 р. за період з 16 грудня 1947 р. по 15 лютого 
1948 р. було виявлено розкрадання злочинця-
ми товарно-матеріальних цінностей на суму 
понад 50 млн руб. Приблизно на таку ж суму 
матеріальних цінностей у них було вилучено 
під час обшуку. Основний метод отримання 
швидкого прибутку полягав у приховуванні 
товарів для їх подальшої реалізації за новими 
цінами, а також внесення ділками великих 
сум грошей старого зразка за вилучені това-
ри з метою перепродажу партій товарів після 
проведення реформи на гроші нового зразка 
[11, с.190]. 
Ці дані конкретизувалися та далі уза-

гальнювалися у Доповідній записці Міні-
стра внутрішніх справ СРСР С.Н. Кругло-
ва про хід грошової реформи і виявлених 
зловживань у торговельній та фінансовій 
мережі, спрямованій І. В. Сталіну, В. М. Мо-
лотову, Л. П. Берія та деяким іншим керів-
никам держави 21 травня 1948 р. У ній 
відзначалося, що з 16 грудня 1947 р. по 1 
травня 1948 р. органами МВС було вияв-
лено прихованих від обліку і викрадених 
товарів на 61 715 187 руб. і виявлено неза-
конних вкладів в ощадні каси та відділення 
Держбанку на 101288 500 руб. За ці зло-
чини притягнуто до кримінальної відпові-
дальності 19 551 осіб. У осіб, притягнених 
за злочини, пов’язані з проведенням гро-
шової реформи, вилучено: грошей нового 
зразка - 14 534 814 рублів; продовольчих 
товарів на суму - 23 026 642 рубля; промис-
лових товарів на суму -16 288 313 рублів; 
інших цінностей на суму - 6 656 156 рублів, 
а всього на суму 60 505 925 рублів. Загальна 
сума повернутих державі коштів у поряд-
ку повернення шкоди, заподіяної злочин-
цями в ході проведення грошової рефор-
ми, становить понад 160 мільйонів рублів. 
Кількість злочинів, пов’язаних з проведен-
ням грошової реформи в Українській РСР, 
склало 15 619 200 рублів [12, с.139].
Як і в попередні роки протидією еко-

номічній злочинності займалися відділи 
БРСВС. У січні 1947 р. відділ БРСВС ГУМ 
був реорганізований в Управління, яке керу-
вало оперативною, слідчою (до лютого 1948 
року) і профілактичною роботою підпоряд-
кованих органів на таких ділянках, як роз-
крадання соціалістичної власності, спекуляція, 

контрабанда, фальшування грошей, хабар-
ництво [2,с.101].

Таблиця 4 
Стан економічної злочинності в УРСР у 

4 кварталі 1947 р. 
і 1 кварталі 1948 р. [9, арк.51-52].

Показник 1947 р., 
4 квартал

1948 р., 
1 квартал

Всього відкрито кримі-
нальних справ

14778 19115

За ними притягнуто до 
відповідальності

21278 24599

З них заарештовано 12934 10411

За спекуляцію було відкрито 3919 
справ, притягнено до відповідальності 
5031, заарештовано 3149. Лише у квітні 
1948 р. було віддано під суд 1512 спекулян-
тів. Порушено 2380 справ про порушення 
правил торгівлі, притягнено 2572 особи. 
За виготовлення та збут самогону за 4 мі-
сяці 1948 р. притягнено 19 590 осіб, вилу-
чено самогонних апаратів 14 902 і самого-
ну 61271 л. Повернено державі грошей на 
суму 3285601 руб, золота 33 кг, продоволь-
чих товарів на суму 4 999 980 руб. Пере-
вірено 40451 особа, які обіймають посади, 
пов’язані з матеріальною відповідальністю. 
У результаті цих перевірок відсторонено 
від роботи 2248 осіб. 
За даними оперативно-слідчої роботи по 

лінії карного розшуку в Чернігівській області 
в 1948 р. було порушено 536 кримінальних 
справ та притягнено до відповідальності 700 
осіб. Необхідно зазначити, що більшу части-
ну злочинів, за які були засуджені злочинці 
на підставі норм вищевказаного Указу від 4 
червня 1947 року, можна розподілити таким 
чином: за злочини проти особи – вбивство з 
метою пограбування, розбій (ч.1 п.2 і ч.2 п.3 
Указу) порушено 15 кримінальних справ, 
засуджено 42 особи; за злочини, скоєні про-
ти державного і громадського майна, тобто 
крадіжки майна з державних об’єктів, скоєні 
особами, які не мали доступу і не працювали 
на цих об’єктах (п.1, п.2, п.3, п.4 Указу), пору-
шено 92 справи, засуджено 121 особу; за кра-
діжки особистого майна громадян, кишень-
кові крадіжки, крадіжки худоби (п.1, п.1 ч.2 
Указу) порушено 339 кримінальних справ, 
засуджено – 547 осіб [2,с.106].
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Необхідно зазначити, що на успішність 
боротьби зі злочинністю у цьому напрямі, як 
і в інших, суттєво впливала така причина, як 
неукомплектованість особовим складом за 
штатним розкладом. Недокомплектування 
кадрами по центральному апарату складало 
у 1948 р. майже 20%., на периферії – 12,1%. 
Але в деяких областях було загрозливе стано-
вище: у Львівській обл. недокомплектування 
кадрами складало - 456 осіб, Волинській - 
335, Сталінській - 497, Тернопільській – 410 
[9, арк. 60].В управлінні міліції Львівської 
області за штатом служба БРСВС мала 48 
оперативних працівників, у тому числі в об-
ласному апараті – 17 осіб, у райвідділах МВС 
– 31 особу (по одному працівнику на район).
У другому півріччі 1948 року апарат цієї 

служби фактично розвалився. Причинами 
цього були службові зловживання, аморальні 
прояви та ін. Внаслідок цього значна кіль-
кість працівників була звільнена зі служ-
би або переведена на іншу роботу. Також 
впливало і те, що всупереч вказівкам МВС 
СРСР, ГУМ і розпорядженням УМ, УМВС, 
оперативники цієї служби часто викорис-
товувалися не за призначенням: у розшуку 
втікачів зі «спецтаборів», у створенні груп 
ОГП, у різних політичних та господарських 
кампаніях[2,с.105].

25лютого 1948 р. Міністр внутрішніх 
справ УРСР Т.А. Строкач видав наказ, у яко-
му начальникам управлінь МВС, начальни-
кам прикордонних військ МВС, командирам 
з’єднань внутрішніх військ МВС, начальни-
кам міських і районних відділів МВС і мілі-
ції, начальникам шкіл, начальникам таборів, 
колоній і в’язниць МВС приписувалося не-
гайно вжити найрішучіших заходів до за-
побігання та усунення фактів порушення 
соціалістичної законності і суворого дотри-
мання радянського правопорядку, для чого: 
«у місячний термін закінчити розслідування 
всіх фактів і матеріалів про порушення ра-
дянської законності співробітниками МВС і 
військовослужбовцями військ МВС і винних 
притягти до суворої відповідальності. Про 
виконання довести в МВС УРСР. Ретельно 
розібратися в кожному окремому випадку 
у кримінальних справах, що перебувають у 
провадженні понад два місяці, вжити захо-
дів до їхнього якнайшвидшого закінчення, 

а винних у затягуванні притягнути до відпо-
відальності. Винних у незаконних арештах, 
у необгрунтованих затриманнях громадян, 
а також начальників органів, які допустили 
беззаконня, залучати до найсуворішої відпо-
відальності, аж до віддання до суду військо-
вого трибуналу» [13,с.500].
Керівні органи республіки відзначали, 

що в МВС приділяється недостатня увага мо-
ральному обличчю чекіста і в результаті низ-
ка працівників цих органів допустили зло-
вживання по службі, хабарництво, пияцтво, 
хуліганство і побутовий розклад. Наявність 
злочинів, проступків свідчила про суттєві не-
доліки у виховній роботі. У результаті було 
віддано під суд військового трибуналу за по-
рушення радянських законів по лінії особли-
вої інспекції 189 осіб.
Знову було згадано М.Ф. Ткачова. Від-

значалося, що він частенько випивав, про що 
керівництво отримувало сигнали. Напри-
клад, повідомлялося, що перебуваючи у від-
рядженні в м. Одесі, М.Ф Ткачов з’явився на 
роботу у нетверезому стані [9, арк. 33]. Ана-
ліз подальшої служби М.Ф Ткачова показує, 
що це зауваження ніяк не вплинуло на його 
кар’єру, він обіймав цю посаду до лютого 
1951 р. [14].

 Ще один факт з архіву за 1948 р. Дехто 
Головатюк – начальник відділення у БРСВС 
Управління міліції, перебуваючи у відря-
дженні в Чернігівській області, відкрив ціл-
ком таємний пакет з матеріалами про грошо-
ву реформу, дізнався порядок обміну старих 
грошей на нові і, використовуючи службове 
становище, обманним шляхом здав у ощад-
касу на своє ім’я -3000 руб., а на ім’я своєї 
дружини, яка тоді знаходилася в Києві, 3100 
руб. На наступний день забрав свій внесок в 
ощадкасі рубль до рубля, намагався отрима-
ти і за дружину, але внаслідок неправильно 
оформленого доручення, йому це не вдалося. 
Партбюро апарату МВС м’яко до цього по-
ставилося, записавши йому сувору догану із 
занесенням в облікову картку [9, арк. 25-26].

  Разом з тим, кількість порушень за-
конності серед особового складу за 1 квартал 
1948 р. порівняно з 1 кварталом 1947 р. змен-
шилося з 70 до 38 випадків, хабарництво з 25 
до 21 випадку, пияцтво з 426 до 363 випадків. 
Зловживання службовим становищем - 67 і 
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82 (1948), було відмічено 19 випадків зв’язку 
працівників міліції зі злочинним елементом. 
За 1 квартал 1948 р. було зафіксовано 1182 
аморальних проявів та порушень. 
МВС СРСР вимагало посилити вимоги 

до дисципліни працівників міліції. Так, ди-
ректива МВС Союзу №20 1948 р. вимагала 
розглядати невідвідування чи запізнення 
на службові чи навчальні заняття як невід-
відування чи запізнення на роботу з усіма 
наслідками цього. За дорученням міністра 
Т. А. Строкача у березні 1948 р. була про-
ведена перевірка зберігання таємних до-
кументів і виявлено істотні недоліки. Деякі 
співробітники зберігали таємні документи 
у шухлядах своїх столів у кабінетах. У відді-
лі фельд’єгерського зв’язку було вкрадено 
портфель з цілком таємними документами [9, 
арк. . 5,21,23, 33,38,39, 40, 48,49].
У 1948 р. навчанням охоплено удвічі біль-

ше осіб, ніж у 1947 р. Але відвідування занять 
загальноосвітніх шкіл співробітниками де-
яких управлінь складало від 30% до 60% [9, 
арк.37]. 
Збереглося чимало фактів, які свідчать 

про успішну діяльність працівників міліції у 
протиборстві зі злочинцями у 1948 р. у Хар-
ківській області. Вранці 24 вересня 1948 р. 
старший оперуповноважений карного роз-
шуку Шевченківського райвідділу Харків-
ської області молодший лейтенант міліції 
З.Е. Кудерман і оперуповноважений того ж 
райвідділу Я.С. Заїка зайшли на ринок сели-
ща Шевченкове. Від громадян дізналися, що 
на ринку з’явилися троє невідомих, які вели 
себе підозріло. У момент перевірки докумен-
тів один з невідомих вистрілив з пістолета 
і важко поранив Кудермана. Двоє злочин-
ців кинулися бігти через городи в сторону 
кукурудзяного поля, а третій втік у натовпі 
базару. За сприяння громадян кукурудзяна 
плантація була оточена. Приспіла ударна 
група, вона вийшла на злочинців, але ті зу-
стріли переслідувачів вогнем - важко пора-
нили дільничного уповноваженого П. І. Ру-
сакова і директора Шевченківської контори 
« Заготхудоба « Ю.М. Копіцу, що брав участь 
у прочісуванні. Начальник Шевченківського 
райвідділу майор міліції Захарченко викли-
кав підкріплення з Куп’янська та Чугуєва. 
Щоб захопити бандитів без втрат, частина 

оперативних працівників розмістили на ван-
тажних автомашинах, які курсували по план-
тації, а за машинами йшов ланцюг зі співро-
бітників міліції. Незабаром бандити були за-
тримані [15, с.89-92].
У селі Сінне Богодухівського району Хар-

ківської області було вчинено розкрадання 
зерна з колгоспних токів і крадіжки худоби 
у місцевого населення. У полі був убитий 
член правління колгоспу імені Будьонно-
го В.Т. Торяник. Увечері в себе у дворі був 
застрелений секретар партійної організації 
колгоспу П.М. Мошенський. У ніч на 15 жов-
тня 1948 р. від навмисних підпалів в цьому ж 
селі згоріли телятник, комора з соняшником 
і просом і ферма худоби, у якій загинули 12 
робочих волів. Услід за цим уночі у своєму 
будинку була по-звірячому вбита сім’я кол-
госпного активіста Гузеватого. Для викриття 
кримінально-терористичної банди в Сінне 
виїхали заступник начальника відділу бо-
ротьби з бандитизмом обласного управління 
міліції майор міліції П.Т. Себко, начальник 
Богодухівського райвідділу міліції капітан 
міліції М.І. Брагін, оперуповноважений цьо-
го ж відділення старший лейтенант міліції-
В.А. Сачек і начальник сусіднього Золо-
чівського райвідділу міліції майор міліції-
І.В. Лимаренко. За допомогою місцевих жите-
лів вони виявили і викрили бандитів. Її ватаж-
ком виявився Крушин, що пробрався на по-
саду завідувача сільським клубом [15, с.95-96].
Практика свідчила, що найбільший ефект 

давала спільна робота органів міліції та гро-
мадських формувань населення.Лише бри-
гадмільці В. Накапкіна при 18-му міськвідді-
ленні міліції м. Харкова з березня по червень 
1948 р. затримали 155 порушників правил 
торгівлі, 153 – паспортного режиму, 48 хулі-
ганів і 56 безпритульних дітей [5, с.139].
Для боротьби зі злочинністю широко ви-

користовувалися службові собаки. У 1948 р. 
вони часто брали участь у патрулюванні, а та-
кож у засідках. На кожного провідника собак 
у республіці тоді припадало до 25 розкритих 
злочинів, значна їх кількість була поперед-
жена [2, с.96].
У 1948 р. для міліції був уведений новий 

однострій. Напередодні 31-ї річниці тодіш-
нього державного свята у жовтні в 1948 р. мі-
ліцію одягли в нову форму. У ній переважав 
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червоний колір. За зразок форми була взя-
та поліцейська дореволюційної пори. Тран-
спортній міліції, наприклад, навіть шаблі ви-
дали. Вона відрізнялася також від звичайної 
міліції менш яскравим малиновим забарв-
ленням. Для працівників міліції були введе-
ні башлики, кубанки, червоні шнури, пере-
хресні портупеї. З’явилися червоні погони, 
червоні кашкети і ще багато іншого.
Дійшло до того, що навіть оперативний 

склад, що проводив негласну роботу, був 
одягнений у цей дуже помітний одяг. Втім, 
тоді це не виглядало надто вже неадекват-
ним. Післявоєнний період взагалі відрізняв-
ся прагненням всьому дати форму. У погони 
вбралися майже всі службовці міністерств і 
відомств: річковики і фінансисти, залізнич-
ники і юристи, держконтроль і лісники, ди-
пломати і шахтарі і т. д. Навіть для школя-
рів розроблялася гімназична форма. Важко 
стало відрізняти в цьому форменому натовпі 
військового. Можливо, і в червоних кольорах 
міліції був сенс. Скінчилася ця пристрасть 
до форменості зі смертю Сталіна. У всякому 
разі, міліціонера тепер було видно здалеку. 
Зникли скромні блакитні петлиці - з’явилося 
яскраво-червоне сукно [16, с.511].

 Діяльність міліції у 1948 р. щодо проти-
дії злочинності у 1948 р. мала безсумнівні до-
сягнення. Як зазначав начальник Управлін-
ня міліції МВС УРСР комісар міліції 3 рангу 
К.Р. Руденко в січні 1949 року, що за 1948 
рік порівнюючи з 1947 роком, злочинність у 
республіці знизилась на 59,3 % від загальної 
кількості скоєних злочинів [2, с.106]. 

Висновки
Отже, діяльність міліції у 1948 р. мала свої 

особливості, пов’язані зі загальним політич-
ним та соціально-економічним становищем 
республіки у перші повоєнні роки. Після 
піку зростання злочинності у 1947р. тодіш-
нім керівництвом республіки була прийнята 
спеціальна постанова, яка констатувала осно-
вні недоліки у діяльності МВС УРСР та міс-
цевих органів міліції. Треба відзначити, що 
в цілому це рішення та накази міністра вну-
трішніх справ республіки на його виконання 
позитивно вплинули на покращення кримі-
ногенної ситуації в регіонах, про що свідчать 
матеріали, наведені у відповідних таблицях. 

Більше уваги стали приділяти зміцненню 
дисципліни в міліції, на що вплинуло при-
йняття нового Дисциплінарного статуту мі-
ліції, що мав низку новацій. Проте були й 
недоліки, пов’язані з порушеннями закон-
ності та дисципліни самими міліціонерами. 
Боротьба зі злочинністю у цей рік була до-
статньо гострою, інтенсивною та мала певні 
досягнення.
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SUMMARY 
The activities of the militia in 1948 had their 

own peculiarities related to the political and socio-
economic situation in the country. The post-war 
devastation in Ukraine had not yet been fi nally 
overcome, its population was struggling to recover 
from the famine of 1946-1947, and the card 
system had just been abolished and monetary reform 
carried out. The criminogenic situation in the 
republic was signifi cantly infl uenced by the moral 
and psychological situation in society - the habit of 
violence and the use of weapons that appeared during 
the war, as well as the presence of a large number of 
them on hand, which was also a consequence of the 
war. The abolition of the death penalty in May 1947 
had a negative effect on the fi ght against crime. 
A review of the literature shows that this scientifi c 
problem is insuffi ciently studied. The novelty of the 
article is that it fi rst studied the main directions of 
militia work in this particular historical period - 
1948, supplemented the issue of structural changes 
in the organization of the militia of the USSR, the 
characteristics of the Disciplinary Statute of the 
militia. A large amount of new factual material 
on the state of crime, successes and shortcomings in 
overcoming it has been introduced.

 Key words: Ukraine, 1948, Ministry of Internal 
Affairs, militia, fi ght against crime.
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Îðòèíñüêà Í. -  Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóä: êîíöåïòóàëüí³ àñïåêòè

 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÈÉ ÑÓÄ: 
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ

У статті проаналізовано право на спра-
ведливий суд як фундаментальне право лю-
дини. Проведено аналіз історичного розви-
тку досліджуваного права та акцентовано на 
його поступовій юридизації. Наголошено, що 
це право піддається постійній трансформа-
ції та наповненню, що відображається у його 
елементному складі. Проаналізовано праці 
науковців, які предметно досліджували право 
на справедливий суд та виокремлено основні 
його елементи. Висвітлено, що у сьогоднішних 
трансформаційних процесах проведення судо-
вої реформи повинно сприяти удосконаленню 
права на справедливий суд і тим самим по-
долати корупцію та підвищити довіру наших 
громадян до судової влади загалом. 
Ключові слова: право на справедливий суд, 

справедливість, права людини, судова влада, 
правова держава. 
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спір щодо його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру або встановить обґрунто-
ваність будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення» [1].

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Г.І. Бережанський М.М. Гімон, 
Н.М. Грень С.В. Дяченко, Ю.І. Матат, 
О.Л. Котович, О.А. Кучиньська У.З Ко-
руц, Ю. Фідря, В.І. Татьков, Е.Л. Трегубов, 
Р.Л. Сопільник, М.В Савчин, Н.Ю. Сака-
ра, А.С. Славко, К. А Шуневич, О.Г Шило, 
В.П. Яценко.

Виклад основних положень
Можливо відзначити, що історичні ви-

токи цього поняття містяться також у пра-
цях давніх філософів та мислителів, зокрема 
Арістотель надавав справедливості та закон-
ності особливої цінності, що дало початок 
розвитку цієї ідеї у філософсько-правовому 
вимірі. Дослідниця Н.М. Грень визначає 
декілька історичних етапів становлення по-
няття справедливості, що є ключовим у до-
сліджуваному праві. Перший етап належить 
до античності, де зародилась філософсько-
правова думка щодо поняття справедливос-
ті, як чогось природнього та рівного. Дру-
гим етапом є ідеї? побудовані на Просвітни-
цтві, що спростовують ідею божественного 
походження законів та визначають справед-
ливість, як основне благо, що притаманне 
самій людині. E третьому сучасному етапі 
справедливість набуває соціального змісту 

Постановка проблеми
Права людини є найважливішим пра-

вовим інститутом у сьогоденні. Саме їхнє 
належне дотримання є індикатором право-
вої, демократичної держави із усталеними 
цінностями, що відповідають міжнародним 
стандартам. Величезна кількість міжнарод-
них документів вказують на важливість пра-
ва людини на справедливий суд, одним з 
них є Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод, що в ст. 6 визначає 
«кожен має право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи упродовж розум-
ного строку незалежним і безстороннім су-
дом, встановленим законом, який вирішить 
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«не тільки відносини між людьми, але й со-
ціальні інститути, органи публічної влади, 
посадові особи при виконанні функцій дер-
жави мають бути справедливими. Вони по-
зиціонують справедливість через реалізацію 
процедурної діяльності, вимог формальної 
справедливості та доводять пов’язаність 
та нероздільність справедливості та права. 
Саме справедливість визначає мету права, 
виявляє його сутність, формує образ права 
та забезпечує виконання призначення пра-
ва» [2. с.237].
Знаходимо згадки принципу справедли-

вості в Законах Царя Хаммурапі, що декла-
рують покарання для суддів, що проявили 
нечесність у своїй роботі. Історичні витоки 
права на справедливий суд сягають часів Се-
редньовіччя, що висвітлено у Великій Хартії 
Вольностей, найважливішому історичному 
документі, який заклав підвалини форму-
вання цього права, де зазначено, що «жод-
на вільна людина не буде заарештована або 
ув’язнена, або позбавлена володіння, … або 
вигнана, або будь-яким (іншим) способом 
знедолена, і ми не підемо на неї і не пошле-
мо на неї інакше, як за законним вироком 
рівних його (його перів) і за законом країни» 
[3]. Також згадка права на справедливий суд 
міститься у Habeas Corpus Act 1679 р, декла-
руючи право людини оскаржувати арешт 
(власний або іншої особи), якщо є сумніви 
щодо його законності та інші процесуальні 
гарантії. Було визнано презумпцію закон-
ності та невинуватості, що стали у фунда-
мент сучасного кримінального процесу.
Як зазначає дослідник цієї тематики-

Г.І. Бережанський, «у добу античності та 
Середньовіччя розуміння справедливого 
суду мало небагато спільного із сучасним 
трактуванням. По-перше, справедливе су-
дове рішення, як правило, обумовлювалося 
певним «Божим провидінням» або ласкою 
монарха. Відповідно, і сам справедливий  
суд ґрунтувався не стільки на нормах при-
родного права, як на уявленнях про мо-
ральне право богів, рабовласників, феодалів 
на суд. І лише згодом, із виникненням, ре-
альним закріпленням і створенням системи 
норм про забезпечення правосуддя можна 
говорити про повноцінне розуміння права 
на справедливий  суд із чітким виокремлен-

ням й ого елементів» [4. c.192]. Однак варто 
зауважити, що саме в часи Середньовіччя 
розпочався стрімкий розвиток ідеї справед-
ливості завдяки працям знаних богословів 
– Августина Аврелія, Томи Аквінського, а 
також Роджера Бекона, Марсілія Падуан-
ського та ін.
Конституційний Суд України визначає, 

що «справедливість – одна з основних засад 
права, є вирішальною у визначенні його як 
регулятора суспільних відносин, одним із 
загальнолюдських вимірів права. Зазвичай 
справедливість розглядають як властивість 
права, виражену, зокрема, в рівному юри-
дичному масштабі поведінки й у пропорцій-
ності юридичної відповідальності вчиненому 
правопорушенню. Окремим виявом справед-
ливості є питання відповідності покарання 
вчиненому злочину; категорія справедливос-
ті передбачає, що покарання за злочин по-
винно бути домірним злочину. Справедливе 
застосування норм права – є передусім не-
дискримінаційний підхід, неупередженість. 
Це означає не тільки те, що передбачений 
законом склад злочину та рамки покаран-
ня відповідатимуть один одному, а й те, що 
покарання має перебувати у справедливому 
співвідношенні із тяжкістю та обставинами 
скоєного і особою винного. Адекватність по-
карання ступеню тяжкості злочину випливає 
з принципу правової держави, із суті консти-
туційних прав та свобод людини» [5]. 
Сьогодні право на справедливий суд має 

великий елементний склад, що формувався 
із розвитком, як самого права, так і потреб 
людства загалом. На сьогодні дискусії на-
уковців щодо досліджуваної проблематики 
не дійшли одностайності. О. Бойко визнає 
забезпечувальний (попередній елемент), ін-
ституційні елементи, що включає поняття 
безстороннього та незалежного суду, про-
цесуальні елементи, спеціальні елементи, 
що приналежні до кримінально-процесу-
альних та легітимаційні елементи [6, с.297]. 
Здебільшого наукова спільнота включає до 
інституційних елементів незалежність суду, 
його легітимність, та безсторонність. 
Вдало, на наш погляд, виділили еле-

ментний склад права на справедливий суд 
науковці І. Гриценко та М. Погорецький, 
зазначаючи: 
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«1) інституційні елементи (засади, що 
визначають організацію судової системи в 
цілому і кожного судового органу зокрема, – 
створення суду на підставі закону, незалеж-
ність суду, безсторонність суду);

2) організаційно-функціональні елемен-
ти (засади, що поєднують критерії організа-
ції і функціонування суду, – доступ до право-
суддя, рівність сторін, право на правову до-
помогу, публічність (гласність і відкритість) 
судового розгляду, обов’язковість судових 
рішень);

3) функціональні елементи (засади, що 
визначають процесуальний порядок і пра-
вила здійснення правосуддя, – змагальність 
процесу, розумні строки розгляду справи);

4) спеціальні елементи (засади, що стосу-
ються сфери кримінального процесу, – пре-
зумпція невинуватості, право на захист, пра-
во на перекладача)» [7, с.4-5].
Право на справедливий суд є ключовим 

елементом фундаментального принципу 
верховенства права, що присутній у кожній 
правовій та демократичній державі, саме 
тому він побудований із врахуванням про-
зорості, відкритості, справедливості, доступ-
ності, розумних строків розгляду справи 
та незалежності (невтручання інших гілок 
влади у її діяльність), саме незалежність суд-
дів дозволяє створити умови для реаліза-
ції права на справедливий суд. У постійній 
взаємодії ці ключові елементи дозволяють 
реалізувати це право та, що дуже важливо, 
створити позитивне та довірливе ставлення 
громадян нашої держави до судової системи 
загалом. У період євроінтеграційних про-
цесів та поступового удосконалення нашої 
правової системи до сучасних міжнародних 
стандартів. Захист прав людини не може іс-
нувати без справедливого правосуддя. 
Вважаємо досить повним наступний пе-

релік елементного складу досліджуваного 
права «право доступу до суду (безперешкод-
на можливість звернення до суду, без отри-
мання спеціальних дозволів, проходження 
певних процедур, досудових засобів вре-
гулювання спорів, інших додаткових обтя-
жень для заявника); публічний  судовий  роз-
гляд (що охоплює відкритий  розгляд спра-
ви і рішень, усність процесу та офіцій ність 
судової  діяльності); справедлива судова про-

цедура (обґрунтованість рішення та проце-
суальна рівність сторін); незалежність суду 
від органів публічної  влади, від інших ор-
ганів у межах судової  влади і від учасників 
судового процесу та безсторонність суду; 
розумний  строк судового розгляду» [8, с.63-
64]. Право на справедливий суд у сьогоденні 
є ключовим у каталозі прав людини, оскіль-
ки саме воно дозволяє належно захищати, 
відновлювати та забезпечити всі інші пра-
ва. Сьогоднішні поступові трансформаційні 
процеси у судовій сфері повинні відповідати 
міжнародним еталонам, що дозволять подо-
лати корупцію, зміцнити довіру громадян 
до судової системи і тим самим щоденно ре-
алізовувати право на справедливий суд. 

Висновки
Зародження ідеї права людини на спра-

ведливий суд сягає часів античності, де пер-
шочергово розвивалось саме поняття спра-
ведливості. Поступова юридизація відбулась 
в добу Середньовіччя, що відображено у сла-
ветних документах того часу. У сьогоденні 
право на справедливий суд є пріоритетним 
правом для кожної країни, яка іменує себе 
правовою. Поступово це право увібрало у 
себе великий елементний склад (основні з 
яких є загальні – незалежність, справедли-
вість, законність, доступність, відкритість, та 
спеціальні – розумний строк, змагальність, 
підтримання державного обвинувачення, 
забезпечення доведення вини). Сьогодні 
надзвичайно важливим є якісне проведен-
ня судової реформи, оскільки від цього за-
лежить майбутнє нашої держави.
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THE RIGHT TO A FAIR TRIAL: CON-
CEPTUAL ASPECTS

The article analyzes the right to a fair trial 
as a fundamental human right. The analysis of 
the historical development of the studied law is 
carried out and the emphasis is on its gradual 
legalization. It is emphasized that this right is 
subject to constant transformation and fi lling, 
which is refl ected in its elemental composition. 
The works of scientists who have studied the 
right to a fair trial were analyzed and its main 
elements were singled out. It was emphasized 
that in today’s transformational processes, ju-
dicial reform should help improve the right to 

a fair trial and thus overcome corruption and 
increase the confi dence of our citizens in the 
judiciary in general.

The right to a fair trial is a key element of 
the fundamental principle of the rule of law 
present in every state governed by the rule of 
law and democracy, which is why it is built on 
transparency, openness, fairness, accessibility, 
reasonable terms of consideration of the case 
and independence (non-interference of other 
branches of government in its activities), it is 
the independence of judges that allows to cre-
ate conditions for the exercise of the right to a 
fair trial. In constant interaction, these key ele-
ments allow us to exercise this right and, very 
importantly, to create a positive and trusting at-
titude of the citizens of our state to the judiciary 
in general. In the period of European integra-
tion processes and gradual improvement of 
our legal system to modern international stan-
dards. The protection of human rights cannot 
exist without fair justice.

The right to a fair trial today is key in the 
catalog of human rights, because it allows for 
the proper protection and restoration of all 
other rights. Today’s gradual transformation 
processes in the judiciary must meet interna-
tional standards, which will help to overcome 
corruption, strengthen citizens’ trust in the ju-
diciary and thus exercise the right to a fair trial 
on a daily basis.

Conclusions. The origin of the idea of   the 
human right to a fair trial dates back to antiq-
uity, where the very concept of justice devel-
oped fi rst. Gradual legalization took place in 
the Middle Ages, which is refl ected in the glori-
ous documents of the time. Today, the right to 
a fair trial is a priority right for every country 
that calls itself legal. Gradually, this right has 
absorbed a large elemental composition (the 
main of which are general - independence, 
justice, legality, accessibility, openness, and 
special - a reasonable time, competition, sup-
port for public prosecution, ensuring proof of 
guilt). Today, the quality of judicial reform is 
extremely important, because the future of our 
state depends on it.

Keywords: right to a fair trial, justice, hu-
man rights, judiciary, rule of law.
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КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ 
ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню про-
блеми конституційної моделі прокуратури в 
Україні. Наведено основні моменти історіогра-
фії змін закріплення в Конституції України 
норм, які стосуються прокуратури. Здійснено 
короткий компаративний аналіз, зокрема – 
розкрито досвід зарубіжних країн щодо різних 
варіантів вирішення питання про місце про-
куратури в системі судової влади. Проаналізо-
вано «вузький» та «широкий» підходи до клю-
чового поняття «правосуддя» як у науковому 
середовищі, так і в законодавчих актах. 

У процесі дослідження автором сформу-
льовано власні висновки про конституційну 
модель прокуратури в Україні, яка є інститу-
ційно наближеною до судової влади, як однієї 
з гілок державної влади, але при цьому не вхо-
дить до жодної з них, забезпечуючи систему 
стримувань і противаг між ними. Визначено, 
що сучасна прокуратура в Україні може роз-
глядатись як самостійний та незалежний 
інститут системи правосуддя (у «широкому» 
його розумінні), який покликаний забезпечува-
ти діяльність суду для здійснення ним право-
суддя (у «вузькому» розумінні). 

Окрему увагу присвячено проблематиці 
трактування законодавчих змін у досліджу-
ваній сфері. Автор переконує, що на відміну 
від певного звуження функцій прокуратури в 
Україні на шляху до європейської інтеграції, 
конституційні зміни 2016 року не спричини-
ли втрату нею її якісного правового статусу 
як такого, який і надалі продовжує слугувати 
своєрідною гарантією балансу між органами 
всіх гілок державної влади.

 АМЕЛІН Олександр Юрійович - кандидат юридичних наук, 
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Рекомендовано в подальшому зосередити 
увагу дослідників на проблематиці конкрети-
зації місця прокуратури в державному меха-
нізмі, а також баченні майбутньої ролі цього 
органу, зважаючи на геополітичні, політичні, 
економічні, соціальні та культурні тенденції, 
що спостерігаються в сучасному світі. 
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Постановка проблеми
Так збіглося, що 2021 рік став ювілей-

ним в історії української державності. Саме 
на цей рік припали 30-річчя незалежності 
України та 25-річчя її Основного Закону – 
Конституції України. Увесь цей час молода 
держава вибудовувала інститути державної 
влади, реформування яких, у тому числі 
прокуратури, триває і сьогодні. 

При цьому, і досі актуальним, і точно 
не з’ясованим залишається питання місця 
прокуратури в Україні в системі органів 
державної влади загалом та правосуддя зо-
крема. Це обумовлено тим, що впродовж за-
значеного досить нетривалого періоду часу 
в Україні невпинно змінювалось бачення 
цього питання. А тому, з урахуванням різ-
номаніття нормативних та відомчих актів, 
прийнятих за останні роки, виникла необ-
хідність узагальнити проблематику статусу 
прокуратури в Україні та запропонувати 
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нове бачення її сучасної конституційної мо-
делі в системі правосуддя. 

Сучасний стан дослідження
Проблематиці місця прокуратури в сис-

темі гілок влади, її конституційної моделі 
присвячували свою увагу вітчизняні науков-
ці: О. В. Баганець, В. В. Лушер, В. В. Кар-
пунцов, О. Р. Михайленко, Ю. Є. Полян-
ський, С. Г. Стеценко та інші. За останні 
роки побачили світ дисертації О. І. Скибен-
ка, І. М. Білодіда, О. Ю. Трояника, так чи 
інакше пов’язані з проблемою визначен-
ня конституційного статусу прокуратури в 
Україні. Однак, висока динаміка реформу-
вання прокуратури, в купі з неоднозначніс-
тю сприйняття її ролі в системі правосуддя і 
в державі в цілому, обумовлюють потребу в 
подальших дослідженнях.

Виклад основних положень
Як не парадоксально, але доводить-

ся констатувати, що ані профільний закон 
України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 
[1], ані такий важливий документ-дорогов-
каз, як Стратегія розвитку прокуратури на 
2021-2023 роки, затверджена наказом Гене-
рального прокурора № 489 від 16.10.2020 
[2], не визначають статус прокуратури в 
Україні. У той час, як всі інші питання, у 
тому числі – місія, цінності, функції прокура-
тури, правовий статус прокурорів, їх повно-
важення, у більшості випадків є похідними 
від місця, яке займає прокуратура в системі 
органів державної влади тієї чи іншої краї-
ни. 

Для кращого з’ясування суті поруше-
ного питання варто навести хроніку змін у 
конституційному закріпленні норм, які сто-
суються прокуратури незалежної України.

Так, прийнята 28 червня 1996 року Кон-
ституція України [3] не включила прокура-
туру до жодної з традиційних гілок влади, 
про що свідчила наявність окремого її роз-
ділу VII «Прокуратура». Однак, через 20 
років такий підхід до місця прокуратури в 
механізмі держави під натиском рекоменда-
цій європейських інституцій, зокрема, так 
званої Венеціанської комісії, був перегляну-
тий законодавцем. Вже 02 червня 2016 року 
за ініціативою п’ятого Президента України 

П. О. Порошенка Верховною Радою Укра-
їни прийнято Закон України № 1401-VIII 
«Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя) [4], який набрав чиннос-
ті 30 вересня 2016 року. Цим законом дещо 
змінено конституційну модель прокуратури 
в Україні шляхом зміщення її у бік судової 
влади. 

Зокрема, з Основного Закону України 
було прибрано розділ VII «Прокуратура» 
в повному обсязі. Одночасно з цим, розділ 
VIII «Правосуддя» доповнено статтею 1311, 
яка присвячена прокуратурі в Україні. Фак-
тично, ця стаття замінила собою цілий роз-
діл, змінивши місце прокуратури в системі 
координат державної влади та визначивши 
тим самим її інституційну приналежність.

Крім того, цими ж змінами з перелі-
ку функцій прокуратури вилучено низку 
начебто не притаманних демократичним 
країнам (за декларованими європейськими 
стандартами) її функцій, таких як: нагляд за 
додержанням прав і свобод людини і гро-
мадянина; нагляд за додержанням законів 
із цих питань органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, їх по-
садовими і службовими особами (так званий 
«загальний нагляд»); нагляд за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах, а також при засто-
суванні інших заходів примусового характе-
ру, пов’язаних із обмеженням особистої сво-
боди громадян. 

У контексті зазначених конституційних 
змін доречно нагадати про загальносвітову 
тенденцію повторюваності через певні про-
міжки часу тих чи інших процесів та подій. 
Зокрема, історичний досвід свідчить, що за 
увесь час існування прокуратури були при-
бічники обмеження повноважень прокурор-
ського нагляду, перетворення прокуратури 
у додаток до судової влади. Так, у царській 
Росії прокуратура зазнала змін, пройшовши 
шлях від органу нагляду за виконанням за-
конів – «ока государєвого» до придатка су-
дів, що займався з 1864 року порушенням 
кримінального переслідування і підтриман-
ням обвинувачення. Однак, ці кардинальні 
перетворення змісту діяльності прокура-
тури отримали неоднозначну оцінку се-
ред правознавців того часу. Так, видатний 
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правник А. Ф. Коні писав з цього приводу: 
«Скасування прав і обов’язків по нагляду за 
ходом позасудових справ слід визнати вели-
кою помилкою укладачів Судових Статутів. 
Здійснена зміна в характері діяльності може 
б і мала красивий вигляд з теоретичної точ-
ки зору, але і суперечила умовам нашого ад-
міністративного життя і йшла врозріз із вну-
трішніми потребами нашого губернського 
устрою» [5].

З часу описаних конституційних змін 
2016 року прокуратуру в Україні офіційно 
віднесено до системи правосуддя. Такий 
підхід законодавчого органу знайшов схва-
лення багатьох його прихильників, які під-
тримують євроінтеграційний рух України, 
серед яких і вчені, предметом уваги яких 
було досліджуване питання. 

Так, Ю. Є. Полянський наголошував на 
перспективності ідеї інтеграції прокурату-
ри до судової влади на засадах незалежності 
від суду у вирішенні організаційно-управ-
лінських питань [6]. С. Г. Стеценко вважав 
обґрунтованим віднести прокуратуру в ролі 
незалежного органу до судової гілки влади, 
аргументуючи це прикладами інших країн; 
прикладами в історії України; деполітизаці-
єю діяльності прокуратури; схваленням та-
кого підходу експертами Ради Європи; спо-
рідненістю професій судді та прокурора [7]. 
В. Д. Бринцев допускав, що урізана консти-
туційна модель прокуратури може вмонто-
вуватися як самостійна структура у систему 
судової влади за умови істотної перебудови 
моделей судового процесу та системи слід-
чих органів [8]. Свого часу саме цю позицію 
підтримала і очолювана О. І. Медведьком 
Генеральна прокуратура України, яка ще в 
2006 році пропонувала включити прокура-
туру до судової влади і визначити її як єдину 
незалежну систему органів судової влади.

При цьому, необхідно врахувати, що 
світовою практикою напрацювано дві осно-
вні моделі існування прокуратури в систе-
мі судової влади [9]. Перша модель перед-
бачає майже повне введення прокуратури 
до складу судової влади. Такі прокуратури 
діють при судах або в межах судової влади, 
але можуть також мати певну адміністратив-
ну автономність. До країн, де прокуратура 
цілком входить до складу судової системи й 

знаходиться при судах або користується в 
межах судової влади адміністративною ав-
тономією, слід віднести Іспанію, Андорру, 
Азербайджан (функціональна автономія), 
Іран, Грецію, Грузію, Португалію (неза-
лежна автономія), Болгарію (незалежна від 
судів), Вірменію (фактично незалежна), Ко-
лумбію (адміністративна та фінансова авто-
номія), Латвію (самостійність у здійсненні 
нагляду). 

Друга модель, хоча й передбачає можли-
вість структурного підпорядкування проку-
ратури органам юстиції, однак її функціону-
вання передусім пов’язане із забезпеченням 
здійснення правосуддя. Прокуратура в та-
ких країнах фактично діє при судах, а про-
курори фактично належать до суддівського 
корпусу (магістратури). 

Часткове віднесення прокуратури до ор-
ганів правосуддя (у зв’язку з їх входженням 
до складу Міністерства юстиції) можна спо-
стерігати в таких країнах, як США, Франція, 
Австрія, Бельгія, Німеччина, Італія, Нідер-
ланди, Румунія, Корея, Сирія, Данія, Ізра-
їль, Естонія, Японія, Єгипет, Туреччина, 
Єменська Республіка, Ліван, Люксембург, 
Марокко.

Можливість існування в демократичному 
суспільстві прокуратури, як незалежної час-
тини в системі судової влади з обов’язковим 
визначенням у законі характеру і меж її не-
залежності, визнає і Рекомендація Комітету 
Міністрів Ради Європи Rec (2000) 19 щодо 
ролі прокуратури в системі кримінального 
правосуддя (п. 14) [10]. 

Яке ж місце в системі правосуддя і в яко-
му статусі посідає сучасна прокуратура в 
України? Для отримання відповіді на це за-
питання необхідно визначити зміст та обсяг 
такого ключового поняття, як «правосуддя». 

У науці виділяють різні підходи до  
розуміння зазначеного поняття, наводя-
чи його як у «вузькому», так і «широкому»  
значенні [11].

Так, за Тлумачним словником В. І. Даля 
«правосуддя» – це правий суд, справедли-
вий вирок, рішення за законом, за совістю, 
правда [12]. С. І. Ожегов визначав це понят-
тя як діяльність правових, судових органів 
[13]. У Великому тлумачному словнику су-
часної української мови наводиться кілька 
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значень поняття «правосуддя»: 1) суд, судо-
ва діяльність держави, юстиція // установи, 
які здійснюють судову діяльність держа-
ви; 2) розгляд судових справ, судочинство;  
3) справедливий суд [14]. У Юридичній ен-
циклопедії дається дещо звужене розуміння 
правосуддя – «правозастосовна діяльність 
суду з розгляду й вирішення у встановле-
ному законом процесуальному порядку 
віднесених до його компетенції цивільних, 
господарських, кримінальних і адміністра-
тивних справ з метою охорони прав та свобод 
людини та громадянина, прав і законних інте- 
ресів юридичних осіб та інтересів держави» [15]. 
У такому саме значенні розглядається це по-
няття у Словнику термінів з теорії держави 
і права – це діяльність державних органів 
– судів з розгляду та вирішення в судових 
засіданнях у встановленому законом поряд-
ку цивільних та кримінальних справ [16]. 
З урахуванням аналізу вказаних джерел, 
поняття «правосуддя» може розглядатися з 
точки зору декількох розумінь. 

Така сама тенденція існує й у зако-
нодавстві України. Зокрема, у статті 124 
Конституції України зазначається, що пра-
восуддя в Україні здійснюють виключно 
суди. При цьому, організація судової вла-
ди та здійснення правосуддя в Україні ви-
значаються Законом України «Про судо-
устрій і статус суддів» від 02.06.2016 [17]. 
Згідно зі ст. 1 цього Закону судова влада 
в Україні відповідно до конституційних 
засад поділу влади здійснюється незалеж-
ними та безсторонніми судами, утворени-
ми законом. Судову владу реалізовують 
судді та, у визначених законом випадках, 
присяжні шляхом здійснення правосуддя 
у рамках відповідних судових процедур. 
Відповідно ж до ст. 5 Закону правосуддя 
в Україні здійснюється тільки судами та 
відповідно до визначених законом про-
цедур судочинства. Делегування функцій 
судів, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами 
не допускаються. Особи, які привласни-
ли функції суду, несуть відповідальність, 
установлену законом. Народ бере участь 
у здійсненні правосуддя через присяжних 
[17]. У наведених нормах правосуддя ро-
зуміється у «вузькому» значенні. 

Водночас у розділі XVIII Особливої 
частини Кримінального кодексу України 
«Кримінальні правопорушення проти пра-
восуддя» [18] передбачена відповідальність 
за правопорушення, родовим об’єктом яких 
є суспільні відносини, що забезпечують не 
тільки нормальну, регламентовану законо-
давством діяльність суду, а й органів, які 
йому сприяють, по реалізації завдань і цілей 
у сфері здійснення правосуддя («широке» 
розуміння). Серед них можна назвати: «За-
відомо незаконні затримання, привід, арешт 
або тримання під вартою» (ст. 371 КК),  
«Завідомо неправдиве повідомлення про 
вчинення кримінального правопорушення» 
(ст. 383 КК), «Розголошення даних опера-
тивно-розшукової діяльності, досудового 
розслідування» (ст. 387 КК), «Злісна непо-
кора вимогам адміністрації установи ви-
конання покарань» (ст. 391 КК) [18] тощо. 
Отже, об’єктивна сторона кримінальних 
правопорушень проти правосуддя полягає 
в різних видах перешкоджання чи проти-
дії нормальній діяльності судів, які здійсню-
ють правосуддя, або діяльності органів чи 
уповноважених законом осіб, які сприяють 
здійсненню правосуддя. В. І. Борисов зазна-
чає, що цими відносинами охоплюється не 
лише «здійснювана суворо відповідно до за-
кону діяльність судової влади, а й органів, 
що сприяють процесуальній діяльності з 
виконання судом функцій правосуддя (ор-
ганів прокуратури, досудового слідства і ді-
знання), а також органів, що виконують ви-
несені судами вироки, ухвали, постанови та 
інші судові рішення» [19]. 

Таким чином, як у науці, так і в українсько-
му законодавстві можна помітити двознач-
ність поняття правосуддя, яке одночасно за-
сноване на «вузькому» (діяльність з розгляду 
та вирішення справ, яку здійснюють суди) і 
«широкому» (охоплює не лише здійснен-
ня судом такої діяльності, а й забезпечення 
останньої з боку відповідних інститутів, зо-
крема прокуратури) його розумінні. З цього 
приводу М. І. Бажанов, аналізуючи норми 
глави VIII «Злочини проти правосуддя» 
Кримінального кодексу України 1960 року,  
зазначав, що законодавець, формулюючи 
назву глави, зовсім не прагнув до того, щоб 
відобразити в назві глави, включені до неї 
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злочини, – законодавець лише прагнув по-
казати, що ним об’єднані під цією назвою всі 
злочини, які посягають на діяльність суду 
під час здійснення правосуддя, усіх органів, 
що сприяють шляхом судочинства здійснен-
ню судом його функцій, а також органів, які 
забезпечують виконання рішення, вироки 
та призначені покарання [20]. 

Останній («широкий») підхід до понят-
тя «правосуддя» узгоджується зі Стратегію 
розвитку системи правосуддя та конститу-
ційного судочинства на 2021-2023 роки, за-
твердженою указом Президента України 
від 11 червня 2021 року № 231/2021 (надалі 
– Стратегія) [21], у якій прокуратура пред-
ставлена як «інший інститут правосуддя», 
який не ототожнюється із судовою владою. 
Майже схожим, але не рівнозначним по-
няттям, а саме «суміжний правовий інсти-
тут», визначалась прокуратура у попередній 
Стратегії реформування судоустрою, судо-
чинства та суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки, затвердженій Указом Пре-
зидента України № 276/2015 від 20.05.2015 
[22], яка 15.06.2021 втратила чинність. 

Відмова чинної Стратегії від поняття 
«суміжний» (у значенні – «який межує з ким, 
чим-небудь, прилеглий до чогось») може 
свідчити про посилення самостійності та 
незалежності сучасної прокуратури в сис-
темі правосуддя, оскільки вказує на відхід 
від обов’язкових точок дотику прокуратури 
з судовою владою, які давали підстави дея-
ким правникам робити припущення щодо 
повного віднесення прокуратури до судової 
гілки влади. 

Разом з цим, прокуратура в Україні, ви-
ходячи із змісту конституційних положень, 
є лише інституційно наближеною до судової 
влади, як однієї з гілок державної влади, але 
при цьому не входить до жодної з них, забез-
печуючи систему стримувань і противаг між 
ними. Сучасна прокуратура в Україні може 
розглядатись як самостійний та незалежний 
інститут системи правосуддя (у «широкому» 
його розумінні), який покликаний забезпе-
чувати діяльність суду для здійснення ним 
правосуддя (у «вузькому» розумінні). На від-
міну від певного звуження функцій проку-
ратури в Україні на шляху до європейської 
інтеграції, конституційні зміни 2016 року не 

спричинили втрату нею її якісного правово-
го статусу як такого, який і надалі продовжує 
слугувати своєрідною гарантією балансу між 
органами всіх гілок державної влади. При 
цьому зміщення прокуратури в Україні у бік 
судової влади відбулось не шляхом форму-
вання принципово нової функціональної її 
моделі, а обмеженням наглядової компетен-
ції, передусім – поза кримінальною сферою.

Так, у результаті ліквідації ряду функ-
цій прокуратури, на сьогодні, зокрема поза 
системою кримінальної юстиції, органи про-
куратури позбавлені можливості захистити 
права та інтереси громадян, у тому числі – 
соціально вразливих верств населення. Із 
таким звуженням повноважень прокурорів 
значна частина суспільства не обізнана доте-
пер та продовжує звертатись за допомогою 
саме до прокуратури, яка за об’єктивних 
причин стала звичайним перенаправни-
ком їх звернень за належністю до відповід-
них органів. І це лише один із чинників, що 
зменшує суспільну довіру до прокуратури 
як до державної інституції. Тому своєчасна 
комунікаційна робота з громадськістю та за-
собами масової інформації щодо донесення 
до них повної та об’єктивної інформації, у 
тому числі роз’яснювального характеру, про 
діяльність органів прокуратури повинна 
стати пріоритетом у роботі всіх ланок про-
курорської системи. Саме така робота буде 
запорукою зміцнення довіри суспільства та 
підвищення авторитету даної інституції. 

 
Висновки і перспективи подальших 

досліджень
Підсумовуючи викладене, необхідно 

констатувати, що питання місця прокурату-
ри в Україні та її правового статусу, а відпо-
відно і самої моделі функціонування зазна-
ченого інституту досі так і не знайшло свого 
чіткого відображення в жодному норматив-
но-правовому чи відомчому акті, починаю-
чи з Конституції України і закінчуючи Стра-
тегією розвитку прокуратури на 2021-2023 
роки, у той час як однозначне вирішення 
цього питання є передумовою ефективного 
реформування прокуратури в Україні, вихо-
дячи насамперед із принципу поділу влади. 
І такий процес змін має базуватися на від-
повідному теоретичному підґрунті з додер-
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жанням національних інтересів, врахуван-
ням історичних традицій, досвіду та особли-
востей правової системи нашої країни.

Дослідникам варто звернути більш де-
тальну увагу на проблему конкретизації 
місця прокуратури в державному механіз-
мі, а також баченні майбутньої ролі цього 
органу, зважаючи на геополітичні, полі-
тичні, економічні, соціальні та культурні 
тенденції, що спостерігаються в сучасному 
світі.

Література
1. Про прокуратуру (Закон України).- 

№ 1697-VII. (2021). Вилучено з https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text

2. Про затвердження Стратегії розви-
тку прокуратури на 2021-2023 роки (наказ 
Генерального прокурора). № 489. (2020). 
Вилучено з https://www.gp.gov.ua/ua/iord?_
m=publications&_t=rec&id=262782

3. Конституція України (Конституція). 
№ 254к/96-ВР. (2020). Вилучено з https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text

4. Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)  (Закон України).- 
№ 1401-VIII. (2016). Вилучено з https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n2

5. Литвин І. І., Окопник, О. М. (2015). 
Судові та правоохоронні органи України: на-
вчальний посібник. Кіровоград: КІДМУ КПУ. 
Вилучено з https://pidru4niki.com/85460/
pravo/pravoohoronni_organi#37

6. Полянський Ю. Є. (2008) Основні 
проблеми формування прокурорської сис-
теми України. Конституційні аспекти судо-
вої реформи: матеріали науково-практичної 
конференції (с. 136-140). 26-27 червня, 2008, 
Xарків, Україна: Національна юридична 
академія України ім. Я. Мудрого та інш.

7. Стеценко С. Г. (2008) Стабільність 
Конституції та реформування прокуратури 
України. Конституційні аспекти судової рефор-
ми: матеріали науково-практичної конферен-
ції (с. 148-151). 26-27 червня, 2008, Xарків, 
Україна: Національна юридична академія 
України ім. Я. Мудрого та інш.

8. Бринцев В. Д. (2010) Стандарти 
правової держави: втілення у національну мо-
дель організаційного забезпечення судової вла-

ди (монографія). Xарків: Право. Вилуче-
но з http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/
MONOGRAFII_2011%20/Brincev_2010.pdf

9. Лапкін А. В. (2015). Прокурату-
ра в системі судової влади.  Право Украї-
ни, (9), 164-171. Вилучено з https://dspace.
nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10767/1/
Lapkin_164-171.pdf

10. Щодо ролі прокуратури в систе-
мі кримінального правосуддя (Рекомен-
дація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам). Вилуче-
но з https://supreme.court.gov.ua/userfiles/
Rec_2000_19_2000_10_6.pdf

11. Шепітько М. В. (2015). Кримінально-
правовий підхід до розуміння поняття пра-
восуддя. Вісник Національної академії право-
вих наук України, (3 (82)), 126-133. Вилучено з 
http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_
com-126-133.pdf 

12. Даль В. И. (1956). Толковый словарь 
живого великорусского языка (Т. 3, с. 377-380); 
Москва: Государственное издательство ино-
странных и национальных словарей.

13. Ожегов С. И. (1984). Словарь русско-
го языка (Н. Ю. Шведова – ред.), (16-е изд., 
испр. с. 499); Москва: Русский язык. 

14. Бусел, В. Т. (2001). Великий тлумач-
ний словник сучасної української мови (с. 917); 
Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун».

15. Шемшученко Ю. С. (відп. ред.). 
(2003). Юридична енциклопедія  (Т. 5: П-С,- 
с. 50-51); Київ: Видавництво «Українська ен-
циклопедія» імені М. П. Бажана.

16. Панов Н. И. (рук. авт. кол.). (1997) 
Словарь терминов по теории государства и пра-
ва: учеб. пособие (с. 121); Харьков: Основа.

17. Про судоустрій і статус суддів (Закон 
України). № 1402-VIII. (2021). Вилучено 
з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-
19#Text

18. Кримінальний кодекс України (Кодекс 
України). № 2341-III. (2021). Вилучено з 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14#Text

19. Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеле-
нецький В. С., Шило О. Г. (2005) Проблеми 
затримання та взяття під варту на досудовому 
провадженні по кримінальній справі. Харків: 
Східно-регіональний центр гуманітарно-
освітніх ініціатив.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
https://www.gp.gov.ua/ua/iord?_m=publications&_t=rec&id=262782
https://www.gp.gov.ua/ua/iord?_m=publications&_t=rec&id=262782
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://pidru4niki.com/85460/pravo/pravoohoronni_organi#37
https://pidru4niki.com/85460/pravo/pravoohoronni_organi#37
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011%20/Brincev_2010.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011%20/Brincev_2010.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10767/1/Lapkin_164-171.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10767/1/Lapkin_164-171.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10767/1/Lapkin_164-171.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf
http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-126-133.pdf 
http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-126-133.pdf 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text


25

Амелін О.Ю. - Конституційна модель прокуратури в Україні

20. Бажанов М. И., Лановенко И.П., 
Матышевский П. С.,  Светлов А. Я., Сташис В. В., 
Таций В. Я., Чагнули Г. И., Яценко С. С. (1985) 
Уголовное право Украинской ССР на современ-
ном этапе. Часть Особенная. Киев: Наукова 
думка.

21. Про Стратегію розвитку системи пра-
восуддя та конституційного судочинства на 
2021-2023 роки (Указ Президента України).  
№ 231/2021. (2021). Вилучено з https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/231/2021#n10

22. Про Стратегію реформування судо-
устрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015-2020 роки (Указ Пре-
зидента України). № 276/2015. (2015). Ви-
лучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/276/2015#Text

Amelin Oleksandr Yuriiovych
CONSTITUTIONAL MODEL OF 

PROSECUTOR’S OFFICE IN UKRAINE
The article is devoted to the study of the problem 

of the constitutional model of the prosecutor ‘s office 
in Ukraine. The main points of the historiography 
of changes in the enshrinement in the Constitution 
of Ukraine of the norms concerning the prosecutor’s 
office are given. A brief comparative analysis was 
made, in particular, the experience of foreign coun-
tries on various options for resolving the issue of the 
place of the prosecutor’s office in the judiciary was re-
vealed. “Narrow” and “broad” approaches to the key 

concept of “justice” in the scientific community and in 
legislation are analyzed.

In the course of the research the author formulat-
ed his own conclusions about the constitutional model 
of the prosecutor’s office in Ukraine, which is institu-
tionally close to the judiciary as one of the branches 
of government, but is not included in any of them, 
providing a system of checks and balances between 
them. It is determined that the modern prosecutor’s of-
fice in Ukraine can be considered as an independent 
and autonomous institution of the justice system (in 
its “broad” sense), which is designed to ensure the ac-
tivities of the court to administer justice (in the “nar-
row” sense).

Particular attention is paid to the interpretation 
of legislative changes in the study area. The author 
argues that, unlike a certain narrowing of the func-
tions of the prosecutor’s office in Ukraine on the path 
to European integration, the constitutional changes 
of 2016 did not cause it to lose its qualitative legal 
status as such, which continues to serve as a guaran-
tee of balance between all branches of government.

It is recommended to further focus researchers’ 
attention on the issue of specifying the place of the 
prosecutor’s office in the state mechanism, as well as 
the vision of the future role of this body, given the 
geopolitical, political, economic, social and cultural 
trends in the modern world.

Key words: prosecutor ‘s office, model of prosecu-
tor’ s office, place of prosecutor ‘s office, status of pros-
ecutor’ s office, institute of prosecutor ‘s office, Con-
stitution of Ukraine, justice, system of justice, state 
power, judicial power.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÏÐÀÂÀ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Публікацію присвячено аналізу засад адмі-
ністративно-правового регулювання виборчо-
го права в Україні.
Розкрито, що принципи виборчого пра-

ва України – це основні засади, керівні по-
ложення, які визначають сутність і зміст 
реалізації й гарантування виборчих прав гро-
мадян України і забезпечують передбачений 
Конституцією та законами України порядок 
організації та проведення всіх видів виборів 
у державі. Зроблено висновок, що сутність і 
зміст виборчого права найузагальненіше вира-
жають його принципи. Встановлено, що вони 
опосередковують основні, фундаментальні за-
сади адміністративно-правового регулюван-
ня правовідносин, що утворюються в процесі 
організації та проведення всіх видів виборів в 
Україні. Доведено, що принципи адміністра-
тивно-правового забезпечення виборчого права 
ґрунтуються на прогресивних принципах ви-
борчого права, формалізованих у Конституції 
та Виборчому кодексі України: принцип віль-
них виборів; принцип таємного голосування; 
принцип загального, рівного і прямого вибор-
чого права.
На підставі аналізу зроблено висновок, що 

засади адміністративно-правового забезпечен-
ня виборчих прав громадян поділяються на 
засади забезпечення взаємовідносин публічної 
адміністрації і суспільства та засади адмі-
ністративного судочинства, які використо-
вуються при оскарженні порушень виборчих 
прав громадян України. З’ясовано, що до прин-
ципів забезпечення взаємовідносин публічної 
адміністрації і суспільства у сфері виборчих 
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прав громадян належать: відповідальність 
та служіння публічної адміністрації громадя-
нам України (виборцям); забезпечення вибор-
чих прав громадян України засобами адміні-
стративного права в повному обсязі; принцип 
зв’язаності публічної адміністрації законом і 
підконтрольності її суду; оптимізації та ба-
лансу державно-владних повноважень органів 
виконавчої влади з повноваженнями громад-
ських об’єднань у сфері забезпечення виборчих 
прав громадян України; принцип гласності; 
принцип самостійності; принцип відповідаль-
ності.
Ключові слова: виборчий процес, виборче 

право, принципи, адміністративно-правове 
забезпечення, виборчі права.

Постановка проблеми
У процесі демократизації публічної 

влади зростає значення та роль демокра-
тичних виборів як однієї з основних форм 
безпосереднього народовладдя.
Тому удосконалення виборчого за-

конодавства, пошук і закріплення най-
більш оптимальних та ефективних меха-
нізмів забезпечення виборів залишаєть-
ся і сьогодні досить актуальним та тісно 
пов’язаним із розробленням теоретичної 
концепції сучасного виборчого права. Од-
нією з найважливіших проблем останньої 
є дослідження принципів адміністратив-
но-правового забезпечення виборчого 
права, їх змісту, класифікації, формуван-
ня теоретичних положень і конкретних 
рекомендацій, що мають прикладне зна-
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чення для удосконалення виборчого за-
конодавства.

Стан дослідження проблеми
Проблеми розкриття практичного зна-

чення принципів виборчого права та їх 
теоретичного підґрунтя досліджували: 
М. Афанасьєва, О. Марцеляк, М. Орзіх, 
П. Рабінович, М. Ставнійчук, О. Ярмиш, 
Ю. Шемшученко, В. Яворський, М. Смо-
кович, В. Бевзенко та інші. Водночас не-
має єдиних підходів до визначення самої 
дефініції «принципи виборчого права», 
яка б оптимально відповідала системному 
сприйняттю механізмів адміністративно-
правового забезпечення виборчих відно-
син, критеріїв їх систематизації та класи-
фікації принципів [1, с.41].

Мета і завдання дослідження
Метою статті є здійснення аналізу прин-

ципів адміністративно-правового забезпе-
чення виборчого права, їх змісту, класи-
фікації. Завданням статті є опрацювання 
чинної нормативної бази , міжнародного 
законодавства та наукових здобутків су-
часних учених для формування теоретич-
них положень і конкретних рекомендацій, 
що мають значення для удосконалення ви-
борчого законодавства та для проведення 
демократичних виборів в Україні.
Принципи виборчого права не є ви-

падковим набором вимог, а утворюють 
певну упорядковану цілість, яку прийнято 
називати системою принципів виборчого 
права [2, с. 67].

Виклад основного матеріалу
Однією з найбільш цікавих із наукової 

точки зору є характеристика принципів 
виборчого права, розроблена В.Д. Явор-
ським, який зазначає, що ці принципи 
мають низку властивих їм ознак і висту-
пають своєрідними критеріями їх якісної 
характеристики: 1. Більшість принципів 
за своїм змістом безпосередньо закріплена 
в нормах виборчого права та виражає вну-
трішній зміст цих норм. 2. Низка принци-
пів виборчого права необов’язково прямо 
закріплюється у виборчих законах. 3. Дея-
кі принципи можуть одночасно виступати 

як гарантії здійснення інших принципів 
виборчої системи. 4. Принципи виборчо-
го права у своїй системі взаємозалежні, 
змістовно доповнюють і збагачують один 
одного. 5. Принципи виступають стриж-
нем усіх норм виборчого процесу, додають 
його системі логічності, послідовності та 
збалансованості. 6. Порівняно з нормами 
виборчого права, принципи відрізняються 
більшою стійкістю, залишаються незмін-
ними протягом тривалого часу. 7. Зміст 
принципів виборчого права об’єктивно 
зумовлений характером суспільних відно-
син. 8. Принципи виборчого права, порів-
няно з його нормами, мають вищий рівень 
абстрагованості, вони звільнені від кон-
кретики та подробиць. 9. За змістом прин-
ципи виступають загальним мірилом по-
ведінки учасників виборчого процесу без 
вказівки на їх конкретні права й обов’язки. 
10. Принципи виборчого права, визнача-
ючи ціннісну орієнтацію та спрямованість, 
є позитивним зобов’язанням чи набувають 
якостей особливого рівня права. 11. Під 
час загальної оцінки ступеня демократич-
ності виборів, а також вирішення конкрет-
них юридичних справ, що виникають у 
разі порушення норм виборчого законо-
давства, розглядувані принципи виступа-
ють однією з головних оцінювальних ка-
тегорій, основним критерієм визначення 
виборів легітимними та такими, що відпо-
відають міжнародним виборчим стандар-
там [3, с. 43].
Слід зазначити, що міжнародне право 

також приділяє значну увагу питанням 
виборів і виборчому процесу. Принципи 
виборчого права сформульовані у низці 
міжнародних угод та інших правових до-
кументів. Україна є стороною всіх най-
важливіших міжнародно-правових актів, 
що стосуються прав людини (зокрема по-
літичних) й забезпечення їх реалізації. До 
таких актів належать: Загальна декларація 
прав людини (1948 р.); Європейська кон-
венція про захист прав людини та осново-
положних свобод (1950 р.); Міжнародний 
пакт про громадянські й політичні права 
(1966 р.); Декларація Міжпарламентсько-
го союзу про критерії вільних і чесних 
виборів (1994 р.). Усі міжнародні угоди, 
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згідно зі статтею 9 Конституції, ратифікує 
Верховна Рада України. Зазначені міжна-
родні акти й Основний Закон закріплю-
ють такі засади демократичних виборів:-
а) вибори – вільні, справедливі, періодич-
ні; б) виборче право – загальне, рівне, пря-
ме; в) голосування – таємне, добровільне, 
особисте.
Виборчі закони України, базуючись 

на міжнародних стандартах, закріплюють 
такі принципи виборчого права в Україні: 
а) вільних виборів; б) загального вибор-
чого права; в) рівного виборчого права; 
г) прямого виборчого права; ґ) таємного 
голосування; д) добровільності участі у ви-
борах; е) особистого голосування.
Так, принцип рівності виборчого пра-

ва належить до групи базових і має дві 
сторони – формальну й матеріальну. Фор-
мальний аспект означає, що кожен вибо-
рець має один голос і всі громадяни беруть 
участь у виборах на рівних підставах. Ма-
теріальний аспект рівності виборців поля-
гає у вимозі, щоб кожен голос був макси-
мально рівним.
Принцип рівності виборчого права 

знайшов своє відображення й на рівні 
чинного українського виборчого законо-
давства. Так, Виборчий кодекс України 
містить таке положення: «Вибори прово-
дяться на основі рівного виборчого права. 
Громадяни України беруть участь у вибо-
рах на рівних засадах» [4]. Крім того, усі 
кандидати, зареєстровані у порядку, вста-
новленому цим Кодексом, мають у вибор-
чому процесі виборів, на яких вони вису-
нуті, рівні права та беруть участь у цьому 
процесі на умовах, рівних для відповідних 
виборів.
Принцип верховенства права, відпо-

відно до статті 8 Конституції України, має 
бути визначальним для функціонування 
як держави в цілому, так і кожної ланки 
державного механізму. Складовими прин-
ципу верховенства права є, зокрема, пра-
вова передбачуваність та правова визна-
ченість, необхідні для того, щоб учасники 
відповідних правовідносин мали можли-
вість завбачати наслідки своїх дій і бути 
впевненими у своїх законних очікуваннях, 
що набуте ними на підставі чинного зако-

нодавства право, його зміст та обсяг буде 
ними реалізовано (підпункт 2.1 пункту 2 
мотивувальної частини Рішення Конститу-
ційного Суду України від 31 березня 2015 
року № 1-рп/2015) [5].
У доповіді «Верховенство права», схва-

леній Європейською комісією «За демо-
кратію через право» на 86-му пленарному 
засіданні 25-26 березня 2011 року, ідеться, 
що законність, як один з елементів верхо-
венства права, також передбачає, зокрема, 
що за порушення закону має наставати 
відповідальність [6].
Одним із проявів верховенства права є 

те, що право не обмежується лише зако-
нодавством, а включає й інші соціальні ре-
гулятори, зокрема норми моралі, традиції, 
звичаї тощо, які легітимовані суспільством 
і зумовлені історично досягнутим культур-
ним рівнем суспільства.
Принцип вільних виборів теж має два 

аспекти, що полягають: а) у вільній реа-
лізації власної волі виборця під час голо-
сування і б) у вільному формуванні волі 
виборця в період перед днем голосуван-
ня. Основним засобом забезпечення обох 
аспектів вільних виборів є заборона неза-
конного втручання у виборчий процес ор-
ганів державної влади, органам місцевого 
самоврядування, їх посадовим і службовим 
особам. Цей принцип сьогодні закріплено 
у всіх виборчих законах України.
Принцип загального виборчого права 

означає, що право голосу на всіх виборах 
мають усі громадяни України, статус яких 
відповідає певним законодавчим вимогам. 
Згідно з положеннями статті 24 Конститу-
ції України, виборче законодавство Укра-
їни забороняє будь-які привілеї або обме-
ження виборчих прав громадян за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних чи інших переконань, статі, ет-
нічного й соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними 
та іншими ознаками [7].
Пряме виборче право означає, що гро-

мадяни України обирають депутатів без-
посередньо шляхом голосування за канди-
датів у депутати, включених до виборчого 
списку партії, та за кандидатів у депутати 
в одномандатних округах, а також безпо-
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середньо обирають Президента України. 
Пряме виборче право є більш демокра-
тичним.
Принцип добровільності голосування 

означає, що участь у виборах є правом, а 
не обов’язком громадянина. Згідно з цим 
принципом виборець самостійно вирішує, 
чи брати йому участь у виборах. Особа 
не може переслідуватися чи обмежувати-
ся будь-яким чином у своїх правах за не-
участь у виборчому процесі.
Принцип таємного голосування забез-

печує виборцеві повну свободу реалізації 
волевиявлення під час голосування. За-
бороняються зовнішній нагляд і контроль 
за волевиявленням виборців у будь-якій 
формі чи будь-якими засобами.
Виборче законодавство України перед-

бачає спеціальні заходи й процедури щодо 
забезпечення таємного голосування.
Принцип особистого голосування по-

лягає в тому, що кожен виборець голосує 
на виборах особисто. Законодавством про 
вибори передбачено, що виборчі бюлетені 
заповнюються виборцем особисто.

Висновки та пропозиції
Отже, базові принципи виборів є тією 

платформою, що дає змогу формуватися і 
функціонувати демократії, є необхідною 
умовою демократичного політичного ре-
жиму. Однак для існування стабільної де-
мократичної системи необхідне також до-
тримання додаткових принципів виборів. 
Тому лише комплексне застосування всіх 
принципів виборчого права дасть змогу 
формувати владу цілком демократичним 
шляхом, сприятиме реалізації принципу 
народного суверенітету.
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PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL SUPPORT OF SUFFRAGE IN 

UKRAINE
The publication is devoted to the analysis of the 

principles of administrative and legal regulation of 
suffrage in Ukraine.

It is revealed that the principles of suffrage of 
Ukraine are the basic principles, guidelines that 
determine the essence and content of the imple-
mentation and guarantee of suffrage of citizens 
of Ukraine and provide the Constitution and laws 
of Ukraine for organizing and conducting all 
types of elections in the country. It is concluded 
that the essence and content of suffrage most gen-
erally express its principles. It is established that 
they mediate the basic, fundamental principles of 
administrative and legal regulation of legal rela-
tions that are formed in the process of organizing 
and conducting all types of elections in Ukraine. 
It is proved that the principles of administrative 
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and legal support of suffrage are based on the pro-
gressive principles of suffrage, formalized in the 
Constitution and the Electoral Code of Ukraine: 
the principle of free elections; the principle of secret 
ballot the principle of universal, equal and direct 
suffrage.

Based on the analysis, it is concluded that the 
principles of administrative and legal support 
of voting rights of citizens are divided into the 
principles of public relations and society and the 
principles of administrative proceedings, which are 
used to appeal violations of voting rights of citizens 
of Ukraine. public administration and society in 
the fi eld of voting rights of citizens, include: 

responsibility and service of public administration 
to citizens of Ukraine (voters); ensuring the 
voting rights of citizens of Ukraine by means of 
administrative law in full; the principle of binding 
public administration by law and the control 
of its court; optimization and balance of state-
power powers of executive bodies with the powers 
of public associations in the fi eld of ensuring the 
voting rights of citizens of Ukraine; the principle 
of publicity; the principle of independence; the 
principle of responsibility.

Key words: electoral process, suffrage, 
principles, administrative and legal support, 
suffrage.
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Співіснування держави та інститутів гро-
мадянського суспільства виступає як складний 
процес взаємоконтролю і взаємообмеження. У 
правовій державі самоорганізація суспільства 
набуває нормативні основи та право є осно-
вним регулятором відносин між державою 
та інститутами громадянського суспільства. 
Оптимальною моделлю взаємин держави і 
інститутів громадянського суспільства стає 
модель партнерської взаємодії. Співпраця 
такого типу сприяє результативному про-
веденню державної політики та ефективної 
реалізації державних функцій, важливе місце 
серед яких займає правоохоронна функція. Тіс-
на взаємодія, взаємовплив і контроль держави 
і громадянського суспільства в особі його ін-
ститутів сприяють ефективному здійсненню 
правоохоронної функції держави, зближення 
населення і влади, вирішення протиріч у со-
ціальній та державно-правовій сферах.
Взаємодія поліції і громадян у сфері про-

тидії злочинності стає атрибутивною рисою 
сучасних демократичних держав, а нові фор-
ми і нові напрямки партнерського співробіт-
ництва держави і суспільства по боротьбі зі 
злочинністю - реаліями політико-правової 
організації.

Wz стаття направлена на дослідження 
історично-правових основ виникнення та роз-
витку партнерських взаємовідносин між сус-
пільством та правоохоронними органами в 
різних періодах часу, проведення аналізу яких 
надасть змогу удосконалити чинні норми, що 
регулюють партнерські взаємини між сус-
пільством та поліцією, на теперішній час. 
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Постановка проблеми
Співіснування держави та інститутів 

громадянського суспільства в сучасному 
світі – складний процес взаємоконтролю і 
взаємообмежень, у якому держава – суб’єкт, 
що володіє владними повноваженнями, до-
зволяє громадянському суспільству прони-
кати у сферу своєї діяльності за допомогою 
допуску інститутів суспільства до реалізації 
державних функцій, у тому числі і функції 
правоохоронної. На теперішній час без дій-
сно партнерських відносин між державою і 
суспільством не може бути ні сильної дер-
жави, ні процвітаючого, благополучного 
суспільства. Проблема взаємодії громад-
ськості з поліцією в протидії з криміналь-
ними правопорушеннями та охороною 
громадської безпеки залишається актуаль-
ною і сьогодні. Прикладом може слугувати 
соціологічне опитування, яке проводилось 
Лабораторією законодавчих ініціатив та 
компанії TNS в Україні. При проведенні 
цього дослідження було виявлено низку не-
гативних тенденцій у налагодженні парт-
нерських стосунків між громадськістю та 
правоохоронними органами. Дослідження 
показало, що рівень довіри знижений: до 
судів (7,3% до 14,3%), прокуратури (5,7% 
до 17%), поліції (7,6% до 17,4%), Служби 
безпеки України (6,7% до 18,3%), місцевих 
державних адміністрацій (7% до 25,6%), 
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місцевих рад (5% до 30,4%) та Збройних 
Сил України (3,4% до 40,1%) [1].

Мета і завдання статті полягають у до-
слідженні історико-правового досвіду взає-
модії поліції та громадянського суспільства, 
з метою аналізу реформування партнер-
ських стосунків правоохоронних органів 
та громадськості для виявлення та усунен-
ня прогалин у вказаних відносинах. Адже 
у сфері забезпечення внутрішньої безпеки 
та охорони правопорядку громадянське 
суспільство вступає у взаємодію з поліцією, 
яка лише за підтримки громадськості може 
успішно здійснювати боротьбу зі злочинніс-
тю та захищати права і свободи особи.

Стан дослідження проблеми
Важливий внесок у розвиток уявлень 

про взаємодію громадського суспільства з 
правоохоронними органами внесли такі 
вчені, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 
О.І. Беспалова, А.В. Губанова, С.Л. Ку-
рило, В.Д. Сущенко, О.Ю. Синявська, 
А.Т. Комзюк, Є.Ю. Соболь, К.С. Вельський, 
О.В. Кузьменко, І.І. Веремеєнко та інші. 
Вченими досить обширно було досліджено 
питання щодо взаємодії правоохоронних 
органів з громадянським суспільством. Але 
досі залишається мало дослідженим питан-
ня, що стосуються взаємовідносин поліції з 
громадськістю щодо протидії кримінальним 
правопорушенням. 

Наукова новизна дослідження
В Україні, до теперішнього часу, не було 

досліджено феномен «громадянське суспіль-
ство» і діяльність поліції у сучасній Украї-
ні, теоретико-правові аспекти формування 
партнерських відносин поліції та громадян-
ського суспільства в сучасній Україні, які б 
сприяли визначенню оптимальних форм, 
напрямків, механізмів та потенціалу взаємо-
дії державних органів і суспільства у сфері 
реалізації правовою демократичною держа-
вою своєї правоохоронної функції.

Виклад основного матеріалу
Процес оптимізації діяльності право-

охоронних органів України буде протікати 
успішно, якщо спиратиметься на багатий 

історичний досвід. Проаналізувавши низ-
ку науково-історичної літератури в аспекті 
партнерських взаємовідносин між суспіль-
ством та правоохоронних органів, спрямо-
ваних на здолання злочинності та забезпе-
чення суспільного правопорядку, можна 
бачити, що охорона правопорядку на укра-
їнських землях має тисячолітню традицію. 
Київські князі, а за їх дорученням – дру-

жинники і слуги займалися охороною пра-
вопорядку і боротьбою із різними правопо-
рушеннями, встановлюючи певний порядок 
взаємовідносин на території князівства.
Період існування Київської Русі харак-

теризувався появою першого прототипу 
правоохоронних структур, які виконували 
функцію поліції у містах – боярської дружи-
ни. У ті часи, встановлювався тільки дер-
жавний контроль за діяльністю боярської 
дружини, а зі сторони громадського сектору 
− був відсутній вплив на діяльність право-
охоронних структур [2, c.35]. 
У якості прийомів викриття злочинців 

використовувалися:
1) «заклич», тобто особа – потерпіла, у 

якої, наприклад, вкрали річ, повинна була 
самостійно у громадському місці оповістити 
населення. Якщо річ повертали протягом 
трьох діб до потерпілого, то ніяких санкцій 
до викрадача не застосовували. Таким чи-
ном, правоохоронні органи тих часів закли-
кали громадськість до залучення останніх, з 
метою виявлення злочинця; 

2) «звід» використовувався, наприклад, 
ознаки вкраденої речі – оповіщались гро-
мадськості ознаки вкраденої речі, з метою 
впізнання такої речі громадянами, які мо-
гли б впізнати її та оповістити владу де, 
коли, у кого вони її бачили, що призводило 
у результаті до більш швидкого виявлення 
злочинця; 

3) «гоніння сліду» – процедура розшу-
ку злодія у судовому процесі Київської Русі, 
сутність якої полягала в гонитві за злоді-
єм по залишених ним слідах. Якщо сліди 
губилися, розшук припинявся, якщо вони 
вели до якого-небудь населеного пункту, то 
його жителі повинні були відвести від себе 
підозру і взяти участь у розшуку злочинця. 
Інакше вони несли колективну відповідаль-
ність за вчинену крадіжку. Отримані під час 
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«гоніння сліду» результати ставали підставою 
для прийняття судового рішення [3, c. 88]. 
Право тих часів, як і сучасне право, пе-

редбачало певну систему доказів. 
Отримували доказову базу зі свідчень 

осіб, яких можна поділити на: 1) так званих 
«видаків», у сучасному розумінні очевидців; 
2) «послухів», тобто це особи, які чули про 
те, що трапилось від когось або могли нада-
ти негативну чи позитивну характеристику 
особі, яка цікавила правоохоронні органи 
тих часів.
Крім того, для викриття злочинців у Ки-

ївській Русі використовувався Божий суд 
(«поле», ордалії та ін.). Тоді ж починає скла-
датися і така форма розслідування злочинів, 
як розшукуваний або інквізиційний про-
цес. Застосовувався він, як вважають вчені, 
перш за все, у церковному суді.

 X століття визначається впроваджен-
ням князівського законодавства. Упродовж 
цього століття на території України діяли 
статути Володимира Святославича, Яросла-
ва, які внесли певні корегування у фінансо-
ве, сімейне та кримінальне право. Доцільно 
зазначити, що на той час на українських 
землях ще не існувало спеціальних установ 
– поліції, але одні і ті ж самі установи регу-
лювали відносини у різних сферах суспіль-
ства, тобто в системі державних органів була 
відсутня функціональна диференціація. За 
основи права все ще брались звичаї та за-
лучення місцевих жителів до забезпечення 
правопорядку на території князівства.
У XV – на початку XVI ст.ст. виникли так 

звані «особливі обищікі», які проводили так 
звану розшукову діяльність. Користі від неї 
було мало, населення було обурене тим, що 
ця діяльність приносила для них лише збит-
ки. Тоді Іван Грозний Московський прийняв 
рішення створити постійний охоронний ор-
ган з числа місцевих виборних осіб – губних 
старост, які діяли і на частині українських 
земель. Вони обиралися на кілька років з 
дворян. «Губний староста» виступав як ви-
борний, представлений місцевій владі, який 
відповідав за охорону князівства та правопо-
рядку на території «губи».
У XIV столітті більша частина території 

сучасної України входила до складу Велико-
го князівства Литовського, за часів якого на 

території українських земель виникла нова 
форма управління. Були створені окремі 
адміністративні одиниці, так званні воєвод-
ства, у яких воєводи представляли інтереси 
князя та користувалися найвищою владою.
У кінці XVI століття українські землі по-

трапили під владу Речі Посполитої. У цей 
період діяльність правоохоронних орга-
нів регулювалась різноманітними нормами 
права звичаєво-общинного або традиційно-
го права та законами Речі Посполитої. До 
створення нових форм взаємодії правоохо-
ронних органів та громадянського сектору 
справа не дійшла, вся влада знаходилась у 
руках польських магнатів.
Доцільно зазначити, що в епоху Київ-

ської Русі мало місце скликання загальних 
зборів громадян міст, яке створювалось 
для розгляду громадських справ (так зване 
«віче»). Такі збори стали одним із перших 
прототипів сучасних інститутів контролю 
громадськості за діяльністю правоохорон-
них органів, тобто однією з перших форм 
впливу громадськості на розвиток дер-
жавності та права. З незапам’ятних часів у 
слов’ян віче виступало елементом реалізації 
громадянами публічної влади та контроль-
ної діяльності та вважалось вищим органом 
народного самоврядування та суду. Ця фор-
ма впливу громадськості на розвиток право-
охоронних органів несла в собі ідею єднання 
громадського та державного секторів, а не 
їх боротьби. Віче вважалось частиною соці-
ально-політичного механізму стародавнього 
східнослав’янського суспільства, а рішення, 
які приймались на ньому, були незапере-
чними та обов’язковими до виконання для 
всіх інституцій державної влади [2, c. 36].
Згодом Гетьманщина виникла у відпо-

відь на жорстку діяльність іноземних органів 
влади як вияв активної боротьби за свободу 
проти нещадної експлуатації населення.-
А осілість таких людей на одній території 
зумовили визвольні процеси українського 
народу та необхідність впровадження нових 
принципів побудови козацької держави.
З формуванням козацького республікан-

ського ладу складається своєрідна правова 
система на Запоріжжі. Козаки не визнавали 
дії статутів і магдебурзького права на своїй 
території. Правосуддя на Запоріжжі відбу-
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валося у відповідності зі старовинними зви-
чаями, «словесним правом і здоровим глуз-
дом» [4, с. 154]. 

 Н.П. Сиза підкреслює, що за козацької 
доби, у ракурсі кримінально-процесуаль-
ного провадження, реалізовувалась право-
охоронна функція держави. За таких умов, 
джерелами доказів, уже в той час, виступа-
ли пояснення сторін провадження, покази 
свідків, присяга в суді, здійснення допитів, 
наявність речових доказів, оформлення до-
кументів по справах тощо. Тобто, фактично, 
тогочасні уповноважені на це органи пу-
блічної влади здійснювали досудові розслі-
дування, розшукову діяльність, забезпечен-
ня охорони громадського порядку та інші 
види правоохоронної діяльності [5].
У період українсько-козацької доби, ще 

не існувало окремого органу публічної вла-
ди, який би виконував правоохоронну функ-
цію – полкові осавули відповідали за забез-
печення охорони громадського порядку та 
безпеку. Однак, ідея створення механізмів 
громадського контролю за діяльністю вій-
ськових на території України, на той час, так 
і не була впроваджена у життя, адже пред-
ставниками найвищих органів політичного 
керівництва були саме військові. У мирний 
час, казацькі полковники, на відповідних 
територіях, виконували функції адміністра-
тивних та судових урядників. Території 
полків ділились на сотні, у яких керівники 
(сотники) виконували адміністративну та 
військову функції. На нижньому рівні струк-
тури правоохоронних органів Козаччини 
знаходився отаман [6].
У період середини XVII – початку XVIII 

століття значна територія сучасної України 
входила до складу Російської імперії. Але 
розвиток громадянського суспільства в цей 
період гальмувався, обумовлювалось це і 
українським менталітетом, і тоталітарною 
імперською політикою російського цариз-
му.
У процесі об’єднання територій України 

та підпорядкування їх московському царю, 
здійснювалось поступове ускладнення форм 
здійснення громадського контролю, а та-
кож реалізації контрольно-наглядової діяль-
ності, зокрема, у системі общинної взаємодії 
та взаємодопомоги, системі зборів і мит.-

У той же час, у загальнонаціональній сис-
темі публічного адміністрування були ство-
рені різноманітні суспільні інститути та 
правоохоронні органи з метою організації 
та здійснення функції контролю та забезпе-
чення охорони громадського порядку. Спе-
ціальні інституції, так звані «прикази», які 
підпорядковувались Боярській думі, згідно 
з історичними даними, у середині XVI сто-
ліття, трансформувались в окремі автономні 
центрально-адміністративні правоохорон-
ні установи. Прикази були наділені спеці-
альними повноваженнями та виконували 
контролюючу функцію за діяльністю орга-
нів публічної влади. Та все ж таки, першо-
черговим їх завданням як інституцій грома-
дянського сектору стало здійснення контр-
олю за правоохоронною діяльністю, що, на 
сьогодні, дещо співпадає із завданнями ни-
нішнього Міністерства юстиції України [2, c. 
38].
Новий історичний період взаємодії ін-

ститутів громадськості з правоохоронними 
органами розпочався із затвердженням, у 
1837 році, Миколою I (тогочасним імпера-
тором Російської імперії) ряду законодавчо-
нормативних актів, що стосуються реорга-
нізації органів місцевого самоврядування, 
створення державних структур земської по-
ліції, введення конкретних посад у органах 
поліції (сотські, десятські) з метою забезпе-
чення охорони громадського правопорядку 
та виконання наказів станового пристава 
[7].
Враховуючи вищевикладене, варто виді-

лити ознаки взаємодії громадськості з пра-
воохоронними органами у період X – XIX 
століть:

1) взаємодія між громадським сектором 
та правоохоронними структурами регулю-
ється законодавчими актами держави;

2) здійснювалась у двох формах: як на 
добровільній основі, так і у примусовому по-
рядку;

3) за терміном проведення виділялась 
постійна, тимчасова та ситуаційна взаємодії;

4) здійснювалась за двохсторонньою 
ініціативою: як зі сторони правоохоронних 
органів, так і громадського сектору;

5) представники громадського сектору 
в галузі правопорядку мали відповідні по-
вноваження.
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Таким чином, можна констатувати те, що 
взаємодія між правоохоронними структура-
ми та громадським суспільством бере свій по-
чаток ще у часи родового ладу в Україні. За 
значний період часу правоохоронні органи 
трансформувалися в окремий орган, який 
уже мав встановленні повноваження, свій 
штат, певні функції та мав вигляд структу-
рованої системи державного органу. У різні 
часи взаємодія громадськості з поліцією мала 
свої відповідні форми, але й тоді партнерські 
відносини громадянського сектору з пред-
ставниками влади у сфері протидії злочин-
ності, захисту та забезпеченню правопорядку 
у державі існували, але були мало розвинуті. 
На українській території, після знищен-

ня царського режиму, було створено вико-
навчий комітет під управлінням Тимчасово-
го уряду, у Петербурзі, одночасно, почала 
діяти Центральна рада, яка за мету ставила 
створення демократичного парламентсько-
го устрою [8, c. 39].
Саме в цей період, починають форму-

ватись національні добровільні громадські 
об’єднання під назвою «Вільне козацтво», 
які функціонували за територіальним прин-
ципом, використовуючи традиції козацтва 
Запорізького. Керівництво Центральної 
ради прийняло рішення, згідно з яким 
представники вищезазначених формувань 
залучались до боротьби зі злочинністю та 
анархією, здійснення підтримки місцевої ві-
тчизняної влади, забезпечення порядку та 
законності у суспільстві.
Відповідно до статуту громадського фор-

мування «Вільне козацтво», метою створен-
ня мало реалізацію фізичного і духовного 
розвитку членів об’єднання, здійснення сус-
пільного виховання та забезпечення поряд-
ку в Україні. Для забезпечення порядку та 
спокою громадян, а також добробуту това-
риства було сформовано піші та кінні загони 
козаків, які на постійній основі взаємодіяли 
з правоохоронними структурами, зокрема, з 
міліцією, з метою зменшення злочинності в 
державі [8, c. 40].
На початку 1918 року до влади в Укра-

їні прийшов Гетьман Скоропадський, який 
у найкоротші строки зміг налагодити робо-
ту адміністративного апарату держави, ви-
користовуючи талановитих та досвідчених 

управлінців. За його управління були ство-
рені формування соціально-політичного на-
пряму, які надавали допомогу міліції з боку 
громадського сектору (наприклад, «Добро-
вільні міські дружини» та «Хліборобські за-
гони самооборони») [9].
Середина 1918 року стає початком етапу 

формування спеціального правоохоронного 
органу Гетьманату, так званої «Державної 
варти». Такі формування представляли со-
бою структуру з озброєних підрозділів, які 
виконували функції реорганізованих поліції 
та жандармерії, та були у підпорядкуванні 
губернських, повітових старост та отаманів. 
На території усієї Української Держави про-
стягалась розгалужена мережа підрозділів 
«Державної варти»: на дві тисячі жителів 
припадав один піший вартовий, а в підпо-
рядкуванні кожного повітового інспектора 
була кінна сотня [10].
Слід зазначити, що на допомогу «Дер-

жавній варті» було залучено міські добро-
вільні дружини, які, будучи абсолютно апо-
літичними громадськими формуваннями, 
мали за мету охорону громадського право-
порядку та забезпечення мирного існуван-
ня населення, забезпечення дотримання 
законності та ладу в країні, усунення загроз 
виникнення анархічних та більшовицьких 
переворотів у державі тощо [11].
Після Української революції прихід до 

влади період більшовиків став новим етапом 
для розвитку контролюючої діяльності гро-
мадського сектору за роботою правоохорон-
них органів, який був ознаменований роз-
формуванням царської поліції, створенням 
міліцейських структур та встановленням 
громадського контролю за їх діяльністю, 
що його здійснював виконавчий комітет та 
Ради робітничих, солдатських та селянських 
депутатів. На той час була поширеною дум-
ка, що здійснення перетворень у країні мо-
гло реалізуватись тільки через всенародну 
озброєну міліцію селян та робітників, а не 
через органи публічної влади та постійну 
армію [12].
У радянські часи громадський контр-

оль за діяльністю правоохоронних органів 
здійснювався в різних формах. У середині 
ХХ століття сформувалася нова форма гро-
мадського контролю за діяльністю право-
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охоронної структури, а саме громадськість 
брала участь у відборі кандидатів на службу 
у правоохоронні структури через засоби ма-
сової інформації. Тобто були оприлюдненні 
списки з претендентами на посади у право-
охоронні органи, з якими громадяни без 
перешкод могли ознайомитись і висловити 
свою думку щодо тієї чи іншої кандидатури.
У 30-х роках ХХ століття було створено 

так звану «Книгу скарг», у якій громадяни 
могли повідомити керівництво правоохо-
ронних органів про неправомірну поведінку 
співробітника або відомості щодо вчиненого 
правопорушення тощо, але в умовах тота-
літарного режиму взаємодія органів право-
порядку з громадськістю мала формальний, 
декларативний порядок. 
Для 50-60-х років XX століття пошире-

ною формою контролю громадського сек-
тору за діяльністю правоохоронних органів 
було обов’язкове надання періодичних зві-
тів про свою роботу вищевказаних органів 
для ознайомлення звичайними громадяна-
ми, в більшості випадків, робітничого кла-
су. Таке звітування найчастіше проходило 
у колгоспах, або на підприємствах. Харак-
терною особливістю таких зборів були допо-
віді робітників про реальну ситуацію щодо 
діяльності правоохоронних органів, акцен-
тування уваги йшло на негативних та пози-
тивних аспектах якості роботи таких струк-
тур, критикуючи недоліки в роботі співро-
бітників правоохоронних служб та вносячи 
конкретні пропозиції щодо усунення таких 
прогалин.
Таке звітування носило позитивний 

характер для держави, що виражалось у 
контролі несення служби, виявленні проти-
правних діянь як з боку правоохоронних 
органів, так і окремих осіб (громадян) та 
удосконаленню нормативно-правових актів, 
що регулювали діяльність правоохоронних 
структур у цілому.
У період ІІ Світової Війни (1941 – 1945 

рр.) також мали місце взаємовідносин гро-
мадського сектору з правоохоронними орга-
нами (державою), які мали специфічний ха-
рактер і були спрямовані на захист Батьків-
щини, знешкодженню ворожих елементів, 
збереження народної власності, боротьби зі 
злочинністю в умовах військових дій.

Значне поширення участі громадськості 
у діяльності правоохоронних органів відбу-
лась у 60-ті роки ХХ століття, у цей період 
часу були створенні та мали стрімкий роз-
виток народні дружини та товариські суди.

 На виконання законодавчих актів Цен-
трального комітету Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу, а саме: Постанови «Про 
участь трудящих у охороні громадського 
порядку в країні» 1959 року та Постано-
ви «Про підвищення роли громадськості 
в боротьбі зі злочинністю та порушенням 
громадського порядку» 1958 року – було 
здійснено реформування громадських фор-
мувань та об’єднань. Саме тоді було органі-
зовано перші добровільні народні дружини, 
які здійснювали свою діяльність на загально-
національному рівні, першими виникли на 
промислових підприємствах Донбасу [13].
Поступово і в інших регіонах країни 

була організована діяльність добровільних 
народних дружин, яка пов’язана із забезпе-
ченням охорони правопорядку. Враховую-
чи важливість участі громадського сектора в 
суспільному житті, державою у нормативно-
правових документах було чітко прописано 
та регламентовано всі особливості функ-
ціонування таких формувань на території 
країни, надано конкретні та досить вагомі 
повноваження, а також визначено можли-
вість вільно здійснювати діяльність у межах 
законодавства, окреслено відповідальність 
за недобросовісне ставлення до виконання 
власних обов’язків народного дружинника 
[8, с. 46-47].
Згодом було запроваджено громадський 

патруль та комсомольські пости по всій те-
риторії країни, функція яких носила профі-
лактичний характер, що виражалося в охо-
роні громадського порядку, а також у розви-
тку правосвідомості громадян.
Період перебудови країни (90-ті роки 

ХХ століття) та впровадження у життя ре-
форм спричинив поступове зменшення 
кількості чинних громадських організацій, 
а також досить негативним чином вплинув 
на взаємодію між громадським сектором та 
представниками правоохоронних органів.
У правових джерелах наводяться дані 

про те, що у 1991 році народні дружини 
фактично припинили своє існування. Так, 
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усе ж у деяких районах Київської області за 
підтримки місцевих державних адміністра-
цій кілька років поспіль діяли штаби мікро-
районів, районні штаби та асоціації народ-
них дружин [8, c. 52]. 
Після проголошення України демокра-

тичною та правовою державою в законодав-
чих актах закріплено зобов’язання дотриму-
ватись загальновизнаних державних норм і 
принципів демократичного контролю гро-
мадського сектору за діяльністю правоохо-
ронних органів.
На теперішній час вітчизняна система 

демократичного контролю громадського 
сектору за діяльністю правоохоронних ор-
ганів знаходиться на етапі формування. 
Створення ефективної системи взаємодії 
поліції з громадськістю та різними її форму-
ваннями розглядається сьогодні як найваж-
ливіша і необхідна умова успішної протидії 
злочинності, забезпечення правопорядку 
і громадської безпеки. Безсумнівно, зміц-
нення та розвиток партнерських відносин 
органів Національної поліції та інститутів 
громадянського суспільства підвищить рі-
вень правової культури та соціальної актив-
ності громадян, сприятиме зниженню рівня 
антигромадської протиправної поведінки, 
зробить інформаційно відкритою правоохо-
ронну систему, підвищить рівень довіри до 
неї, її авторитет і престиж.
У цей час органи Національної поліції 

відчувають цілий ряд труднощів, таких як 
відсутність чіткої правової регламентації ді-
яльності поліції, проблеми в матеріально-
технічному та фінансовому забезпеченні, 
нестача і плинність кадрів, виконання спів-
робітниками не властивих їм функцій, зло-
вживання службовим становищем окремих 
працівників та інші.
Нормативно-правові акти, які регулю-

вали партнерські взаємовідносини між пра-
воохоронними органами та громадськістю 
у радянські часи, у силу реформування со-
ціально-політичної системи в Україні, вза-
галі втратили свою значимість для сучасно-
го життя держави, потрібна оновлена база 
правового регулювання партнерських від-
носин поліції з громадськістю.
На сьогоднішній час нормативною осно-

вою співпраці громадян з поліцією є Закон 

України «Про Національну поліцію», а саме 
ст. 9 цього Закону проголошує відкритість 
та прозорість, які мають свій вираз в інфор-
муванні, доступі до публічної інформації, 
оприлюднення інформації (в обов’язковому 
порядку на веб-порталі центрального орга-
ну управління поліції), проводиться громад-
ське обговорення тощо [14].
У Законі України «Про Національну по-

ліцію» визначено, що поліція – це централь-
ний орган виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочиннос-
ті, підтримання публічної безпеки і порядку 
[14]. Призначення поліції носить соціаль-
ний характер як сервісна служба, тому пер-
сонал поліції має орієнтуватися на реаліза-
цію стратегії Community Policing – «партнер-
ство заради спокою» (стратегії, апробованої 
в країнах англосаксонської правової систе-
ми. 
Ідея полягає в тому, що поліція у своїй 

роботі орієнтується на запити та потреби 
громади, шукаючи конкретні рішення для 
локальних проблем. Одночасно члени гро-
мади самі беруть активну участь у створенні 
безпечного середовища: інформують полі-
цію про злочини, допомагають у превентив-
ній роботі, наглядають за власними будин-
ками тощо. А представники місцевої влади, 
у свою чергу, формують програми безпеки, 
спираючись на очікування населення, а та-
кож створюють безпечну інфраструктуру. 
Підхід Сommunity Рolicing має переваги для 
кожної сторони. Громада отримує можли-
вість брати участь у роботі поліції та впли-
вати на місцеву політику у сфері безпеки. 
Місцева влада завойовує довіру населення, 
а також більш привабливу для інвестицій 
територію. Поліція має додаткові ресурси – 
людей та інформацію, – а також підтримку 
громади. Усі разом вони отримують безпеч-
не місто, містечко, селище [15, с. 180].
Пріоритетними основами цієї стратегії є:
1) консультація (вивчення думки насе-

лення з метою подальшої оцінки ефектив-
ності поліцейської діяльності, обов’язкове 
урахування потреб територіальних громад); 

2)  співробітництво (співпраця заради 
досягнення спільних цілей по досягненню 
правопорядку в країні) [15, с. 181].
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Крім цього, на території України діє За-
кон України «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного 
кордону», у якому статтею першою закрі-
плено, що громадяни України мають право 
створити громадські об’єднання для участі в 
охороні громадського порядку і державного 
кордону, сприяти державним органам у за-
побіганні та припиненні адміністративних і 
кримінальних правопорушень, захисті жит-
тя та здоров’я громадян, інтересів суспіль-
ства і держави від протиправних посягань, 
а також у рятуванні людей і майна під час 
стихійного лиха та інших надзвичайних об-
ставин [16].

Висновки
Безумовно, однією з важливих структур 

системи державних органів виконавчої вла-
ди є Національна поліція України. Її співро-
бітники захищають життя і здоров’я, права 
та свободи громадян, їх власність, а також 
інтереси держави та суспільства від зло-
чинних та інших протиправних посягань. 
У своїй діяльності з протидії кримінальним 
правопорушенням та запобігання адміні-
стративних правопорушень поліція ґрунту-
ється на законодавчих та підзаконних актах. 
З метою забезпечення успішної протидії 
правопорушенням і охорони правопорядку 
у суспільстві необхідно обов’язково залучати 
громадськість. 

 Україна має необхідну нормативно-пра-
вову базу з регулювання партнерських від-
носин між громадськістю та поліцією, у якій 
встановлені загальні правила взаємодії полі-
ції і громадськості. Потрібно конкретизува-
ти характер і форми такої взаємодії, тільки 
в умовах тісної співпраці з громадськістю 
може бути успішно здійснена боротьба зі 
злочинністю та охорона правопорядку. По-
ліція здійснює свою діяльність тільки в рам-
ках напрямків, закріплених у національно-
му законодавстві. Громадянське суспільство 
підключається до реалізації зазначених на-
прямків у тій мірі, у якій це допустимо Зако-
ном. Напрямки діяльності поліції є форма-
ми партнерських взаємовідносин правоохо-
ронних органів та інститутів громадянсько-
го суспільства, які необхідно реалізувати, 
готуючи для цієї мети свідомість населення, 

кадри поліції, її матеріально-технічне та фі-
нансове забезпечення та забезпечення нор-
мативно-правового регулювання такої вза-
ємодії.
Основними формами партнерської вза-

ємодії поліції та інститутів громадянського 
суспільства в Україні мають бути: – безпо-
середня співпраця (проведення різних ак-
цій, свят, заходів); – інформаційний обмін 
(проведення конференцій, форумів, семіна-
рів, уроків); – громадський контроль; – про-
філактичні заходи; – благодійні кампанії; 
– спільні заходи із забезпечення охорони 
публічної безпеки та захисту прав і свобод 
громадян, захист інтересів суспільства і дер-
жави.
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HISTORICAL AND LEGAL REVIEW 
OF THE INTERACTION OF LAW 

ENFORCEMENT AGENCIES WITH THE 
PUBLIC

The coexistence of the state and civil so-
ciety institutions acts as a complex process of 
mutual control and mutual restriction. In a 
state governed by the rule of law, the self-or-
ganization of society acquires a normative ba-
sis and law is the main regulator of relations 
between the state and civil society institutions. 
The model of partnership becomes the optimal 
model of relations between the state and civil 
society institutions. Cooperation of this type 
contributes to the effective implementation of 
public policy and the effective implementation 
of public functions, an important place among 
which is the law enforcement function. Close 
interaction, interaction and control of the state 
and civil society in the face of its institutions 
contribute to the effective implementation 
of the law enforcement function of the 
state, rapprochement of the population and 
government, resolving contradictions in the 
social and state-legal spheres.

The interaction of the police and citizens in 
the fi ght against crime is becoming an attribute 
of modern democracies, and new forms and 
new directions of partnership between the 
state and society in the fi ght against crime – the 
realities of political and legal organization.

This article is aimed at studying the historical 
and legal foundations of the emergence and 
development of partnerships between society 
and law enforcement agencies in different 
periods of time. The analysis of which will 
make it possible to improve the current rules 
governing the partnership between society and 
the police, at present.

Keywords: National police, partnerships, public, 
control, crime.
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ÃÅÍÄÅÐÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ßÊ ÓÌÎÂÀ 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÀÐÈÒÅÒÍÎ¯ ÄÅÌÎÊÐÀÒ²¯

У статті розкрито роль гендерно-правової 
експертизи п роєктів нормативно-правових 
актів та чинного національного законодав-
ства у становленні паритетної демократії. 
Проаналізовано зарубіжне законодавство та 
встановлено, що гендерно-правова експерти-
за у різних державах називається по-різному: 
«оцінка гендерного впливу», «гендерний тест», 
«гендерний аналіз», «гендерна експертиза», 
«комплексний гендерний підхід» тощо. Запро-
поновано визначення гендерно-правової екс-
пертизи. Наголошено, що гендерно-правова 
експертиза є гарантією забезпечення рівних 
прав та обов’язків представників обох ста-
тей та є одним із головних важелів у процесі 
реформування національного законодавства 
та приведення його у відповідність до міжна-
родних норм та права Європейського Союзу. 
Запропоновано шляхи вдосконалення та гар-
монізації національного законодавства з між-
народними стандартами у сфері реалізації 
гендерно-правової експертизи. Проаналізовано 
суб’єктно-об’єктний склад у реалізації гендер-
но-правової експертизи. Особливу увагу акцен-
товано на тому, що здійснення гендерно-пра-
вової експертизи саме експертами зумовлено 
необхідністю підвищення якісного рівня на-
ціональної законодавчої бази та норматив-
но-правових актів, які підлягають державній 
реєстрації. 
Ключові слова: гендерна рівність, права 

жінок та чоловіків, гендерно-правова експер-
тиза, проєкти нормативно-правових актів, 
національне законодавство.
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Постановка проблеми
Україна, перебуваючи у процесі інте-

грації до європейської спільноти, одним із 
першочергових завдань має приведення на-
ціонального законодавства у відповідність 
до норм європейського та міжнародного 
права, у тому числі й щодо забезпечення 
гендерної рівності. Одним із дієвих спо-
собів забезпечення гендерного паритету є 
проведення гендерно-правової експертизи. 
Останнім часом питанню реалізації гендер-
но-правової експертизи проєктів норматив-
но-правових актів та чинного національно-
го законодавства приділяється все більше 
уваги, приймаються відповідні акти законо-
давства. Однак важливо не лише прийняти 
нормативно-правові акти щодо здійснення 
гендерно-правової експертизи, слід забезпе-
чити її виконання та дотримання; недостат-
ньо прийняти нову постанову уряду, важли-
во проаналізувати можливі наслідки змін та 
впровадити сертифіковану і професійну ген-
дерно-правову експертизу.
У контексті забезпечення правового 

регулювання гендерно-правової експер-
тизи у літературі набуває особливої акту-
альності прозорість та якість проведення 
останньої. Тож проблематика гендерно-
правової експертизи проєктів норматив-
но-правових актів та чинного національ-
ного законодавства має важливе теоретич-
не та практичне значення для розвитку 
правової держави та громадянського сус-
пільства в Україні.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вагомий внесок у дослідження право-
вої експертизи загалом та гендерно-пра-
вової експертизи, зокрема, здійснили такі 
науковці, як: Н. Абубікірова, М. Баймура-
тов, Н. Болотіна, О. Вороніна, О. Варда-
нян, І. Грицай, Н. Грицяк, О. Дашковська, 
В. Денисов, Л. Завадська, Т. Заворотченко, 
С. Кабишев, Н. Камінська, Л. Кобелянська, 
О. Короткова, О. Кочкіна, І. Лаврінчук, 
К. Левченко, Т. Мельник, Л. Наливайко, 
В. Нестерович, А. Олійник, Н. Оніщенко, 
Е. Плісовська, П. Рабінович, О. Руднєва, 
С. Рябошапка, Ю. Савченко, М. Тарасова, 
Т. Татішвілі, О. Тодорова, Н. Чермошенце-
ва, В. Федоренко, А. Федорова, О. Уварова, 
Г. Христова, Ю. Шемшученко та ін. Проте 
нині проблематика гендерно-правової екс-
пертизи потребує подальшого ґрунтовного 
дослідження.

Виклад основного матеріалу
Фундаментальною складовою процесу 

розбудови демократичної держави є гаран-
тування рівності прав людини. Особливістю 
конституційного принципу рівності прав і 
свобод людини є забезпечення їх юридич-
ної рівноваги, збалансування потреб та ін-
тересів окремих людей, соціальних груп і 
суспільства загалом, вироблення механізмів 
попередження можливих конфліктів інте-
ресів та їх розв’язання у разі виникнення [1, 
с. 32]. 
Ефективність здійснюваних у країні пе-

ретворень, спрямованих на формування 
громадянського суспільства та правової дер-
жави, зміцнення законності і правопорядку, 
залежить від того, наскільки досконалими є 
чинні нормативно-правові акти, їх проєкти 
та ухвалюються правильні і обґрунтовані з 
правової точки зору рішення [2, с. 58]. Так, 
розвиток гендерного законодавства в Украї-
ні здійснюється швидкими темпами, тоді як 
його практична реалізація, чинні механіз-
ми та інструментарії забезпечення гендер-
ної рівноваги залишаються недосконалими. 
Державні соціальні гарантії гендерної рів-
ності в Україні не відповідають їх реально-
му стану, складаючи лише законодавче під-
ґрунтя для подальшої реалізації [3].

Питання гендерної експертизи націо-
нального законодавства неодноразово по-
рушувалось у міжнародних документах як 
об’єктивна необхідність створення право-
вих можливостей забезпечення гендерної 
рівності у реальному житті, в усіх сферах 
його функціонування [4, с. 29]. Гендерно-
правова експертиза необхідна для створен-
ня юридичних умов для рівної реалізації 
прав жінками та чоловіками.
Інститут гендерно-правової експерти-

зи має важливе значення для запобіган-
ня порушенням основоположних прав і 
свобод людини та прискорення адаптації 
системи національного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу [5]. 
Гендерна рівність вимірюється рівністю 
можливостей, і для цього важливо, щоб 
експертиза проводилась комплексно та 
дійсно виявляла можливу пряму і непряму 
дискримінацію, її першопричини, а також 
оцінювала вплив чинного законодавства 
та проєктів нормативно-правових актів 
(НПА) на різні групи жінок та чоловіків [6, 
с. 4]. Досвід зарубіжних країн свідчить про 
те, що держави взяли на себе зобов’язання 
щодо забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок та чоловіків і заохочують 
гендерну рівність на законодавчому рівні. 
Врахування гендерного чинника при роз-
робці законодавчого акта відіграє значну 
роль у процесі становлення паритетної де-
мократії та досягання мети держави – ви-
коренення гендерної дискримінації. Укра-
їна також робить рішучі кроки у цьому на-
прямі.
Гендерно-правова експертиза прово-

диться з метою виявлення у чинних норма-
тивно-правових актах та проєктах норма-
тивно-правових актів чинників, що спри-
яють або можуть сприяти дискримінації за 
ознакою статі [7].
Вивчаючи законодавство та інші доку-

менти зарубіжних країн щодо здійснення 
гендерно-правової експертизи, вбачається, 
що термін гендерно-правова експертиза у 
різних державах називається по-різному: 
«оцінка гендерного впливу», «гендерний 
тест», «гендерний аналіз», «гендерна екс-
пертиза», «комплексний гендерний підхід» 
тощо.
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Так, оцінка гендерного впливу – саме 
така офіційна назва гендерно-правової екс-
пертизи законодавства у Фінляндській рес-
публіці та означає, що наслідки законодав-
ства для жінок і чоловіків заздалегідь ана-
лізуються, таким чином, можливість прямої 
чи опосередкованої дискримінації будь-якої 
статі попереджається [8]. Згідно з постано-
вою уряду Киргизької Республіки, гендерна 
експертиза – діяльність експерта, спрямова-
на на дослідження положень проєкту підза-
конного акта на предмет його відповідності 
проголошеним у суспільстві принципам ген-
дерної рівності, законодавству Киргизької 
Республіки, нормам, відповідно до міжна-
родних договорів у сфері гендерної рівності, 
стороною яких є Киргизька Республіка [9]. 
Гендерний аналіз включає збір та аналіз да-
них, розділених за статтю, з метою виявлен-
ня будь-якого різного впливу на дії жінок та 
чоловіків, а також впливу гендерних ролей 
та обов’язків обох статей. Він також вклю-
чає якісні аналізи, які допомагають уточ-
нити, як і чому виникли такі різні ролі, та 
визначають відповідальність та вплив [10]. 
Європейська комісія визначає «гендерний 
аналіз» як вивчення відмінностей в умовах, 
потребах, рівнях участі, доступу до ресурсів 
і розвитку, контролі над активами, повнова-
женнями щодо ухвалення рішень т ощо, між 
жінками й чоловіками та відмінностей у за-
кріплених за ними гендерними ролями [11].
У літературі існують різні наукові визна-

чення поняття гендерно-правової експер-
тизи: гендерна експертиза українського за-
конодавства передбачає виявлення та вилу-
чення всіх прикладів гендерної дискриміна-
ції з чинного законодавства, гарантування 
законодавчими засобами адекватного пра-
вового захисту людей від дискримінації за 
ознакою статі як явної, так і прихованої [12, 
с. 70]; сукупність прийомів і правил процесу 
збору достовірної інформації з урахуванням 
гендерних відмінностей у різних сферах сус-
пільного буття, що визначають потенційні 
наслідки його впровадження для чоловіків 
і жінок [13, с. 68]; аналітична діяльність, від-
мінною рисою якої є спрямованість на до-
тримання рівних прав та свобод людини та 
громадянина незалежно від статі [14, с. 54]; 
процес виявлення законів, які порушують 

принцип рівності статей [15]. Тож, врахову-
ючи різні авторські позиції та чинне законо-
давство України, пропонуємо гендерно-пра-
вову експертизу розуміти як вид професій-
ного аналізу, спрямованого на визначення 
відповідності чинних актів національного 
законодавства, а також їх проєктів, міжна-
родним стандартам у сфері забезпечення 
рівних прав і свобод чоловіків та жінок, ви-
явлення та усунення дискримінаційних по-
ложень за ознакою статі.
На підставі проведеного аналізу понят-

тя гендерно-правової експертизи можна 
констатувати, що це складне явище, що має 
різні вираження. Так, правове регулювання 
гендерно-правової експертизи ґрунтується 
на засадах верховенства права та здійсню-
ється через систему законів та інших норма-
тивно-правових актів: Конституцію Украї-
ни, Закон України «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок та чолові-
ків», Постанову Кабінету Міністрів України 
від 28 листопада 2018 року № 997 «Питання 
проведення гендерно-правової експерти-
зи» тощо. Гендерно-правова експертиза має 
проводиться постійно при розробці норма-
тивно-правового акта, його державній ре-
єстрації та чинних нормативно-правових 
актів, що забезпечує недопущення дискри-
мінаційних норм та сприяє усуненню мож-
ливих колізій.
Відповідно до приписів чинного зако-

нодавства обов’язковими суб’єктами про-
ведення гендерно-правової експертизи є 
розробник проєкту нормативно-правового 
акта, орган державної реєстрації. 
Громадські об’єднання, фізичні та юри-

дичні особи можуть проводити гендерно-
правову експертизу за власної ініціативи. 
Міністерством юстиції України розроблено 
Методичні рекомендації з проведення ген-
дерно-правової експертизи актів законодав-
ства та проєктів нормативно-правових актів, 
які носять рекомендаційний характер для 
суб’єктів, які здійснюють гендерно-правову 
експертизу за власним бажанням. Коло осіб, 
які мають право добровільно здійснювати 
гендерно-правову експертизу, було розши-
рено тільки у 2018 р. Громадська гендерно-
правова експертиза обмежена за об’єктом 
дослідження, оскільки законодавчо визна-
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чено, що громадській гендерній експертизі 
можуть підлягати тільки проєкти норматив-
но-правових актів, а отже, наявні дискримі-
наційні положення щодо такої експертизи 
чинного законодавства.
Об’єктом проведення гендерно-право-

вої експертизи завжди є проєкт норматив-
но-правового акта або акт чинного законо-
давства. Усі проєкти нормативно-правових 
актів, що підлягають державній реєстрації, 
проходять гендерно-правову експертизу. 
Здійснення гендерно-правової експертизи 
актів чинного законодавства проводиться 
на підставі планів, які щорічно погоджу-
ються координатором з питань забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків Міністерства юстиції України. За 
цим планом експертиза здійснюється до 31 
грудня кожного року. Такий план склада-
ється на підставі пропозицій, які надійшли 
на адресу уповноваженого органу. А вже 
скільки актів та які будуть закріплені у ви-
щевказаному плані, залежить від Міністер-
ства юстиції України. Якщо проаналізувати 
практику, то поки таких актів не більше 15 
на рік, що є досить низьким показником для 
правової держави, метою якої є паритетна 
демократія.
Щоб забезпечити здійснення принци-

пу рівних можливостей для представників 
обох статей, необхідно відмовитися від ви-
знання стандарту «чоловічого» як універ-
сального і ввести поняття «відповідальнос-
ті» і «рівності обов’язків» у правове поле, де 
фіксуються права і свободи. Тільки у цьому 
випадку рівні можливості перестануть бути 
лише словами, записаними у Конституції, 
і перетворяться у перспективу розвитку 
права як міри свободи [16]. Це тверджен-
ня розкриває саму суть гендерно-правової 
експертизи та забезпечення рівних прав і 
обов’язків чоловіків та жінок, перехід від 
теорії забезпечення рівності обох статей до 
практики.
Важливо акцентувати, що як самостійний 

вид експертного аналізу гендерна експерти-
за вимагає спеціальних знань, кваліфікації й 
досвіду в проведенні соціально-правового, 
соціально-економічного та соціально-по-
літичного аналізу. Навички застосування 
гендерного аналізу вимагають професійно-

го володіння як мінімум чотирма сучасними 
дисциплінами, такими як гендерна економі-
ка, феміністська юриспруденція, гендерна 
політика, гендерна лінгвістика [17, с. 9].
Підтримуємо позицію В. Лазарєва, що 

необхідно деталізувати принцип компетент-
ності, оскільки органи публічної влади ре-
гулюють суспільні відносини шляхом при-
йняття нормативно-правових актів, вони 
мають прийматися компетентним спеціаліс-
том. Таким чином, вимоги до їх знань, про-
фесіоналізму підвищуються, мають бути ква-
ліфікуючими для цих людей (досвід у сфері 
нормотворчої діяльності). Саме ці обставини 
мають екстраполюватися і розвивати прин-
цип компетентності, який, деталізуючи всі 
ці моменти, сприяє реалізації в практичній 
площині принципу правової визначеності 
[18, с. 40]. Однак сьогодні відсутні вимоги 
до експертів, які повинні здійснювати дослі-
джуваний вид експертизи. Наразі не існує 
спеціальних вимог до кваліфікації експерта, 
освіти, сертифікації, підвищення кваліфіка-
ції, спеціальних знань для експертів; не ви-
значені права, обов’язки, гарантії та відпо-
відальність експертів. Усе зводиться до того, 
що експер тами є службовці, які здійснюють 
таку експертизу одночасно з виконанням ін-
ших посадових обов’язків, що, у свою чергу, 
знижує якість експертизи.

Висновки і пропозиції
Отже, розбудова українського суспіль-

ства на засадах рівності, у тому числі і за 
ознакою статі, базується на конституційно-
му закріпленні гендерного паритету та ро-
зумінні того, що сьогодні рівність жінок та 
чоловіків – обов’язкова складова кожної де-
мократичної держави.

1. Гендерно-правова експертиза є гаран-
тією забезпечення рівних прав та обов’язків 
представників обох статей та є одним із го-
ловних важелів у процесі реформування на-
ціонального законодавства та приведення 
його у відповідність до міжнародних норм 
та права Європейського Союзу. Гендерно-
правова експертиза є видом професійного 
аналізу, спрямованого на визначення відпо-
відності чинних актів національного зако-
нодавства, а також їх проєктів міжнародним 
стандартам у сфері забезпечення рівних 
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прав і свобод чоловіків та жінок, виявлен-
ня та усунення дискримінаційних положень 
за ознакою статі. Метою гендерно-правової 
експертизи є забезпечення ефективності 
прийнятих нормативно-правових актів та 
стимулювання суспільства до дотримання 
рівних прав, обов’язків і можливостей чоло-
віків та жінок. Проведення гендерно-право-
вої експертизи саме експертами зумовлено 
необхідністю підвищення якісного рівня на-
ціональної законодавчої бази та норматив-
но-правових актів, які підлягають держав-
ній реєстрації. 

2. З метою забезпечення ефективної ре-
алізації гендерно-правової експертизи необ-
хідно внести зміни до п. 4 Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 28 листопада 2018 
року № 997 «Питання проведення гендер-
но-правової експертизи», виклавши його в 
новій редакції: «Фізичні, юридичні особи та 
громадські об’єднання під час проведення 
громадської гендерно-правової експертизи 
проєктів нормативно-правових актів пови-
нні керуватися висновком про проведення 
гендерно-правової експертизи проєкту нор-
мативно-правового акта за формою згідно з 
додатком 2 до Порядку, затвердженого цією 
постановою».

3. Внести зміни до Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 28 листопада 2018 
року № 997 «Питання проведення гендер-
но-правової експертизи» додавши статтю 
щодо освітніх та кваліфікаційних вимог до 
експертів, які здійснюють гендерно-правову 
експертизу.

4. Доповнити розділ І Порядку прове-
дення гендерно-правової експертизи, за-
тверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 листопада 2018 року № 997 
«Питання проведення гендерно-правової 
експертизи» пунктом 5 наступного змісту: 
«Для проведення гендерно-правової екс-
пертизи проєктів нормативно-правових 
актів розробник, орган державної реєстра-
ції та Мін’юст може залучати в установле-
ному порядку фахівців державних органів, 
підприємств, установ, організацій, а також 
представників наукових установ, громад-
ських об’єднань та міжнародних організа-
цій (за згодою)».
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GENDER LEGAL EXPERTISE AS A 
CONDITION FOR THE FORMATION OF 

PARITY DEMOCRACY
The article reveals the role of gender legal 

expertise of draft regulations and current na-
tional legislation in the formation of parity de-
mocracy. Foreign legislation has been analysed 
and it has been established that gender legal 
expertise in different countries is called differ-
ently: “gender impact assessment”, “gender 
test”, “gender analysis”, “gender expertise”, 
“integrated gender approach” and so on. The 
defi nition of gender legal expertise is offered. 
It is emphasised that gender legal expertise is 
a guarantee of equal rights and responsibilities 
of both sexes and is one of the main levers in 
the process of reforming national legislation 
and bringing it into line with international 
norms and European Union law. The ways to 
improve and harmonise national legislation 
with international standards in the fi eld of gen-
der legal expertise have been proposed. The 
subject-object composition in the implementa-
tion of gender legal expertise has been anal-
ysed. Particular attention is paid to the fact that 
the implementation of gender legal expertise 
is due to the need to improve the quality of the 
national legal framework and regulations that 
are subject to state registration.

Key words: gender equality, rights of wom-
en and men, gender legal expertise, draft regu-
lations, national legislation.
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ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ßÊ ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ ÃÀÐÀÍÒ²ß
ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ² ÑÂÎÁÎÄ ÒÀ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â ÃÐÎÌÀÄßÍ 

Ó ÑÓÄÎÂÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ²

У статті досліджується судово-психіа-
трична експертиза у здійсненні криміналь-
ного судочинства щодо її відповідності за-
гальному та спеціальному законодавству.
Акцентується увага на тому, що одним 

із видів судової експертизи є судово-психіа-
трична експертиза, яка, на відміну від ін-
ших судових експертиз, здійснюється спеці-
алізованими медичними закладами. Перед 
психіатрами ставиться багато запитань, 
а саме питання щодо здатності та мож-
ливості за станом психічного здоров’я пра-
вильно сприй мати та відтворювати події , 
свідками яких вони були. Виходячи із аналізу 
вітчизняної судової практики, а саме ухвал 
судів першої інстанції, відповідно до Єдиного 
державного реєстру судових рішень за 2020 
рік на судово-психіатричні експертизи при-
падає 29 % від загальної  кількості призна-
чених судових експертиз.
Зазначено, що в умовах сьогодення пи-

тання проведення судово-психіатричних 
експертиз в Україні визначається на рівні 
кодифікованого законодавства та спеціаль-
ного – медичного, у тому числі, що регулює 
психіатричну складову.
Визначено три основні недоліки, що 

стосуються проведення судово-психіатрич-
них експертиз в умовах сьогодення, а саме: 
по-перше, у 2018 було видано Наказ МОЗ 
України щодо порядку проведення таких екс-
пертиз, що дало початок для абсолютної мо-
нополізації державої експертної діяльності, 
адже тепер судово-психіатрична експерти-
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за підпорядкована МОЗ України. По-друге, 
було започатковано статус так званих ко-
мунальних (на відміну від державних) екс-
пертиз, що сьогодні є досить сумнівним та 
незрозумілим. По-третє, гасло «гроші йдуть 
за пацієнтом» в межах реформи не перед-
бачає системного реформування судово-
психіатричної експертизи, адже відбулося 
«виштовхування» судово-психіатричної екс-
пертизи із системи охорони здоров’я, коли 
замовником такої експертизи виступають 
слідчі та судові органи, які не готові при-
йняти останню в свою систему, виходячи із 
того, що основний зміст цього виду експер-
тизи – медичний.
Ключові слова: медицина, судочинство, 

психіатрія, кримінальне провадження, екс-
пертиза, судова експертиза, судово-психіа-
трична експертиза.

Постановка проблеми
Кожен громадянин України може захис-

тити свої права та законні інтереси у суді. 
Держава гарантує незалежний та справед-
ливий захист, а також обов’язкове виконання 
судових рішень. Судовий розгляд справ – це, 
як правило, процес доказування, який по-
стійно удосконалюється завдяки глибокому 
проникненню у сутність речей. Зокрема, це 
широке використання різноманітних засо-
бів доказування, серед яких визначну роль 
відіграє судова експертиза, яка є одним із 
найважливіших засобів установлення істи-
ни у судовому процесі. Судова експертиза 
гарантує більш детально провести доказу-
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вання у судочинстві, підвищує надійність і 
доказову силу зібраних у справі матеріалів 
і забезпечує встановлення об’єктивної істи-
ни.
У свою чергу, впровадження таких до-

даткових гарантій фізичним і юридичним 
особам на справедливий суд як, наприклад, 
судова експертиза; подолання роз’єднаності 
судової влади; забезпечення оптимізації та 
уніфікації процедур здійснення правосуддя 
загальними та спеціалізованими судами на 
всіх його стадіях та в усіх інстанціях згідно 
з європейськими стандартами вважається 
основним засобом захисту прав та інтересів 
фізичних і юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин [1, с. 26]. Тому вба-
чається актуальним на сьогодні розглянути 
проблемні питання, що стосуються судової 
експертизи при вчиненні кримінальних 
правопорушень.
Отже, експертиза у наш час відіграє 

важливу роль у кожному із видів судового 
провадження. За її допомогою можна ви-
значити: вік особи, її психологічні та психі-
атричні розлади, причини смерті, тяжкості 
тілесних ушкоджень, розміру матеріаль-
них збитків, тощо. Вчинення криміналь-
них правопорушень стосується різних сфер 
життя суспільства, а тому дослідження об-
ставин ї х вчинення вимагає використання 
та застосування знань у різних галузях на-
уки, що здій снюється через судову експер-
тизу.
Варто відмітити, що ефективність вітчиз-

няного судочинства багато в чому залежить 
саме від своєчасного проведення судових 
експертиз та доцільності їх застосування. 
Маючи навички та спеціальні знання, екс-
перти здатні внести неоціненний  внесок у 
діяльність по встановленню обставин роз-
слідуваних злочинів.
Одним із видів судової експертизи є су-

дово-психіатрична експертиза, що, на відмі-
ну від інших судових експертиз, здійснюєть-
ся спеціалізованими медичними закладами. 
Коло питань, що ставляться перед психіа-
трами щодо потерпілих є широким, серед 
яких питання щодо здатності та можливості 
за станом психічного здоров’я правильно 
сприй мати та відтворювати події , свідками 
яких вони були. Виходячи із аналізу вітчиз-

няної судової практики, а саме ухвал судів 
першої інстанції, відповідно до Єдиного 
державного реєстру судових рішень за 2020 
рік на судово-психіатричні експертизи при-
падає 29 % від загальної  кількості призначе-
них судових експертиз. Зазначене питання 
заслуговує на особливу увагу, чим і зумовле-
на актуальність дослідження. 

Метою дослідження виступає комплек-
сний аналіз інституту судово-психіатричної 
експертизи та її значення для забезпечення 
захисту прав і свобод та інтересів громадян 
у кримінальному провадженні. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

За останні роки кількість праць науков-
ців, предметом яких стала судова та судово-
психіатрична експертиза поступово зростає, 
тому окремо виділимо праці: В. М. Абрамо-
вої, Г.О. Аубакірова, Р. С. Бєлкіна, І. Г. Вер-
меля, А. І. Вінберга, Г. Л. Грановського, 
М.В. Джафарової, І. М. Каплунова, С. Г. Ка-
чуріна, Н. І. Клименка, Л. В. Кочнєвої, 
В. І. Цимбалюк. 

Виклад основного матеріалу
Рівень здійснення і захисту прав і свобод 

та інтересів є тим критерієм, за яким визна-
чають стан громадянського суспільства. Ідея 
правової держави, для якої головною цінніс-
тю є людина, отримала закріплення в Кон-
ституції України [2]. Виходячи із цього, важ-
ливим є пріоритет прав людини, у зв’язку з 
чим будь-яка діяльність по відношенню до 
особи повинна бути гуманною та відповіда-
ти, у тому числі, міжнародним актам.
Під час визначення предмета будь-якого 

дослідження доцільно виходити із загаль-
ноприйнятого філософського визначення 
предмета пізнання. Під предметом пізнан-
ня можна розуміти зафіксовані в досвіді та 
використані у процесі практичної діяльності 
людини сторони, властивості й відношення 
об’єктів, що досліджуються, з відповідною 
метою за даних умов і обставин [3].
Таким чином, поняття судово-психі-

атричної експертизи варто досліджувати 
саме із першочергового з’ясування родового 
поняття – екпертизи. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «су-
дова експертиза – це дослідження на основі 
спеціальних знань у галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і 
процесів з метою надання висновку з пи-
тань, що є або будуть предметом судового 
розгляду. У ній зазначаються підстави для 
призначення експертизи, визначаються пи-
тання, за якими експертна комісія повинна 
сформулювати висновки, об’єкти, що підля-
гають дослідженню, матеріали, що переда-
ються їй для ознайомлення» [4]. 
Щодо доктринальних визначень понят-

тя судової експертизи, то Л.М. Головченко 
та А.І. Лозовий вважають, що це є дослі-
дження, що проводиться судовим експер-
том із застосуванням спеціальних знань на 
виконання завдання сторін обвинувачення 
й захисту, слідчого судді, суду, має значен-
ня для правильного розслідування кримі-
нального провадження, судового розгляду 
цивільної, господарської, адміністративної 
справи, справи про адміністративне право-
порушення та виконавчого провадження [5].
Юридична експертиза, як новий вид 

судової експертизи, з’явилась в судовому 
процесі порівняно недавно, вона стає деда-
лі вагомішим матеріально-процесуальним 
інститутом, який допомагає суду постанов-
ляти об’єктивні, неупереджені і всебічно 
обґрунтовані рішення у справах конститу-
ційної і загальної юрисдикції. За умов, коли 
сторони у справі мають отримати всі умови 
судового забезпеченні їх процесуальних 
прав, юридична судова експертиза відіграє 
важливу роль у реалізації доказової части-
ни, заявлених до суду звернень або захисту 
від неправомірних оцінок, які можуть тра-
плятися у судді, коли бракує певних знань 
про об’єкт спору [6].
Таким чином, ключовими ознаками 

юридичної експертизи є:
- результати експертизи оформляються 

висновком експерта, який є процесуальним 
джерелом доказів;

- підставою для проведення експертизи є 
процесуальний документ, складений уповно-
важеною особою (органом) договір з експер-
том чи експертною установою, укладений за 
письмовим зверненням особи у випадках, 
передбачених законом, у якому обов’язково 

зазначаються її реквізити, номер справи або 
кримінального провадження або посилання 
на статтю закону, якою передбачено надання 
висновку експерта, перелік питань, що під-
лягають вирішенню, а також об’єкти, що під-
лягають дослідженню; 

- проводиться експертною установою, 
експертом або експертами;

- це дослідження, яке проводиться на 
основі наукових, технічних і спеціальних 
знань і спрямоване на з’ясування фактич-
них обставин справи, які є важливими в 
кримінальному провадженні [7].
З’ясувавши, в загальному, сутність та 

особливості юридичної експертизи, можли-
вим тепер є аналіз особливостей здійснення 
та проведення судово-психіатричної екс-
пертизи сьогодні.
В. І Цимбалюк зазначає, що судова пси-

хіатрія займає особливе місце в площині 
загальної психіатрії та є самостійним роз-
ділом науки і практики, який вбирає в себе 
різнорідний комплекс даних про патологію 
психічної діяльності людей. Використання 
знань судової психіатрії як у науковій, так і 
в практичній діяльності юристів зумовлено 
природою людини. Суддя, прокурор, адво-
кат чи слідчий при дослідженні обставин 
справи, учасники якої мають певні психічні 
особливості, повинен ефективно використо-
вувати фахові знання судових експертів-спе-
ціалістів. У свою чергу, проводячи психічну 
чи психіатричну експертизу, судові експер-
ти-спеціалісти повинні розуміти всю вагу по-
кладеної на них відповідальності. Вони ма-
ють бути точними у встановленні діагнозів, 
адже легальна кваліфікація того чи іншого 
психічного статну особи в експертному акті 
може носити доленосний характер для учас-
ників проваджень. Тому експертний висно-
вок повинен бути точний, обґрунтований, 
об’єктивний та змістовний [8].
О.М. Герасименко підкреслює, що необ-

хідність психіатричних досліджень особи 
пов’язана зі встановленням осудності та го-
товністю для відбування кримінального по-
карання, а також із застосуванням певних 
медичних заходів щодо неосудних [9].
У правозастосовній практиці судо-

во-психіатрична експертиза найчастіше 
призначається у зв’язку зі встановленням 
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осудності, неосудності, обмеженої осуднос-
ті підозрюваного або обвинуваченого, а та-
кож процесуальної дієздатності, обмеженої 
дієздатності свідка, потерпілого, позивача, 
відповідача та особи, стосовно якої вирішу-
ється питання щодо її процесуальної діє-
здатності. 
Мета судово-психіатричної експертизи – 

встановити наявність чи відсутність у звину-
вачуваного стану афекту в момент скоєння 
злочину, а також оцінити здатність свідків 
і потерпілих об’єктивно сприймати важли-
ві для справи обставини і давати правильні 
свідчення [10].
Психіатричне дослідження підозрюва-

ного може бути складовою комплексного 
експертного дослідження, якщо відповіді 
на запитання, що виникають у слідства чи 
суду, потребують синтезування у загально-
му експертному висновку спеціальних знань 
з різних напрямів медичних наук. Судово-
психіатрична експертиза є особливим ви-
дом професійної діяльності психолога, яку 
проводить фахівець у галузі судової психіа-
трії. Проведення судово-психіатричної екс-
пертизи забезпечується матеріалами кримі-
нального провадження [11].
Статтею 21 Закону України «Про психі-

атричну допомогу» визначено, що судово-
психіатрична експертиза в адміністратив-
них, цивільних справах, у кримінальному 
провадженні призначається і проводиться 
на підставах та в порядку, передбачених за-
коном [12].
Крім Закону України «Про психіатрич-

ну допомогу», важливе значення також ві-
діграє такий підзаконний нормативно-пра-
вовий акт, як Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження По-
рядку проведення судово-психіатричної 
експертизи», яким визначено організаційні 
засади проведення судово-психіатричної 
експертизи [13].
Як було зазначено раніше, судово-психі-

атрична експертиза має своє застосування 
у цивільному та кримінальному процесі. А 
тому, крім базових законодавчих актів, що 
стосуються безпосередньо судової, в цілому, 
та психіатричної, зокрема, варто звернути 
увагу на положення КПК. 

Відповідно до ст. 509 КПК слідчий, ді-
знавач, прокурор зобов’язані залучити екс-
перта (експертів) для проведення психі-
атричної експертизи у разі, якщо під час 
кримінального провадження будуть вста-
новлені обставини, які дають підстави вва-
жати, що особа під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння була в неосудному або 
обмежено осудному стані або вчинила кри-
мінальне правопорушення в осудному стані, 
але після його вчинення захворіла на пси-
хічну хворобу, яка позбавляє її можливості 
усвідомлювати свої дії або керувати ними. 
Слідчий суддя за результатами розгляду 
клопотання має право своєю ухвалою до-
ручити проведення експертизи експертній 
установі, експерту або експертам, якщо осо-
ба, яка звернулася з клопотанням, доведе 
наявність підстав, визначених частиною 
першою цієї статті [14].
В. І. Завидняк зазначає, що предметом 

судово-психологічної експертизи є психічні 
факти, явища, закономірності та механізми 
психіки. Основною тактичною особливістю 
у виборі моменту призначення судово-пси-
хологічної експертизи є те, що її призначен-
ня на ранніх етапах попереднього слідства 
недоцільно за таких причин. 
По-перше, призначенню судово-психо-

логічної експертизи завжди повинна пере-
дувати підготовка необхідних для її прове-
дення матеріалів. Їх можна умовно розпо-
ділити на дві категорії: 1) дані про спосіб 
життя, освіту, професію та рід діяльності, 
риси характеру, інтереси, світогляд, життє-
ві плани, навички, стосунки з членами сім’ї, 
колегами, сусідами; 2) дані про дозлочинні 
факти, що мають пряме або непряме відно-
шення до події злочину, дані про злочинну 
поведінку і постзлочинну діяльність підозрю-
ваного. Усіма цими відомостями можна во-
лодіти лише після проведення цілого ряду 
слідчих і процесуальних дій. 
По-друге, особливе значення для екс-

пертного дослідження мають дані допиту 
самого підозрюваного. Суб’єктивний само-
звіт і міркування індивідуума про психоло-
гічний механізм скоєного ним злочину має 
велике інформаційно-гносеологічне значен-
ня для експертного дослідження. Тому пси-
хологічну експертизу принаймні слід при-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

50ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2021

значати після допиту підозрюваного щодо 
встановлення суб’єктивної сторони злочину 
[15].
Упевнившись у необхідності призначен-

ня судово-психологічної експертизи, слід-
чий чи суддя ухвалюють із цього приводу 
постанову (ст. 196 КПК України). У ній за-
значаються підстави для призначення екс-
пертизи, визначаються питання, за якими 
експертна комісія повинна сформулювати 
висновки, об’єкти, що підлягають дослі-
дженню, матеріали, що передаються їй для 
ознайомлення [14].
Верховний Суд України у постанові Пле-

нуму від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову 
експертизу в кримінальних та цивільних 
справах» роз’яснив, що судова психіатрич-
на експертиза обов’язково призначається 
щодо особи, яка у зв’язку зі своїми психіч-
ними вадами нездатна правильно сприйма-
ти обставини, що мають значення для спра-
ви, і давати показання з приводу них (абз. 
3 п. 14). Судово-психіатрична експертиза у 
судовому засіданні може мати характер ам-
булаторного обстеження, якщо питання про 
її проведення виникло під час судового слід-
ства. Суд може викликати в судове засідання 
експерта-психіатра для участі у допиті по-
терпілого, свідка, позивача, відповідача за 
наявності сумнівів у їх здатності правильно 
сприймати події, правильно на них реагува-
ти та правильно відтворювати їх у своїх по-
казаннях. Пленум зазначив, що призначен-
ня судово-психіатричної експертизи щодо 
таких осіб з поміщенням до медичного ста-
ціонарного закладу допускається лише за їх 
згодою [16].
Відповідно до ст. 7-1 Закону України 

«Про судову експертизу» підставою прове-
дення судової експертизи є відповідне судо-
ве рішення чи рішення органу досудового 
розслідування, або договір з експертом чи 
експертною установою – якщо експертиза 
проводиться на замовлення інших осіб [4]. 
Психічний стан особи визначається судо-
во-психіатричною експертизою або комп-
лексною судово-психолого-психіатричною 
експертизою, яка призначається після вста-
новлення факту вчинення суспільно небез-
печного діяння цією особою за наявності 
даних, що викликають сумнів щодо її осуд-

ності. Проте, сучасний підхід до визначення 
осудності та її характеристик лише з огляду 
на стан особи під час вчинення злочину себе 
вичерпав і вже не задовольняє потреб прак-
тики. 
Прудка Л.М. вказує, що метою 

комплексної  психолого-психіатричної  екс-
пертизи є визначення психічних аномалій  
(що не виключають осудність), які суттєво 
впливають на пізнавальну діяльність осіб, 
яких обстежують і які можуть бути виявлені 
тільки на підставі загальних знань психології  
і психіатрії . На вирішення комплексної  
психолого-психіатричної  експертизи мо-
жуть бути поставлені такі завдання:

- оцінити ступінь впливу особливостей  
характеру особи, яку обстежують, ї ї  
акцентуації  на реалізацію протиправної  по-
ведінки;

- визначити тип і вид психічної  
аномалії  досліджуваної  особи;

- діагностувати стан афекту у психопа-
тичних особистостей ;

-  визначити, чи є в особи такі особли-
вості розумової  діяльності, які можуть пере-
шкоджати усвідомленню нею значення про-
типравних дій  і керувати своєю поведінкою 
і діями в ситуації  скоєння злочину тощо [17].
Як випливає із аналізу цього досліджен-

ня, у цілому питання нормативно-правового 
забезпечення інституту судово-психіатрич-
ної експертизи в Україні поєднує в собі за-
гальні положення КПК, Кримінального ко-
дексу України як основоположних законо-
давчих актів та спеціального законодавства, 
що має вираження у законах та підзаконних 
нормативно-правових актах, що безпосе-
редньо стосуються експертизи, у цілому, та 
судово-психіатричної, зокрема.
Щодо основних проблем, які були ви-

ділені у процесі аналізу, то варто відміти-
ти певну руйнацію судово-психіатричної 
служби в Україні та абсолютну монополіза-
цію державою експертної діяльності. Судо-
во-психіатрична експертиза в Україні не є 
ні вільною, ні незалежною, всупереч твер-
дженню Закону України «Про судову екс-
пертизу», вона просто відомча. Судово-пси-
хіатрична експертиза підпорядкована МОЗ 
України і це містить у собі значні ризики з 
точки зору забезпечення незалежності екс-
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перта, антикорупційної безпеки та антимо-
нопольного законодавства. Якщо до остан-
нього часу умовна незалежність експерта 
забезпечувалась існуванням конкуруючих,-
у позитивному сенсі, експертних закладів, 
то на сьогодні, після введення в дію нака-
зу МОЗ України від 17.07.2019 №1626 «Про 
визнання таким, що втратив чинність, нака-
зу Міністерства охорони здоров‘я України 
від 29 червня 2017 року № 722», вони само-
ліквідуються та перетворюються у філіали 
єдиного центру, підпорядкованого МОЗ 
України. 

Висновки та пропозиції
Таким чином, можна сказати, що в умо-

вах сьогодення питання проведення судово-
психіатричних експертиз в Україні визнача-
ється на рівні кодифікованого та спеціаль-
ного медичного, у тому числі психіатрично-
го законодавства.
Разом з тим, критично низький рівень 

фінансування комунальних закладів охо-
рони здоров’я, у яких проводиться стаці-
онарна судово-психіатрична експертиза, 
може призвести до порушення прав люди-
ни в частині забезпечення правосуддя, за-
тягування досудового слідства чи судового 
розгляду та неможливості винесення судо-
вих рішень, що є порушенням статті 6 Кон-
венції про захист прав людини і осново-
положних свобод, а саме розгляду справи 
впродовж розумного строку. Також недо-
статнє фінансування та відсутність структу-
рованої системи судово-психіатричної екс-
пертизи призводить до порушення прав 
медичних працівників – судових експертів, 
що впливає на належну заробітну плату та 
відпустку.
У зв’язку із тим, що в Україні триває 

медична реформа, було змінено підхід і до 
порядку проведення судово-психіатричних 
експертиз. По-перше, у 2018 було видано 
Наказ МОЗ України щодо порядку про-
ведення таких експертиз, що дало початок 
для абсолютної монополізації державою екс-
пертної діяльності, адже тепер судово-пси-
хіатрична експертиза підпорядкована МОЗ 
України. По-друге, було започатковано ста-
тус так званих комунальних (на відміну від 
державних) експертиз, що сьогодні є досить 

сумнівним та не зрозумілим. По-третє, гасло 
«гроші йдуть за пацієнтом» у межах рефор-
ми не передбачає системного реформування 
судово-психіатричної експертизи, адже від-
булося «виштовхування» судово-психіатрич-
ної експертизи із системи охорони здоров’я, 
коли замовником такої експертизи висту-
пають слідчі та судові органи, що не готові 
прийняти останню у свою систему, виходя-
чи із того, що основний зміст цього виду екс-
пертизи – медичний.
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THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE 
OF FORENSIC PSYCHIATRIC 

EXAMINATION IN CRIMINAL PROCESS
The article researches forensic psychiat-

ric examination in criminal court proceedings 
with a view to its compliance with general and 
special legislation.

It is emphasized that one type of forensic 
examination is forensic psychiatric examina-
tion, which, unlike other forensic examina-
tions, is carried out by specialized medical in-
stitutions.

The range of questions that psychiatrists 
are asked about victims is wide, in relation to 
which, as a rule, the question of the ability and 
possibility for mental health reasons to cor-
rectly perceive and reproduce the events they 
witnessed is clarifi ed. Based on the analysis of 
domestic judicial practice, namely decisions of 
the courts of fi rst instance, according to the 
Unifi ed State Register of Judicial Decisions 
of 2020, forensic psychiatric examinations ac-
count for 29% of the total number of assigned 
forensic examinations.

It is noted that in today’s conditions, the 
issue of conducting forensic psychiatric exami-
nations in Ukraine is determined at the level 
of codifi ed legislation and special - medical, in-
cluding, regulating the psychiatric component.

Three main shortcomings have been identi-
fi ed that relate to forensic psychiatric examina-
tions in modern conditions, namely: fi rstly, in 
2018, the Order of the Ministry of Health of 
Ukraine was issued regarding the procedure 
for conducting such examinations, which gave 
rise to the absolute monopolization of expert 
activities by the state, because now forensic psy-
chiatric examination is subordinate to the Min-
istry of Health of Ukraine. Secondly, the status 
of so-called communal (as opposed to state) ex-
aminations was begun, which is currently quite 
dubious and unclear. Thirdly, the slogan “mon-
ey follows the patient” in the framework of the 
reform does not provide for systemic reform of 
forensic psychiatric examination, because there 
was a “push” of forensic psychiatric examina-
tion from the health system, when investiga-
tive and judicial authorities are the customer 
of such an examination, they are not ready to 
accept the latter into their system, based on the 
fact that the main meaning of this type of ex-
amination is medical.

Keywords: medicine, court proceedings, 
psychiatry, criminal court proceedings, exami-
nation, judicial examination, forensic-psychiat-
ric examination.
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ÊËÞ×ÎÂ² ÏÈÒÀÍÍß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÑÓÁ’ªÊÒ²Â 

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ

У статті досліджено особливості адміні-
стративно-юридичної діяльності суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки. Надано ха-
рактеристику поняття «адміністративно-
юридична діяльність» та його співвідношення 
із забезпеченням громадської безпеки. Розкри-
то питання специфіки адміністративних 
правовідносин у вказаній сфері. Проаналізова-
но думки сучасних учених стосовно особливос-
тей адміністративно-юридичної діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки. На-
дане власне бачення проблематики застосуван-
ня адміністративних заходів та засобів впливу 
з метою забезпечення громадської безпеки. Ви-
ділено значення адміністративно-юридичної 
діяльності правоохоронних органів, розкрито її 
сутність та в яких діях вона полягає. Порушено 
питання щодо взаємодії суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки між собою та регулювання 
таких правовідносин. Встановлено види нор-
мативно-правових актів, що застосовуються 
суб’єктами забезпечення громадської безпеки. 
Відмічено значення актів місцевих державних 
адміністрацій. Досліджено питання застосу-
вання індивідуальних нормативно-правових з 
метою забезпечення громадської безпеки, а та-
кож розкрито їх значення і зміст. Запропоно-
вано класифікацію адміністративно-правових 
актів забезпечення громадської безпеки. 
Ключові слова: громадська безпека, суб’єкти 

забезпечення громадської безпеки, адміністра-
тивні правовідносини, адміністративно-юри-
дична діяльність, нормативно-правовий акт, 
адміністративно-правовий акт.

 ªÂÄÎÊ²ÌÅÍÊÎ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ÒÎÂ 
«Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò» 

ORCID: 0000-0003-4700-9777
DOI 10.32782/EP.2021.3.8

Постановка проблеми
Процес євроінтеграції України значно 

змінив підходи до забезпечення громад-
ської безпеки. Діяльність суб’єктів забез-
печення громадської безпеки направлена 
здебільшого не на покарання порушників 
правопорядку, а на удосконалення про-
філактичної роботи з метою недопущення 
правопорушень, у чому і полягає захист 
прав та свобод людини і громадянина. Ви-
значення сутності адміністративно-юри-
дичної діяльності суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки дозволить встановити 
проблемні питання у вказаній сфері, а та-
кож спрямувати зусилля на удосконалення 
діяльності суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Бандурка О. М., Тищенко М. М., а та-
кож Васильєв А. С. надали загальну харак-
теристику поняттю адміністративно-юри-
дичної діяльності, встановили види адмі-
ністративних проваджень, що відносяться 
до юрисдикційних: провадження в справах 
про адміністративні правопорушення, дис-
циплінарне провадження і провадження 
щодо скарг громадян. Старілов Ю. М. надав 
характеристику адміністративній юстиції. 
Джафарова О. В. визначила, у чому полягає 
адміністративно-юрисдикційна діяльність 
правоохоронних органів. Салманова О. Ю. 
дослідила правові акти в управлінській ді-
яльності Національної поліції України. Па-
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нова О. О. висвітлила питання адміністра-
тивних правовідносин, що виникають при 
забезпеченні публічної безпеки, в рамках 
дослідження забезпечення публічної без-
пеки в Україні. Глущенко Ю. М. висвітлив 
питання адміністративно-юридичної діяль-
ності місцевих державних адміністрацій.

Не вирішені раніше частини                          
загальної проблеми

Адміністративно-юридична діяльність 
суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки має свою специфіку, оскільки відріз-
няється характером спеціальних повнова-
жень, якими наділені такі суб’єкти, а також 
відповідальністю, яка  на них покладається, 
тому вказане питання потребує уваги з ме-
тою удосконалення роботи всієї системи за-
безпечення громадської безпеки.

Таким чином, метою дослідження є 
встановлення особливостей адміністратив-
но-юридичної діяльності суб’єктів забез-
печення громадської безпеки, висвітлення 
основних проблем у вказаній сфері, а також 
надання пропозицій щодо їх вирішення.

 
Виклад основного матеріалу

Визначення сутності адміністратив-
но-юридичної діяльності суб’єктів забез-
печення громадської безпеки неможливе 
без з’ясування змісту цього поняття. За до-
помогою адміністративної юрисдикції за-
безпечується «охорона певних соціальних 
благ і цінностей (прав і свобод громадян, 
громадського порядку, суспільної безпе-
ки) шляхом здійснення органами публіч-
ної адміністрації юрисдикційної діяльності 
у зв’язку з адміністративним правопору-
шенням, у процесі якої дані органи роз-
глядають справу про це діяння, виносять 
по ньому рішення про застосування (або 
незастосування – Авт.) до правопорушника 
адміністративного стягнення, виконують 
рішення, яке прийняте» [1]. 
Погоджуємось із думкою Педька Ю. С. 

та відмітимо, що адміністративна юрисдик-
ція є одним із видів юрисдикційної діяль-
ності органів публічної адміністрації, висту-
пає складовою частиною реалізації публіч-
ної влади, будучи «специфічним різнови-

дом правоохоронної діяльності її органів» 
[2, с. 74]. О.М. Бандурка, М.М. Тищенко, 
а також А.С. Васильєв до юрисдикційних 
відносять три види адміністративних про-
ваджень: провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення, дисциплі-
нарне провадження і провадження щодо 
скарг громадян [3, с. 17, 4 с. 194].
Гусаров С. М. встановив, що адміністра-

тивно-юрисдикційна діяльність має такі, 
властиві лише їй риси:

1) наявність правового спору (або пра-
вопорушення). Юрисдикція виникає тіль-
ки тоді, коли необхідно вирішити спір про 
право або у зв’язку з порушенням чинних 
правових норм. Щодо адміністративної 
юрисдикції такі спори виникають між сто-
ронами суспільних відносин, що регулю-
ються адміністративно-правовими норма-
ми, набуваючи характеру адміністративно-
правових спорів;

2) основою адміністративно-правових 
спорів, у процесі вирішення яких здійсню-
ється правова оцінка поведінки (дій) сто-
рін є індивідуальні адміністративні справи. 
Розгляд тільки спірних конкретних справ 
становить зміст юрисдикційного адміні-
стративного процесу (наприклад, розгляд 
справ про адміністративне правопорушен-
ня, скарг громадян);

3) адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність через свою суспільну значущість по-
требує належного процесуально-правового 
регулювання. Установлення та доведення 
подій і фактів, їх юридична оцінка здійсню-
ються в рамках особливої процесуальної 
форми, що є важливою й обов’язковою для 
юрисдикції. Адміністративна юрисдикція 
значно відрізняється від інших видів юрис-
дикційної діяльності, що існують у рамках 
кримінального та цивільного процесів. 
Вона є менш деталізованою процесуаль-
ною діяльністю [4]. 
Адміністративно-юридична діяльність 

суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки має свою специфіку, оскільки відріз-
няється характером спеціальних повнова-
жень, якими наділені такі суб’єкти, а також 
відповідальністю, яка на них покладається. 
Наприклад, правом розгляду справ про 
адміністративні проступки, застосування 
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до винних осіб адміністративних стягнень 
відповідно до чинного законодавства наді-
лено працівників органів і підрозділів На-
ціональної поліції, які мають спеціальні 
звання, відповідно до покладених на них 
повноважень. У свою чергу, розглядати 
справи про дисциплінарні проступки ма-
ють право уповноважені на те начальники 
структурних підрозділів і органів Націо-
нальної поліції. Крім того, значна частина 
поліцейських виконує великий обсяг дій 
юрисдикційного характеру на підготовчій 
стадії провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення.
Правові акти у сфері забезпечення пу-

блічної безпеки поділяються на: 1) поста-
нова – правовий акт, який приймається ви-
щими та деякими центральними органами 
управління для розв’язання найважливі-
ших питань, що стоять перед цими орга-
нами, і для встановлення стабільних норм 
та правил поведінки [5]; 2) розпорядження 
– це правовий акт управління державно-
го органу та органу місцевого самовряду-
вання, що видається у рамках наданої по-
садовій особі, державному органу, органу 
місцевого самоврядування компетенції і є 
обов’язковим для громадян та організацій, 
яким він адресований. Цей документ має 
обмежений термін дії і стосується вузько-
го кола організацій, посадових осіб та гро-
мадян. Розпорядження бувають загальні 
та спеціальні. Розпорядження видаються 
Кабінетом Міністрів України, місцевими 
радами, а також керівниками місцевих дер-
жавних адміністрацій, міськими головами, 
адміністрацією підприємства, закладу в ме-
жах наданих законом прав для 
розв’язування оперативних питань там же 
; 3) наказ – це основний документ, що за-
безпечує розпорядчу діяльність переваж-
ної більшості підприємств, установ і орга-
нізацій. За змістом накази поділяють на 
три основні групи: накази з основної діяль-
ності (з основних питань); накази з адміні-
стративно-господарських питань; накази з 
кадрових питань (особового складу) [6]; 4) 
інструкції – акти управління, що визнача-
ють порядок здійснення певних дій, робіт. 
Вони видаються і діють у зв’язку з видан-
ням закону або акта управління, що потре-

бують встановлення порядку їх виконання. 
Інструкції видають міністри та керівники 
багатьох єдиноначальних органів управ-
ління. Постанови, розпорядження, накази 
можуть бути нормативними та індивідуаль-
ними [7, с. с. 209, 218, 8, с.191, 9 с. 142].
Слід відмітити значення індивідуаль-

них нормативно-правових актів у системі 
забезпечення громадської безпеки, адже 
саме вони мають конкретну направленість 
дій та індивідуальний характер. Так, О. 
О. Панова зазначила, що видання індиві-
дуальних правових актів суб’єктами забез-
печення публічної безпеки здійснюється в 
рамках наданих їм повноважень відповідно 
до положень законодавства у результаті до-
тримання процедури прийняття офіційно-
го документу, положення якого спрямова-
ні на встановлення, зміну чи припинення 
адміністративно-правових відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки та адресо-
вані конкретній особі (групі осіб). Втрата 
вказаним правовим актом юридичної сили 
відбувається у термін, визначений у його 
змісті, або в разі досягнення мети, для якої 
його було прийнято [10, с., с. 264, 265].
Адміністративно-юридичну діяльність 

суб’єкти забезпечення громадської безпеки 
можуть здійснювати як у письмовій формі, 
так і в усній, шляхом видання усних нака-
зів, розпоряджень, вказівок, команд тощо. 
Так, наприклад вважаємо, що, виклика-
ючи в усній формі конкретну фізичну осо-
бу для здійснення участі в кримінальному 
провадженні (в якості свідка, потерпілого, 
понятого) поліцейський (слідчий або опе-
ративний працівник за дорученням слідчо-
го) здійснює також юридичну дію, проте її 
проведення у письмовій формі, за наявності 
письмового підтвердження про обізнаність 
особи з’явитися за викликом (вручення по-
вістки), така дія буде більш кваліфікованою 
і мати юридичні підстави для вживання по-
дальших заходів по цьому провадженню. 

 Вважаємо за необхідне запропонувати 
класифікацію адміністративно-правових 
актів суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки на внутрішню та зовнішню спрямо-
ваності. Так, акти внутрішньої спрямован-
ність встановлюють, припиняють, зміню-
ють, доповнюють адміністративно-правові 
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норми, що стосуються повноважень самих 
суб’єктів забезпечення громадської безпе-
ки (відомчі та міжвідомчі накази, розпо-
рядження статути тощо), зовнішньої спря-
мованості адміністративно-правові акти 
визначають дії, заходи адміністративного 
впливу уповноважених державних органів 
організацій на громадян у разі виникнення 
між ними адміністративних правовідносин, 
такі акти мають здебільшого процесуаль-
ний характер.
Щодо індивідуальних адміністративно-

правових актів, що видаються Національ-
ною поліцією, О. Ю. Салманова вказала, що 
ними є «обов’язкові до виконання правові 
акти, що видаються поліцією (будь-яка по-
садова особа, структурний підрозділ, тери-
торіальний орган поліції в межах власних 
повноважень у тому чи іншому обсязі воло-
діє правом прийняття індивідуальних актів 
управління) у ході поліцейської виконавчої 
діяльності та які: 1) містять строкові чи без-
строкові владні приписи, що: а) були адре-
совані (письмово, усно чи у формі конклю-
дентних дій, коли таке передбачено чин-
ним законодавством про поліцію) поліцією 
відповідним суб’єктам адміністративних 
правовідносин; б) зумовлюють виникнен-
ня, зміну або припинення конкретних ад-
міністративних правовідносин; в) були роз-
раховані на одноразове виконання (хоча в 
окремих випадках такі акти розраховані і 
на неодноразове використання); г) харак-
теризуються різними методами управлін-
ського впливу; 2) видаються у зв’язку з ви-
рішенням конкретних питань, які виникли 
у сферах забезпечення охорони прав та 
свобод людини, інтересів суспільства і дер-
жави, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки та порядку; 3) здійсню-
ють активний вплив на процес розвитку 
суспільних відносин у підконтрольних-
Національній поліції сферах діяльності» 
[11, с. 455].
Адміністративно-юридичну діяльність 

із забезпечення громадської безпеки міс-
цеві державні адміністрації здійснюють 
шляхом прийняття рішень, у тому числі 
адміністративних актів. Так, статтею 6 За-
кону України «Про місцеві державні адмі-
ністрації» [12] передбачено: «акти місцевих 

державних адміністрацій на виконання 
Конституції України, законів України, ак-
тів Президента України, актів Кабінету 
Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, які 
відповідно до закону забезпечують нор-
мативно-правове регулювання власних і 
делегованих повноважень, голова місце-
вої державної адміністрації в межах своїх 
повноважень видає розпорядження, а ке-
рівники структурних підрозділів - накази. 
Розпорядження голів місцевих державних 
адміністрацій, прийняті в межах їх компе-
тенції, є обов’язковими для виконання на 
відповідній території всіма органами, під-
приємствами, установами та організація-
ми, посадовими особами та громадянами. 
Акти місцевих державних адміністрацій, 
які відповідно до закону є регуляторними 
актами, розробляються, розглядаються, 
приймаються та оприлюднюються з ураху-
ванням вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». Акти місцевих 
державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції України, законам України, рі-
шенням Конституційного Суду України, 
актам Президента України та постановам 
Верховної Ради України, прийнятим від-
повідно до Конституції та законів Украї-
ни, актам Кабінету Міністрів України або 
інтересам територіальних громад чи окре-
мих громадян, можуть бути оскаржені до 
органу виконавчої влади вищого рівня або 
до суду.
Слід відмітити, що повноваження місце-

вих державних адміністрацій, що прямо не 
передбачають видання актів, направлених 
на безпосереднє забезпечення громадської 
безпеки (в економічній, соціальній, еколо-
гічній сферах тощо) опосередковано впли-
вають на стан безпеки в регіоні, а отже, і 
представляють собою адміністративно-
юридичну діяльність у сфері забезпечення 
громадської безпеки.

Висновки
Як висновок, надаємо загальну харак-

теристику адміністративно-юридичній  ді-
яльності суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки:
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- суб’єкти забезпечення громадської 
безпеки діють у межах повноважень, вста-
новлених законом, при цьому, спеціальні 
суб’єкти наділені особливими власними по-
вноваженнями, що регулюються законом 
та відомчими нормативно-правовими ак-
тами, такі суб’єкти застосовують спеціальні 
методи і засоби забезпечення громадської 
безпеки;

- усі без виключення суб’єкти забез-
печення громадської безпеки здійснюють 
свою адміністративно-юридичну діяльність 
у відповідності до принципів забезпечення 
громадської безпеки; 

- усі правочини, що вчинені держав-
ними суб’єктами забезпечення громадської 
безпеки, здійснюються від імені держави, в 
інтересах громадян. Причому, предмет ад-
міністративної юрисдикції залежить від по-
вноважень, якими наділений конкретний 
суб’єкт забезпечення громадської безпеки; 

- суб’єктами забезпечення громад-
ської безпеки, що здійснюють адміністра-
тивно-юридичну діяльність, є органи, ор-
ганізації, якщо говорити більш конкретно 
– посадові особи державних органів, орга-
нізацій, до повноважень яких входить за-
безпечення громадської безпеки. Діяль-
ність таких органів є офіційною, тягне за 
собою юридичні наслідки;

- адміністративно-юридична діяль-
ність кожного суб’єкта забезпечення гро-
мадської безпеки має свою, притаманну  
саме йому специфіку;

- адміністративно-юридична діяль-
ність суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки дозволяє здійснити профілактику 
серйозних загроз громадській безпеці.
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KEY ISSUES OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL ACTIVITIES OF THE SUB-
JECTS OF ENSURING PUBLIC SAFETY

The author of the article has studied spe-
cifi c features of administrative and legal activi-
ties of the subjects of ensuring public safety. 
The author has provided characteristics of the 
concept of “administrative and legal activities” 
and its correlation with ensuring public safe-
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ty. The issue of the specifi cs of administrative 
legal relations in the specifi ed area has been 
revealed. The opinions of modern scholars on 
the peculiarities of administrative and legal ac-
tivities of the subjects of ensuring public safety 
have been analyzed. The author has presented 
own vision of the problem of applying admin-
istrative measures and means of infl uence in 
order to ensure public safety. The signifi cance 
of administrative and legal activities of law en-
forcement agencies has been highlighted; its 
essence and actions, where it operates, have 
been revealed. The issues of the interaction 
between the subjects of ensuring public safety 
and the regulation of such legal relations have 

been raised. The types of regulatory acts ap-
plied by the subjects of ensuring public safety 
have been established. The signifi cance of acts 
of local state administrations has been noted. 
The issue of applying individual regulatory 
acts in order to ensure public safety has been 
researched; their importance and content 
have been revealed. The author has suggested 
the classifi cation of administrative and legal 
acts of ensuring public safety.

Key words: public safety, subjects of en-
suring public safety, administrative legal rela-
tions, administrative and legal activities, regu-
latory act, administrative and legal act.
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ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎÞ ÑËÓÆÁÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Розкрито сутність та зміст заходів забезпе-
чення провадження у справах про адміністра-
тивне правопорушення. Визначені особливості 
таких заходів при їх застосуванні Державною 
прикордонною службою України. Проведено 
аналіз нормативно-правового регулювання за-
ходів забезпечення адміністративного прова-
дження, що застосовуються Державною при-
кордонною службою України. Розкрито основні 
проблеми їх законодавчого забезпечення. 
Ключові слова: заходи забезпечення, адмі-

ністративне провадження, Державна при-
кордонна служба України, адміністративне за-
тримання, адміністративна відповідальність 
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З точки зору Державної прикордонної 
служби України (далі – ДПСУ) особливості 
адміністративного провадження пов’язані 
перш за все із великою кількістю потенцій-
них правопорушників іноземців, у тому чис-
лі іноземних морських суден та інших тран-
спортних засобів. Через це організаційне 
та інше забезпечення повноважень ДПСУ 
в частині притягнення до адміністративної 
відповідальності також характеризується 
своєю особливістю. І найбільш яскраво це 
розкривається на рівні заходів забезпечен-
ня адміністративного провадження, як са-
мостійного адміністративно-правового ін-
ституту. Дослідження його особливостей 
мають високу актуальність, враховуючи той 
пріоритет, який має захист державного кор-
дону та виключної морської економічної 
зони України від правопорушників. 
Ступінь наукової розробки теми. Про-

блематика законодавчого забезпечення за-
ходів забезпечення адміністративного про-
вадження, яке реалізується ДПСУ, на сьо-
годні має вкрай низький рівень висвітлення, 
не зважаючи на те, що існують і поодинокі 
фундаментальні дослідження. Зокрема, слід 
виділити праці таких науковців, як Бандур-
ка О.М., Комзюк А.Т., Миколенко А. І., Пу-
гач А.В., Романяк М.М., Соколов А.Ю. та ін.

Мета статті
Метою цієї статті є визначення особли-

востей організаційно-правового забезпе-
чення заходів забезпечення провадження 

Актуальність теми
Ефективність реалізація цілей проце-

су притягнення до адміністративної від-
повідальності багато в чому визначається 
комплексом дій та процедур, спрямованих 
на організаційне, процесуальне та інформа-
ційно-аналітичне забезпечення самого ад-
міністративного провадження. Таке забез-
печення має об’єктивну природу та спільне 
доктринальне обґрунтування для всіх без 
виключення видів адміністративних прова-
джень за критерієм органу державної влади, 
який його реалізує. Фактично спільність рис 
та характеристик адміністративного прова-
дження, яка забезпечується на рівні закону 
розкривається певною особливістю лише в 
контексті специфіки цілей, виду та способу 
реалізації органами державної влади пер-
винних функцій. 
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у справах про адміністративне правопору-
шення ДПСУ.

Виклад матеріалу
Адміністративне провадження, яке здій-

снюється органами та посадовими особами 
ДПСУ, є комплексом специфічних заходів, 
дій та процедур, які реалізуються з метою 
притягнення до адміністративної відпові-
дальності осіб, що скоїли правопорушення 
в доволі специфічній сфері – порушення 
правового режиму державного кордону, ви-
ключної морської економічної зони, а також 
прикордонних територій, що у сукупності є 
елементом державного суверенітету. Таким 
чином, ДПСУ перешкоджають, зупиняють 
та притягують до відповідальності осіб за 
вчинення порушення державного суверені-
тету як елемента безпекової системи держа-
ви в цілому. Така значущість функції адмі-
ністративного провадження обумовлюють 
необхідність максимізації ефекту від її реалі-
зації, а також самого ефекту від притягнен-
ня до адміністративної відповідальності. Це 
досягається з-поміж іншого шляхом запро-
вадження спеціальних процедур та механіз-
мів забезпечувального характеру – заходів 
забезпечення. 
Їх сутність полягає в тому, що для реа-

лізації мети адміністративного проваджен-
ня необхідне суворе дотримання законності 
під час його здійснення, а також досягнення 
повноти з’ясування та дослідження обста-
вин справи, що мають значення для її роз-
гляду. Для цього приймаються спеціальні 
заходи допоміжного характеру на кожному 
з етапів та процедур провадження від при-
пинення правопорушення і до винесення 
постанови про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності. Такі заходи втілю-
ють у собі державний примус, але при цьому 
не порушують, а лише частково обмежують 
права особи. 
Через це цікавим видається нам твер-

дження А.Ю. Соколова про те, що заходи 
забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення є «елемен-
том державного примусу, що спрямовані на 
обмеження прав на свободу і особисту не-
доторканність, майнових або суб’єктивних 
прав керування транспортним засобом і за-

стосовуються у визначений законом спосіб з 
метою недопущення уникнення покарання» 
[9, с. 8-9]. Така дефініція відображає власне 
всю імперативну антигромадянську спрямо-
ваність російського законодавця, але лише 
ця дефініція в її такому трактуванні розкри-
ває основну правову природу заходів забез-
печення – легальне обмеження особистих 
майнових та немайнових прав, яке застосо-
вується в умовах не встановлення вини осо-
би. Це ключова теза, на наш погляд, оскіль-
ки вона, з одного боку, забезпечує невідво-
ротність адміністративної відповідальності, 
а з іншого – легітимізує застосування до осо-
би заходів державного примусу, які обмеж-
ують його конституційні права без визнання 
його винною особою. 
Власне А.І. Миколенко також визначає 

заходи забезпечення провадження як «різ-
новид заходів примусу, що застосовується 
уповноваженими особами для забезпечення 
об’єктивного, всебічного і повного розгляду 
справи про адміністративний проступок» 
[11, с. 161]. Таким чином, метою заходів за-
безпечення є досягнення цілей адміністра-
тивного переслідування – притягнення до 
відповідальності об’єктивну винну особу. З 
іншого ж боку, такі заходи вже є засобами 
державного примусу в системі адміністра-
тивного провадження, які застосовуються 
до особи з метою зміни її правового стано-
вища шляхом обмеження прав та свобод. 
Але обмеження прав та свобод не тягне 

за собою зменшення правосуб’єктності та-
кої особи в процесі адміністративного про-
вадження. ключовим, на наш погляд, ас-
пектом застосування заходів забезпечення 
адміністративного провадження є не лише 
строк їх застосування, але і обґрунтованість, 
тобто раціональність обмеження прав осо-
би до винесення відповідної постанови. 
Об’єктивність та важливість заходів забезпе-
чення полягає в тому, що вони є інструмен-
тами, які допомагають реалізувати органам 
та посадовим особам ДПСУ окремі функції 
та повноваження в частині встановлення іс-
тинності у справі про адміністративне пра-
вопорушення. 
У цьому контексті А.Т. Комзюк та-

О.М. Бандурка вважають заходи забез-
печення адміністративного провадження 
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лише допоміжними заходами впливу, завдяки 
яким створюються умови для притягнення по-
рушника до відповідальності [12, с. 318-319].-
Додатковий характер та призначення захо-
дів забезпечення у своїх роботах визначає і 
М.М. Романенко. Розглядаючи такі заходи 
тільки через призму правового регулюван-
ня заходів забезпечення доказів у справах 
про адміністративні правопорушення, до-
слідник доходить висновку про їх факуль-
тативність, а отже, низький рівень утилітар-
ності в більшості випадків [10, с. 49-50]. Ми 
погоджуємося лише з тим, що заходи забез-
печення адміністративного провадження 
не здатні виконувати в повному обсязі за-
вдання такого провадження – притягнен-
ня до відповідальності винних осіб. Але без 
застосування таких заходів розгляд справи, 
по суті, у багатьох випадках унеможливлю-
ється через потенційні ризики зникнення, 
зміни доказової бази або викривлення об-
ставин правової діяльності з метою уник-
нення правопорушниками адміністративної 
відповідальності. 
Таким чином, під заходами забезпе-

чення провадження у справах про адміні-
стративне правопорушення ДПСУ про-
понується розуміти комплекс законодавчо 
визначених способів, засобів та механізмів 
такого обмеження особистих майнових та 
немайнових прав особи, яке надасть мож-
ливість органам та посадовим особам ДПСУ 
максимально всебічно та об’єктивно вивчи-
ти обставини скоєного адміністративного 
правопорушення, встановити істинність у 
справі та притягнути винну особу до адмі-
ністративної відповідальності, а після цього 
припинити дію заходів забезпечення. 
У такому розумінні ми наполягаємо на 

тимчасовому характері заходів забезпечен-
ня та акцентуємо увагу на необхідності дис-
креційного їх застосування, виходячи із по-
треб справи та реальних умов дослідження 
обставин скоєння адміністративного право-
порушення. 
Обґрунтованість запропонованої дефіні-

ції ми можемо знайти в системі ознак таких 
заходів, яка розроблена А.В. Пугачем. Так, 
дослідник визначає наступну систему ознак: 
«мають на меті припинення адміністратив-
них правопорушень, якщо вичерпано інші 

заходи впливу; допомагають встановити 
особу правопорушника та скласти відпо-
відний протокол; використовуються для 
виконання певних обов’язкових процедур; 
персоналізовані до конкретного правопо-
рушника; уособлюють єдину можливість 
виконати вимогу своєчасного і правильного 
розгляду справи; обмежують права право-
порушника; мають порядок і строки їх за-
стосування; мають бути належним чином 
документально оформлені» [8, с. 30-32]. На-
ведене вище демонструє той факт, що захо-
ди забезпечення мають не лише тимчасовий 
характер та тягнуть за собою правові наслід-
ки щодо обмеження прав та свобод людини, 
а і мають невизначене коло осіб, щодо яких 
застосовуються, але такі особи охоплюють-
ся правовим статусом правопорушника. Це 
важливо, оскільки серед всіх заходів дер-
жавного примусу лише саме притягнення 
до відповідальності та застосування заходів 
забезпечення є тими інструментами, які 
можливі для застосування без необхідних 
процедур узгодження з іншими органами 
влади, у тому числі іншими державами, на-
приклад, у випадку застосування таких за-
ходів до іноземця. 
Аналізуючи нормативно-правове за-

безпечення та регулювання заходів забез-
печення адміністративного провадження 
необхідно звернути увагу на існуванні двох 
груп нормативно-правових актів: перша 
група – Конституція України, кодекси та за-
кони; а також друга група – підзаконні акти. 
Проведемо аналіз особливостей регулятор-
ного впливу заходів забезпечення адміні-
стративного провадження, які застосову-
ються ДПСУ.
Перша група нормативно-правових ак-

тів встановлює загальні засади та на прак-
тиці закріплює доктринальні підходи науки 
адміністративного права до вирішення про-
блеми ефективності реалізації адміністра-
тивного провадження як окремого напрям-
ку діяльності державних органів, а тому до 
цієї групи відносяться:

– Конституція України, відповідно до ч. 
3 ст. 29 якої визнається можливість лише у 
випадку «необхідності запобігти злочинові 
чи його перепинити» тимчасово затримува-
ти особу та тримати її під вартою на макси-
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мальний строк до 72 го дин, якщо протягом 
цього терміну особі не вручено вмотивова-
ного рішення суду про продовження три-
мання під вартою [6]. Ця норма є засобом 
конституційного виправдання необхідності 
тимчасового обмеження прав особи в про-
цесі застосування заходів забезпечення ад-
міністративного провадження і цілком об-
ґрунтовує адміністративне затримання, яке 
регулюється ст. 261-263 КУпАП, і у випадку 
реалізації адміністративного провадження 
ДПСУ також здійснюється на максималь-
ний строк у 72 години;

– Митний кодексу України (далі – МК 
України), Главою 20 якого регулюється 
порядок адміністративного затримання.-
А ст. 508 передбачено також ще один захід 
забезпечення – «тимчасове вилучення това-
рів, транспортних засобів та документів на 
них» [7];

– Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП), який міс-
тить у собі Главу 20 «Заходи забезпечення 
провадження у справах про адміністратив-
не правопорушення» у ст. 260-267 якої за-
кріплюються загальні засади та вимоги, що 
пред’являються до осіб, уповноважених на 
розгляд справи про адміністративну відпо-
відальність у частині застосування кожного 
конкретного заходу забезпечення. КУпАП 
визначає такий комплекс заходів забезпе-
чення: адміністративне затримання; осо-
бистий огляд та огляд речей, у тому числі 
транспортних засобів; тимчасове вилучен-
ня речей та документів, затримання тран-
спортних засобів; відсторонення водіїв від 
керування транспортними засобами, якщо 
його стан створює небезпеку при подальшій 
експлуатації такого транспортного засобу 
[5]. КУпАП також чітко зазначає, що захо-
ди забезпечення адміністративного прова-
дження повинні застосуватися лише тоді, 
коли мета такого провадження в інший спо-
сіб є недосяжною, а тому під час вирішення 
питання про їх застосування необхідно ви-
ходити із наявності реальних та потенцій-
них ризиків, що впливають на повноту до-
слідження обставин у справі та доказування 
факту протиправної поведінки. 

– Закон України «Про Державну при-
кордонну службу України», яким покла-

дається обов’язок реалізації заходів забез-
печення адміністративного провадження 
безпосередньо на органи та посадових осіб 
ДПСУ. При чому такі заходи входять до 
кола безпосередніх службових обов’язків, 
хоча і не визначаються саме як заходи забез-
печення адміністративного провадження, 
що дає можливість ДПСУ більш оперативно 
реагувати на потенційні ризики уникнення 
винними особами адміністративної відпові-
дальності. 
Другу групу нормативно-правових ак-

тів, якими регулюються заходи забезпечен-
ня адміністративного провадження органа-
ми ДПСУ складають:

– Інструкція з оформлення посадовими 
особами Державної прикордонної служби 
України матеріалів справ про адміністра-
тивні правопорушення, затверджена Нака-
зом МВС України від 18.09.2013 № 898, яка 
хоча і визначає процедурні аспекти реаліза-
ції органами та посадовими особами ДПСУ 
повноважень в аналізованій нами сфері, але 
не містить деталізованих алгоритмів та про-
цедур застосування заходів забезпечення. 
Справа в тому, що органи ДПСУ мають пев-
ну специфіку своєї діяльності, оскільки є ор-
ганом із завданнями з охорони  державного 
кордону, що дає можливість їм застосувати 
засоби та прийоми військового характеру, 
які в деяких випадках можуть бути занадто 
суворими з точки зору можливості обмежен-
ня протиправної діяльності лише за раху-
нок заходів визначених у ст. 260 КУпАП;

– Типове положення про пункт тим-
часового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 № 1110, 
відповідно до якого такий пункт є держав-
ною установою, що призначена для тимча-
сового тримання іноземців та осіб без гро-
мадянства. І хоча цей пункт віднесено до 
сфери управління Державної міграційної 
служби України, але саме в ньому відбува-
ють тимчасове тримання особи, стосовно 
яких прийнято рішення про затримання з 
метою ідентифікації та забезпечення приму-
сового видворення за межі України, у тому 
числі прийнятих відповідно до міжнарод-
них договорів України про реадмісію [1]; 
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– Порядок зберігання вилучених під час 
здійснення провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення речей і до-
кументів, затверджений Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 16.01.2012 № 17, 
яким регулюються певні особливості реалі-
зації ДПСУ порядку зберігання речей ви-
лучених за наслідками реалізації положень 
ст. 262 (адміністративне затримання особи) 
та ст. 264 (огляд особистих речей) КУпАП 
України. Це положення спрямоване сво-
їм регуляторним впливом на забезпечення 
максимально можливого дотримання май-
нових прав особи, яка тимчасово втрачає 
фактичний контроль над особистими чи 
іншими речами, які є власністю такої особи 
[2]; 

– Положення про порядок охорони су-
веренних прав України у її виключній (мор-
ській) економічній зоні, затверджене По-
становою Кабінету Міністрів України від 
12.06.1996 № 642, відповідно до якого ор-
гани ДПСУ наділяються повноваженнями 
для затримання, у тому числі із застосуван-
ням зброї, огляду та тимчасового утримання 
суден, які порушують законодавство про ви-
ключну (морську) економічну зону України 
[3]. Слід зазначити, що вказана Постанова 
дає змогу розширити перелік заходів забез-
печення адміністративного провадження, 
що міститься в главі 20 КУпАП для цілей 
притягнення до адміністративної відпові-
дальності, яке здійснюється органами та по-
садовими особами ДПСУ; 

– Положення про застосування оглядо-
вих груп Морської охорони Державної при-
кордонної служби України під час прове-
дення огляду українських та іноземних не-
військових суден, яке затверджене Наказом 
Адміністрації ДПСУ від 22.05.2012 № 360, 
яке визначає основні завдання, організацію 
застосування, склад оглядових груп, поря-
док проведення ними огляду, затримання і 
конвоювання українських та іноземних не-
військових суден [13].
Таким чином. ми приходимо до двох 

важливих висновків: відсутність чіткої 
регламентації заходів забезпечення ад-
міністративного провадження, що реалі-
зується органами ДПСУ в сучасному ві-
тчизняному законодавстві, а також фраг-

ментарність та розкиданість по різних 
нормативно-правових актах механізмів 
регулювання одних і тих самих заходів за-
безпечення. 
Так, системний аналіз положень КУпАП 

демонструє загальний характер законодав-
чого регулювання деяких заходів забезпе-
чення, які застосовуються, як це ввочевидь 
видно із подальшого аналізу законодавства, 
найбільш широко. Однак, КУпАП не міс-
тить згадок про можливість застосовувати 
інші ніж ті, що містяться в його Главі 20 за-
ходів забезпечення адміністративного про-
вадження. Для ДРСУ такий перелік є занад-
то обмеженим, до того ж він позбавлений 
низки ефективних заходів, зокрема тих що 
стосуються адміністративного затримання 
іноземців. Враховуючи характер діяльності 
ДПСУ, такі випадки є не те, що непоодино-
кими, а взагалі чи не найбільш розповсю-
дженими під час реалізації мети з охорони 
державного кордону від несанкціонованого 
його перетину. 
При цьому аналізуючи Типове положен-

ня про пункт тимчасового перебування іно-
земців та осіб без громадянства, які незакон-
но перебувають в Україні, яке затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
17.07.2003 № 1110, ми приходимо до висно-
вку про те, що заходи забезпечення щодо 
громадян України та осіб без громадянства, 
і заходи забезпечення, зокрема адміністра-
тивне затримання щодо іноземця мають різ-
не правове регулювання та особливості, які 
потребують відповідної детермінації та за-
кріплення на законодавчому рівні. 
Так само не приділено уваги в КУпАП 

і заходам забезпечення адміністративно-
го провадження ДПСУ, що містяться в 
Постанові Кабінету Міністрів України від 
12.06.1996 № 642 та Наказі Адміністрації 
ДПСУ від 22.05.2012 № 360 – огляду, тимча-
совій затримці, конвоювання та утримання 
суден у морських портах України. Ці захо-
ди за своєю логікою наближені до заходів у 
вигляді тимчасової затримки транспортних 
засобів органами Національної поліції, але 
суто з точки зору процедурного оформлен-
ня: складання протоколу, запрошення по-
нятих, відео- та фотофіксація процесу тощо. 
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Дійсно, наведені вище заходи забезпе-
чення мають неабияку специфіку та пови-
нні регулюватися максимально чітко, ви-
черпно, що унеможливлює різні підходи до 
трактування змісту норм, якими закріплю-
ються процедурні аспекти їх реалізації. Зо-
крема, це стосується морських суден, поря-
док утримання, затримання та блокування 
яких, а також процедура застосування зброї 
– все це при некоректному виконанні із пе-
ребільшенням службових обов’язків або за-
ходів, необхідність яких не обґрунтовується 
обставинами справи, може призвести до не-
гативних наслідків для ДПСУ та для Украї-
ни як держави в цілому. 
Також звертає на себе увагу несистем-

ність нормативно-правового регулювання 
заходів забезпечення адміністративного 
провадження, що можливо усунути за ра-
хунок об’єднання всіх заходів у єдиному 
нормативно-правовому акті, зокрема в Ін-
струкції з оформлення посадовими особами 
Державної прикордонної служби України 
матеріалів справ про адміністративні пра-
вопорушення, затверджена Наказом МВС 
України від 18.09.2013 № 898, яку доцільно 
доповнити окремим спеціальним Розділом 
ІІІ-І «Особливості реалізації заходів забез-
печення адміністративного провадження 
посадовими особами Державної прикор-
донної служби України». Така умовна ко-
дифікація забезпечить комплексність не 
тільки самих заходів забезпечення, але й 
підвищення ефективності реалізації самого 
адміністративного провадження органами 
та посадовими особами ДПСУ.

Висновки
Підводячи підсумки дослідження осо-

бливостей заходів забезпечення адміністра-
тивного провадження органами та посадо-
вими особами, ДПСУ, а також КУпАП не 
містять вичерпний перелік таких заходів, 
якими може і повинна користуватися у сво-
їй діяльності ДПСУ, що значно зменшує 
ефективність самого адміністративного про-
вадження та викликає певні суперечності в 
процесі реалізації окремих процедур.
Встановлено, що заходами забезпечен-

ня провадження у справах про адміністра-
тивне правопорушення ДПСУ є: окремо 

адміністративне затримання громадянина 
України або особи без громадянства та іно-
земця; особистий огляд, огляд речей, огляд 
суден; тимчасове вилучення речей; тимчасо-
ве затримання суден; відсторонення осіб від 
керування транспортними засобами, річко-
вими і морськими суднами. Запропоновано 
узагальнити нормативно-правове їх регулю-
вання шляхом включення всієї сукупності 
норм та механізмів їх реалізації в Інструк-
цію з оформлення посадовими особами Дер-
жавної прикордонної служби України мате-
ріалів справ про адміністративні правопору-
шення, затверджену Наказом МВС  України 
від 18.09.2013 № 898.
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MEASURES TO ENSURE 
PROCEEDINGS IN CASES OF 

ADMINISTRATIVE OFFENSES BY THE 
STATE BORDER GUARD SERVICE OF 

UKRAINE

There were disclosed the essence and 
content of measures to ensure proceedings in 
cases of administrative offenses. There were 
determined the peculiarities of such measures 
in their application by the State Border Guard 
Service of Ukraine. It was made the analysis 
of legal adjusting of measures of maintenance 
of administrative proceedings applied by the 
State Border Guard Service of Ukraine. There 
were disclosed the main problems of their legal 
adjusting .
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ÄÅßÊ² ÇÀÃÐÎÇÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²É ÁÅÇÏÅÖ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Ó ÑÔÅÐ² ÌÎÐÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 

ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ ÌÎÐ²

У статті проведений аналіз чинного за-
конодавства України в контексті окупації Ро-
сійською Федерацією українських морських 
просторів та загроз національній безпеці у 
сфері морської діяльності, а також деяких 
документів Європейського Парламенту, Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, Європей-
ського Союзу, Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй та Міністерства закордон-
них справ України, які констатують чисельні 
порушення Росією прав України як прибереж-
ної держави. Окрему увагу приділено деяким 
висновкам іноземних та українських учених 
щодо актуальних проблем національної безпеки 
України у сфері морської діяльності. За резуль-
татами проведеного дослідження визначено 
комплекс нормативно-правових, політико-пра-
вових, адміністративно-правових, інституцій-
но-правових та інших правових заходів захисту 
національних інтересів України на морі.
Ключові слова: національна безпека Укра-

їни у сфері морської діяльності, Чорне море, 
Азовське море, Керченська протока, свобода 
судноплавства, російська агресія.
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У контексті цього дослідження необхід-
но звернути увагу на визначення терміна 
«національні інтереси на морі» та інші по-
няття, які стосуються до згаданого терміна.
Так, Морською доктриною України на 

період до 2035 року, затвердженою постано-
вою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 
2009 року № 1307 (далі – Морська доктрина 
України), визначено, що національні інте-
реси на морі – це сукупність матеріальних 
та інтелектуальних потреб українського на-
роду і держави у сфері морської діяльності, 
що реалізуються на основі морського потен-
ціалу [2].
У свою чергу, морський потенціал - це су-

купність природних ресурсів моря, надбань 
людини і активів держави та можливостей 
їх використання у процесі провадження 
морської діяльності [2].
Також згідно із Морською доктриною 

України морська діяльність – це діяльність 
у сфері забезпечення сталого економічного 
і соціального розвитку суспільства, вивчен-
ня, освоєння і використання моря, захис-
ту національної безпеки, морська торгівля 
(комерційні операції, які пов’язані з вико-
ристанням морських суден, купівля-про-
даж товарів, що перевозяться морським 
шляхом, фрахтування суден, морське аген-
тування, морське страхування тощо). Скла-
довими морської діяльності є: торговельне 
мореплавство, морський транспорт, судно-
будування, військово-морська діяльність, 
використання водних біоресурсів та інших 
ресурсів моря, туристична та рекреаційна 

Як встановлено пунктом 55 Стратегії 
національної безпеки України, Україна – 
морська і річкова держава. Для реалізації 
її потенціалу будемо захищати свободу суд-
ноплавства, сприяти ефективному вико-
ристанню ресурсів Чорного та Азовського 
морів, річок Дніпра і Дунаю, розвивати тор-
говельний флот і Військово-Морські Сили 
Збройних Сил України [1].
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діяльність, а також діяльність у сферах на-
уки, освіти, екології і захисту моря [2].
Водночас, у пункті 17 Стратегії націо-

нальної безпеки України зазначено, що для 
відновлення свого впливу в Україні Росій-
ська Федерація, продовжуючи гібридну ві-
йну, системно застосовує політичні, еконо-
мічні, інформаційно-психологічні, кібер- і 
воєнні засоби. Поси люються угруповання 
збройних сил Російської Федерації та їх на-
ступальний потенціал, регулярно прово-
дяться масштабні військові навчання побли-
зу державного кордону України, що свід-
чить про збереження загрози військового 
вторгнення. Зростає мілітаризація терито-
рій тимчасово окупованої Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя. Збері-
гається загроза з боку Російської Федерації 
вільному судноплавству у Чорному та Азов-
ському морях, Керченській протоці [1].
Важливо зазначити, що Російська Феде-

рація окупувала не тільки Автономну Рес-
публіку Крим та місто Севастополь, а й вну-
трішні морські води і територіальне море 
України навколо Кримського півострова, 
територію виключної (морської) економіч-
ної зони України вздовж узбережжя Крим-
ського півострова та прилеглий до узбереж-
жя континентальний шельф України.
Згадані факти знайшли своє відображен-

ня у чинному законодавстві України.
Так, відповідно до статті 3 Закону Укра-

їни «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України» для цілей цього 
Закону тимчасово окупованою територією 
визначається:

1) сухопутна територія Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя, вну-
трішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіаль-
не море України навколо Кримського пів-
острова, територія виключної (морської) 
економічної зони України вздовж узбереж-
жя Кримського півострова та прилеглого до 
узбережжя континентального шельфу Укра-
їни, на які поширюється юрисдикція орга-
нів державної влади України відповідно до 
норм міжнародного права, Конституції та 
законів України;

3) надра під територіями, зазначеними у 
пунктах 1 і 2 цієї частини, і повітряний про-
стір над цими територіями [3].
Окрім цього, порушення Російською 

Федерацією прав України як прибережної 
держави неодноразово констатувалося на 
міжнародній арені. Наведемо лише декіль-
ка прикладів.
Так, згідно із пунктом 1 резолюції Єв-

ропейського Парламенту від 25 жовтня 
2018 року під назвою «Ситуація в Азовсько-
му морі» (далі – Резолюція Європейського 
Парламенту), серед іншого, засуджено над-
мірні дії Російської Федерації в Азовському 
морі, оскільки такі дії порушують міжна-
родне морське право та власні міжнародні 
зобов’язання Росії, засуджено надмірні зу-
пинки та інспектування комерційних суден, 
включаючи як українські судна, так і судна з 
прапорами третіх держав, включаючи судна 
під прапорами різних держав-членів ЄС, а 
також підкреслено, що інспекції суден, хоча 
і дозволяються навмання, не повинні ви-
користовуватися як засіб зловживання або 
проводитися з політичних причин з метою 
подальшої дестабілізації безпеки, цілісності 
та соціальної і економічної ситуації в Україні 
[4].
Європейським Парламентом було засу-

джено незаконне будівництво мосту через 
Керченську протоку, що зв’язує незаконно 
анексований Кримський півострів із мате-
риковою частиною Росії, та порушення прав 
судноплавства в територіальних водах Укра-
їни і зазначено, що Росія зобов’язана дотри-
муватися міжнародного морського права та 
Договору між Україною та Російською Феде-
рацією про співробітництво у використанні 
Азовського моря і Керченської протоки, не 
перешкоджати та не обмежувати транзит-
ний прохід через Керченську протоку та 
Азовське море [4].
Відповідно до пункту 4 Резолюції Євро-

пейського Парламенту Європарламент ще 
раз заявив про свою підтримку незалежності 
та територіальної цілісності України, знову 
підтвердив суверенітет України над Крим-
ським півостровом та її частиною Азовського 
моря і абсолютне право України на повний 
доступ до Азовського моря, як це закріплено 
в Конвенції ООН з морського права.
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Також Європарламент засуджує неза-
конне видобування Російською Федерацією 
нафтогазових ресурсів з української тери-
торії, підкреслює можливу небезпеку захо-
плення Росією сучасних українських родо-
вищ нафти і газу в Азовському морі, а також 
перетворення Росією цього моря на власне 
внутрішнє озеро, чого прагне РФ (пункт 5 
Резолюції Європейського Парламенту).

24 січня 2019 року Парламентська 
Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла 
резолюцію під назвою «Ескалація напруже-
ності навколо Азовського моря та Керчен-
ської протоки і загрози європейській безпе-
ці» (далі – Резолюція ПАРЄ) [5].
У своєму документі ПАРЄ висловила 

глибоку стурбованість щодо ескалації на-
пруженості між Російською Федерацією та 
Україною в районі Азовського моря та Кер-
ченської протоки, що кульмінувала 25 лис-
топада 2018 року, коли три українські вій-
ськові кораблі здійснювали перехід з Одеси, 
що знаходиться на українському узбережжі 
Чорного моря, до українського Маріуполя 
на Азовському морі.
Відносно згаданої події, як відомо, при-

кордонна служба Федеральної служби без-
пеки Росії відкрила вогонь по вищезазначе-
них суднах, захопила їх та 24 українських 
військовослужбовців, троє з яких були пора-
нені. Інцидент стався у Чорному морі, біля 
входу в Керченську протоку. Проте існують 
розбіжності між Україною та Росією щодо 
визначення точного місця інциденту та 
його конкретного правового статусу. Асамб-
лея засудила застосування Російською Феде-
рацією військової сили проти українських 
військових кораблів та їх екіпажів (пункт 2 
Резолюції ПАРЄ).
ПАРЄ, серед іншого, закликала РФ не-

гайно звільнити захоплених українських 
військовослужбовців та забезпечити свобо-
ду проходу в Азовському морі та Керчен-
ській протоці відповідно до Договору між 
Україною та Російською Федерацією про 
співробітництво у використа нні Азовського 
моря і Керченської протоки та будь-яких 
інших взаємоузгоджених процедур, а також 
дотримуватись Конвенції ООН з морського 
права (підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6 Резолю-
ції ПАРЄ).

Окрім цього, ПАРЄ висло вила велике за-
непокоєння щодо будівництва Росією мосту 
через Керченську протоку, яке Асамблея 
вважає як незаконне та черговим порушен-
ням суверенітету України, а також щодо по-
літики Росії, направленої на селективний 
огляд українських та міжнародних суден, 
що перешкоджає вільному судноплавству в 
Азовському морі (підпункт 8.2 пункту 8 Ре-
золюції ПАРЄ).
У заяві Європейського Союзу щодо три-

валої російської агресії проти України та не-
законної окупації Криму, виголошеній на 
засіданні Постійної ради ОБСЄ 5 листопада 
2020 року, вказано, що Європейський Союз 
продовжує закликати Росію забезпечити 
безперешкодний і вільний прохід до Азов-
ського моря і назад відповідно до міжнарод-
ного права. У вересні 2020 року судна, що 
прямували з Чорног о моря до українських 
портів в Азовському морі, затримувались Ро-
сією в середньому на 17 годин, а судна, що 
прямували в зворотному напрямку, іноді за-
тримувались на 30 годин. Це більш ніж удві-
чі збільшує час тривалості рейсу в порівнян-
ні з тим часом, який витрачався два роки 
тому до запровадження Росією дискримі-
наційного режиму інспектування суден. Ці 
заходи, разом з мілітаризацією півострова, 
суперечать міжнародному праву і потенцій-
но можуть серйозно підірвати ситуацію з 
безпекою не лише в Україні, а й в більш ши-
рокому Чорноморському регіоні та за його 
межами [6].
Відповідно до спільної заяви з наго-

ди сьомої річниці схвалення Генеральною 
Асамблеєю ООН резолюції 68/262 «Терито-
ріальна цілісність України», опублікованою 
на офіційному веб-сайті Міністерства за-
кордонних справ України 26 березня 2021 
року, Генеральна Асамблея ООН переваж-
ною більшістю голосів держав-членів ООН 
схвалила резолюцію 68/262 «Територіальна 
цілісність України». Цією резолюцією між-
народна спільнота підтвердила, чітко та на 
повний голос, свою повну відданість сувере-
нітету, політичній незалежності, єдності та 
територіальній цілісності України в її між-
народно - визнаних кордонах [7].
Незважаючи на чіткі вимоги Генераль-

ної Асамблеї, Російська Федерація не зупи-
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нила свою тимчасову окупацію Криму. На-
впаки, вона продовжує зухвалі порушення 
та зловживання в галузі прав людини, а та-
кож нарощування військового потенціалу 
на півострові. Ці дії Російської Федерації, які 
підривають суверенітет і територіальну ці-
лісність України, зловживання і порушення 
нею прав людини осіб, що належать до ет-
нічних та релігійних меншин на півострові 
та всіх інших, хто виступає проти російської 
окупації, спонукали Генеральну Асамблею 
схвалити резолюції 71/205, 72/190, 73/263, 
74/168, 75/192 «Ситуація з правами людини 
в Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
поль, Україна» та 73/194, 74/17, 75/29 «Про-
блема мілітаризації Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополь (Україна), а також 
частин Чорного і Азовського морів». У цих 
резолюціях Генеральна Асамблея засудила 
тимчасову окупацію Криму та закликала Ро-
сійську Федерацію як державу-окупанта ви-
конувати всі свої зобов’язання відповідно до 
норм чинного міжнародного права [7].
Але розглянемо більш детально резолю-

цію Генеральної Асамблеї ООН під назвою 
«Проблема мілітаризації Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополь (Україна), а 
також частин Чорного і Азовського морів», 
що була прийнята 3 грудня 2020 року (далі 
– Резолюція ГА ООН від 3 грудня 2020 року) 
[8].
У Резолюції ГА ООН від 3 грудня 2020 

року Генеральна Асамблея, серед іншого:
- відзначила, що проблеми в області 

безпеки, нарощування сил і проведення ро-
сійських військових навчань у районах Чор-
ного і Азовського морів, які супроводжують-
ся закриттям морських шляхів, ще більше 
дестабілізують економіку і роботу системи 
соціального забезпечення, особливо в при-
бережних районах України;

- закликала РФ утриматися від неза-
конної військової діяльності в Криму і райо-
нах Чорного та Азовського морів, що може 
ще більше загострити напруженість у регіо-
ні та за його межами;

- засудила будівництво РФ військових 
кораблів у тимчасово окупованому Криму, 
що сприяє подальшому нарощуванню сил 
та становить загрозу для регіональної без-
пеки і стабільності;

- висловила крайню стурбованість 
щодо небезпечного зростання рівня напру-
женості та невиправданого застосування 
сили РФ проти України в Чорному морі й 
Азовському морі, включаючи умисне ство-
рення перешкод судноплавству;

- закликала далі РФ утримуватися від 
дій, що перешкоджають законному здій-
сненню навігаційних прав та свобод у Чор-
ному та Азовському морях і Керченській 
протоці, що здійснюються відповідно до за-
стосовуваного міжнародного права, включа-
ючи положення Конвенції ООН з морського 
права, у тому числі, серед іншого, від того, 
щоб закривати морські райони під приво-
дом проведення військових навчань;

- засудила будівництво і відкриття РФ 
мосту через Керченську протоку та залізнич-
ного мосту, що є частиною проєкту будівни-
цтва автодороги «Таврида», між РФ та тим-
часово окупованим Кримом, що призвели до 
подальшої мілітаризації Криму та обмеження 
розміру суден, які можуть заходити в україн-
ські порти на узбережжі Азовського моря;

- засудила також зростаючу військову 
присутність РФ у районах Чорного та Азов-
ського морів, у тому числі в Керченській 
протоці, та утиски РФ комерційних суден і 
обмеження міжнародного судноплавства в 
межах цих районів, що посилює загострен-
ня соціально-економічної ситуації у всій До-
нецькій області, яка і без цього відчуває на 
собі наслідки тимчасової окупації Криму та 
наступних за нею дестабілізуючих дій РФ, 
що продовжуються;

- закликала РФ без будь-яких умов і 
невідкладно повернути Україні все майно і 
зброю, вилучені з кораблів «Бердянськ» та 
«Нікополь» і буксира «Яни Капу» в ході не-
виправданого застосування сили Російською 
Федерацією 25 листопада 2018 року.
У контексті вищезгаданого пункту Ре-

золюції ГА ООН від 3 грудня 2020 року 
слід додати, що всесвітньо відомий учений 
з США Джеймс Краска (James Kraska) вва-
жає, що напад на українські кораблі «Бер-
дянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» і захо-
плення їх екіпажів, що сталися 25 листопада 
2018 року, «… є частиною агресії Росії проти 
України, що продовжується, в порушення 
Статуту ООН» [9].
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Окрім цього, згідно із заявою Міністер-
ства закордонних справ України, опубліко-
ваною 15 квітня 2021 року, Російська Фе-
дерація оголосила про закриття до жовтня 
2021 року частини акваторій Чорного моря 
в напрямку Керченської протоки для вій-
ськових кораблів та державних суден інших 
країн під приводом військових навчань [10].
Такі дії Російської Федерації є черговою 

спробою в порушення норм і принципів 
міжнародного права узурпувати суверенні 
права України як прибережної держави, 
оскільки саме Україна наділена правами ре-
гулювати судноплавство в цих акваторіях 
Чорного моря. Також цей крок є грубим по-
рушенням права на свободу судноплавства, 
гарантованого Конвенцією ООН з морсько-
го права. Відповідно до Конвенції, Росій-
ська Федерація не повинна перешкоджати 
або заважати транзитному проходу через 
міжнародну протоку до портів в Азовському 
морі [10].
Отже, проаналізувавши зміст згаданих 

вище документів, стає очевидним, що, окрім 
«стандартного» комплексу загроз національ-
ній безпеці держави у сфері морської діяль-
ності, який складається з розповсюдження 
зброї масового ураження, піратства, розбій-
них нападів на судна, терористичних актів, 
контрабанди, наркотрафіку, нелегальної 
міграції, торгівлі людьми, шкоди, завданої 
умисними незаконними діями морському 
середовищу, проблем у галузі морської еко-
номіки тощо, саме гібридна війна РФ проти 
України, зокрема на морі, є, без перебіль-
шення, головною поточною загрозою наці-
ональній безпеці України у сфері морської 
діяльності.
Пунктом 39 Стратегії національної без-

пеки України також встановлено, що Росій-
ська Федерація як держава-агресор – джере-
ло довгострокових системних загроз націо-
нальній безпеці України. Це обумовлює не-
обхідність запровадження моделі відносин 
України з Російською Федерацією, яка має 
забезпечити припинення агресії та віднов-
лення територіальної цілісності України у 
межах її міжнародно визнаного державного 
кордону на основі міжнародного права [1].
Стратегією воєнної безпеки України пе-

редбачено, що під час формування та реа-

лізації державної політики у воєнній сфері, 
сфері оборони і військового будівництва 
враховуються, серед інших, такі обмеження: 
протиправні дії Російської Федерації в аква-
торіях Азовського і Чорного морів, що пере-
шкоджають судноплавству та вимагають за-
стосування Україною комплексу непрямих 
дій, перегляду двосторонніх угод та наявних 
форматів співпраці, які використовуються 
Російською Федерацією з метою завдання 
шкоди національним інтересам України [11].
Більше того, перешкоджання Росій-

ською Федерацією вільному судноплавству 
в Чорному і Азовському морях є загрозли-
вим аспектом не тільки національного рів-
ня, а також фактором ймовірної дестабіліза-
ції ситуації на Балканах, у Балтійському та 
Чорноморському регіонах, на Кавказі та у 
Східній Європі [11].
Вбачаємо за слушне також звернути ува-

гу на позицію американських учених Синтії 
Памлі (Cynthia Parmley) та Рауля Педрозо 
(Raul Pedrozo), які вважають, що cуверенітет 
України над її територіальними морями та 
доступ до українських портів в Азовському 
морі є настільки ж критично важливими 
для національної безпеки, як і суверенітет 
над Кримом. Доступ до Керченської прото-
ки, а також свобода судноплавства по всьому 
Чорному морю є принциповими для безпе-
ки чорноморських держав, усіх європей-
ських держав та США [12].
З таким твердженням не погодитися не-

можливо.
До цієї позиції науковців з США слід до-

дати лише деякі дані, що містяться в Стра-
тегії розвитку морських портів України на 
період до 2038 року [13].
Так, портова галузь відіграє одну з голо-

вних ролей у зростанні української еконо-
міки. Морські порти України забезпечують 
експорт продукції агропромислового та 
гірничо-металургійного комплексів країни 
та імпорт таких ресурсів, як вугілля, залі-
зорудна сировина та контейнерні вантажі.-
У морських портах України обробляється 
понад 37 відсотків (916908 млн. гривень у 
2018 році) загального обсягу міжнародної 
торгівлі України з різними країнами світу, у 
тому числі більше ніж 57 відсотків вітчизня-
ного експорту [13].
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У свою чергу, Україна вживатиме за-
ходів для запобігання ескалації конфлік-
ту з Російською Федерацією, насамперед, 
шляхом збільшення її потенційної ціни до 
неприйнятного для Російської Федерації 
рівня. Пріоритетними напрямами є поси-
лення оборонних і безпекових спромож-
ностей, зміцнення міжнародної підтримки 
України та ефективне використання міжна-
родної допомоги, а також збереження кон-
солідованого міжнародного політичного, 
економічного та правового тиску на агре-
сора (пункт 40 Стратегії національної без-
пеки України) [1].
Отже, усі заходи України, у тому чис-

лі правові, направлені на припинення по-
рушень РФ фундаментального принципу 
вільного судноплавства, мають значення не 
тільки для національної безпеки України, а 
й безпеки всієї Європи та світу.
З огляду на все вище викладене, вбачає-

мо за необхідне визначити наступний комп-
лекс нормативно-правових, політико-пра-
вових, адміністративно-правових, інститу-
ційно-правових та інших правових заходів 
захисту національних інтересів України на 
морі:

1. У зв’язку з відсутністю у чинному за-
конодавстві України визначення терміна 
«морська безпека України», слід додати до 
Закону України «Про національну безпеку 
України» [14] наступне визначення цього 
терміна: «морська безпека України - захи-
щеність національних інтересів України на 
морі від реальних та потенційних загроз, а 
також забезпечення сталого розвитку Укра-
їни як морської держави» [15, с. 75].

2. З метою удосконалення правового за-
безпечення захисту національних інтересів 
України на морі, у тому числі, встановлення 
ширини територіального моря України (до 
12 морських миль), своєчасного реагування 
українськими військовими формуваннями 
на загрози з моря, встановлення порядку 
реалізації Україною у власних морських 
просторах повноти своїх прав як прибереж-
ної держави відповідно до норм міжнарод-
ного права, слід прийняти Закон України 
«Про внутрішні води та територіальне море 
України» із визначенням координат сере-
динної лінії [15, с. 77, 79].

3. У зв’язку з тим, що Стратегія морської 
безпеки України не розроблена та не при-
йнята станом на серпень 2021 року, слід 
усунути цю прогалину у праві шляхом вне-
сення змін Указом Президента України до 
пункту 66 Стратегії національної безпеки 
України [1], яким визначено перелік до-
кументів щодо планування у сферах націо-
нальної безпеки і оборони, та додати до цьо-
го переліку документ під назвою «Стратегія 
морської безпеки України», а також затвер-
дити Указом Президента України Страте-
гію морської безпеки України, оскільки без 
цього документа якісного рівня правового 
регулювання національної безпеки України 
у сфері морської діяльності буде досягнути 
неможливо [15, с. 77, 79].

4. З метою підвищення рівня ефектив-
ності міжнародного реагування на окупацію 
Кримського півострову та частин україн-
ського сектору Чорного та Азовського мо-
рів, а також деокупації півострову та україн-
ських морських просторів, слід вжити захо-
дів, направлених на звернення Генеральної 
Асамблеї ООН на підставі Статуту ООН [16] 
до головного судового органу ООН - Міжна-
родного Суду з проханням винести консуль-
тативний висновок з юридичних питань, 
пов’язаних з агресією Російської Федерації 
проти України, у тому числі на морі. Необ-
хідно додати, що консультативні висновки 
Міжнародного Суду мають глобальне зна-
чення, приймаються до уваги міжнародни-
ми організаціями і державами, що на прак-
тиці сприяє розвитку міжнародного права.

5. З метою підтримання міжнародного 
миру та безпеки в Чорноморському регіоні, 
слід розглянути питання створення спеці-
ального допоміжного органу Ради Безпеки 
ООН для швидкого і ефективного вирі-
шення питань, що стосуються підтримання 
міжнародного миру та безпеки в Чорномор-
ському регіоні на підставі Статуту ООН, зо-
крема статті 29 цього договору.

6. З метою підвищення рівня ефектив-
ності міжнародного реагування на окупацію 
Кримського півострову та частин україн-
ського сектору Чорного та Азовського морів, 
а також створення платформи для обгово-
рення питань деокупації півострова та укра-
їнських морських просторів, слід проводити 
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консультації між Україною, РФ, Сполученим 
Королівством Великої Британії та Північ-
ної Ірландії і США щодо питань деокупації 
тимчасово окупованої території Автоном-
ної Республіки Крим, міста Севастополя та 
українських морських просторів на підставі 
пункту 6 Меморандуму про гарантії безпеки 
у зв’язку з приєднанням України до Дого-
вору про нерозповсюдження ядерної зброї 
[17].

7. У зв’язку з відсутністю морського кор-
дону між Україною та Російською Федераці-
єю у Чорному та Азовському морях і Керчен-
ській протоці, а також існування спору між 
державами стосовно делімітації морського 
кордону, слід передати цей спір на підставі 
статті 298 та Розділу 2 Додатку V Конвенції 
ООН з морського права на врегулювання 
за допомогою (примусової) погоджувальної 
процедури [18, с. 191] [19, с. 113].

8. З метою відмови від незаконно 
нав’язаного Росією псевдостатусу акваторій 
Азовського моря та Керченської протоки 
як спільних внутрішніх вод РФ та України 
(внаслідок спровокованого державою-агре-
соркою у 2003 році конфлікту щодо укра-
їнського острову Тузла), враховуючи зміст 
статті 52 Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 року, слід при-
йняти закон про нікчемність Договору між 
Україною та РФ про співробітництво у ви-
користанні Азовського моря і Керченської 
протоки (Керченського Договору), а також 
повідомити всі держави світу та інших від-
повідних суб’єктів міжнародного права про 
те, що Керченський Договір не має юридич-
ної сили [20, с. 141]. Або розглянути варіант 
прийняття закону про денонсацію Керчен-
ського Договору.

9. З метою припинення спільної учас-
ті України та РФ у Чорноморській Гру-
пі Військово-Морського Співробітництва 
(BLACKSEAFOR), що є загрозою націо-
нальній безпеці України, слід прийняти за-
кон про припинення дії відносно України 
(денонсацію) Угоди про створення Чорно-
морської Групи Військово-Морського Спів-
робітництва. Також буде доцільним роз-
глянути питання про створення нового ре-
гіонального військово-морського з’єднання 
причорноморських країн без участі і перебу-

вання в такому новому військово-морського 
з’єднанні Російської Федерації [21, с. 37].

10. З метою правового забезпечення за-
хисту національних інтересів України на 
морі, слід провести силами державного апа-
рату із залученням представників експерт-
ного середовища перевірку (перегляд) усіх 
міжнародних договорів та наявних форма-
тів співпраці, які використовувалися, ви-
користовуються або можуть у майбутньому 
використовуватися РФ для завдання шкоди 
національним інтересам України, зокрема, 
на морі. Після проведення такої перевірки 
(перегляду) слід вжити всіх відповідних за-
ходів, у тому числі правового, дипломатич-
ного та політичного характеру [21, с. 39].

11. Враховуючи складність системи мор-
ської безпеки держави, з метою здійснен-
ня координації та контролю за діяльністю 
суб’єктів сектору безпеки і оборони, які за-
безпечують морську безпеку, а також вико-
нання інших завдань (здійснення аналізу 
стану морської безпеки; прогнозування та 
виявлення потенційних та реальних загроз 
у сфері морської безпеки; оперативне, інфор-
маційно-аналітичне забезпечення з питань 
морської безпеки; розроблення і внесення 
пропозицій щодо питань морської безпеки; 
узагальнення міжнародного досвіду у сфері 
забезпечення морської безпеки тощо) слід 
створити Національний координаційний 
центр морської безпеки України та забезпе-
чити його функціонування. В Україні такий 
критично важливий координаційний орган 
не створений до сих пір.

 Окрім цього, у контексті запропоно-
ваного заходу необхідно звернути увагу на 
позицію Генерального Секретаря ООН, ви-
кладену у 2008 році. Так, Генеральним Се-
кретарем було зазначено, що покращення 
співробітництва на національному та міжна-
родному рівнях може грати найважливішу 
роль у вирішенні завдань морської безпеки, 
в тому числі щодо здійснення та забезпечен-
ня дотримання міжнародних документів та 
зміцнення потенціалів держав [22, c. 39]. На 
національному рівні одним із найбільш еко-
номічних шляхів сприяння ефективній роз-
робці та здійснення заходів морської безпе-
ки, можливо, є вдосконалення координації 
між відповідними державними відомствами. 
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Наприклад, покращення координації між 
національними правоохоронними органами 
та законодавчими/регламентуючими відом-
ствами може сприяти розробці більш ефек-
тивних норм та правил і забезпечити на-
лежний розподіл ресурсів та направленість 
заходів. Водночас, співпраця між різними 
правоохоронними органами та збройними 
силами, що беруть участь у здійсненні ініці-
атив з морської безпеки, сприяє ефективно-
му використанню ресурсів та підвищенню 
загальної ефективності правозастосовчого 
процесу [22, с. 40].

12. З метою масових стягнень з Уряду 
РФ сотень мільярдів доларів США компен-
сацій, які будуть відповідати ринковій вар-
тості всього експропрійованого державою-
агресором у межах окупованих Кримського 
півострова, частин територіального моря 
та виключної (морської) економічної зони 
України майна суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, у тому чис-
лі інфраструктури морського транспорту, з 
урахуванням процентів на підставі Угоди 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про заохочення та вза-
ємний захист інвестицій [23] та Конвенції 
про визнання та виконання іноземних ар-
бітражних рішень [24], слід створити та за-
безпечити функціонування уповноваженої 
державної установи, на яку буде покладено 
виконання такого завдання. В Україні зга-
дана критично важлива державна установа 
не створена до сих пір.

13. З метою ефективного правового за-
хисту національних інтересів на морі за до-
помогою міжнародних судів та арбітражів, а 
також міжнародних організацій та інститу-
цій, слід затвердити відповідний механізм 
реалізації - План заходів щодо правового 
захисту національних інтересів України на 
морі.

14. З метою невідкладного та ефектив-
ного реагування на наявні і потенційні за-
грози національним інтересам на морі і на-
ціональній безпеці України у сфері морської 
діяльності, слід затвердити окремий поря-
док застосування спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
щодо іноземних держав, іноземних юри-
дичних та фізичних осіб, інших суб’єктів, 

які створюють реальні та/або потенційні за-
грози національним інтересам на морі, наці-
ональній безпеці у сфері морської діяльнос-
ті з урахуванням приписів Закону України 
«Про санкції» [25].

15. У зв’язку з відсутністю чітко визна-
ченої державної політики України в поляр-
них регіонах, слід прийняти Закон України 
«Про засади політики в Антарктиці та Арк-
тиці».

16. З метою зміцнення державної енер-
гонезалежності України слід затвердити 
стратегію (програму) освоєння вуглеводне-
вих ресурсів в українському секторі Чорно-
го й Азовського морів [2] [26, с. 120].

17. Враховуючи окупацію українських 
морських просторів, з метою удосконалення 
правового забезпечення захисту національ-
них інтересів України на морі, слід розгля-
нути питання доцільності викладення Зако-
ну України «Про виключну (морську) еконо-
мічну зону України» у новій редакції, у якій, 
серед іншого, встановити порядок надання 
Україною дозволів на проведення військо-
вої діяльності, зокрема навчань з викорис-
танням зброї, досліджень і гідрографічних 
зйомок іноземними військовими кораблями 
у межах виключної економічної зони Украї-
ни [27, с. 298].

18. Враховуючи окупацію українських 
морських просторів, з метою удосконален-
ня правового забезпечення захисту націо-
нальних інтересів України на морі, слід роз-
глянути питання доцільності встановлення 
у відповідних внутрішніх морських водах і 
територіальному морі навколо Кримського 
півострова район, у якому тимчасово забо-
роняється плавання і перебування україн-
ських та іноземних невійськових суден і вій-
ськових кораблів, до відновлення консти-
туційного ладу України на цих тимчасово 
окупованих територіях [28, с. 209].
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state have been recorded. Special attention is 
paid to some research by foreign and Ukrai-
nian scholars on current issues of national se-
curity of Ukraine in the sphere of maritime ac-
tivities. The author makes a conclusion that it 
is necessary for Ukraine to adopt a complex of 
legal measures to protect Ukraine’s maritime 
interests, and describes the main elements of 
this complex. 

Key words: maritime security of Ukraine, 
the Black Sea, the Sea of Azov, the Kerch Strait, 
freedom of navigation, Russian aggression. 
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ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÄÀÍÍß, ÐÎÇÃËßÄÓ ÒÀ ÂÈÐ²ØÅÍÍß 
ÊËÎÏÎÒÀÍÍß ÏÐÎ ÄÎÇÂ²Ë ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß 
ÍÅÃËÀÑÍÈÕ ÑË²Ä×ÈÕ (ÐÎÇØÓÊÎÂÈÕ) Ä²É

Статья посвящена раскрытию поряд-
ка представления, рассмотрения и решения 
ходатайства о разрешении на проведение 
негласных следственных (розыскных) дей-
ствий.
Обосновано, что порядок принятия след-

ственным судьей решения о предоставлении 
разрешения на проведение негласных след-
ственных (розыскных) действий состоит из 
двух этапов: 1) инициирование их проведения 
путем подачи прокурором или следователем по 
согласованию с прокурором соответствующего 
ходатайства; 2) рассмотрение этого ходатай-
ства следственным судьей и вынесение поста-
новления о разрешении на проведение неглас-
ного следственного (розыскного) действия или 
отказе в предоставлении такого разрешения. 
С учетом норм Уголовного процессуального ко-
декса Украины, положений подзаконных нор-
мативно-правовых актов и сформированной 
судебной практики подробно раскрыто содер-
жание каждого из указанных этапов.
Доказано, что ходатайство следователя, 

прокурора о предоставлении разрешения на 
проведение негласных следственных (розыск-
ных) действий состоит из вступительной, 
мотивировочной и заключительной частей, 
по своему содержанию должно отвечать тре-
бованиям, определенным в ч. 2 ст. 248 УПК 
Украины, и материалам уголовного производ-
ства. Определены требования к содержанию 
вступительной, мотивировочной и заключи-
тельной частей ходатайства следователя, 
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прокурора о предоставлении разрешения на 
проведение негласных следственных (розыск-
ных) действий. Обращено внимание на обя-
зательность приложения к этому ходатай-
ству выписки из Единого реестра досудебных 
расследований относительно уголовного про-
изводства, в рамках которого подается хода-
тайство, и констатировано, что в судебной 
практике вынесение следственным судьей 
постановления о предоставлении разреше-
ния на проведение негласного следственного 
(розыскного) действия без его приложения 
приводит к признанию недопустимыми до-
казательств, полученных в результате его 
проведения на основании такого решения.
Установлено, что решение следственного 

судьи о разрешении на проведение негласного 
следственного (розыскного) действия должно 
соответствовать общим требованиям к су-
дебным решениям, предусмотренным УПК 
Украины, содержать сведения, определенные 
в ч. 5 ст. 246 и ч. 4 ст. 248 УПК Украины, и 
по своей структуре состоять из трех частей: 
вступительной, мотивировочной и резолю-
тивной. Определены требования к содержа-
нию вступительной, мотивировочной и ре-
золютивной частей решения следственного 
судьи о разрешении на проведение негласного 
следственного (розыскного) действия.
Ключевые слова: доказательства, дока-

зывание, негласные следственные (розыск-
ные) действия, ходатайство следователя, 
прокурора, определение следственного судьи.
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Постановка проблеми
Неодмінною умовою проведення неглас-

них слідчих (розшукових) дій є відповідне 
процесуальне рішення, прийняте залежно 
від виду дії, що підлягає проведенню, слід-
чим, прокурором або слідчим суддею. Як 
передбачає ч. 3 ст. 246 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК 
України), рішення про проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій приймає слід-
чий, прокурор, а у випадках, передбачених 
цим Кодексом, – слідчий суддя за клопотан-
ням прокурора або за клопотанням слідчого, 
погодженого з прокурором [1]. Зокрема, на 
підставі рішення слідчого судді проводять-
ся: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) накла-
дення арешту на кореспонденцію; 3) огляд 
і виїмка кореспонденції; 4) зняття інформа-
ції з транспортних телекомунікаційних ме-
реж; 5) зняття інформації з електронної ін-
формаційної системи без відома її власника, 
володільця або утримувача; 6) обстеження 
публічно недоступних місць, житла чи ін-
шого володіння особи; 7) установлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу; 
8) спостереження за особою; 9) моніторинг 
банківських рахунків; 10) аудіо-, відеокон-
троль місця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню теоретичних і практич-

них аспектів проблематики проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій присвя-
чені наукові праці Л.І. Аркуші, Р.І. Благути, 
С.О. Гриненка, О.М. Дроздова, В.А. Колес-
ника, С.С. Кудінова, Є.Д. Лук’янчикова, 
М.А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої, Є.Д. Ску-
лиша, О.Ю. Татарова, Л.Д. Удалової, С.Б. Фо-
міна, Р.М. Шехавцова та інших вітчизняних 
і зарубіжних учених. Проте, аналіз праць 
науковців свідчить про недостатньо повне 
висвітлення механізму ініціювання та вирі-
шення питання про проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій.

Постановка завдання
Метою статті є розкриття порядку подан-

ня, розгляду та вирішення клопотання про 
дозвіл на проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій.

Виклад основного матеріалу
Правом на звернення до слідчого судді із 

клопотанням про надання дозволу на прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій на-
ділені прокурор та слідчий за погодженням з 
прокурором. Виняток з цього становить здій-
снення моніторингу банківських рахунків, з 
клопотанням про надання дозволу на прове-
дення якого, відповідно до ч. 1 ст. 269-1 КПК 
України, може звернутися лише прокурор.
Клопотання слідчого про надання дозволу 

на проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій підлягає погодженню з прокурором. 
Розгляд і погодження прокурором клопотан-
ня слідчого про надання дозволу на прове-
дення негласної слідчої (розшукової) дії здій-
снюється невідкладно з моменту надходжен-
ня. Прокурором вивчаються матеріали кри-
мінального провадження, які є підставою для 
прийняття рішення про погодження клопо-
тання (п. 2.4 Інструкції про організацію про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у криміналь-
ному провадженні, затвердженої Наказом Ге-
неральної прокуратури України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, Адміністрації Державної прикор-
донної служби України, Міністерства фінан-
сів України, Міністерства юстиції України від 
16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 
(далі – Інструкція про організацію проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій та ви-
користання їх результатів у кримінальному 
провадженні) [2].
Відмова в погодженні клопотання при-

ймається у формі постанови і не виключає 
повторного звернення слідчого після отри-
мання додаткових доказів або усунення не-
доліків, вказаних прокурором у рішенні-
(п. 2.4 Інструкції про організацію проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій та ви-
користання їх результатів у кримінальному 
провадженні) [2]. У випадках відмови про-
курора у погодженні клопотання слідчого до 
слідчого судді про надання дозволу на про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій 
слідчий, згідно з ч. 3 ст. 40 КПК України, має 
право звернутися до керівника органу досу-
дового розслідування, який після вивчення 
клопотання за необхідності ініціює розгляд 
питань, порушених у ньому, перед прокуро-
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ром вищого рівня, який протягом трьох днів 
погоджує відповідне клопотання або відмов-
ляє у його погодженні [1].
Із метою забезпечення гарантій профе-

сійної діяльності окремих суб’єктів законом 
встановлюються особливості звернення з кло-
потанням про надання дозволу на проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій. Так, 
проведення стосовно судді та адвоката не-
гласних слідчих (розшукових) дій, що можуть 
проводитися лише з дозволу суду, здійсню-
ється на підставі судового рішення, ухвалено-
го за клопотанням Генерального прокурора 
або його заступника, керівника регіональної 
прокуратури або його заступника (ч. 9 ст. 49 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 02.06.2016 р. № 1402-VIII, п. 3 ч. 1 ст. 23-
Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI) 
[3; 4]. Клопотання про надання дозволу на 
проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, що відповідно до закону обмежують пра-
ва і свободи народного депутата України, роз-
гляд яких віднесено до повноважень слідчого 
судді, мають бути погоджені Генеральним 
прокурором (особою, що виконує обов’язки 
Генерального прокурора) (ч. 2 ст. 482-2 КПК 
України) [1].
Клопотання про надання дозволу на про-

ведення негласної слідчої (розшукової) дії 
складається зі вступної, мотивувальної та за-
ключної частин і за своїм змістом повинно від-
повідати вимогам, визначеним у ч. 2 ст. 248 
КПК України, а також матеріалам кримі-
нального провадження, які надаються лише 
на вимогу слідчого судді для підтвердження 
необхідності проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії (п. 2.2 Інструкції про орга-
нізацію проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій та використання їх результатів 
у кримінальному провадженні) [2].
У вступній частині клопотання наводять-

ся такі відомості: 1) найменування та адреса 
суду, до якого слідчим, прокурором подаєть-
ся клопотання; 2) найменування клопотання, 
дата та міс це його складання; 3) найменуван-
ня кримінального провадження та його реє-
страційний номер.
Мотивувальна частина клопотання по-

винна містити: 1) короткий виклад обставин 
кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотан-
ня; 2) правову кваліфікацію кримінального 
правопорушення із зазначенням статті (час-
тини статті) Кримінального кодексу України; 
3) відомості про особу (осіб), місце або річ, 
щодо яких необхідно провести негласну слід-
чу (розшукову) дію; 4) обставини, що дають 
підстави підозрювати особу у вчиненні кри-
мінального правопорушення; 5) вид неглас-
ної слідчої (розшукової) дії та обґрунтування 
строку її проведення; 6) обґрунтування не-
можливості отримання відомостей про кри-
мінальне правопорушення та особу, яка його 
вчинила, в інший спосіб; 7) відомості залежно 
від виду негласної слідчої дії про ідентифіка-
ційні ознаки, які дозволять унікально іденти-
фікувати абонента спостереження, телекому-
нікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо; 
8) обґрунтування можливості отримання під 
час проведення негласної слідчої (розшуко-
вої) дії доказів, які самостійно або в сукупності 
з іншими доказами можуть мати суттєве зна-
чення для з’ясування обставин кримінально-
го правопорушення або встановлення осіб, 
які його вчинили.
У заключній частині клопотання зазнача-

ються: 1) прохання слідчого, прокурора про 
надання дозволу на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії; 2) строк проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії; 3) прізви-
ще, ім’я, по батькові та посада слідчого, про-
курора, який подає клопотання, та його під-
пис.
У клопотанні слідчого, прокурора не за-

значається уповноважений оперативний під-
розділ, який має виконувати негласну слідчу 
(розшукову) дію (п. 2.2 Інструкції про орга-
нізацію проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій та використання їх результатів 
у кримінальному провадженні) [2].
До клопотання слідчого, прокурора дода-

ється витяг з Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань щодо кримінального проваджен-
ня, у рамках якого подається клопотання. 
У судовій практиці постановлення слідчим 
суддею ухвали про надання дозволу на про-
ведення негласної слідчої (розшукової) дії без 
долучення до клопотання витягу з Єдиного 
реєстру досудових розслідувань розглядаєть-
ся як істотне порушення вимог криміналь-
ного процесуального закону. За відсутності 
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такого витягу Верховний Суд констатує по-
рушення ч. 2 ст. 248 КПК України, що при-
зводить до визнання недопустимими доказів, 
отриманих у результаті проведення неглас-
ної слідчої (розшукової) дії на підставі такої 
ухвали (постанова від 05.11.2019 р. у справі 
№ 344/11299/15-к) [5].
Клопотання про надання дозволу на про-

ведення негласної слідчої (розшукової) дії 
підлягає розгляду слідчим суддею протягом 
шести годин з моменту його отримання за учас-
тю особи, яка подала клопотання (ч. 1 ст. 248 
КПК України) [1]. Організаційне забезпечен-
ня належного дотримання цього строку за-
безпечується головою та керівником апарату 
апеляційного суду шляхом вжиття організа-
ційних заходів, у тому числі чергування (та-
кож і в телефонному режимі) слідчих суддів 
та працівників апаратів судів у неробочий 
час (вихідні та святкові дні) (п. 3 листа Вищо-
го спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ «Про окре-
мі питання здійснення слідчим суддею суду 
апеляційної інстанції судового контролю за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні» від 29.01.2013 р. 
№ 223-158/0/4-13) (далі – лист Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ від 29.01.2013 р.-
№ 223-158/0/4-13) [6].
Слідчий суддя постановляє ухвалу про 

надання дозволу на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії за наявності достатніх 
підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне 
правопорушення відповідної тяжкості; 2) під 
час проведення негласної слідчої (розшуко-
вої) дії можуть бути отримані докази, які са-
мостійно або в сукупності з іншими доказами 
можуть мати суттєве значення для з’ясування 
обставин кримінального правопорушення 
або встановлення осіб, які вчинили кримі-
нальне правопорушення (ч. 3 ст. 248 КПК 
України) [1]. Обов’язок доказування вказа-
них обставин покладається на слідчого, про-
курора, який звернувся з клопотанням про 
надання дозволу на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії.
Під час вирішення питання щодо повно-

ти даних, наведених у клопотанні слідчого 
(прокурора) про дозвіл на проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій, а також в 

ухвалі потрібно враховувати специфіку кон-
кретної негласної слідчої (розшукової) дії і ту 
обставину, що у певних випадках неможливо 
зазначити всі відомості, передбачені загаль-
ними нормами (ч. 2 ст. 248 КПК України). 
Так, на момент звернення з клопотанням не 
завжди може бути відома конкретна інфор-
мація про особу (прізвище, ім’я, по батькові), 
стосовно якої слідчий (прокурор) планує про-
вести негласну слідчу (розшукову) дію, у тому 
числі конкретні відомості про особу, яка ко-
ристується кінцевим обладнанням телекому-
нікацій (зокрема, через велику кількість або-
нентів сервісу зв’язку з попередньою оплатою 
та наявність корпоративних груп абонентів 
тощо), а також інші дані. У такому разі слід-
чий (прокурор) у своєму клопотанні має об-
ґрунтувати причини ненадання відповідних 
відомостей, а слідчий суддя – переконатися, 
що такі причини є об’єктивними, та послати-
ся у своїй ухвалі на відповідне обґрунтуван-
ня. Викладене, зокрема, зумовлено тим, що 
необхідність проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії може виникати до встанов-
лення особи, підозрюваної у вчиненні зло-
чину, за наявності обмежених даних та/або 
відсутності конкретних відомостей про таку 
особу. Саме встановлення цієї особи та інших 
відомостей про злочин і є метою проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій (п. 5 лис-
та Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 
29.01.2013 р. № 223-158/0/4-13) [6].
Слідчим суддям потрібно враховувати, що 

однорідні питання, які необхідно з’ясувати 
в рамках одного кримінального проваджен-
ня шляхом проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій одного або різних видів, 
пов’язаних між собою (при цьому необхід-
ність з’ясування таких питань обґрунтовуєть-
ся однаковими обставинами), можуть ініцію-
ватися слідчим (прокурором) у рамках одного 
клопотання та вирішуватися слідчим суддею 
однією ухвалою. Наприклад, в одному доку-
менті може міститися клопотання про дозвіл 
на здійснення аудіо-, відеоконтролю особи-
(ст. 260 КПК України) та обстеження публіч-
но недоступних місць, житла чи іншого воло-
діння особи (ст. 267 КПК України) із метою 
встановлення технічних засобів аудіо-, відео-
контролю особи; про дозвіл на зняття інфор-
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мації з транспортних телекомунікаційних ме-
реж кількох видів. При цьому слідчий суддя 
розглядає необхідність проведення таких дій 
щодо кожного виду негласних слідчих (розшу-
кових) дій чи мережі окремо та за відсутності 
підстав для постановлених ухвал про відмову, 
може приймати рішення як про повне, так і 
часткове задоволення клопотання (напри-
клад, лише щодо частини таких видів мереж) 
(п. 6 листа Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 29.01.2013 р. № 223-158/0/4-13) [6].
Також потрібно враховувати, що під час 

розгляду клопотання про надання дозволу на 
спостереження за конкретною особою (ч. 2-
ст. 269 КПК) в окремих випадках для досяг-
нення мети цієї негласної слідчої (розшуко-
вої) дії виникає потреба одночасного вирі-
шення питання про дозвіл на спостереження 
й за іншими суб’єктами (до встановлення їх 
особи), з якими ця конкретна особа контак-
туватиме під час спостереження за нею. У 
цьому аспекті необхідно визнати правиль-
ною практику тих слідчих суддів суду першої 
інстанції, які в рамках кримінального прова-
дження, пов’язаного з злочином, вчиненим 
в умовах неочевидності (злочин наявний, 
проте відсутні особи, які підозрюються у при-
четності до його вчинення), під час розгляду 
клопотань про надання тимчасового доступу 
до документів, що знаходяться в операторів 
і провайдерів телекомунікацій та містять ін-
формацію про зв’язок, абонента, надання те-
лекомунікаційних послуг, у тому числі отри-
мання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи 
вхідні з’єднання, SMS, MMS тощо), маршру-
тів передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 
КПК України), надають тимчасовий доступ 
до такої інформації щодо всіх абонентів, які 
перебували у місці вчинення такого злочи-
ну у відповідний час, одним судовим рішен-
ням (п. 6 листа Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 29.01.2013 р. № 223-158/0/4-13) [6].
Ухвала слідчого судді про дозвіл на про-

ведення негласної слідчої (розшукової) дії по-
винна відповідати загальним вимогам до су-
дових рішень, передбаченим КПК України, 
та містити відомості, визначені ч. 5 ст. 246 і-
ч. 4 ст. 248 КПК України. За своєю структу-
рою така ухвала слідчого судді має складати-

ся з трьох частин: вступної, мотивувальної та 
резолютивної.
У вступній частині ухвали наводяться ві-

домості про: 1) дату та місце її постановлен-
ня; 2) назву суду, прізвище, ім’я, по батькові 
слідчого судді, секретаря судового засідання; 
3) найменування (номер) кримінального про-
вадження; 4) прізвище, ім’я, по батькові, по-
саду прокурора, слідчого, який звернувся з 
клопотанням, та учасників судового засідан-
ня з розгляду клопотання; 5) кримінальне 
правопорушення, у зв’язку з досудовим роз-
слідуванням якого постановляється ухвала.
Мотивувальна частина ухвали повинна 

містити відомості про: 1) встановлені судом 
обставини, що дають підстави для проведен-
ня негласної слідчої (розшукової) дії; 2) осо-
бу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно 
провести негласну слідчу (розшукову) дію; 
3) вид негласної слідчої (розшукової) дії та 
відомості залежно від виду негласної слідчої 
дії про ідентифікаційні ознаки, які дозволять 
унікально ідентифікувати абонента спостере-
ження, телекомунікаційну мережу, кінцеве 
обладнання тощо; 4) строк проведення не-
гласної слідчої (розшукової) дії; 5) мотиви, з 
яких суд виходив у ході постановлення ухва-
ли, і положення закону, яким він керувався.
У резолютивній частині ухвали зазнача-

ються: 1) вид негласної слідчої (розшукової) 
дії, що підлягає проведенню; 2) строк дії ухва-
ли; 3) місце та час її виконання.
Водночас, в ухвалі слідчого судді не за-

значається уповноважений оперативний під-
розділ, який має виконувати негласну слідчу 
(розшукову) дію (п. 2.2 Інструкції про орга-
нізацію проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій та використання їх результатів 
у кримінальному провадженні) [1].
З урахуванням специфіки окремих не-

гласних слідчих (розшукових) дій у низці 
норм кримінального процесуального зако-
ну конкретизуються вимоги стосовно змісту 
ухвал слідчого судді про надання дозволу 
на їх проведення. Так, в ухвалі про надання 
дозволу на зняття інформації з електронних 
інформаційних систем повинні бути зазначе-
ні ідентифікаційні ознаки електронної інфор-
маційної системи, в якій може здійснюватися 
втручання у приватне спілкування (ч. 3 ст. 264 
КПК України), на встановлення місцезнахо-
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дження радіоелектронного засобу – ідентифі-
каційні ознаки, які дозволять унікально іден-
тифікувати абонента спостереження, тран-
спортну телекомунікаційну мережу, кінцеве 
обладнання (ч. 3 ст. 268 КПК України), на 
негласне отримання зразків, необхідних для 
порівняльного дослідження, – відомості про 
конкретні зразки, які планується отримати 
(ч. 3 ст. 274 КПК України) [1].
Ухвала слідчого судді про дозвіл на прове-

дення негласної слідчої (розшукової) дії дода-
ється до доручення слідчого, прокурора на її 
проведення (п. 3.4 Інструкції про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій та використання їх результатів у кримі-
нальному провадженні) [2].
Ухвала слідчого судді щодо відмови у на-

данні дозволу на проведення негласної слід-
чої (розшукової) дії не оскаржується (п. 2.10 
Інструкції про організацію проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій та викорис-
тання їх результатів у кримінальному прова-
дженні) [2]. Водночас, постановлення слідчим 
суддею ухвали про відмову в наданні дозволу 
на проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії не перешкоджає повторному зверненню 
з новим клопотанням про надання такого 
дозволу (ч. 5 ст. 248 КПК України) [1]. По-
вторне звернення слідчого за погодженням з 
прокурором або прокурора до слідчого судді 
з клопотанням про надання дозволу на про-
ведення негласної слідчої (розшукової) дії 
після постановлення ним ухвали про відмо-
ву у задоволенні такого клопотання можливе 
лише у разі виникнення нових обставин, які 
підтверджують необхідність її проведення.

Висновки
Результати проведеного дослідження свід-

чать, що порядок прийняття слідчим суддею 
рішення про надання дозволу на проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій складаєть-
ся з двох етапів: 1) ініціювання їх проведення 
шляхом подання прокурором або слідчим за 
погодженням із прокурором відповідного кло-
потання; 2) розгляд цього клопотання слідчим 
суддею та постановлення ухвали про дозвіл на 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
або відмову в наданні такого дозволу. Клопо-
тання слідчого, прокурора про надання дозво-
лу на проведення негласних слідчих (розшуко-

вих) дій складається зі вступної, мотивувальної 
та заключної частин, за своїм змістом повинно 
відповідати вимогам, визначеним у ч. 2 ст. 248 
КПК України, і матеріалам кримінального про-
вадження та як додаток містити витяг з Єдино-
го реєстру досудових розслідувань щодо кри-
мінального провадження, у рамках якого по-
дається клопотання. Ухвала слідчого судді про 
дозвіл на проведення негласної слідчої (розшу-
кової) дії повинна відповідати загальним ви-
могам до судових рішень, передбаченим КПК 
України, містити відомості, визначені ч. 5 ст. 
246 і ч. 4 ст. 248 КПК України, і за своєю струк-
турою складатися з трьох частин: вступної, мо-
тивувальної та резолютивної.
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SUMMARY 
The article is devoted to the disclosure of the 

procedure for fi ling, consideration and resolution for 
permission to conduct a covert investigative (search) 
actions.

It is substantiated that the procedure for the 
investigative judge to make a decision for permission 
to conduct covert investigative (search) actions consists 
of two stages: 1) initiating their conduct by submitting 
an application by the prosecutor or the investigator in 
agreement with the prosecutor; 2) consideration of this 
petition by the investigative judge and resolution of a 
decision for permission to conduct covert investigative 
(search) action or refusal to grant such permission. 
Taking into account the norms of the Criminal 
Procedural Code of Ukraine, the provisions of bylaws 
and the established case law, the content of each of these 
stages is disclosed in detail.

It is proved that the application of the investigator, 
prosecutor for permission to conduct covert investigative 
(search) actions consists of introductory, motivational 
and fi nal parts, in its content must comply with the 
requirements specifi ed in Part 2 of Article 248 of the CPC 
of Ukraine, and the materials of the cr  iminal proceedings. 
Requirements to the content of the introductory, 
motivational and fi nal parts of the application of the 
investigator, prosecutor for permission to conduct covert 
investigative (search) actions are determined. Attention 
is drawn to the obligation to attach to this application an 
extract from the Unifi ed register of pre-trial investigations 
into the criminal proceedings in which the application is 
fi led, and it is stated that in judicial practice the adoption 
by the investigative judge of the decision for permission to 
conduct covert investigative (search) action without this 
annex leads to inadmissible evidence obtained as a result 
of its implementation on the basis of a such decision.

It is established that the decision of the investigative 
judge for permission to conduct a covert investigative 
(search) action must comply with the general requirements 
for court decisions under the CPC of Ukraine, contain 
information specifi ed in Part 5 of Article 246 and 
Part 4 of Article 248 of the CPC of Ukraine, and 
in its structure consist of three parts: introductory, 
motivational and resolutory. The requirements to the 
content of the introductory, motivational and resolutory 
parts of the decision of the investigative judge for 
permission to conduct a covert investigative (search) 
action are determined.

Key words: evidence, proof, covert investigative 
(search) actions, application of the prosecutor or the 
investigator, decision of the investigative judge.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розкриттю порядку по-

дання, розгляду та вирішення клопотання про 
дозвіл на проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій.
Обґрунтовано, що порядок прийняття 

слід чим суддею рішення про надання дозволу на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
складається з двох етапів: 1) ініціювання їх про-
ведення шляхом подання прокурором або слідчим 
за погодженням із прокурором відповідного клопо-
тання; 2) розгляд цього клопотання слідчим суд-
дею та постановлення ухвали про дозвіл на прове-
дення негласної слідчої (розшукової) дії або відмову 
в наданні такого дозволу. З урахуванням норм 
Кримінального процесуального кодексу України, 
положень підзаконних нормативно-правових ак-
тів і сформованої судової практики детально роз-
крито зміст кожного з наведених етапів.
Доведено, що клопотання слідчого, прокуро-

ра про надання дозволу на проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій складається зі вступної, 
мотивувальної та заключної частин, за своїм 
змістом повинно відповідати вимогам, визначе-
ним у ч. 2 ст. 248 КПК України, і матеріалам 
кримінального провадження. Визначено вимоги 
до змісту вступної, мотивувальної та заключної 
частин клопотання слідчого, прокурора про на-
дання дозволу на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Звернено увагу на обов’язковість 
додання до цього клопотання витягу з Єдиного 
реєстру досудових розслідувань щодо кримінально-
го провадження, у рамках якого подається клопо-
тання, та констатовано, що в судовій практиці 
постановлення слідчим суддею ухвали про надан-
ня дозволу на проведення негласної слідчої (розшу-
кової) дії без його долучення призводить до визна-
ння недопустимими доказів, отриманих у резуль-
таті її проведення на підставі такої ухвали.
Встановлено, що ухвала слідчого судді про до-

звіл на проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії повинна відповідати загальним вимогам до- 
судових рішень, передбаченим КПК України, міс-
тити відомості, визначені ч. 5 ст. 246 і ч. 4 ст. 
248 КПК України, і за своєю структурою скла-
датися з трьох частин: вступної, мотивувальної 
та резолютивної. Визначено вимоги до змісту 
вступної, мотивувальної та резолютивної час-
тин ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії.
Ключові слова: докази, доказування, негласні 

слідчі (розшукові) дії, клопотання слідчого, проку-
рора, ухвала слідчого судді.
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Излагаются правовые основы и перспек-
тивы развития криминалистики в свете 
правовой реформы в государстве. Рассмотре-
ны процессуально-правовые и криминалисти-
ческие вопросы использования возможностей 
экспертизы в выявлении, фиксации и иссле-
довании доказательной базы совершения уго-
ловного преступления, а также обоснована 
необходимость эффективного сотрудничества 
работников следственных органов, суда, экс-
пертов и криминалистов для качественного и 
объективного выполнения задач уголовного су-
допроизводства. Сформированы и приведены 
предложения по совершенствованию тактики 
подготовки, назначения и проведения судеб-
ной экспертизы в уголовном и гражданском 
производстве. Акцентируется весомость про-
цедуры подготовки и назначения экспертизы, 
а также отмечается необходимость изучения 
и осведомленность лица, осуществляющего 
производство, в тактике и методике прове-
дения ряда судебных экспертиз, с целью про-
фессионального понимания цели и назначение 
каждой конкретной экспертизы. Сделанные 
выводы и даны рекомендации по согласован-
ному применению норм действующего зако-
нодательства в практической деятельности 
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эксперта, криминалиста, следователя и судьи. 
Отмечена необходимость научного сотрудни-
чества ученых, практических работников для 
реализации задач и принципов уголовного и 
гражданского производства.
Ключевые слова: экспертиза, эксперт, 

уголовный процесс, криминалистика, уголов-
ное производство, гражданское производство, 
тактика.

Постановка проблеми
Проблема покращення та вдоскона-

лення тактики підготовки, призначення 
та проведення судових експертиз на сьо-
годні є дуже актуальною та потребує сво-
го поглибленого вивчення та покращення. 
Оскільки від правильності, професійності 
зібрання слідової картини та своєчасності її 
направлення на експертне дослідження за-
лежить не лише ділова репутація посадов-
ця-правоохоронця та суду, але і повнота, 
об’єктивність та всесторонність проведе-
ного розслідування у провадженні, якість 
та об’єктивність виконання завдань кримі-
нального та цивільного провадження.
Це покладає особливу відповідальність 

на правоохоронні органи та криміналістів 
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щодо проведення якісного та легітимного 
досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях, повного та неупереджено-
го збору доказової бази, що не уявляється 
можливим без суворого дотримання про-
цедури законності. Процедура підготовки, 
призначення та проведення експертизи, 
незважаючи на низку законодавчих змін, 
залишається недосконалою та складною. 
У цьому і полягає актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Питання підготовки, призначення 
та проведення судової експертизи стали 
предметом дослідження відомих вітчиз-
няних науковців-практиків, таких як: 
Бєлкін Р.С., Тацій В.Я., Тертишник В.М., 
Погорецький М.А., Удалова Л.Д., Цим-
бал П.В. та інш. Проте розгляд визначаль-
них аспектів у тактиці підготовки, призна-
чення та проведення судової експертизи 
вимагає детального дослідження та аналі-
зу.

Мета статті – дослідити проблеми та 
труднощі підготовки, призначення та про-
ведення судових експертиз, надати власні 
пропозиції щодо покращення визначаль-
них аспектів у тактиці проведення судової 
експертизи та таким чином обґрунтувати 
необхідність ефективної співпраці праців-
ників слідчих органів, суду та криміналіс-
тів для якісного та об’єктивного виконан-
ня завдань кримінального та цивільного 
провадження.

Виклад основного матеріалу
 Призначення судової експертизи – це 

самостійна слідча (судова) дія, метою якого 
є отримання висновку експерта як джере-
ло доказів у кримінальних або цивільних 
справах. У той же час це досить складна 
тривала дія, пов’язана з підготовкою необ-
хідних для проведення експертизи матері-
алів, з вибором моменту та оформленням 
постанови про призначення експертизи 
та, нарешті, з організацією її успішного 
проведення. Звідси випливає нагальна 
необхідність в розробці тактики судової 
експертизи, що забезпечує найбільш ефек-

тивне використання спеціальних знань 
для встановлення фактичних даних у кри-
мінальному та цивільному судочинстві.
Так, судова експертиза (від лат. expertus  

– досвідчений, знавець) - це розгляд, до-
слідження експертом-фахівцем якихось 
справ, питань, що потребують спеціальних 
знань. У найбільш загальному вигляді екс-
пертиза  – це спосіб аналізу причинно-на-
слідкових зв’язків не тільки стосовно того, 
що вже відбулося, але й того, що очікуєть-
ся, має або може відбутися; це спосіб піз-
нання певної реальності у тих випадках, 
коли ця реальність не піддається прямому 
вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому 
завгодно «об’єктивному дослідженню» [1].
Або судова експертиза - це досліджен-

ня експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які 
містять інформацію про обставини справи, 
що перебуває у провадженні органів досу-
дового розслідування чи суду [2].
У свою чергу, висновок експерта – це 

результат діяльності експерта з проведен-
ня експертизи, докладний опис проведе-
них експертом досліджень та зроблені за 
їх результатами висновки, обґрунтовані 
відповіді на запитання, поставлені особою, 
яка залучила експерта, або слідчим суддею 
чи судом, що доручив проведення експер-
тизи, викладений у складеному відповідно 
до вимог закону документі [3, С. 182].
Під тактикою судової експертизи слід 

розуміти систему вироблених криміналіс-
тикою на основі процесуального закону 
та судово-слідчої практики наукових по-
ложень (принципів), загальних і спеціаль-
них рекомендацій, прийомів та методів, 
що застосовуються в рамках Кримінально-
го процесуального кодексу України [4] та 
Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни [5] при підготовці, призначенні, про-
веденні та використанні висновків експер-
тизи з метою найбільш ефективного засто-
сування спеціальних знань для отримання 
судових доказів у справі, що розслідується 
або яка розглядається судом.
Тактичні принципи судової експерти-

зи характеризують найбільш суттєві вихід-
ні положення її тактики та з урахуванням 
специфіки кримінального і цивільного су-
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дочинства обумовлюють необхідність за-
стосування системи загальних та спеціаль-
них тактичних прийомів і рекомендацій, 
за допомогою яких ці принципи реалізу-
ються у процесі розслідування та судового 
розгляду справи.
Зміст загальних тактичних прийомів 

полягає у найбільш раціональних діях 
суб’єктів процесуальної діяльності з під-
готовки, призначення та проведення су-
дової експертизи (незалежно від її виду 
та вирішуваних завдань). Спеціальні так-
тичні прийоми – це найбільш раціональні 
та ефективні способи дій суб’єктів проце-
суальної діяльності, що залежать вже від 
конкретного завдання та властивостей до-
сліджуваного об’єкти в певному виді судо-
вої експертизи.
Особливості процесуальної регламен-

тації призначення судової експертизи у 
Кримінальному процесуальному кодексі 
України та Цивільному процесуальному 
кодексі України визначають специфіку її 
тактики при здійсненні кримінального та 
цивільного су дочинства.
Так, наприклад, у статті 102 Кримі-

нального процесуального кодексу України 
законодавцем чітко встановлені відомості, 
які повинні міститись у висновку експерта 
[4]:

 1) коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціаль-
ність, свідоцтво про присвоєння кваліфі-
кації судового експерта, стаж експертної 
роботи, науковий ступінь, вчене звання, 
посада експерта) та на якій підставі була 
проведена експертиза;

 2) місце і час проведення експертизи;
 3) хто був присутній при проведенні 

експертизи;
 4) перелік питань, що були поставлені 

експертові;
 5) опис отриманих експертом матеріа-

лів та які матеріали були використані екс-
пертом;

 6) докладний опис проведених дослі-
джень, у тому числі методи, застосовані 
у дослідженні, отримані результати та їх 
експертна оцінка;

 7) обґрунтовані відповіді на кожне по-
ставлене питання.

 Окрім того, у висновку експерта 
обов’язково повинно бути зазначено, що 
його попереджено про відповідальність за 
завідомо неправдивий висновок та відмову 
без поважних причин від виконання по-
кладених на нього обов’язків. Та вказано, 
якщо при проведенні експертизи будуть 
виявлені відомості, які мають значення 
для кримінального провадження і з при-
воду яких не ставилися питання, експерт 
має право зазначити про них у своєму ви-
сновку. Висновок підписується експертом.
Система вихідних принципів, що обу-

мовлюють необхідність розробки та вибо-
ру найбільш доцільних загальних і спеці-
альних тактичних прийомів та рекоменда-
цій, які використовуються при підготовці, 
призначенні та проведенні судової екс-
пертизи, повинна охоплювати всі основні 
сторони та елементи її тактики, що забез-
печують законність, обґрунтованість, най-
більшу ефективність експертизи, економію 
часу, засобів та планомірність використан-
ня спеціальних знань для отримання судо-
вих доказів у кримінальних та цивільних 
справах. 
З урахуванням названих вище цілей 

нау     кові положення тактики судової екс-
пертизи, на нашу точку зору, повинні 
включати в себе наступні основні принци-
пи:

1) принцип процесуальної обумовле-
ності тактики;

2) необхідність використання експер-
тизи;

3) обумовленість тактичних прийомів 
та рекомендацій предметом експертизи;

4) раціонального використання мож-
ливостей експертизи;

5) повноти направлених на експертизу 
матеріалів;

6) своєчасності призначення експерти-
зи;

7) забезпечення доказової значущості 
висновків експертизи;

8) організації проведення експертизи;
9) принцип плановості у підготовці, 

призначенні та проведенні експертизи.
Розглянемо зміст кожного із зазначе-

них вище принципів та обумовлену ними 
структуру загальних і спеціальних тактич-
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них прийомів та рекомендацій при прова-
дженні слідчих та судових дій, пов’язаних 
з підготовкою, призначенням та прове-
денням судової експертизи.
Принцип процесуальної обумовле-

ності тактики судової експертизи перед-
бачає сувору відповідність усіх тактичних 
прийомів та рекомендацій вимогам норм 
процесуальних законів, що регламентують 
порядок призначення та проведення екс-
пертизи.
Поняття процесуальної обумовленості 

тактики судової експертизи означає, що 
процесуальний закон, регулюючи проце-
дуру слідчих та судових дій по її підготовці, 
призначенні та проведенні, визначає «так-
тичний простір», тобто кордони найбільш 
доцільного та ефективного використання 
прийомів і рекомендацій, вироблених та 
напрацьованих криміналістичною та судо-
во-слідчою практикою. Слід зазначити, що 
різні процесуальні правомочності осіб, від-
повідальні за ведення справи у криміналь-
ному та цивільному процесі, у тому числі й 
при призначенні судових експертиз, бага-
то у чому визначають відмінність тактич-
них прийомів підготовки, призначення та 
проведення експертиз у кримінальних та 
цивільних справах.
Принцип необхідності використання 

експертизи як засобу доказування визна-
чає тактичну установку на реалізацію вка-
зівок. 
Так, законодавець України в статті 242 

Кримінального процесуального кодексу 
України визначив підстави для проведен-
ня експертизи та зазначив, що «експер-
тиза проводиться експертною установою, 
експертом або експертами, яких залуча-
ють сторони кримінального провадження 
або слідчий суддя за клопотанням сторо-
ни захисту у випадках та порядку, перед-
бачених Кримінальним процесуальним 
кодексом України, якщо для з’ясування 
обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження, необхідні спе-
ціальні знання. Не допускається прове-
дення експертизи для з’ясування питань 
права»[4].
Та у цій же статті імперативно на-

голошено, що слідчий або прокурор 

зобов’язані забезпечити проведення екс-
пертизи щодо:

 – встановлення причин смерті;
 – встановлення тяжкості та характеру 

тілесних ушкоджень;
 – визначення психічного стану підозрю-

ваного за наявності відомостей, які викли-
кають сумнів щодо його осудності, обме-
женої осудності;

 – встановлення віку особи, якщо це 
необхідно для вирішення питання про 
можливість притягнення її до криміналь-
ної відповідальності, а іншим способом не-
можливо отримати ці відомості;

 – визначення розміру матеріальних 
збитків, якщо потерпілий не може їх ви-
значити та не надав документ, що підтвер-
джує розмір такої шкоди, розміру шкоди 
немайнового характеру, шкоди довкіллю, 
заподіяного кримінальним правопору-
шенням.

 Ця імперативна тактична установка 
означає, що якщо експертиза необхідна, 
заміна її іншими засобами доказування не 
може бути виправдана, оскільки веде до 
порушення основної вимоги кримінально-
го та цивільного судочинства про всебіч-
не, повне та об’єктивне дослідження всіх 
зібраних у провадженні доказів. Необхід-
ність же призначення та проведення екс-
пертизи визначається об’єктивною при-
родою, закодованою у слідах криміналь-
них правопорушень доказової інформації, 
для дешифрування якої недостатньо ні 
застосування звичайних логічних методів 
дослідження та спеціальних криміналіс-
тичних знань і технічних засобів, якими 
володіють слідчий і суд, ні використання 
ними знань обізнаних осіб – фахівців без-
посередньо при провадженні слідчих або 
судових дій. У всіх подібних випадках для 
встановлення фактів, які мають значення 
для справи у якості доказу, таких, що ма-
ють вираз самостійного джерела доказів – 
висновку експерта, повинні використову-
ватися лише спеціальні знання обізнаної 
особи – експерта.
Принцип обумовленості тактичних 

прийомів та рекомендацій предметом 
судової експертизи означає, що знання 
предмета експертизи дозволяє слідчому 



87

Êðàâ÷óê Î.Â., Òóðîâåöü Þ.Ì., Ãàþð ².É. - Âèçíà÷àëüí³ àñïåêòè ó òàêòèö³ ï³äãîòîâêè...

та суду тактично правильно визначати за-
вдання, поставлене на вирішення експер-
тизи, обсяг матеріалів, необхідний для її 
проведення, профіль фахівця або судово-
експертної установи та, нарешті, правиль-
но досліджувати, оцінювати і використову-
вати висновок як джерело судового доказу 
у справі.
Тактичний принцип раціонального 

використання можливостей експертизи 
означає постановку перед експертом тіль-
ки тієї частини завдань, які охоплюються 
предметом цього виду експертизи, рішен-
ня якої дійсно обумовлено обставинами 
кримінального правопорушення, що роз-
слідується чи розглядається судом.
Дотримання цього принципу забезпе-

чує раціональне використання спеціаль-
них знань у кримінальному та цивільно-
му судочинстві, створює значну економію 
часу та матеріальних витрат, а також ви-
ключає отримання експертним шляхом 
надлишкової доказової інформації.
Принцип повноти представлених на 

експертизу матеріалів є найважливішим 
тактичним принципом. Він безпосередньо 
випливає з розглянутих вище принципів 
та багато в чому сприяє успішному прове-
денню експертизи. Він охоплює систему 
загальних та спеціальних тактичних при-
йомів і рекомендацій, використання яких 
забезпечує подання експерту всіх необхід-
них вихідних та порівняльних матеріалів, 
а також отримання оптимальної інформа-
ції про умови та обставини їх походження 
або отримання.
Першою необхідною умовою забезпе-

чення повноти наданих у розпорядження 
експерта матеріалів є виявлення та зби-
рання всіх речових доказів, що відобра-
жають властивості та ознаки взаємодіючих 
об’єктів. Це означає, що на експертизу 
слід спрямовувати не тільки видимі сліди 
прямого впливу одного об’єкта на інший 
(сліди рук, ніг, знарядь та інструментів, 
сліди – залишки розділених об’єктів), а й 
матеріальну основу тієї речової обстанов-
ки події кримінального правопорушення, 
з якою взаємодіяв досліджуваний об’єкт. 
Другою важливою умовою забезпечен-

ня повноти матеріалів, які направляються 

на експертизу, є виявлення та повідомлен-
ня експерту всієї необхідної інформації, 
пов’язаної з обставинами походження до-
сліджуваних об’єктів (включаючи показан-
ня сторін з цього приводу).
Нарешті, третя необхідна умова забез-

печення повноти наданих у розпоряджен-
ня експерта матеріалів визначають вимо-
ги, що пред’являються до порівняльних 
матеріалів. Встановлення відповідності 
цих матеріалів цілям експертного дослі-
дження – перше завдання цих вимог. Під 
час її вирішення визначається можли-
вість зіставлення зразків із досліджуваним 
об’єктом та їх повнота. Для цього застосо-
вуються тактичні прийоми огляду речо-
вих доказів, спрямовані на встановлення 
безпосередніх об’єктів дослідження, їх 
тимчасових та матеріальних параметрів, 
а також ідентифікаційна характеристика, 
тобто факторів, що визначають якісну та 
кількісну сторону порівнянності зразків з 
досліджуваним об’єктом. Наступний етап 
вирішення цього завдання передбачає ви-
користання тактичних прийомів отриман-
ня необхідних вільних та експерименталь-
них зразків. Другим, не менш важливим 
завданням, є забезпечення достовірності 
порівняльних матеріалів, що досягається 
на основі застосування системи тактичних 
прийомів, спрямованих на встановлення 
місцезнаходжен ня та дійсності вільних 
зразків, отримання експериментальних 
зразків, а  також відповідне процесуальне 
оформлення дій з вилучення та відібрання 
зразків.
Важливим тактичним принципом, 

який багато у чому визначає ефективність 
експертизи як засобу доказування, є своє-
часність її призначення, яка визначається 
правильним вибором моменту призначен-
ня експертизи. У свою чергу, правильний 
вибір цього моменту залежить від ситуації, 
яка визначається:

1) характером слідчих або судових вер-
сій у провадженні, з яких випливають за-
гальні та часткові експертні завдання;

2) характером зібраних у справі дока-
зів, для дослідження яких необхідна наяв-
ність спеціальних знань;

3) повнотою зібраних матеріалів;



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

88ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2021

4) черговістю проведення різних екс-
пертних досліджень;

5) загальними термінами розслідуван-
ня провадження та строками виконання 
призначених у справі експертиз.
Принцип забезпечення доказової зна-

чущості висновків експертизи становить 
основу тактичних прийомів та рекоменда-
цій, що визначають лінію поведінки особи, 
що здійснює судочинство, по відношенню 
до інших учасників процесу (головним чи-
ном до підозрюваного (обвинуваченого)) 
при підготовці та призначенні експертизи. 
Це обумовлено тим, що ряд слідчих дій, 
пов’язаних з проведенням експертизи, на-
приклад, таких, як отримання порівняль-
них зразків та ознайомлення підозрюва-
ного (обвинуваченого) з постановою про 
призначення експертизи та її висновками, 
певною мірою інформують підозрювано-
го (обвинуваченого) про зібрані у прова-
дженні докази і про подальший перебіг 
розслідування. Тому особа, яка здійснює 
судочинство, має чітко визначати тактику 
здійснення всіх слідчих дій, пов’язаних з 
підготовкою експертизи, самою постано-
вою про її призначення та пред’явлення 
експертного висновку.
Принцип організації проведення екс-

пертизи передбачає необхідність розроб-
ки таких тактичних прийомів та рекомен-
дацій, використання яких буде сприяти 
оперативному та найбільш ефективному 
застосуванню спеціальних знань для вирі-
шення експертних завдань.
Успіх у реалізації цього принципу буде 

можливим лише у тому випадку, якщо осо-
ба, яка призначає експертизу, добре знає 
не тільки процесуальні, а й організаційні 
основи її проведення, а саме: у першу чер-
гу, основи проведення експертизи у судо-
во-експертних установах.
Так, тактичні прийоми організації 

проведення експертиз охоплюють:
- визначення найбільш раціонального 

обсягу досліджень, що проводяться при 
проведенні кожної з призначених експер-
тиз;

- високу культуру оформлення всіх ма-
теріалів, які направляються на експерти-

зу (включаючи упаковку, що забезпечує їх 
збереження);

- визначення найбільш раціональної 
послідовності проведення різних експерт-
них досліджень одних і тих же об’єктів;

- організацію виробництва «міжвідом-
чих» комплексних експертиз (наприклад, 
медико-криміналістичних, медико-авто-
технічних та інших);

- оперативне забезпечення процесу 
проведення експертиз додатковими мате-
ріалами (зразками для порівняння, а та-
кож натурними моделями, довідниками, 
Державними стандартами, Технічними 
умовами, кресленнями деталей та механіз-
мів, якими не володіють судово-експертні 
установи);

- організацію оглядів об’єктів, що зна-
ходяться поза межами судово-експертних 
установ, та участь у цих оглядах разом з 
експертами ще й працівників органів роз-
слідування та суду.
Одним з важливих принципів такти-

ки експертизи є планування конкретних 
слідчих та судових дій, пов’язаних з під-
готовкою, призначенням та проведенням 
судових експертиз.
Планування слідчих та судових дій, що 

забезпечують певну послідовність у підго-
товці та проведенні експертизи, по суті, є 
початком реалізації всієї системи тактич-
них принципів, загальних та спеціальних 
прийомів і рекомендацій, спрямованих на 
найбільш ефективне та дієве використан-
ня спеціальних знань у кримінальному та 
цивільному судочинстві.
Спільність завдань, що виникають при 

плануванні проведення судових експер-
тиз, у рамках здійснення кримінального 
та цивільного судочинства, в певній мірі 
обумовлює й спільність змісту його осно-
вних елементів. Так, після визнання необ-
хідності у призначенні та проведенні екс-
пертизи особа, яка здійснює судочинство, 
може почати планомірну підготовку до 
цього, керуючись планом наступного (ав-
торського) формату, що включає у себе на-
ступні питання:

1) які спеціальні знання необхідні для 
встановлення факту чи фактів, пошук та 
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з’ясування якого (яких) відбувається у 
рамках провадження?;

2) які реальні можливості сучасних ме-
тодів експертного дослідження, яка осо-
ба або судово-експертна установа має такі 
можливості? Кому може бути доручено 
проведення експертизи ?;

3) які завдання, що слідують із слідчих 
або судових версій, слід поставити перед 
фахівцями ?;

4) які вихідні матеріали (речові докази, 
протоколи слідчих або судових дій) пови-
нні бути зібрані та надані експерту та які 
матеріали додатково повинні бути вияв-
лені, відібрані та надані у розпорядження 
експерта ?;

5) які порівняльні матеріали повинні 
бути виявлені, відібрані та представлені 
експерту для вирішення поставлених пе-
ред ним завдань ?;

6) які процесуальні дії (допити підозрю-
ваних (обвинувачених), потерпілих, свід-
ків, пред’явлення предметів для впізнан-
ня, відтворення обстановки та обставин 
події кримінального правопорушення) не-
обхідно здійснити перед відібранням зраз-
ків та ознайомлення учасників процесу з 
постановою (ухвалою) про призначення 
експертизи ?;

7) у якому обсязі (залежно від тактич-
них результатів вище зазначених дій) по-
винні бути повідомлені експерту фабула 
справи та конкретні цілі експертизи, ви-
кладені у постанові (ухвалі) про її призна-
чення ?;

8) які організаційні заходи повинні 
бути здійснені для найбільш оперативного 
та ефективного проведення експертизи у 
судово-експертній установі або фахівцем, 
який не є його співробітником?

Висновки
Підсумовуючи, слід акцентувати, що 

основні положення у реалізації тактики 
підготовки, призначення та проведення 
судової експертизи відіграють визначаль-
ну роль у проведенні експертного дослі-
дження, встановленні доказової бази у 
провадженнях, підтвердженні або спрос-
туванні фактів, які мають вирішальне значен-
ня у прийнятті законного рішення судом.-

Їх знання та вміння застосувати на практи-
ці вимагають від судових та правоохорон-
них органів, криміналістів вдосконалення 
вже дійсних тактик у проведенні слідчих 
та судово-експертних дій, а також розро-
блення нових прийомів щодо збирання 
доказової бази вчинення правопорушен-
ня.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері процесуально-правової та криміна-
лістичної діяльності, вважаємо за актуаль-
ні подальші дослідження відповідної спря-
мованості, адже останні створюватимуть 
перспективи теоретичних та практичних 
напрацювань та сприятимуть розв’язанню 
проблемних питань на цьому напрямку.
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and prospects for the development of crimi-
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АНОТАЦІЯ 
Викладаються правові основи та перспек-

тиви розвитку криміналістики у світлі пра-
вової реформи у державі. Розглянуто процесу-
ально-правові та криміналістичні питання 
щодо використання можливостей експертизи 
у виявленні, фіксації та дослідженні доказової 
бази щодо вчинення кримінального правопо-
рушення, а також обґрунтована необхідність 
ефективної співпраці працівників слідчих ор-
ганів, суду, експертів та криміналістів для 
якісного та об’єктивного виконання завдань 
кримінального провадження. Сформовані та 
наведені пропозиції щодо вдосконалення так-
тики підготовки, призначення та проведення 
судової експертизи у кримінальному та ци-
вільному провадженні. Акцентується ваго-
мість значення процедури підготовки та при-
значення експертизи, а також наголошується 
на необхідності вивчення та обізнаності осо-
би, яка здійснює провадження, у тактиці та 
методиці проведення ряду судових експертиз, 
з метою професійного розуміння мети та 
призначення кожної конкретної експерти-
зи. Зроблені висновки та надані рекомендації 
щодо узгодженого застосування норм чинного 
законодавства у практичній діяльності екс-
перта, криміналіста, слідчого та судді. На-
голошено на необхідності наукової співпраці 
вчених, практичних працівників для реаліза-
ції завдань та принципів кримінального та 
цивільного провадження.
Ключові слова: експертиза, експерт, кри-

мінальний процес, криміналістика, кримі-
нальне провадження, цивільне провадження, 
тактика.

country. The authors consider procedural, 
legal and forensic issues regarding the use 
of expertise in identifying, recording and 
investigating the evidence base of a crimi-
nal offense, as well as the need for effective 
cooperation of investigators, courts, experts 
and forensic scientists for quality and objec-
tive performance of criminal proceedings. 
The article contains and presents proposals 
for improving the tactics of preparation, ap-
pointment and conduct of forensic examina-
tion in criminal and civil proceedings. The 
authors of the article also emphasize the im-
portance of the procedure of preparation 
and appointment of expertise, emphasize 
the need to study and awareness of the per-
son conducting the proceedings, tactics and 
methods of conducting a number of forensic 
examinations, in order to professionally un-
derstand the purpose and purpose of each 
examination. The authors of the article made 
conclusions and provided recommendations 
on the coordinated application of current 
legislation in the practice of experts, forensic 
scientists, investigators and judges. The 
authors stressed the need for scientifi c 
cooperation of scientists, practitioners 
to implement the tasks and principles of 
criminal and civil proceedings.

Keywords: examination, expert, criminal 
proceedings, criminology, criminal proceed-
ings, civil proceedings, tactics.
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ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍßÕ ÏÎ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÍÞ ÄÎÂÊ²ËËß

Излагаются правовые основы и перспек-
тивы развития уголовного процесса в свете 
правовой реформы в государстве. Рассмо-
трены процессуально-правовые и кримина-
листические вопросы о целесообразности и 
эффективности привлечения специалиста 
ветеринара при проведении осмотра места 
происшествия и криминалистическом ос-
мотре животных по уголовным производ-
ствам по загрязнению окружающей среды с 
целью качественного выявления, фиксации 
и исследования доказательной базы соверше-
ния указанной категории уголовных престу-
плений, а также обоснована необходимость 
эффективного сотрудничества работников 
следственных органов и криминалистов для 
качественного и объективного выполнения 
задач уголовного судопроизводства, улучше-
ния инновационной политики Украины. 
Сформированы и приведены предложения по 
улучшению методики исследования следовой 
картины по уголовным правонарушениям 
против окружающей среды. Раскрывает-
ся значение и место этих новелл в системе 
права и криминалистики в целом. Сделаны 
выводы и даны рекомендации по согласован-
ному применения норм действующего зако-
нодательства в практической деятельности 
криминалиста и следователя. Привлечено 
внимание на необходимости дальнейшего на-
учного сотрудничества ученых, специалистов 
в области материального и процессуального 
права.
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Ключевые слова: уголовный процесс, кри-
миналистика, осмотр, осмотр места проис-
шествия, животные, правоохранительные 
органы, досудебное расследование, уголовное 
производство, ветеринария, специалист.

Постановка проблеми
 З урахуванням стрімкого зростання 

випадків незаконного забруднення навко-
лишнього середовища в Україні та світі, 
збільшення кількості розпочатих кримі-
нальних проваджень вказаної категорії та 
занепокоєння активістів нашої планети 
щодо збереження природи, у зазначеній 
статті буде здійснена спроба надати оцінку 
ефективності залучення правоохоронни-
ми органами та криміналістами, зокрема, 
профільних спеціалістів для виявлення, 
фіксації та збирання доказової бази щодо 
підтвердження фактів та вини у порушен-
ні екологічної безпеки, невжиття заходів 
щодо ліквідації наслідків екологічного за-
бруднення, забруднення або псування зе-
мель, знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу та порушення ветеринар-
них правил, оскільки згідно з інтерв’ю голо-
ви Державної екологічної інспекції України 
Андрія Мальованого від 13 січня 2021 року 
щороку в Україні утворюється більше 470 
млн. тонн промислових та побутових відхо-
дів. Населення зменшується, проте обсяги 
сміття тільки ростуть: у середньому одна 
людина продукує 250-300 кілограмів на рік. 
93% непотребу вивозять на сміттєзвалища 
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та полігони, більше 2% спалюють, а лише 
4,5% йде на переробку [1].
Специфічність та унікальність розсліду-

вання кримінальних правопорушень проти 
довкілля вимагають від судових та право-
охоронних органів, криміналістів розро-
блення нових методик щодо збирання до-
казової бази вчинення вказаних правопо-
рушень та удосконалення вже чинних ме-
тодик, норм кримінального та криміналь-
ного процесуального законодавства щодо 
боротьби із кримінальною протиправною 
поведінкою осіб-правопорушників у відно-
шенні рослинного та тваринного світу зо-
крема, з метою подальшого невід’ємного 
використання вказаних норм та методик 
у проведенні ефективного розслідування, 
збору доказової бази, у встановленні та при-
тягненні винних осіб до відповідальності.
Це покладає особливу відповідальність 

на правоохоронні органи та криміналістів 
щодо проведення якісного та легітимного 
досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях зазначеної категорії, повно-
го та неупередженого збору доказової бази, 
що не уявляється можливим без суворого 
дотримання процедури законності. У цьому 
і полягає актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень -
та публікацій

Проведений аналіз [1–8] показав, що 
вчені та практики неодноразово досліджу-
вали діяльність правоохоронних органів та 
криміналістів по збиранні доказової бази, 
проведенні слідчих дій у цілому та її окре-
мі аспекти зокрема. Проте розгляд питання 
щодо можливості та доцільності залучення 
спеціаліста при проведенні криміналістич-
ного огляду тварин у випадках встановлен-
ня фактів забруднення навколишнього се-
редовища вимагає детального дослідження 
та аналізу.

Мета статті – на підставі проведено-
го теоретичного аналізу та власного прак-
тичного досвіду розглянути доцільність та 
ефективність залучення спеціаліста (вете-
ринарного лікаря) при проведенні огляду 
місця події та криміналістичному огляді 
тварин у кримінальних провадженнях по 

забрудненню довкілля, а також обґрун-
тувати необхідність ефективної співпраці 
працівників слідчих органів, ветеринарних 
спеціалістів та криміналістів для якісного 
та об’єктивного виконання завдань кримі-
нального провадження та покращення ін-
новаційної політики України взагалі.

Виклад основного матеріалу
Згідно з інформацією у всесвітній ме-

режі Інтернет [2] за п’ять років (у період з 
2016 по 2021 роки) кількість побутових від-
ходів в Україні збільшилася майже на 40%. 
Так, якщо у 2016 році українці викинули 
11 млн. тонн сміття, то вже у 2021 році ця 
цифра зросла до 15 млн. тонн, з них 94% 
відправили на полігони, проте лише 6% – 
утилізували або відправили на вторинне пе-
рероблювання.
Невтішні речі лунають із вуст Андрія 

Мальованого, голови Державної екологіч-
ної інспекції України, який, зокрема, за-
значає, що ситуація з утилізацією відходів 
в Україні разюче різниться від того, що від-
бувається в країнах Євросоюзу. Так, 47% 
побутового сміття країни ЄС спрямовують 
на переробку і цей відсоток постійно зрос-
тає. Ще 28% знищують шляхом спалення, 
виробляючи при цьому енергію, яка йде в 
тепло – та енергосистеми. А на полігони для 
захоронення у Європі надходить лише 23%.
В Україні ж сміттєзвалища та полігони 

займають понад 9 тисяч гектарів. Це площа 
цілого міста Кременчук Полтавської облас-
ті або міста Хмельницький. З них третина 
не відповідає нормам екологічної безпеки. 
Шкідливі речовини просочуються в атмос-
феру та ґрунт, в підземні води та поверхне-
ві водоймища, порушують функціонування 
екосистем, завдають шкоди сільському гос-
подарству. А викиди звалищного газу ще й 
спричиняють негативний вплив на зміну 
клімату [1].
За вказаної ситуації неминуче страждає 

рослинний та тваринний фонд нашої дер-
жави та цілого світу, як наслідок – страждає 
людство.

 Адже класики медицини роблять такий 
висновок: медицина зберігає людину, ве-
теринарія ж оберігає людство. Недарма в 
багатьох країнах найбільш уживаним є по-
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няття «Ветеринарна медицина». І справді, 
ветеринарний лікар постійно веде боротьбу 
з зооантропонозами – хворобами, загальни-
ми для тварин і людини [3]. Цим самим він 
охороняє здоров’я людей від багатьох не-
безпечних хвороб: сибірської виразки, ска-
зу, бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу 
та цілого ряду інших. Крім того, ветеринар-
ний лікар здійснює нагляд за санітарною 
якістю м’яса, молока, яєць та інших продук-
тів тваринництва. Якість зазначених про-
дуктів нерідко постає причиною не тільки 
поодиноких, а й масових захворювань лю-
дини.

 Існує тісний зв’язок медицини люд-
ської з медициною ветеринарною. Це 
простежується історично. На всіх стаді-
ях становлення обидві науки і практичне 
застосування їх досягнень йшли поряд. 
Пояснення просте: дуже багато у людей 
і тварин спільних захворювань. І майже 
однакові причини їх виникнення, особли-
вості прояву та перебігу. У зв’язку з цим 
у медичних і ветеринарних лікарів багато 
спільних прийомів і навичок у лікуванні, 
а також завдань і заходів боротьби з хво-
робами. До того ж, обидві науки взаємо-
залежні. Медицина, наприклад, ставить 
досліди на тваринах, відпрацьовує на них 
хірургічні операції та випробовує ліки, 
вакцини, призначені для людей. У свою 
чергу, ветеринарні дослідники теж багато 
взяли з медицини.

 З урахуванням вищевикладеного стає 
зрозумілим, що при збиранні та досліджен-
ні доказової бази щодо вчинення кримі-
нальних правопорушень проти довкілля 
криміналістичній науці не обійтись без цих 
«наук-побратимів»: ветеринарії та медици-
ни, оскільки наслідки забруднення довкіл-
ля неминуче знаходять своє відображення 
на рослинах та тваринах, які на собі перши-
ми відчувають згубний вплив протиправної 
діяльності люди по забрудненню.

 Але в розумінні людей необізнаних 
медицина, ветеринарія та криміналістика 
далекі одна від одної. Така думка склала-
ся внаслідок того, що медицина з величез-
ної кількості живих істот на Землі обрала 
об’єктом своїх досліджень і турбот людину. 
На ній вона зосередила науку і практику, 

свою думку і свої сили, свої знання і свої ре-
сурси, свої дії.

 У ветеринарії наука і практика охоплю-
ють безліч живих об’єктів, які у своїй біль-
шості різко відрізняються один від одного 
видовими і морфологічними особливостя-
ми, способом існування, відтворенням собі 
подібних та іншими ознаками. І ще одна іс-
тотна відмінність: тварини безсловесні, що 
і де болить, вони сказати не можуть. Отже, 
ветеринарному лікарю часто буває набага-
то важче, ніж медику, розпізнати хворобу. 
Під словом тварини ми розуміємо також і 
домашніх тварин, і звірів, і птицю, і риб, 
і бджіл. Звідси, у свою чергу, витікають 
і особливості щодо оцінки хворобливого 
процесу, визначаються методи та масштаб 
лікувально-профілактичних заходів, прово-
диться їх економічна оцінка. Ось цією спе-
цифікою визначаються складність завдань 
ветеринарії, її місце в житті суспільства, а 
також на виробництві.

 Наука ж криміналістика – це наука про 
закономірності кримінально-протиправної 
діяльності людини, техніку, тактику та ме-
тодику виявлення та розслідування кримі-
нальних правопорушень.

 Постає логічне запитання: як же можуть 
бути поєднанні на практиці ветеринарія та 
криміналістика? Відповідь проста: при про-
веденні огляду місця події для виявлення 
ознак вчинення кримінального правопору-
шення.
Кримінальний процесуальний кодекс 

України передбачає такі види огляду:-
1) місця події, 2) місцевості, 3) приміщення, 
4) речей, 5) документів, 6) кореспонденції, 
7) трупа (статті 237-238, 262 Кримінального 
процесуального кодексу України) [4]. Окрім 
цього, фактично ще існує огляд тварин.
Огляд місця події, за визначенням 

Щербаковського М.Г., – це слідча дія, ме-
тою якої є виявлення слідів правопорушен-
ня, речових доказів, з’ясування обставин 
злочину, а також інших обставин, які мають 
значення для справи, а змістом – безпосе-
реднє сприйняття, аналіз та фіксація слід-
чим різних матеріальних об’єктів та еле-
ментів [5, С. 44].
Або огляд місця події, за словами 

Васильєва О.М., – це слідча дія, яка полягає 
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у дослідженні слідчим місця події шляхом 
безпосереднього особистого його сприйнят-
тя та фіксації з метою виявлення слідів зло-
чину та інших речових доказів, з’ясування 
обстановки події, а також інших обставин, 
що мають значення для справи [6, С. 257].
Зокрема, Крилов І.П. вказує, що огляд 

– процесуальна дія, яка складається із спо-
стереження (під спостереженням необхідно 
розуміти не лише огляд, але і сприйняття 
за допомогою усіх органів почуттів: нюху, 
дотику, слухового сприйняття) та вивчення 
різних об’єктів для встановлення та закрі-
плення доказів та інших обставин, які ма-
ють значення для справи [7, С. 302].
Жогін М.В. вказує, що слідчий огляд 

представляє собою безпосереднє виявлен-
ня, сприйняття та дослідження слідчим 
об’єктів, які мають значення для справи, їх 
ознак, властивостей, стану та розташуван-
ня. Є самостійною невідкладною слідчою 
дією [8, С. 322]. 
Зазначимо, що місце події – це ділянка 

місцевості (у тому числі водойма), примі-
щення, транспортний засіб, у межах якого 
виявлені сліди (ознаки) вчиненого кримі-
нального правопорушення. 
Об’єктами огляду місця події висту-

пають: ділянка місцевості, приміщення, 
певний простір або територія – ліс, поле, 
а також віртуальний простір (у випадках 
кіберправопорушень), де виявлені сліди 
правопорушення; труп, жива істота – на-
приклад, тварина; окремі сліди криміналь-
ного правопорушення та злочинця; речі та 
документи, які перебувають на місці події; 
обстановка (різні речі матеріального світу) 
місця події. 
Розглянемо більш детально можливості 

огляду тварини.
 Так, огляд – найдавніший простий і до-

ступний кожному метод дослідження тва-
рини. Його проводять при денному світлі 
або при хорошому штучному освітленні 
неозброєним оком.

 При загальному огляді власник тва-
рини, а також слідчий та криміналіст, які 
оглядають тварину, можуть визначити такі 
складові, як: статура, вгодованість, поло-
ження тіла в просторі, стан слизових оболо-
нок, шкіри та волосяного покриву, виявити 

місця пошкоджень, збудження, пригнічен-
ня тварини.

 Місцевий зовнішній і внутрішній огляд 
із застосуванням спеціальних методів і ін-
струментів здійснює ветеринарний фахі-
вець, коли необхідно з’ясувати, чи не хворіє 
ця тварина.

 1. Положення тіла, або поза.
 Положення тіла може бути добровіль-

не, тобто природне (фізіологічне) стояче 
або лежаче, і вимушене стояче або лежаче. 
Здорові тварини легко змінюють положен-
ня тіла.

 2. Статура характеризується ступенем 
розвитку кістяка і м’язів.

 3. Вгодованість.
 Розрізняють хорошу, задовільну, неза-

довільну (погану) вгодованість, виснажен-
ня, ожиріння.

 4. Темперамент – це швидкість і ступінь 
реакції тварини на різні зовнішні подразни-
ки.

 Його визначають, спостерігаючи за 
поведінкою тварини, виразом її очей, ру-
хами вушних раковин («грою вухами»). 
Розрізняють живий і флегматичний темпе-
рамент.

 У молодих тварин темперамент зазви-
чай живий та грайливий.

 Флегматичний темперамент проявля-
ється менш швидкою реакцією на зовнішні 
подразники. Тварини нерідко малорухливі, 
ліниві.

 5. Огляд шкіри і шкірного покриву.
 При огляді волосяного та шкірного по-

криву у великої рогатої худоби відзначають: 
довжину волосся, чи воно гладко прилягає 
або скуйовджене, блищить або матового ко-
льору (тьмяний); забрудненість (на стегнах, 
підгрудді та боках може бути «навал» – за-
сохлі бруд і гній); чи є облисіння, чи міцно 
сидить волосся в цибулинах; наявність або 
відсутність линяння.

 У здорових тварин волосяний покрив 
блискучий. У теплу пору року він корот-
кий, гладкий і щільно прилягає до шкіри. 
У зимовий період волосся довше. Линяння 
– нормальне явище.

 Випадіння волосся на окремих ділян-
ках шкіри, облисіння – ознаки захворюван-
ня (наприклад, лишай, воші і т.п.).
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 Температуру шкіри визначають, тор-
каючись тильною стороною руки до частин 
тіла: у корів – це шкіра біля ріг, вуха, кін-
цівки; у коня – вуха, кінцівки; у собак – кін-
чик хвоста і ніс. Підвищення температури 
супроводжується гарячковим захворюван-
ням, сильним занепокоєнням тварини та її 
перегріванням.

 Шкіра більшості тварин містить пігмент, 
що забарвлює її в темний колір. Колір шкі-
ри визначають на пігментованих ділянках. 

 При хворобливих станах він змінюєть-
ся і набуває синюшного, жовтого, почерво-
нілого або білого кольору.

 При індивідуальному огляді хворої 
тварини слідчим та криміналістом у разі 
виявлення ними на шкірі тварини набря-
ків, висипів, струпів, виразок слід негайно 
звернутися до ветеринарного фахівця для 
роз’яснень, правильної фіксації їх у прото-
колі, попередньої діагностики захворюван-
ня, а також для надання кваліфікованої до-
помоги тварині та порятунку її життя.

 6. Огляд слизових оболонок.
 До них відносять слизову оболонку 

очей, порожнини носа, губ, у самок – пере-
додня піхви.

 У великої рогатої худоби в нормі слизо-
ва оболонка носа і нижньої губи блідо-ро-
жевого кольору, передодня піхви – зі слабо-
жовтуватим відтінком.

 При хворобливому стані тварини слизо-
ві оболонки можуть набувати синюшності, 
жовтуватості, почервоніння і збліднення. 
Може мати місце ушкодження слизових 
оболонок: подряпини, рани, виразки, гній-
ники.

 Слизові оболонки набувають синього 
відтінку при ураженнях різними хімікатами 
та отрутою.

 Жовтяничне фарбування пов’язано із 
захворюванням печінки.

 Почервоніння можливе при напруже-
ній роботі, особливо при високій зовнішній 
температурі.

 Збліднення слизових оболонок вказує 
на внутрішню кровотечу: при розривах пе-
чінки, нирок, аорти, великих кровоносних 
судин, при анемії.

 У тварин за допомогою огляду, аускуль-
тації (прослуховуванні звуків), перкусії (ви-

стукування), пальпації (обмацування кін-
чиками пальців або долонею) досліджують 
лімфатичні вузли і судини, серце та крово-
носні судини. Цю функцію при проведенні 
огляду необхідно доручити лише ветери-
нарному фахівцеві.

 7. Огляд органів дихання.
 Спочатку оглядають носові отвори – ніз-

дрі можуть бути звужені або, навпаки, роз-
ширені, можливо одностороннє або двосто-
роннє западання крил носа. Напруженість 
дихання можна визначити за ступенем руху 
крил носа. При посиленому диханні крила 
носа широко розкриваються і отвори ніз-
дрів набувають округлої форми.

 8. Огляд органів травлення.
 Досліджують «жуйку». Звертають увагу 

на час появи її після прийому корму, кіль-
кість жуйних періодів протягом доби, їх 
тривалість, число жувальних рухів. Велика 
рогата худоба жує ритмічно, з певною 
швидкістю. Протягом доби число жуйних 
періодів коливається від трьох до шести. 
Тривалість кожного з них від 30-40 хвилин 
до 1 години. Залежно від характеру корму 
«жуйка» починається не пізніше 20-30 хви-
лин після прийому їжі.

 Розлад «жуйки» відбувається при захво-
рюванні передшлунків, сичуга, кишківни-
ка, печінки, при наявності інфекційних та 
інвазійних хвороб. При цьому відзначають 
сповільнену, рідкісну, коротку і мляву «жуй-
ку».

 Звертають увагу на вихідний з рота 
запах. Ознаками хвороби тварини мо-
жуть бути запах ацетону, солодкуватий або 
гнильний.

 9. Огляд опорно-рухового апарату.
 Під опорно-руховим апаратом розумі-

ють кістково-м’язову систему та сполучні 
тканини кінцівок. При огляді звертають 
увагу на те, як тварина пересувається. У 
здорової тварини крок рівномірний по до-
вжині і часу для всіх кінцівок.

 10. Огляд очей.
 Його проводять при розсіяному ден-

ному або штучному освітленні. Спочатку 
визначають загальну зорову здатність тва-
рини. При частковій або повній втраті зору 
вона стає полохливою, обережною у рухах. 
Лякається раптових різких звуків, окриків. 
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Сліпі тварини напружують слух, тримають 
вуха напруженими або безперервно руха-
ють ними («грають», «стрижуть вухами»). 
Під час руху такі тварини високо підніма-
ють кінцівки, особливо грудні, як ніби пе-
ресуваються по воді.

 Потім оглядають орбіту: її форму, стан 
шкіряного покриву (екземи, рани, перело-
ми кісток, набряки, запалення, флегмони і 
т.п.); визначають, чи немає місце витрішку-
ватість. Звертають увагу на цілісність повік, 
розташування вій, стан кон’юнктиви, рогів-
ки.

 Криміналісту, слідчому та ветеринарно-
му фахівцю, які проводять огляд тварини, 
необхідно постійно пам’ятати та дотриму-
ватись заходів безпеки, оскільки недотри-
мання елементарних вимог безпеки при 
поводженні з тваринами може призвести 
до травматизму як ветеринарного фахівця, 
слідчого, криміналіста та господаря твари-
ни, так і самої тварини зокрема.

 Огляд тварини бажано проводити у 
присутності її господаря, спокійно, лагідно 
і впевнено. Кожен раз, наближаючись до 
тварини або заходячи у стійло, до «верста-
ту» (гнізда), необхідно попереджати їх рів-
ним, наказовим голосом. Не слід допускати 
грубих окриків та побоїв.

 При огляді тварини особа, яка прова-
дить його (слідчий, криміналіст, ветери-
нарний фахівець), повинна знати не тільки 
прізвисько тварини, її стать, вік, прикме-
ти, темперамент та звички, проте і методи 
фіксації (утримання при проведенні огляду 
певних ділянок тіла тварини, а також при 
наданні лікарської допомоги). 

 Усе це, на наш погляд, допоможе слід-
чому та криміналісту зробити огляд біл     ьш 
якісним, деталізованим та дієвим, а для тва-
рини вказану процедуру максимально не 
подразливою. 

Як висновок, до статті зазначимо, що, 
на нашу думку, специфічність та унікаль-
ність розслідування кримінальних право-
порушень проти довкілля вимагають від 
судових та правоохоронних органів, кри-
міналістів розроблення нових методик 
щодо збирання доказової бази вчинення 
вказаних правопорушень та удосконален-

ня вже чинних методик щодо боротьби із 
кримінальною протиправною поведінкою 
осіб-правопорушників, з метою подальшо-
го невід’ємного використання вказаних 
напрацювань у проведенні ефективного 
розслідування, збору доказової бази, у вста-
новленні та притягненні винних осіб до від-
повідальності.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері процесуально-правової та криміна-
лістичної діяльності, вважаємо за актуальні 
подальші дослідження відповідної спря-
мованості, адже останні створюватимуть 
перспективи теоретичних та практичних 
напрацювань та сприятимуть розв’язанню 
проблемних питань на цьому напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Викладаються правові основи та перспек-

тиви розвитку криміналістики у світлі право-
вої реформи у державі. Розглянуто процесуаль-
но-правові та криміналістичні питання щодо 
доцільності та ефективності залучення фа-
хівця ветеринара при проведенні огляду місця 
події та криміналістичному огляді тварин у 
кримінальних провадження по забрудненню 
довкілля, з метою якісного виявлення, фікса-
ції та дослідженні доказової бази щодо вчинен-
ня вказаної категорії кримінальних правопо-
рушень, а також обґрунтована необхідність 
ефективної співпраці працівників слідчих 
органів та криміналістів для якісного та 
об’єктивного виконання завдань кримінально-
го провадження та покращення інноваційної 
політики України. Сформовані та наведені 
пропозиції щодо покращення методики дослі-
дження слідової картини у кримінальних пра-
вопорушеннях проти довкілля. Розкривається 
значення та місце цих новел у системі права 
та криміналістики у цілому. Зроблені висно-
вки та надані рекомендації щодо узгодженого 
застосування норм чинного законодавства 
у практичній діяльності криміналіста та 
слідчого. Привернуто увагу на необхідність по-
дальшої наукової співпраці вчених, спеціаліс-
тів у галузі матеріального та процесуального 
права.
Ключові слова: кримінальний процес, кри-

міналістика, огляд, огляд місця події, твари-
ни, правоохоронні органи, досудове розслідуван-
ня, кримінальне провадження, ветеринарія, 
спеціаліст.

Kopanchuk V. A. 
INVOLVEMENT OF A SPECIALIST 

AS A MANDATORY NORM WHEN 
CONDUCTING AN INSPECTION OF THE 
SCENE AND FORENSIC EXAMINATION 
OF ANIMALS IN CRIMINAL CASES ON 

ENVIRONMENTAL POLLUTION
The article outlines the legal foundations and 

prospects for the development of criminal procedure 
and forensic science in the light of legal reform in the 
state. The article deals with procedural, legal and fo-
rensic issues about the feasibility and effectiveness of 
involving a veterinarian specialist when inspecting 
the scene in criminal cases on environmental pollu-
tion. A specialist is involved in order to qualitatively 
identify, record and study the evidence base for com-
mitting this category of criminal offenses. The ar-
ticle substantiates the need for effective cooperation 
between investigators and forensic experts for the 
qualitative and objective implementation of the tasks 
of criminal proceedings, improving the innovation 
policy of Ukraine. Proposals for improving the meth-
odology for studying the trace picture of criminal of-
fenses against the environment have been formulated 
and presented. The meaning and place of these short 
stories in the system of law and forensic science in 
general are revealed. The conclusions were drawn 
and recommendations were given on the coordinated 
application of the norms of the current legislation in 
the practical activities of a criminologist and an in-
vestigator. Attention is drawn to the need for further 
scientifi c cooperation of scientists, specialists in the 
fi eld of substantive and procedural law

Keywords: criminal procedure, forensics, in-
spection, inspection of the scene, animals, law en-
forcement agencies, pre-trial investigation, criminal 
proceedings, veterinary medicine, specialist.
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ÏÐÎÒÈÄ²ß ÊÐÈÌ²ÍÎÃÅÍÍÈÌ ÂÏËÈÂÀÌ 
ÇÀÑÎÁ²Â ÌÀÑÎÂÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ 
ÑËÓÆÁÎÞ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Позначено негативний вплив ЗМІ на 
населення. Визначено протидію криміно-
генним впливам засобів масової інформації 
Службою безпеки України як частину спе-
ціальної протидії, де особливе значення має 
кримінально-правове (оперативно-розшуко-
ве і кримінально-процесуальне) реагування 
на криміналізацію і віктимізацію засобами 
масової інформації окремих людей та сус-
пільства. Показано, що ця протидія, відпо-
відно до п. 2 ст. 216 КПК України, здій-
снюється слідчими органів безпеки під час 
досудового розслідування кримінальних пра-
вопорушень. Аналіз положень кримінально-
го законодавства дозволив зробити висно-
вок, що протидія криміногенним впливам 
ЗМІ Службою безпеки України можлива 
головним чином, у межах статей 109, 110, 
258-2, 436 та 442 КК України. Наведено 
статистичні дані, що свідчать про робо-
чий процесуальний механізм притягнення 
до кримінальної відповідальності за вказа-
ними нормами. Виконання інших дій, що 
передбачені Законом України «Про Службу 
безпеки України» доповнюють повноту за-
ходів профілактики, запобігання та при-
пинення криміналізації і віктимізації засо-
бами масової інформації окремих людей та 
суспільства.
Ключові слова: криміналізація, вікти-

мізація, криміногенний вплив, засоби ма-
сової інформації, злочинність, протидія, 
Служба безпеки України.
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Постановка проблеми
Значення засобів масової інформації сьо-

годні важко переоцінити. Вони формують 
світогляд, визначають поведінку людей. 
Проте, непоодинокими є випадки їх нега-
тивного впливу. Вони можуть ставати джере-
лами відкритої або прихованої пропаганди 
насильства, жорстокості, расової, національ-
ної, релігійної та інших видів нетерпимості, 
дискримінації, драматизації криміногенної 
ситуації, романтизації злочинної діяльності, 
шкідливого способу життя тощо. Ця ситуація 
вимагає аналізу з метою прийняття заходів 
оздоровлення. Одним із напрямків такого 
дослідження є визначення протидії криміно-
генним впливам засобів масової інформації 
Службою безпеки України. 

Стан наукового дослідження
Проблем боротьби з негативними 

впливами ЗМІ торкалися у своїх робо-
тах О. М. Бандурка, B. C. Бaтиpгapeєвa, 
О. І. Бугера, В. І. Галаган, B. B. Гoлiнa, 
I. M. Дaньшин, O. M. Джyжa, В. М. Дрьо-
мін, М. О. Д’ячкова, A. П. Зaкaлюк, 
A. Ф. Зeлiнcький, O. Г. Kyлик, O. M. Литвaк, 
O. M. Литвинoв, О. І. Напиральська, 
О. В. Олішевський, B. M. Пoпoвич, 
O. C. Coтyлa, C. Л. Cтpeльцoв, B. Я. Taцiй, 
B. O. Tyлякoв, П. Л. Фpic, M. I. Xaвpoнюк, 
C. Ю. Шocткo, Н. C. Юзiкoвa тa iншi. У їхніх 
працях розглянуті питання характеристики 
засобів масової інформації як фактора ін-
ституціоналізації злочинності, запобігання 
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їх негативному впливу на формування зло-
чинної поведінки неповнолітніх тощо. Про-
те, малодослідженим залишається питання 
протидії негативним впливам ЗМІ Служ-
бою безпеки України.

Мета статті
Визначити та проаналізувати протидію 

криміногенним впливам засобів масової ін-
формації Службою безпеки України.

Виклад основного матеріалу
Криміногенний вплив засобів масової ін-

формації – це криміналізація та віктимізація 
засобами масової інформації окремих лю-
дей та суспільства загалом, що виражається 
у формуванні відповідних світогляду і по-
ведінки шляхом інформаційної діяльності. 
Це, з одного боку, процес формування про-
типравних поведінки та свідомості, а з іншо-
го – процес перетворення особи на жертву 
кримінального правопорушення внаслідок 
виховання віктимної поведінки або нездат-
ності протистояти злочинності. Знаряддям 
впливу є інформація як сукупність відомос-
тей або даних із великою кількістю форм, 
способів і методів її подачі.
Протидія криміногенним впливам ЗМІ 

– це заходи профілактики, запобігання та 
припинення криміналізації і віктимізації за-
собами масової інформації окремих людей 
та суспільства загалом. 
Розглянемо протидію криміногенним 

впливам Службою безпеки України. На неї 
покладається у межах визначеної законодав-
ством компетенції захист державного сувере-
нітету, конституційного ладу, територіальної 
цілісності, економічного, науково-технічного 
і оборонного потенціалу України, законних 
інтересів держави та прав громадян від роз-
відувально-підривної діяльності іноземних 
спеціальних служб, посягань з боку окремих 
організацій, груп та осіб, а також забезпечен-
ня охорони державної таємниці. До завдань 
Служби безпеки України також входить по-
передження, виявлення, припинення та роз-
криття кримінальних правопорушень проти 
миру і безпеки людства, тероризму, корупції 
та організованої злочинної діяльності у сфері 
управління і економіки та інших протиправ-
них дій, які безпосередньо створюють за-

грозу життєво важливим інтересам України 
(ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки 
України») [1].
Відповідно до ст. 24. Закону України 

«Про Службу безпеки України», СБУ від-
повідно до своїх основних завдань, у час-
тині, що стосується цього дослідження, 
зобов’язана:

‒ здійснювати інформаційно-аналітич-
ну роботу в інтересах ефективного прове-
дення органами державної влади та управ-
ління України внутрішньої і зовнішньої 
діяльності, вирішення проблем оборони, 
соціально-економічного будівництва, науко-
во-технічного прогресу, екології та інших 
питань, пов’язаних з національною безпе-
кою України;

‒ виявляти, припиняти та розкривати 
кримінальні правопорушення, розслідуван-
ня яких віднесено законодавством до ком-
петенції Служби безпеки України, проводи-
ти їх досудове розслідування; розшукувати 
осіб, які переховуються у зв’язку із вчинен-
ням зазначених кримінальних правопору-
шень;

‒ здійснювати контррозвідувальні за-
ходи з метою попередження, виявлення, 
припинення і розкриття будь-яких форм 
розвідувально-підривної діяльності проти 
України;

‒ забезпечувати захист державного су-
веренітету, конституційного ладу і територі-
альної цілісності України від протиправних 
посягань з боку окремих осіб та їх об’єднань;

‒ здійснювати відповідно до законо-
давства профілактику правопорушень у сфе-
рі державної безпеки.
Тому Службі безпеки України, її органам 

і співробітникам для виконання покладених 
на них обов’язків надається право:

‒ вимагати від громадян та посадо-
вих осіб припинення правопорушень і дій, 
що перешкоджають здійсненню повнова-
жень Служби безпеки України, перевіряти у 
зв’язку з цим документи, які посвідчують їх 
особу, а також проводити огляд осіб, їх речей 
і транспортних засобів, якщо є загроза втечі 
підозрюваного або знищення чи приховання 
речових доказів злочинної діяльності;

‒ подавати органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування, підпри-
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ємствам, установам, організаціям усіх форм 
власності, обов’язкових для розгляду про-
позиції з питань національної безпеки;

‒ складати протоколи та розглядати 
справи про адміністративні правопорушен-
ня, віднесені законом до компетенції Служби 
безпеки України, проводити особистий огляд, 
огляд речей, вилучення речей і документів, 
застосовувати інші передбачені законом захо-
ди забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення (ст. 25 Зако-
ну України «Про Службу безпеки України»).
Якщо говорити більш предметно в ключі 

цього дослідження, то слід звернутися до п. 2 
ст. 216 КПК України: слідчі органів безпеки 
здійснюють досудове розслідування кримі-
нальних правопорушень, передбачених стат-
тями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-
1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 
330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кри-
мінального кодексу України [2]. Серед цього 
переліку слід виокремити статті 109, 110, 258-
2, 436 та 442 КК України. Саме здійснення 
кримінальних проваджень за цими нормами 
складає ядро спеціальної протидії. Розгляне-
мо їх детальніше. 
У ч. 2 ст. 109 КК України мова йде про 

публічні заклики до насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або до за-
хоплення державної влади, а також розпо-
всюдження матеріалів із закликами до вчи-
нення таких дій. У ч. 3 109 КК України – ті 
самі дії, вчинені з використанням засобів ма-
сової інформації [3]. Звернемо увагу на на-
явність процесуального механізму притяг-
нення до кримінальної відповідальності за 
цією нормою. Це підтверджується відповід-
ними статистичними даними. Так, за 2016 
рік зареєстровано 45 випадків таких діянь 
(7 кримінальних проваджень направлено до 
суду з обвинувальними актами) [4]; за 2017 
рік – 52 (22 кримінальні провадження на-
правлено до суду з обвинувальними актами) 
[5]; за 2018 рік – 72 (17 кримінальних про-
ваджень направлено до суду з обвинуваль-
ними актами) [6]; за 2019 рік – 52 (10 кри-
мінальних проваджень направлено до суду 
з обвинувальним актом) [7]; за 2020 рік – 76 
(14 кримінальних проваджень направлено 
до суду з обвинувальними актами) [8].

У ст. 110 КК України передбачена від-
повідальність за публічні заклики чи розпо-
всюдження матеріалів із закликами до змі-
ни меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, або вчинення 
тих самих дій, що поєднані з розпалюван-
ням національної чи релігійної ворожне-
чі. За 2016 рік зареєстровано 93 випадки 
закликів до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку (33 кримінальні про-
вадження направлено до суду з обвинуваль-
ними актами) [4]; за 2017 рік – 136 (63) [5]; за 
2018 рік – 165 (61) [6]; за 2019 рік – 135 (54) 
[7]; за 2020 рік – 140 (34) [8].
За ч. 1 ст. 258-2 КК України притягують-

ся до відповідальності за публічні заклики до 
вчинення терористичного акту, а також роз-
повсюдження, виготовлення чи зберігання з 
метою розповсюдження матеріалів з такими 
закликами. За ч. 2 цієї норми – ті самі дії, вчи-
нені з використанням засобів масової інфор-
мації. За 2016 рік зареєстровано 20 випадків 
публічних закликів до вчинення терористич-
ного акту, а також розповсюдження, виготов-
лення чи зберігання з метою розповсюджен-
ня матеріалів з такими закликами (1 кримі-
нальне провадження напра влено до суду з 
обвинувальним актом) [4]; за 2017 рік – 0 (0) 
[5]; за 2018 рік – 5 (0) [6]; за 2019 рік – 2 (0) [7]; 
за 2020 рік – 5 (1) [8].
У ст. 436 КК України встановлена від-

повідальність за публічні заклики до агре-
сивної війни або до розв’язування воєнного 
конфлікту, а також виготовлення матеріалів 
із закликами до вчинення таких дій з метою 
їх розповсюдження або розповсюдження 
таких матеріалів. За 2016 рік зареєстровано 
1 випадок пропаганди війни (жодне кримі-
нальне провадження не направлено до суду 
з обвинувальним актом) [4]; за 2017 рік – 1 
(0) [5]; за 2018 рік – 0 (0) [6]; за 2019 рік – 1 
(0) [7]; за 2020 рік – 3 (1) [8].
У ч. 2 ст. 442 КК України закріплена від-

повідальність за публічні заклики до гено-
циду (діяння, умисно вчинене з метою по-
вного або часткового знищення будь-якої 
національної, етнічної, расової чи релігійної 
групи шляхом позбавлення життя членів та-
кої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних 
ушкоджень, створення для групи життєвих 
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умов, розрахованих на повне чи часткове її 
фізичне знищення, скорочення дітонаро-
дження чи запобігання йому в такій групі 
або шляхом насильницької передачі дітей з 
однієї групи в іншу), а також виготовлення 
матеріалів із закликами до геноциду з метою 
їх розповсюдження або розповсюдження та-
ких матеріалів. За 2016 рік не зареєстровано 
випадків публічних закликів до геноциду, а 
також виготовлення матеріалів із закликами 
до геноциду з метою їх розповсюдження або 
розповсюдження таких матеріалів (жодне 
кримінальне провадження не направлено 
до суду з обвинувальним актом) [4]; за 2017 
рік – 1 (0) [5]; за 2018 рік – 2 (0) [6]; за 2019 
рік – 4 (0) [7]; за 2020 рік – 2 (0) [8].

Висновки
Протидія криміногенним впливам за-

собів масової інформації Службою безпеки 
України – це частина спеціальної протидії, 
де особливе значення має кримінально-пра-
вове (оперативно-розшукове і кримінально-
процесуальне) реагування на криміналізацію 
і віктимізацію засобами масової інформації 
окремих людей та суспільства. Ця проти-
дія, відповідно до п. 2 ст. 216 КПК України, 
здійснюється слідчими органів безпеки під 
час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Аналіз положень кримі-
нального законодавства дозволяє зробити 
висновок, що протидія криміногенним впли-
вам ЗМІ Службою безпеки України можли-
ва головним чином у межах статей 109, 110, 
258-2, 436 та 442 КК України. Статистичні 
дані свідчать про робочий процесуальний 
механізм притягнення до кримінальної від-
повідальності за вказаними нормами. Саме 
здійснення кримінальних проваджень по 
цих статтях складає ядро спеціальної про-
тидії. Виконання інших дій, що передбаче-
ні Законом України, «Про Службу безпеки 
України» доповнюють повноту заходів про-
філактики, запобігання та припинення кри-
міналізації і віктимізації засобами масової ін-
формації окремих людей та суспільства.
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SUMMARY 
The purpose of these papers is to identify and 

analyze the counteraction to criminogenic infl uences of 
mass media by the Security Service of Ukraine.

The negative impact of mass media on the population 
is considered. It is determined that they have become both 
a source and an instrument of action on the population, 
determine the criteria for assessing good and evil, form 
stereotypes of behavior. Often these sources are fi lled with 
images of violence and cruelty, racial, national, religious 
and other types of intolerance, dramatization of the 
criminal situation, romanticization of criminal activity, 
harmful lifestyle etc. Together, this has a negative effect 
on the individual, directs him to the wrong path, causes 
fear, sows panic, and harms the health of the population.

The counteraction to criminogenic infl uences of 
mass media by the Security Service of Ukraine is defi ned. 
It is a part of special counteraction, where criminal-legal 
(operative-search and criminal-procedural) response 
to criminalization and victimization by mass media 
of individuals and society is of special importance. It 
is shown that this counteraction, in accordance with 
paragraph 2 of Art. 216 of the Criminal Procedure 
Code of Ukraine, is carried out by investigators of 
security bodies during pre-judicial investigation of 
criminal offenses. The analysis of the provisions of 
the criminal legislation allowed us to conclude that 
counteraction to criminogenic infl uences of the media by 
the Security Service of Ukraine is possible mainly within 
the limits of Articles 109, 110, 258-2, 436 and 442 
of the Criminal Code of Ukraine. The statistical data is 
testifying the working procedural mechanism of bringing 
to criminal responsibility according to the specifi ed 
norms. Implementation of other actions provided by the 
Law of Ukraine ‘About the Security Service of Ukraine’ 
complements the completeness of measures to prevent 
and stop criminalization and victimization individuals 
and society by the media.

Key words: criminalization, victimization, 
criminogenic infl uence, mass media, crime, 
counteraction, Security Service of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Мета статті – визначити та проана-

лізувати протидію криміногенним впливам 
засобів масової інформації Службою безпеки 
України.
Розглянуто негативний вплив засобів ма-

сової інформації на населення. Визначено, що 
саме вони стали і джерелом, і знаряддям дії на 
населення, визначають критерії оцінки добра 
і зла, формують стереотипи поведінки. Часто 
ці джерела наповнені зображеннями насиль-
ства і жорстокості, расової, національної, 
релігійної та інших видів нетерпимості, дра-
матизації криміногенної ситуації, романти-
зації злочинної діяльності, шкідливого способу 
життя тощо. Разом перераховане чинить не-
гативну дію на особистість, направляє її на 
протиправний шлях, викликає страх, сіє пані-
ку, завдає шкоди здоров’ю населення. 
Визначено протидію криміногенним впли-

вам засобів масової інформації Службою безпе-
ки України як частини спеціальної протидії, 
де особливе значення має кримінально-правове 
(оперативно-розшукове і кримінально-процесу-
альне) реагування на криміналізацію і вікти-
мізацію засобами масової інформації окремих 
людей та суспільства. Показано, що ця проти-
дія, відповідно до п. 2 ст. 216 КПК України, 
здійснюється слідчими органів безпеки під час 
досудового розслідування кримінальних пра-
вопорушень. Аналіз положень кримінально-
го законодавства дозволив зробити висновок, 
що протидія криміногенним впливам ЗМІ 
Службою безпеки України можлива головним 
чином, у межах статей 109, 110, 258-2, 436 
та 442 КК України. Наведено статистичні 
дані, що свідчать про робочий процесуальний 
механізм притягнення до кримінальної відпо-
відальності за вказаними нормами. Виконан-
ня інших дій, що передбачені Законом України 
«Про Службу безпеки України», доповнюють 
повноту заходів профілактики, запобігання 
та припинення криміналізації і віктимізації 
засобами масової інформації окремих людей 
та суспільства.
Ключові слова: криміналізація, віктимі-

зація, криміногенний вплив, засоби масової 
інформації, злочинність, протидія, Служба 
безпеки України.
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«ÇÅËÅÍÀ Ê²ÌÍÀÒÀ» ßÊ ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ÔÎÐÌÀ 
ÐÎÁÎÒÈ Ç Ä²ÒÜÌÈ, ÙÎ ÏÎÒÅÐÏ²ËÈ Â²Ä 

ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ

Забезпечення найкраще інтересів ди-
тини як пріоритетна засада формування 
та здійснення дружнього до дитини право-
суддя регламентується як міжнародними 
стандартами,так і законодавчими та норма-
тивно-правовими актами України. 
Україна як член Ради Європи взяла на себе 

зобов’язання у сфері імплементації стандар-
тів щодо захисту дітей – жертв насильства 
або свідків злочинів. Надзвичайно актуаль-
ним та одним із провідних напрямів держав-
ної політики є питання реформ у галузі без-
пеки та захисту прав дітей, забезпечення їх 
найкращих інтересів, впровадження іннова-
ційних методик превентивної роботи. Утім 
доводиться констатувати, що законодавчий 
процес не відповідає суспільним очікуванням, 
щодо збалансованого та системного реформу-
вання законодавства України. З метою при-
ведення роботи поліцейських до міжнародних 
стандартів у сфері ювенальної юстиції та удо-
сконалення системи досудового розслідування у 
справах за участю дітей виникла необхідність 
у забезпеченні єдиного підходу до допиту дітей 
з використанням методики «зелена кімната».
Метою статті є аналіз чинного кри-

мінального процесуального законодавства в 
частині допиту постраждалих дітей. Акцен-
тувати увагу на масштабність випадків сексу-
ального насильства й іншої агресивної поведін-
ки щодо дітей і на необхідність удосконалення 
процесуальних прогалин у чинному законодав-
стві.
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Постановка проблеми
Посилення європейської інтеграції Укра-

їни потребує втілення у правоохоронну 
практику визнаних світовим товариством 
стандартів захисту прав і свобод людини. 
Передусім, це стосується дітей, які внаслідок 
психологічної, соціальної та особистісної не-
зрілості, залежності від дорослих, недостат-
нього життєвого досвіду та багатьох інших 
чинників найменше захищені від небезпек, 
зокрема, виявів сексуального насильства, 
сексуальних зловживань та сексуальної екс-
плуатації.

Стан дослідження проблеми
Наукове опрацювання проблем захисту 

прав дитини проводилось ученими різних 
галузей права. Значний внесок у досліджен-
ня теоретико-правових аспектів процесу 
становлення, розвитку та функціонування 
прав дитини здійснили українські науков-
ці: О.М. Бандурка, І.О. Бандурка, К.Б. Лев-
ченко, Т.І. Мальована, Н.Е. Мілорадова, 
І.ПОсипенко,Н.М. Опольська,С.П. Кота-
лейчук, Н.М. Крестовська, С.В. Несинова, 
С.А. Саблук та ін. 
Дотримання прав дітей із різним про-

цесуальним статусом (потерпілий, сві-
док, підозрюваний)розглядали вчені 
Ю.І. Азаров, М.О. Амонс, І.П. Богаденко, 
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В.В. Бурлака,О.П. Заворіна, Н.В.Іванчук,-
І.І. Кагляк, О.О. Юхно та ін.
Незважаючи на значний інтерес науков-

ців до практичних аспектів забезпечення 
прав та свобод дитини, на сьогодні невирі-
шеною залишається ціла низка питань пра-
вової проблематики в означеній сфері, зо-
крема щодо забезпечення єдиного підходу 
до допиту дітей незалежно від їх статусу у 
кримінальних (потерпілий, свідок, підозрю-
ваний, обвинувачений) провадженнях з ви-
користанням методики «зелена кімната».

Метою статті є аналіз чинного кримі-
нального процесуального законодавства в 
частині допиту постраждалих дітей. Завдан-
ням є дослідження форм роботи з дітьми, що 
можуть застосовуватися органами поліції для 
проведення допиту у кримінальних прова-
дженнях в умовах, що мінімізують та не до-
пустять повторної травматизації психіки ді-
тей усіх вікових категорій та психологічних 
особливостей. 

Наукова новизна дослідження полягає в 
рекомендаціях щодо кримінальних процесу-
альних дій стосовно дітей, зокрема щодо за-
безпечення єдиного підходу до допиту дітей, 
що потерпіли від насильства. 

Виклад основного матеріалу
Сучасний стан проблеми сексуального на-

сильства над дитиною найкраще демонструють 
наявні статистичні дані міжнародного та націо-
нального рівнів. Так, за даними ЮНІСЕФ, кож-
на п’ята дитина в Європі стає жертвою сексу-
ального насильства і 80% випадків – це знайо-
мі, рідні, близькі дитини [1]. За статистичними 
даними, наданими фахівцями підрозділів юве-
нальної превенції органів національної полі-
ції, упродовж 2020 року стосовно дітей учи-
нено 2899 кримінальних правопорушень, від 
яких потерпіло 3 148 дітей, у тому числі 969 
– від тяжких та особливо тяжких. Від злочинів 
проти статевої свободи та недоторканності по-
терпіло 357 дітей. Від кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з домашнім насильством, 
потерпіло 102 дитини. 
Водночас, за результатами дослідження, 

проведеного фахівцями офісу Президен-
та України спільно з Міжнародним союзом 

електрозв’язку, де було опитано понад 5 тис. 
дітей до 18 років і близько 5,5 тис. батьків, 
з’ясувалося, що кожна 5-та дитина в Україні 
потерпає від сексуального насильства. Тобто 
злочини проти статевої свободи та недотор-
канності дітей відрізняються високим рівнем 
латентності: лише про 10 % злочинів стає ві-
домо поліції, ще менше потрапляє до суду[2, 
с. 164].
Як зазначає Уповноважений Президента 

України з прав дитини М.М. Кулеба, у біль-
шості випадків сексуального насильства заці-
кавлені особи не повідомляють до правоохо-
ронних органів через страх слідчої, судової 
тяганини.У випадку відкриття кримінально-
го провадження дитина має дати свідчення 
щонайменше тричі! На практиці був випа-
док, коли дитину опитували понад 100 разів. 
Це призводить до повторної травматизації 
дитини, яка пережила насильство. Також час-
то дитині доводиться давати показання в залі 
суду в присутності кривдника [2, с.22]. Крім 
того, під час досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень, у яких малолітня або 
неповнолітня особа є жертвою сексуального 
насильства, проводять значну кількість екс-
пертиз, допитів, що вкрай негативно позна-
чається на психіці дитини [2, с.16].
Вищезазначене вказує на те, що сучсас-

на система не спроможна належним чином 
захистити дитину. Саме тому надзвичайно 
актуальним та одним із провідних напрямів 
державної політики постає питання реформ 
у галузі безпеки та захисту прав дітей, за-
безпечення їх найкращих інтересів, впрова-
дження інноваційних методик превентивної 
роботи. 
Створення та функціонування примі-

щень, «дружніх» до дитини для забезпечен-
ня допиту постраждалих від сексуального 
насильства, жорстокого поводження та всіх 
видів насильства стосовно дітей, з викорис-
танням методики «зелена кімната» – важли-
вий крок у проведенні реформ.
Керівні принципи ООН з питань право-

суддя у справах, пов’язаних із участю дітей 
– жертв та свідків злочинів (22.07.2005), ре-
гламентують застосування процедур, що є 
дружніми до дітей, у тому числі шляхом за-
безпечення наявності кімнат для проведен-
ня опитувань, призначених спеціально до 
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дітей, створення в тій же місцевості міждис-
циплінарних служб для дітей –жертв, при-
стосування судових приміщень до інтересів 
дітей свідків, встановлення перерв у процесі 
дачі дитиною показань, встановлення стро-
ків слухань у такий час дня, який відповідає 
віку та ступеню зрілості дитини, а також ство-
рення належної системи повідомлень, що по-
легшують процес дачі дитиною показань[3]. 
Під час допиту малолітньої або неповно-

літньої особи застосовуються загальні прави-
ла, встановлені ст. 224 КПК, і одночасно пра-
вила, що встановлені вимогами ст. 226 ст. 227 
Кримінального процесуального кодексу від 
13.04.2012року, де закріплена обов’язкова 
участь педагога або психолога на всіх етапах 
судочинства за участі дитини [4]. Як справед-
ливо визначають І.П.Осипенко, О.О. Каліт-
ник, допит неповнолітніх вважається одним 
із найскладніших видів допиту, адже саме він 
охоплює собою процесуальний, тактичний, 
організаційний, психологічний, педагогіч-
ний та етичний аспекти [5,с.440]. 
Офіційний допит дитини, яка стала жерт-

вою сексуального насильства, проводиться 
майже завжди. Принаймні, не можна навести 
ні одного випадку, коли було б відкрито кри-
мінальне провадження і зібрано докази без 
допиту дитини. Допитів може проводитись 
декілька, та найчастіше їх два. Хоча їх може 
бути й значно більше, наприклад, у справах, 
де багато епізодів, таких як зйомки дитини 
в порнографії, коли обставини кожного сю-
жету з’ясовують на окремому допиті [6, с.22].
Мінімізувати кількість опитувань дитини 

можливо, якщо використовувати відео– та 
аудіо фіксацію, з метою подальшого вико-
ристання таких записів як під час досудового 
слідства, так і в суді, що надасть можливість 
уникнути повторних допитів дитини та по-
стійного повернення дитини до негативних 
подій, що трапились у її житті.
До речі, на сьогодні законодавство Укра-

їни ст. 232 Кримінального процесуального 
кодексу України передбачає таку відео- та 
аудіофіксацію слідчих дій, у тому числі до-
питу дитини – свідка та/або жертви зло-
чину. Але така відео- або звукофікація не є 
обов’язковою нормою. Таким чином, в ас-
пекті фіксації допиту дітей, українське зако-
нодавство потребує свого вдосконалення. Це 

значно наблизить законодавство України до 
міжнародних стандартів щодо захисту прав 
дітей – жертв та/або свідків злочинів, де ця 
норма є обов’язковою [7, с.14].
Крім фіксації допиту дітей та їх кількості, 

не менш важливим фактором є місце, де про-
водиться допит дітей – жертв та/або свідків 
злочинів.Як показує практика, у більшості 
випадків допит дитини нічим не відрізняєть-
ся від усіх інших. Найчастіше місцем допитів 
є кабінет слідчого [8, с.389].З цього приводу, 
зазначає Т.І.Мальована, вибір місця допиту 
відіграє досить важливу роль, проведення до-
питу у кабінеті слідчого може мати негативні 
наслідки як для дитини, так і для справи у ці-
лому. Дитина може замкнутись, не надати по-
вних свідчень, які є важливими для встанов-
лення істини у справі, а найголовніше – може 
отримати додаткову психологічну травму, що 
завдасть шкоди її фізичному та психологічно-
му здоров’ю [9, с.178].
Враховуючи вищезазначене,допит ді-

тей слідчими повинен проводитися у макси-
мально комфортних та безпечних умовах, які 
сприятимуть формуванню довірливого спіл-
кування, наданню дитиною максимально ін-
формативних свідчень та не завдадуть їй до-
даткової психологічної травматизації, що від-
повідає міжнародним нормам та стандартам, 
які на себе взяла Україна, ратифікувавши 
Верховною Радою України 27 серпня 2012 
року положення Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства (Лансаротська кон-
венція, 2007 р., CETS № 201), де в п. b) ст. 35 
окреслено вимоги до допиту дитини – свідка 
чи жертви злочинних посягань, зокрема, ви-
значено, що допит дитини повинен проводи-
тися в спеціально облаштованому для цього 
приміщенні [11]. 
Таким місцем є спеціально обладнана 

кімната, що має власну назву – «Зелена кім-
ната» і яка для України не є новелою (упер-
ше цей термін з’явився в офіційних докумен-
тах у 2008 р.) [7]. 
В Україні перше таке приміщення було 

створено на базі Харківського національного 
університету внутрішніх справ (ХНУВС) за 
підтримкою громадської правозахисної ор-
ганізації Ла-Страда. У 2006 році на кафедрі 
соціології та психології ХНУВС, з метою по-
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силення практичної складової в освітньому 
процесі було створено навчально-тренуваль-
ний полігон «зелену кімнату», який функці-
онує і нині. Цей полігон використовується 
для відпрацювання курсантами та слухачами 
тактики окремих вербальних слідчих (роз-
шукових) дій з дітьми, які постраждали вна-
слідок кримінальних правопорушень чи ста-
ли свідками злочинів [10, с.60].
Зауважимо, що на сьогодні в Україні 

функціонує 34 кімнати дружніх до дитини, з 
яких 25 створені у підрозділах поліції, 4 на 
базі ВНЗ системи МВС, 3 на базі соціальних 
служб та 2 на базі неурядових організацій. Із 
зазначеної кількості лише 25 відповідають 
критеріям, дружнім до дітей, 6 кімнат мають 
лише засоби відеофіксації, 3 кімнати облад-
нані лише меблями. У 2020 році в цих примі-
щеннях проведено більше 300 заходів, з яких 
173 допити дітей, які постраждали або стали 
свідками кримінальних правопорушень. 
Важливим кроком в Україні в напрям-

ку належної правової процедури щодо за-
хисту прав дітей – жертв, які постраждали 
від насильства, або стали свідками кри-
мінальних правопорушень, пов’язаних із 
насильством,стало успішне впровадження в 
рамках пілотного проєкту у м. Вінниця мо-
дель центру Барнахус – це міждисциплінар-
ний спеціалізований заклад, що створюється 
для проведення процесуальних дій з ураху-
ванням відповідних положень Кримінально-
го процесуального кодексу України в друж-
ньому до дитини середовищі та в умовах, які 
мінімізують наслідки її травматизації [12]. 
Але разом з тим, слід зазначити, що одного 
центру недостатньо для протидії цьому нега-
тивному явищу, та захисту прав потерпілих 
дітей. Тому вважається вкрай необхідним 
впровадження передового досвіду щодо до-
питу постраждалих дітей від насильства у 
всіх регіонах України із залученням до робо-
ти у цих центрах провідних фахівців. 

Висновки
Здійснюючи комплексний аналіз КПК 

України, ми стикаємося з тією обставиною, 
що у нормативно-правовому акті чітко не 
передбачено місце проведення допиту по-
страждалої дитини від насильства. Зверта-
ючись до ст. 35 Конвенції Ради Європи про 

захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства (Лансаротська кон-
венція 2007 року, CETS № 201), яка ратифі-
кована Верховною Радою України 27 серпня 
2012 року [11], ми знаходимо в ній тверджен-
ня про необхідність допиту постраждалих 
дітей у спеціально обладнаному та прила-
штованому для цих цілей приміщенні. Та-
ким чином, ми можемо простежити недоліки 
чинного кримінального процесуального за-
конодавства, у частині допиту постраждалих 
дітей, що потребують усунення і внесення 
відповідних змін до чинного законодавства. 
З огляду на означене, пропонуємо статтю 
226 Особливості допиту малолітньої або не-
повнолітньої особи, доповнити частиною 
«проведення допиту дитини, у спеціально 
обладнаному та прилаштованому для цих 
цілей приміщенні», що відповідає встановле-
ним міжнародним та європейським стандар-
там роботи, та надасть можливість провести 
допит дитини одноразово, за участю всіх спе-
ціалістів, використовуючи відео - та аудіо фік-
сацію, що позбавить повторної травматизації 
дитини, яка пережила насильство.
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«GREEN ROOM» AS AN EFFECTIVE 

FORM OF WORK WITH CHILDREN WHO 
HAVE BEEN SUFFERED FROM SEXUAL 

ABUSE
Ensuring the best interests of a child as a pri-

ority principle for the formation and implemen-
tation of child-friendly justice is regulated both 
by international standards and legislation and 
regulatory legal acts of Ukraine.

Ukraine as a member of the Council of Eu-
rope has committed to implement standards for 
the protection of children who are victims of vio-
lence or witnesses to crimes. The issue of reforms 
in the fi eld of safety and protection of children’s 
rights, ensuring their best interests, introduc-
tion of innovative methods of preventive work 
is especially relevant and one of the leading ar-
eas of state policy. However, it should be noted 
that the legislative process does not meet public 
expectations in regard to a balanced and system-
atic reform of Ukrainian legislation. In order to 
bring the work of police offi cers to international 
standards in the fi eld of juvenile justice and to 
improve the system of pre-trial investigation in 
cases involving children, there is a need to en-
sure the unifi ed approach to the interrogation 
of children by using the “green room”.

The purpose of the article is to analyze the 
current criminal procedural legislation in terms 
of interrogation of children who are victims; to 
emphasize the attention on the scale of cases 
of sexual abuse and other aggressive behavior 
against children and the need to improve proce-
dural gaps in the current legislation.

Key words: sexual abuse, a child, a victim, a wit-
ness, protection, green room.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÒÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä 
ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÃÀÐÀÍÒÓÂÀÍÍß ÁÅÇÏÅÊÈ 

ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ

У статті автор розглядає зарубіжний та 
міжнародний досвід кримінологічного гаран-
тування безпеки дорожнього руху. Вказується, 
що з кожним роком стає очевидною необхід-
ність в удосконаленні процесу підготовки воді-
їв, а також контроль за якісним складанням 
ними іспитів. Сучасні технології дозволяють 
майбутньому водієві відчути себе у різноманіт-
них стресових ситуаціях, котрі можуть при-
звести до втрати ним контролю за дорогою (у 
тому числі, водій може штучно відчути себе 
у стані сп’яніння). Однак, в нашій країні ці 
можливості нівелюються через великі коруп-
ційні ризики. Такий стан справ підтверджує 
необхідність створення спеціальних служб, 
діяльність яких була б безпосередньо спрямо-
вана на проведення відповідних досліджень та 
створення програм удосконалення безпеки до-
рожнього руху та дотримання правил як во-
діями, так і пішоходами. Доводиться, що для 
нашої країни міжнародне співробітництво 
відіграє дуже важливу роль, особливо це сто-
сується колосального досвіду законотворення. 
Міжнародна спільнота протягом тривалого 
часу займається пошуком актуальних про-
блем та прогалин, котрі мають негативний 
вплив на тенденції кримінально протиправ-
ної діяльності. Підсумовується, що із ураху-
ванням міжнародного та зарубіжного досвіду 
можна сказати, що для удосконалення кримі-
нологічного запобігання кримінальним пра-
вопорушенням у сфері дорожнього руху, наша 
країна може здійснити низку заходів: 1) удо-

 ÆÓ×ÅÍÊÎ ªâãåí³é Þð³éîâè÷ - àñï³ðàíò Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ: 343.9.01:343.346.5 (477)
DOI 10.32782/EP.2021.3.16 

сконалити нормативно-правову базу у сфері 
дорожнього руху; 2) удосконалити конструк-
цію пішохідних переходів та освітлення, а та-
кож стан доріг; 3) заборонити користування 
електронними засобами (у т.ч. мобільними 
телефонами, аудіо- та відеоплеєрами тощо) 
водіям та пасажирам під час руху на тран-
спорті; 4) забезпечити регулярну пропаганду 
здорового способу життя та безпечного руху із 
демонстрацією результатів його порушення.
Ключові слова: кримінальне правопору-

шення, кримінологічне запобігання, безпека 
дорожнього руху, дорожньо-транспортна при-
года, кримінальне законодавство, зарубіжний 
досвід, міжнародна спільнота.

Постановка проблеми
Протягом тривалого часу наша країна 

прагне зайняти гідне місце на міжнародній 
арені та стати членом Європейського Союзу. 
Усе це потребує певних зусиль, результатом 
яких має стати вдосконалення всіх сфер 
людського буття. Не є винятком і юридич-
на. Варто відмітити, що на сьогодні кримі-
нологічна ситуація в країні складається не в 
повній мірі задовільним чином. Такий стан 
справ може бути пояснений низкою факто-
рів – від неефективних норм чинного кримі-
нального законодавства 2001 року до нена-
лагодженої роботи правоохоронних органів. 
Втім, це, звичайно, також має негативний 
вплив. Однак, є низка видів кримінальних 
правопорушень, існування яких зумовлені, 
здебільшого, політичними та економічними 
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чинниками. Одними з таких є кримінальні 
правопорушення у сфері безпеки дорожньо-
го руху. Вирішення цієї проблеми має від-
буватись із урахуванням не тільки свого по-
переднього (здебільшого, негативного) до-
свіду, а і міжнародного та зарубіжного, чиї 
законодавства можна вважати взірцевими у 
зв’язку з їх виваженістю. Отже, враховуючи 
вказане, вважаємо за доцільне зупинитись 
на цьому питанні більш детально.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

На сьогодні кримінальні правопорушен-
ня у сфері дорожнього руху залишаються 
не в повній мірі дослідженими. Окремі ас-
пекти зустрічаються в працях таких учених 
як, Б.Ю. Бурбело, В.Г. Ковальов, В.А. Мис-
ливий, В.І. Осадчий, А.І. Перепелиця, С.І. 
Саєнко, А.О. Сабакарь, В.П. Тихий, М.Л. 
Шелухін та ін.

Метою статті є дослідження зарубіжно-
го та міжнародного досвіду  забезпечення 
безпеки дорожнього руху.

Виклад основного матеріалу
Відтак, у Європі існує безліч програм, 

спрямованих на регулювання безпеки до-
рожнього руху, скорочення аварійності 
на дорогах, удосконалення інформаційно-
го забезпечення, упровадження новітніх 
комп’ютерних технологій у діяльність орга-
нів, які покликані забезпечити безпеку до-
рожнього руху, в основі яких лежать Кон-
венція ООН «Конвенція про дорожній рух» 
від 08.11.1968 р. [1] та Європейська угода. 
В Україні відношення кількості загиблих у 
ДТП на 1 млн. автомобілів у 7 разів більше, 
ніж у ЄС і США, та в 10 разів більше, ніж у 
Японії. Кількість загиблих на 1 млрд. авто-
мобілекілометрів в Україні – 97, у Німеччи-
ні – 14 (у 7 разів менша), у Швеції – 8 (у 12 
разів менша) [2, с. 142]. Досвід низки країн 
показує, що шанси на успіх у розробленні 
та застосуванні ефективних стратегій із ско-
рочення дорожньо-транспортного травма-
тизму зростають, якщо ця функція і відпові-
дальність покладається на окрему державну 
установу, що має повноваження і бюджет 
для планування та здійснення своїх програм 

та координації діяльності всіх зацікавлених 
сторін [3, с. 20]. Звичайно, перелік вказаних 
країн доводить, що проблема удосконален-
ня дорожнього руху напряму залежить від 
бюджету країни, що обумовлено необхідніс-
тю вкласти достатню суму коштів для забез-
печення доріг технічним обладнанням. При 
цьому не можна не звернути увагу на те, що 
значення також має і інформаційне забезпе-
чення безпеки дорожнього руху.
У зв’язку із цим в окремих країнах на-

ціональні програми щодо інформаційно-
го забезпечення безпеки дорожнього руху 
розробляються спеціально створеними на-
ціонально-технічними й науковими орга-
нізаціями. Так, у Великобританії існує На-
уково-дослідна дорожня лабораторія Вели-
кобританії, в Австралії – Австралійська рада 
із дослідження у сфері доріг, у США – На-
ціональне управління безпеки дорожнього 
руху, Рада із дослідження у сфері транспор-
ту. Використання наукових досліджень цих 
установ зумовило важливі зміни та запро-
вадження інноваційних підходів, які покли-
кані забезпечити безпеку дорожнього руху 
загалом [4]. Особливістю системи держав-
ного управління безпекою дорожнього руху 
в Німеччині є чітке розділення функцій в 
області державного управління забезпе-
ченням безпеки дорожнього руху, глибока 
взаємодія органів виконавчої влади, відпо-
відальних за забезпечення безпеки дорож-
нього руху, і громадськості в особі суспіль-
них об’єднань, союзів підприємців, страхо-
виків, виробників транспортних засобів і ін. 
Розробка програм по підвищенню безпеки 
дорожнього руху ведеться на федеральному 
рівні, при цьому в реалізації програм беруть 
участь як федеральні органи, так і відпо-
відні органи земель і структури на місцях, 
що сприяє підвищенню їх ефективності. 
Головними органами виконавчої влади Ні-
меччини, відповідальними за забезпечення 
безпеки дорожнього руху, є: Федеральне 
міністерство транспорту, будівництва і жит-
лового господарства, Федеральне автотран-
спортне відомство, Федеральне дорожнє ві-
домство, Дорожня поліція (Verkehrspolizei). 
Окрім органів виконавчої влади, в Німеч-
чині діє велика кількість громадських ор-
ганізацій, що ставлять за мету підвищення 
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безпеки дорожнього руху, такі як Рада з 
безпеки дорожнього руху, Служба безпеки 
дорожнього руху, загальний німецький ав-
томобільний клуб «ADAC». Клуб є старим 
об’єднанням в Німеччині, що займається й 
проблемою безпеки дорожнього руху. Фа-
хівці вищезазначеного клубу з метою під-
вищення безпеки дорожнього руху пропо-
нують три основні напрямки вирішення 
проблеми дорожньо-транспортних пригод, 
а саме: – загальне покращення стану доріг; – 
підвищення кваліфікації водіїв (тренування 
водіїв) на спеціальних курсах; – будівництво 
нових автомобільних доріг з урахуванням 
збільшення кількості транспорту та інтен-
сивності руху [5, с. 139]. На нашу думку, з 
кожним роком стає все більш зрозумілою 
необхідність удосконалити процес підготов-
ки водіїв, а також контроль за якісним скла-
данням ними іспитів. Сучасні технології до-
зволяють майбутньому водієві відчути себе 
у різноманітних стресових ситуаціях, котрі 
можуть призвести до втрати ними контролю 
за дорогою (у тому числі, водій може штучно  
відчути себе у стані сп’яніння). Однак, у на-
шій країні ці можливості нівелюються через 
великі корупційні ризики. Такий стан справ 
підтверджує необхідність створення спеці-
альних служб, діяльність яких була б без-
посередньо спрямована на проведення від-
повідних досліджень та створення програм 
удосконалення безпеки дорожнього руху та 
дотримання правил безпеки як водіями, так 
і пішоходами.
Шість років тому Європейський Союз 

висунув умову, відповідно до якої було змен-
шення кількості постраждалих від ДТП у 2 
рази. Враховуючи, що Німеччина є тран-
зитною державою, багато винних в аваріях 
водіїв є громадяни інших країн, а тому вони 
можуть уникнути відповідальності за ско-
єні порушення. Німці цю проблему нама-
гаються вирішити такими заходами: – дані 
на порушників заносяться до національної 
електронної бази даних і надалі при спробі 
порушника – іноземця в’їхати на територію 
Німеччини, не сплативши раніше накладе-
ний штраф, йому цей в’їзд забороняється; 
– укладаються відповідні угоди з поліцією 
або уповноваженими органами інших країн, 
які направляють відповідну інформацію про 

накладення штрафу за місцем постійного 
проживання порушника з попередженням 
про те, що, якщо він не сплатить відповід-
ний штраф, його справа буде передана до 
суду; – у рамках міжнародного співробітни-
цтва з правоохоронними органами інших 
держав до порушників вживаються заходи 
реагування з урахуванням місцевих право-
вих систем. Виходячи з цього, однією з го-
ловних проблем об’єднаної Європи стала 
різниця між законодавчими та нормативни-
ми базами різних країн, що регламентують 
питання дорожнього руху (Правил дорож-
нього руху, законодавчих актів щодо пока-
рання за порушення ПДР, порядку сплати 
штрафів або відбування покарання тощо). 
Тому, на думку фахівців Міністерства вну-
трішніх справ Баварії, штрафи на території 
Євросоюзу повинні бути єдиними. Також 
вважається доцільним запровадити на всій 
території ЄС загальні Правила дорожнього 
руху. Хоча це справа не найближчого часу, 
оскільки потребує внесення багатьох змін 
у національні законодавства, у тому числі і 
конституції деяких країн [5, с. 139]. Для на-
шої країни міжнародне співробітництво ві-
діграє дуже важливу роль, особливо це сто-
сується колосального досвіду законотворен-
ня. Міжнародна спільнота протягом трива-
лого часу займається пошуком актуальних 
проблем та прогалин, котрі мають негатив-
ний вплив на тенденції кримінально проти-
правної діяльності. Потім, після ретельного 
вивчення, ці проблеми вдало вирішуються 
шляхом удосконалення нормативно-пра-
вової бази, а також створення спеціальних 
стратегій та програм. Це стосується і досві-
ду гарантування безпеки дорожнього руху. 
Звичайно, з-поміж європейських країн Ні-
меччина в цьому питанні є взірцем, оскільки 
її підхід до дорожнього руху є максимально 
виваженим. 
Основний акцент у зарубіжному зако-

нодавстві робиться на матеріальній відпові-
дальності порушників, яка полягає не лише 
у встановленні великих розмірів штрафів, 
але й у конфіскації автотранспортних засо-
бів, позбавленні водійських прав, прив’язці 
кількості і серйозності порушень до плати 
за обов’язкову річну страховку автомобіля, 
що, у свою чергу, пов’язано із впроваджен-
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ням так званої системи штрафних балів, яка 
діє в Німеччині, США. Це означає, що коли 
водій набирає за рік штрафні бали за допу-
щені порушення правил дорожнього руху, 
сума його страховки, яка становить, напри-
клад, до 1 000 євро, збільшується ще на 500 
євро, на другий рік – на 1 000 євро, на третій 
–на 2 000 євро [6]. Умовою успішного гаран-
тування безпеки дорожнього руху є те, що 
в багатьох країнах світу процедура стягу-
вання штрафів організована в такий спосіб, 
що особа, яка вчинила порушення, не може 
уникнути покарання шляхом підкупу полі-
цейських, оскільки особистий контакт від-
сутній, оформлення процедур відбуваєть-
ся у письмовому вигляді чи у формі листів. 
Наприклад, у Великобританії, коли поліція 
хоче знати, хто керував автомобілем у мо-
мент фотографування, штраф за незнання 
чи ненадання цієї інформації перевищує 
той, який стягується за більшість правопо-
рушень [7, с. 58]. Матеріальні покарання за-
вжди були і залишаються достатньо дієвими 
адміністративно- та кримінально-правови-
ми заходами. Вони не втрачають своєї ак-
туальності ще у зв’язку із тим, що, з одного 
боку на правопорушника здійснюється ви-
ховний кримінально-правовий вплив, а з 
іншого – держава на це не витрачає гроші, 
а отримує, що дозволяє, у тому числі, подо-
лати наслідки дорожньо-транспортної при-
годи. Звичайно, дуже велике значення має 
і відшкодування шкоди водіями особам, ко-
трі потерпіли від їх неправомірних дій або 
звичайної кримінально-протиправної не-
дбалості. Отже, ми повністю підтримуємо 
підхід вищевказаних країн.
У Болгарії введена заборона на розмови 

по мобільному телефону під час їзди в му-
ніципальному транспорті не тільки водіям, 
але і пасажирам, оскільки під впливом ра-
діохвиль, що йдуть з мобільних телефонів, 
можуть відбуватися збої в роботі електро-
нного устаткування автобусів і трамваїв, 
що може призвести до аварії. А у Франції з 
липня 2012 р. кожний водій повинен мати 
алкотестер (одноразового використання), за 
його відсутність стягується штраф у розмірі 
11 євро [8]. У країнах ЄС, Австрії і Швейца-
рії існує визначений ступінь децентралізації 
діяльності по гарантуванню безпеки дорож-

нього руху і відповідної політики. Однак у 
різних країнах ситуація далеко не однакова. 
Так, у Федеративній Республіці Німеччи-
ни і Швейцарії цим займаються федеральні 
влади, а в таких державах, як Ірландія, ця 
діяльність носить високоцентралізований 
характер. У роботі з гарантування безпеки 
дорожнього руху на місцях завжди беруть 
участь місцеві органи управління, часто ви-
борні представники, а іноді асоціації рядо-
вих громадян учасників дорожнього руху, 
як у Бельгії, Франції і Нідерландах. У ряді 
країн безпеку дорожнього руху на місцях 
забезпечують у рамках національної політи-
ки, а в інших державах першочергову роль 
у прийнятті рішень грають місцеві влади [5, 
с. 140]. На нашу думку, більш правильним є 
підхід, при якому безпека дорожнього руху 
на місцях забезпечується у рамках націо-
нальної політики. Насправді, саме держава 
повинна бути ініціатором та виконавцем 
процедури удосконалення всіх об’єктивних 
та суб’єктивних умов, у яких здійснюється 
дорожній рух. Що стосується вимоги мати 
при собі алкотестер та заборони спілкуван-
ня по мобільному телефону і пасажирам, 
маємо відмітити, що це також має достатньо 
позитивний ефект, особливо це стосується 
останнього. Ми можемо навіть сказати, що 
тут основна проблема не у радіохвилях, а у 
тому, що сторонній шум відволікає водія від 
дороги, що може спровокувати дорожньо-
транспортну пригоду.
У Сполучених Штатах Америки дорож-

ня поліція поєднує та виконує всі завдання 
звичайних поліцейських інших країн, адже 
вони здійснюють: переслідування злочин-
ців, накладення арештів, надання допомо-
ги в розслідуванні кримінальних злочинів, 
забезпечення громадської безпеки на ву-
лицях. Дорожні поліцейські майже завжди 
повинні попереджати злочинну діяльність 
самостійно. Таке явище склалося ще з тих 
часів, коли звичайна поліція підпорядкову-
валась мерам міст чи округів і була єдиною 
службою поліції, що підпорядковувалась 
лише владі штатів. Прикладом є те, що полі-
ція штату Каліфорнія до сих пір називається 
«Дорожньою поліцією», хоч виконує всі по-
ліцейські функції. Досвід Сполучених Шта-
тів Америки щодо обладнання патрульних 
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автомобілів службовими базами потрібно 
визнати позитивним та використовувати в 
Україні. Але з іншого боку, найкращий па-
трульний автомобіль має служба дорожньої 
поліції Італії – єдина у світі, в автомобільно-
му парку якої значиться автомобіль класу 
«люкс» – Lamborghini Gallardo. Цей авто-
мобіль є подарунком компанії Lamborghini 
з нагоди святкування 152 річниці з дня 
створення Національної поліції Італії. Авто-
мобіль обладнаний інноваційною технікою 
і повністю відповідає вимогам поліції не 
тільки в тому, що стосується забезпечення 
виконання правил дорожнього руху, але і 
врятування життя. Наприклад, до базової 
комплектації поліцейського автомобіля вхо-
дить обладнання для зняття електрокардіо-
грами, артеріального тиску і аналізу складу 
крові, дефібрилятор для реанімації, а також 
необхідне обладнання для перевезення до-
норської крові та органів [9]. На відміну від 
дорожньої поліції США, в обов’язки італій-
ських дорожніх поліцейських входить лише 
те, що стосується дорожнього руху. Італій-
ські дорожні поліцейські не здійснюють 
арештів та розшуку злочинців – це завдання 
інших підрозділів поліції [5, с. 140]. Умовно 
кажучи, більшість з вищерозглянутих зару-
біжних та міжнародних підходів до забезпе-
чення безпеки дорожнього руху є за своєю 
сутністю заходами та засобами загальносо-
ціального, спеціального та індивідуального 
кримінологічного запобігання криміналь-
ним правопорушенням у сфері дорожньо-
го руху. Особливе місце тут також займає і 
віктимологічне запобігання. Як і у випадку 
всіх інших суспільно небезпечних діянь, 
так і в контексті досліджуваного нами, акту-
альною залишається думка про те, що роль 
жертви у механізмі кримінально протиправ-
ної поведінки завжди була і залишається 
майже такою самою як і самого криміналь-
ного правопорушника. У зв’язку із цим га-
рантування безпеки дорожнього руху має 
розпочинатись ще з дитинства, при цьому 
як з точки зору пасажира, так і з точки зору 
водія. Це правило вдало реалізовано у зару-
біжних країнах. 
Так, у роботі з пропаганди безпеки до-

рожнього руху важливим напрямом діяль-
ності є сімейне виховання. Робота з сім’єю 

розпочинається з дитячої і материнської 
консультації, де розміщують наочну агі-
тацію з питань безпеки дорожнього руху, 
батькам показують відеофільми і роздають 
брошури про безпечне перевезення дитини 
в автомобілі. Навчання дітей дошкільного 
віку безпеці дорожнього руху відбувається 
в дитячих садах і у муніципальних нянь, де 
для цього є спеціальний методичний мате-
ріал. До виховання культури дорожнього 
руху у дітей шкільного віку також активно 
залучаються батьки, їм роздається спеціаль-
на література, разом з дитиною вони розро-
бляють маршрут безпечного руху в школу. 
Особливий напрям пропаганди безпеки 
дорожнього руху складає робота з літніми 
учасниками дорожнього руху. Є спеціальні 
програми додаткового навчання літніх авто-
мобілістів із залученням до цієї роботи соці-
альних і медичних працівників, розроблені 
інформаційні матеріали для різних органі-
зацій пенсіонерів, реабілітаційних центрів 
та інших. Акцентуємо, що наразі у Фінляндії 
досить популярними є алкозамки, які здій-
снюють блокування заведення автомобіля, 
якщо рівень алкоголю у крові водія складає 
0,2 проміле і вище. Чисельні підприємства, 
які займаються перевезеннями, також вста-
новлюють алкозамки. Такі профілактичні 
заходи істотно впливають на підвищення 
рівня безпеки на автошляхах. Слід зазна-
чити, що проїзд авто- та мототранспорту без 
технічного огляду в Фінляндії заборонено. 
Для підвищення безпеки дорожнього руху 
в Фінляндії використовується як зарубіж-
ний, так і міжнародний досвід. Так, у скан-
динавських країнах створена єдина система 
автомобільного зв’язку, що охоплює всю 
Данію, більшу частину Швеції, південні 
райони Норвегії та Фінляндії. Розроблено 
спільну програму підвищення безпеки дітей 
на дорогах, здійснюються ідентичні комп-
лекси заходів щодо поліпшення організації 
дорожнього руху та скорочення кількості 
ДТП у містах. На основі розробок швед-
ських фахівців у скандинавських країнах 
введена єдина методика і система аналізу 
причин аварійності [10]. У нашій країні та-
кож реалізовані окремі позитивні програми 
та заходи, присвячені вихованню у дітей та 
молоді свідомого ставлення до дорожнього 
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руху. Наразі ми ведемо мову про спеціальні 
тижні, які проводяться у закладах загальної 
середньої освіти, вуличні плакати та посте-
ри, які закликають водіїв дотримуватись 
правил дорожнього руху, рекламу у засобах 
масової інформації тощо.
У Франції, як і в інших країнах, до ро-

боти з пропаганди безпеки дорожнього 
руху широко залучається громадськість. 
Наприклад, у цій країні щорічно 1 листо-
пада оголошується Національним днем 
ввічливості за кермом. Водіям на дорозі 
вручають «Хартію ввічливої поведінки» 
з рекомендаціями під загальною назвою 
«Посміхайтесь: ви за кермом». Враховуючи 
викладене, ми дійшли висновку, що у зако-
нодавстві більшості країн основний акцент 
у частині, що стосується гарантування без-
пеки дорожнього руху, робиться на матері-
альній відповідальності порушників, а це 
не тільки великі штрафи, але й конфіска-
ція автотранспортних засобів, позбавлення 
водійських прав, прив’язка кількості і сер-
йозності порушень до плати за обов’язкову 
річну страховку автомобіля і так далі [11]. 
Залучення громадськості є одним із дієвих 
кримінологічних заходів та засобів запо-
бігання кримінальним правопорушенням 
у сфері дорожнього руху. Громадськість 
у цьому випадку може сприйматися як у 
широкому сенсі (як спеціальні скупчення 
людей, у завдання яких входить взаємодія 
з правоохоронними органами у завдання 
яких входить гарантування безпеки до-
рожнього руху), так і у вузькому (це можуть 
бути окремі громадяни, котрі прагнуть до-
помогти державі). Отже, із урахуванням 
міжнародного та зарубіжного досвіду мож-
на сказати, що для удосконалення криміно-
логічного запобігання кримінальним пра-
вопорушенням у сфері дорожнього руху, 
наша країна може здійснити низку заходів: 
1) удосконалити нормативно-правову базу 
у сфері дорожнього руху; 2) удосконали-
ти конструкцію пішохідних переходів та 
освітлення, а також стан доріг; 3) заборо-
нити користування електронними засоба-
ми (у т.ч. мобільними телефонами, аудіо- та 
відеоплеєрами тощо) водіям та пасажирам 
під час руху на транспорті; 4) забезпечити 
регулярну пропаганду здорового способу 

життя та безпечного руху із демонстрацією 
результатів його порушення.
Таким чином, проведене дослідження 

дозволило нам дійти до висновку, що за-
рубіжні країни з питань гарантування без-
пеки дорожнього руху знаходяться на крок 
попереду. Це, звичайно, можна пояснити 
економічною та політичною розвиненіс-
тю держав, рівнем освіти та свідомості їх 
громадян. Однак, наразі Україна стабільно 
розвивається у цьому напрямку, розпочав-
ши свою діяльність з ремонтування доріг, а 
також удосконалення роботи правоохорон-
них органів. Таким чином, наша держава 
знаходиться на правильному шляху.
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FOREIGN AND INTERNATIONAL EX-
PERIENCE OF CRIMINOLOGICAL ENVI-

RONMENTAL SAFETY
In the article the author considers foreign 

and international experience of criminological 
provision of road safety. It is pointed out that 

every year the need to improve the process of 
driver training, as well as control over the qual-
ity of their exams becomes apparent. Modern 
technology allows the future driver to feel in a 
variety of stressful situations, which can lead to 
loss of control on the road (including the driv-
er may artifi cially feel intoxicated). However, 
in our country these opportunities are leveled 
due to high corruption risks. This state of af-
fairs confi rms the need to create special ser-
vices, the activities of which would be directly 
aimed at conducting relevant research and 
creating programs to improve road safety and 
compliance with the rules of both drivers and 
pedestrians. It turns out that for our country, 
international cooperation plays a very impor-
tant role, especially with regard to the vast ex-
perience of legislation. The international com-
munity has long been looking for current prob-
lems and gaps that have a negative impact on 
the trends of criminal activity. It is concluded 
that, taking into account international and for-
eign experience, we can say that to improve the 
criminological prevention of criminal offenses 
in the fi eld of traffi c, our country can take a 
number of measures: 1) to improve the regu-
latory framework in the fi eld of traffi c; 2) to 
improve the design of pedestrian crossings and 
lighting, as well as the condition of roads; 3) 
prohibit the use of electronic means (including 
mobile phones, audio and video players, etc.) 
to drivers and passengers while driving; 4) to 
ensure regular promotion of a healthy lifestyle 
and safe movement with demonstration of the 
results of its violation. 

Key words: criminal offense, criminological 
prevention, road safety, traffi c accident, criminal leg-
islation, foreign experience, international community.
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У статті проведено системно-структур-
ний аналіз суб’єктів протидії злочинності як 
базової кримінологічної категорії. Визначено 
та проаналізовано основні наукові підходи до 
визначення суб’єктів протидії злочинності: 
як сукупності суб’єктів протидії злочинності 
та як відповідну систему зазначених суб’єктів. 
Аргументована доцільність розгляду суб’єктів, 
що діють у сфері протидії злочинності в якості 
соціально обумовленої ієрархічної системи. До-
ведено, що системний підхід до вирішення цього 
питання дозволяє визначити місце і роль вка-
заних суб’єктів у загальній структурі проти-
дії злочинності, окреслити їх функціональні 
зв’язки, подолати можливе дублювання викону-
ваних функцій, за необхідності посилити вплив 
на певний сегмент криміногенних факторів. 
Проаналізовано роль громадян як автономних 
суб’єктів протидії злочинності. Визначено до-
цільність включення громадян до системи 
суб’єктів протидії злочинності через категорію 
громадянськості, яку в аналізованому аспекті 
пропонується розуміти як внутрішнє сумлінне 
ставлення особи до виконання свого громад-
ського обов’язку у сфері протидії злочинності. 
У статті вироблено авторське розуміння по-
нять суб’єкт протидії злочинності і системи 
суб’єктів протидії злочинності.
Ключові слова: протидія злочиннос-

ті, суб’єкт протидії злочинності, система 
суб’єктів протидії злочинності, громадяни, 
громадянський обов’язок, громадянський 
контроль.
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Постановка проблеми
Протидія злочинності є комплексною 

соціально обумовленою діяльністю, спря-
мованою на забезпечення цілісності дер-
жави, зміцнення правопорядку в суспіль-
стві, захист прав і свобод людини і гро-
мадянина. Як влучно зазначає О. М. Лит-
винов, протидія злочинності не просто 
«людська», а запитана людиною і соціумом 
функція [1, с. 17]. Її реалізація покликана 
гарантувати безпеку соціуму, його членів 
та соціальних утворень, а також забезпе-
чити умови для успішної діяльності всіх 
соціальних механізмів, зміцнити мораль-
но-патріотичні підвалини суспільства, за-
безпечити сприятливі умови для розви-
тку економіки, виробництва, ефективного 
функціонування інститутів громадянсько-
го суспільства. У зв’язку із заявленим до-
волі широким розумінням функцій і, від-
повідно, й соціального значення протидії 
злочинності, доцільним вважаємо здій-
снення системно-структурного аналізу 
суб’єктів протидії злочинності як базової 
кримінологічної категорії. 

Стан наукового дослідження
У вітчизняній науці питанням протидії 

злочинності присвятила свої праці значна 
кількість дослідників. Серед них слід від-
значити роботи О. М. Бандурки, В. М. Бес-
частного, В. В. Голіни, Л. М. Давиденка, 
І. М. Даньшина, О. М. Джужі, Е. А. Ді-
доренка, А. Е. Жалинського, А. П. За-
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калюка, А. Ф. Зелін ського, О. М. Ігнато-
ва, О. Г. Кальмана, Я. Ю. Кондратьєва, 
О. М. Литвака, О. М. Литвинова, Ф. А. Ло-
пушанського, М. І. Мельник, С. Г. Міщен-
ка, П. П. Михайленка, О. О. Степанченка, 
Н. О. Ярмиша та інших науковців. Серед 
іноземних дослідників, які присвятили 
свої праці плануванню, способам і мето-
дам протидії злочинності, особливу увагу 
слід приділити працям Г. А. Аванесова, 
А. І. Алексєєва, Ю. М. Антоняна, О. В. Бо-
кова, С. Є. Віцина, А. І. Долгової, В. М. Ку-
дрявцева, Н. Ф. Кузнєцової, І. І. Карпе-
ця, Р. Кларка, Н. Крісті, В. В. Лунєєва, 
П. Паркера, О. Б. Сахарова, Л. Сігела,-
В. М. Соміна, В. Фокса, Е. Шура та інших 
науковців. У контексті аналізу комплек-
сних питань протидії злочинності у робо-
тах вищезазначених дослідників узагаль-
нено або зокрема розкриваються різні 
аспекти діяльності суб’єктів протидії зло-
чинності з урахуванням особливостей іс-
нування суспільства в певний період часі 
і простору. Враховуючи якісні трансфор-
мації в українському суспільстві, а також 
світові тенденції розвитку правоохорони, 
вважаємо необхідним розглянути існую-
чі погляди на поняття і систему суб’єктів 
протидії злочинності. 

Мета статті
Вироблення власного розуміння по-

нять суб’єктів протидії злочинності і сис-
теми суб’єктів протидії злочинності, що 
відповідають потребам сьогодення.

Виклад основного матеріалу
Аналізуючи наукові підходи до визна-

чення суб’єктів протидії злочинності (за-
побігання злочинності, профілактики зло-
чинів (кримінальних правопорушень)), 
слід відзначити, що дослідники розгляда-
ють його у різний спосіб: як окрему кримі-
нологічну категорію, так і шляхом просто-
го переліку суб’єктів протидії, в залежнос-
ті від їхніх функцій, рівня функціонування 
та інших ознак; як сукупність відповідних 
суб’єктів, об’єднаних за характером вико-
нуваної соціальної функції, так і системно, 
тобто в якості соціально обумовленої іє-
рархічної системи. Перша група науковців 

розглядає суб’єктів протидії злочиннос-
ті як певну сукупність держаних органів, 
державних та приватних установ, окремих 
індивідів, які в межах своєї компетенції 
або наданих їм прав здійснюють вплив на 
кримінально протиправні прояви з метою 
зниження їх інтенсивності, усунення при-
чин та умов злочинності. Так, наприклад, 
Є. В. Авсєєнко визначає поняття суб’єктів 
впливу на злочинність, надає їх класифіка-
цію, проте не визначає їх переліку. Серед 
методів інтенсифікації діяльності суб’єктів 
впливу на злочинність дослідник вказує 
інтеграцію вказаних суб’єктів у системи і 
макросистеми [2, с. 114-116], яку він зазна-
чає як потенційну, а не дійсну ознаку вка-
заних суб’єктів. 
В. В. Василевич [3, с. 141-142], А. П. За-

калюк [4, с. 347-348], М. О. Свірін [5, с. 104] 
і Г. В. Форос [6, с. 180] указують, що на те-
перішній час немає підстав розглядати су-
купність суб’єктів протидії і запобігання 
злочинності як системи з огляду на непо-
вноту законодавчого регулювання, недо-
сконалу організацію та безпосереднє здій-
снення запобіжної діяльності, відсутність у 
ній багатьох забезпечуючих та виконавчих 
заходів та засобів. Тому, як зазначають до-
слідники, суб’єкти цієї діяльності віднесе-
но до таких, не стільки враховуючи реаль-
не системне виконання ними запобіжних 
функцій, скільки з огляду на те, як останні 
визначені в нормативних актах. Надалі 
вищезазначені науковці надають характе-
ристику окремих видів суб’єктів протидії 
(запобігання) злочинності залежно від ви-
конуваних ними функцій. 
Об’єднання суб’єктів протидії злочин-

ності, використовуючи функціональний 
підхід без об’єднання їх у єдину систе-
му, можна зустріти, зокрема, й у працях-
Б. М. Грека та Ю. В. Нікітіна [7, с. 155-
158], Ю. В. Александрова, А. П. Гель і 
Г. С. Семакова [8, с. 137-139], О. М. Джужі, 
А. В. Кирилюка [9, с. 202-204]. Науковці 
визначають суб’єктів протидії злочинності 
лише через специфіку виконуваних ними 
функцій у вказаній сфері, нерідко навіть 
не надаючи їм визначення та не здійсню-
ючи їх класифікацію. 
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Друга група науковців розглядає 
суб’єктів протидії злочинності не лише в 
їх сукупності, яку можна визначити через 
виконувані ними функції у вказаній сфе-
рі, а в якості системного утворення, що 
має відповідні якісні ознаки. Так, напри-
клад, В. В. Голіна визначає суб’єктів запо-
бігання злочинності як державні органи, 
громадські організації, соціальні групи, 
службові осіби чи громадяни, які спрямо-
вують свою діяльність на розроблення і 
реалізацію заходів, пов’язаних з виперед-
женням, обмеженням, усуненням кримі-
ногенних явищ та процесів, що породжу-
ють злочинність і злочини, а також на їх 
недопущення на різних злочинних стаді-
ях, у зв’язку з чим мають права, обов’язки 
і несуть відповідальність [10, с. 166]. На-
далі науковець вказує, що «під системою 
суб’єктів запобігання злочинності слід 
розуміти сукупність з’єднаних єдиною ме-
тою суб’єктів, які здійснюють свої повно-
важення у взаємозв’язку та за узгоджен-
ням у часі й просторі» [10, с. 166-167]. 
В. К. Звирбуль також розглядає діяльність 
суб’єктів, що виконують профілактику зло-
чинів, як систему. Дослідник указує, що 
зазначені суб’єкти діють не ізольовано, а 
у взаємодії один з одним, а в самій систе-
мі діють як горизонтальні, так і ієрархіч-
ні вертикальні взаємозв’язки в залежності 
від рівня вирішуваних ними завдань [11, 
с. 70]. О. М. Бандурка і О. М. Литвинов та-
кож визначають поняття суб’єкта протидії 
злочинності в межах системного підходу, 
спираючись на концепцію функціонуван-
ня соціальних систем. Суб’єкта протидії 
злочинності науковці визначають як будь-
яке системне утворення, що існує в межах 
єдиної системи протидії злочинності та ре-
алізовує в цій сфері одне з наступних за-
вдань: визначення провідних напрямків, 
завдань, форм і методів діяльності, здій-
снення інформаційно-аналітичного забез-
печення, виявлення криміногенних фак-
торів і реалізація заходів з протидії зло-
чинності [12, с. 83]. 
Стосовно наукової дихотомії щодо опи-

су суб’єктів протидії злочинності як їх су-
купності порівняно з (versus) описом їх як 
системи відповідних утворень та індивідів 

маємо зауважити наступне. На нашу дум-
ку, найбільш вдалим у цілому і прийнят-
ним при комплексному аналізі суб’єктів 
протидії злочинності є системний підхід до 
їхнього описання та характеристики їх ре-
ального функціонування. Системний під-
хід до вирішення цього питання дозволяє 
визначити місце і роль вказаних суб’єктів 
у загальній структурі протидії злочиннос-
ті, визначення їх функціональних зв’язків, 
подолати можливе дублювання виконува-
них функцій або, навпаки, за необхідності 
посилити вплив на певний сегмент кримі-
ногенних факторів, таким чином забезпе-
чуючи векторно-компенсаторний вплив. 
Більше того, вважаємо, що системність 
організації суб’єктів протидії злочинності 
дозволяє вирішувати як завдання щодо 
протидії злочинності в межах України, так 
і максимально наближувати і інтегрувати 
діяльність вітчизняних суб’єктів проти-
дії злочинності з відповідними органами і 
установами інших країн та установ, що ді-
ють на міжнародному рівні, запозичуючи 
найбільш сучасні підходи у вказаній сфері.
В. Д. Малков також розглядає суб’єктів 

попередження злочинів як систему, по-
діляючи її на суб’єктів держаної системи 
попередження злочинів і на суб’єктів, що 
беруть участь у попередженні злочинів у 
межах своєї компетенції. До останніх до-
слідник відносить: органи місцевого само-
врядування; органи і установи охорони 
здоров’я, освіти, соціального захисту насе-
лення; підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності; суспільні 
і релігійні організації, асоціації, фонди; 
служби безпеки, приватні дедуктивні і охо-
ронні підприємства; суспільні об’єднання 
правоохоронної спрямованості; окремих 
громадян і їх об’єднання; засоби масової 
інформації [13, с. 131]. Підтримуємо ав-
тора щодо включення широкого кола не-
державних суб’єктів до системи поперед-
ження злочинів, адже діяльність кожного 
з них є важливою компонентою системи 
протидії злочинності. Крім того, врахову-
ючи, що в останні роки відбулося стрімке 
підвищення ролі громадян у підтриманні 
громадського порядку, протидії корупцій-
ним проявам, протидії розповсюдженню 
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алкоголізму і наркоманії, запобіганні сус-
пільно небезпечним проявам в інших сфе-
рах суспільного життя, вважаємо доціль-
ним включення останніх як автономного 
суб’єкта системи протидії злочинності. 
Звісно, зазначена трансформація стату-
су громадян у процесі реалізації функцій 
протидії злочинності має бути здійснена 
шляхом наділення їх відповідними права-
ми та кореспондуючими їм обов’язками. 
Проте, на нашу думку, зазначені обов’язки 
мають ґрунтуватися не на засадах юридич-
ної відповідальності за його порушення, 
яку особа інстинктивно намагається уник-
нути, а на основі добровільного долучен-
ня громадян до протидії злочинності як 
форми реалізації свого громадянського 
обов’язку. У наукових джерелах зазначену 
морально-правову категорію позначають 
терміном громадянськість, тобто внутріш-
нього сумлінного ставлення особи до ви-
конання свого громадського обов’язку. 
В. Клімович указує, що громадянськість 
консолідує у собі такі поняття як громад-
ський обов’язок, активність, патріотизм, 
відповідальність, соціальне новаторство, 
єдність прав і обов’язків [14, с. 17]. Відпо-
відно, розвинене у більшості членів сус-
пільства почуття громадського обов’язку, 
або громадянськість, можна визнати під-
ставою включення громадян до системи 
суб’єктів протидії злочинності.
Важливим аспектом включення осіб 

з активною громадянською позицією до 
системи суб’єктів протидії злочинності є 
перспектива забезпечення дієвого громад-
ського контролю за діяльністю державно-
го апарату у сфері протидії злочинності. У 
цьому зв’язку О. М. Литвинов і Є. О. Глад-
кова зазначають, що за роки незалежності 
частина державного апарату ніби «прива-
тизувала» функції своїх відомств та установ 
і почала використовувати надані їм права 
в своїх корисливих інтересах і на користь 
структур, серед іншого і кримінальних, 
від яких вони перебували в прямій або не-
прямій залежності. Указані трансформації 
призвели до набуття державними правоо-
хоронними органами ознак правоохорон-
них корпорацій. Науковці наголошують, 
що з метою подолання зазначено негатив-

ного корпоративного впливу необхідно 
законодавчо забезпечити інформаційну 
прозорість процесу ухвалення рішень ор-
ганів влади, використання ними бюджет-
них коштів, серед іншого через доступ до 
фінансових документів державних органів 
із боку недержавних організацій і засобів 
масової інформації, ввести в дію механізми 
суспільного впливу на діяльність відомств, 
у тому числі функціонування зворотного 
зв’язку [15, с. 96-97]. Повністю підтриму-
ючи вищевказану позицію, додамо, що де-
легування громадськості функцій у сфері 
протидії злочинності, у тому числі й контр-
олюючих, стимулювання громадської ак-
тивності в питаннях протидії злочинності 
матиме позитивний вплив не лише на стан 
протидії злочинності в умовах гібридиза-
ції кримінальних загроз, а й надасть пози-
тивний імпульс для оновлення та розвитку 
системи протидії злочинності в цілому.
У питанні визначення поняття системи 

суб’єктів протидії злочинності слід вихо-
дити з того, що система протидія злочин-
ності перш за все є різновидом соціальної 
системи. О. М. Бандурка і О. М. Литвинов 
указують, що система протидії злочинності 
представляє собою структурований об’єкт 
соціальної природи, що характеризується 
системою відносин і функцій та яка, у свою 
чергу, є поєднанням відносно самостійних 
підсистем, що функціонують на основі тотож-
них закономірностей [12, с. 83]. Зазначені 
підсистеми суб’єктів протидії злочинності 
представляють собою множинність плю-
ралістичних за сферою соціальної діяль-
ності і рівнем функціонування соціальних 
утворень та окремих індивідів, що беруть 
участь у протидії злочинності. Основними 
конститутивними рисами, що об’єднують 
зазначені відокремлені суб’єкти у єдину 
систему суб’єктів протидії злочинності є 
їх спільна мета – цілеспрямований вплив 
на кримінально протиправні прояви з ме-
тою зниження їх інтенсивності, усунення 
причин та умов злочинності – та наяв-
ність стійких структурно-функціональних 
зв’язків між окремим ланками цієї системи, 
заснованих на принципах ієрархічності і 
взаємозалежності її структурних елемен-
тів. Між ланками, які належать до різних 
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рівнів управління такою системою, вста-
новлюються вертикальні (субординацій-
ні) зв’язки; горизонтальні (координацій-
ні) зв’язки, встановлюються між ланками, 
які належать до одного рівня управління 
[16, с. 171]. Відповідно система суб’єктів 
протидії злочинності набуває ознаки не 
лише формально встановленої організа-
ційної завершеності, під яким у найбільш 
загальному сенсі розуміють порядок, зу-
мовлений правильним, планомірним роз-
ташуванням і взаємним зв’язком частин 
чого-небудь [17, с. 1320], а й внутрішньої 
функціонально-структурованої організо-
ваності. Таким чином, системно-структур-
ний підхід до визначення суб’єктів проти-
дії злочинності враховує рівневу будову 
і взаєморозташування суб’єктів протидії 
злочинності та консолідує в собі зміст вер-
тикальних і горизонтальних зв’язків між 
різними ланками цієї системи, що є пере-
думовою її злагодженого функціонування 
та гарантією потенціалу до саморегуляції і 
самовдосконалення. 

Висновки
На підставі проведеного аналізу науко-

вих поглядів щодо визначення поняття та 
змісту суб’єктів протидії злочинності під 
суб’єктами протидії злочинності пропону-
ємо розуміти державні органи, державні 
й недержавні установи та організації, фі-
зичних осіб, які здійснюють обумовлені 
їхньою компетенцією, правами або грома-
дянським обов’язком заходи щодо орга-
нізації протидії злочинності, припинення 
або попередження кримінальних право-
порушень. Враховуючи якісні трансфор-
мації, що відбували в українському суспіль-
стві в останні роки, під системою суб’єктів 
протидії злочинності пропонуємо розу-
міти сукупність суб’єктів, об’єднаних за 
функціонально-структуровою ознакою, що 
здійснюють цілеспрямований взаємоузго-
джений вплив, спрямований на зниження 
інтенсивності кримінально протиправних 
проявів, усунення причин та умов злочин-
ності. Зазначені базові кримінологічні ка-
тегорії можуть стати методологічною осно-
вою проведення класифікації суб’єктів 
протидії злочинності, аналізу їх правого 

статусу, взаємодії в процесі діяльності у 
сфері протидії злочинності. 
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SUMMARY 
The purpose of the article is to elaborate authorial 

notions of subjects of crime counteraction and a system 
of subjects of crime counteraction as basic criminological 
categories that must meet the demands of modernity.

Basing on the works of domestic and foreign 
criminologists the article conducts systematic-structural 
analysis of the subjects of crime counteraction as basic 
criminological categories. It defi nes and analyses two 
main scientifi c approaches to understanding of the 
subjects of crime counteraction as an aggregation of 
subjects of crime counteraction and as a system of the 
subjects of crime counteraction. The article ascertains 
appropriateness of reviewing the system of the subjects of 
crime counteraction as a socially stipulated hierarchical 
system with a set of vertical (subordinate) and horizontal 
(coordination) interconnections which provide premises 
for its effective functioning and potential for self-
enhancement and self-control. It provides arguments 
that systematic approach to this issue allows to establish 
the place and role of a subject of crime counteraction in 
the structure of system analyzed, to defi ne its functional 
connections and provides possibility to eliminate 
overlapping functions, exacerbate infl uence at a certain 
criminogenic factor, if necessary. The article analyzes 
the role of citizens as autonomous subjects of crime 
counteraction. It promotes appropriateness of including 
citizens to the system of subjects of crime counteraction 
through the category of publicity that in the present 
context is viewed as a subjective diligent attitude towards 
personal obligation in the sphere of crime counteraction. 
Based on the conducted analysis the article elaborates 
scientifi c notions of the subjects of crime counteraction 
and the system of subjects of crime counteraction.

Key words: crime counteraction, subjects of crime 
counteraction, system of subjects of crime counteraction, 
citizens, social obligation, public control. 
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Ï²ÄÃÎÒÎÂÖ², ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍ² ÒÀ ÂÅÄÅÍÍ² 
ÀÃÐÅÑÈÂÍÎ¯ Â²ÉÍÈ

У статті, на основі аналізу чинних кри-
мінально-правових приписів та спеціальної 
наукової літератури, досліджено особливос-
ті суб’єкта складів злочинів, які передбаче-
ні ст. ст. 436, 437 Кримінального кодексу 
України. Констатовано, що окремі аспекти 
є взагалі недослідженими, а позиції авторів 
щодо окресленого питання – суперечливими 
чи надзагальними. Завдяки відповідному 
вивченню частину досі не висвітлених пи-
тань піддано аналізу, щодо вирішення спір-
них – наведено додаткові аргументи. 
Доводиться, що особливості суб’єкта 

вказаних злочинів випливають зі специфі-
ки об’єктивної сторони конкретного його 
складу. Суб’єктом злочину визнається осо-
ба, яка володіє сукупністю ознак, що дають 
підстави для її притягнення до криміналь-
ної відповідальності. Саме тому відсут-
ність суб’єкта злочину виключає наявність 
складу злочину і зумовлює відсутність під-
став для притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності.
Йому притаманні ті самі риси, що й 

суб’єктам усіх інших кримінальних пра-
вопорушень. Так, автор доводить, що 
суб’єктом аналізованих злочинів є фізична, 
осудна особа, яка досягла загального віку 
кримінальної відповідальності. При цьому 
обов’язковими його ознаками є: а) фізична 
особа – людина; б) загальний вік криміналь-
ної відповідальності – 16 років; в) осудність 
особи. 
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Постановка проблеми
Поняття суб’єкта складу кримінального 

правопорушення є основним у схемі «суб’єкт 
– вина – кримінальна відповідальність» та 
охоплює сукупність ознак, на основі яких 
фізична особа, яка вчинила протиправне ді-
яння, підлягає кримінальній відповідальнос-
ті [1, с.21]. А тому характеристика суб’єкта 
складу кримінального правопорушення має 
важливе значення, оскільки у ньому відобра-
жена велика кількість інформації для кваліфі-
кації протиправного діяння. З огляду на те, 
його умовно називають ще основним елемен-
том складу кримінального правопорушення, 
який з-поміж них має найменш проблемно-
дискусійний характер [2, с.17-18]. Продо-
вжуючи цю тезу, О.М.Омельчук зауважує, 
що правильне встановлення ознак суб’єкта 
складу кримінального правопорушення 
дає змогу визначити ознаки об’єктивної і 
суб’єктивної сторони, а також його об’єкта [3, 
с.110]. Отже, суб’єкт складу кримінального 
правопорушення є обов’язковим його еле-
ментом, який нерозривно пов’язаний з інши-
ми елементами, оскільки своїм суспільно не-
безпечним діянням він завдає шкоди об’єкту 
посягання, діючи при цьому винно [4, с.125]. 

Стан дослідження
Проблеми кримінальної відповідальнос-

ті за пропаганду, планування, підготовку, 
розв’язання та ведення агресивної війни 
були предметом розгляду таких авторів, як 
О. Базов, О.М. Броневицька, В. Гапончук, 
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С.Ф. Денисов, К.С. Кардаш, О. В. Олішев-
ський, М.Б. Стиранка та інші. Окрім того не 
можна залишити поза увагою дисертацій-
не дослідження П.В.Пекар, яке присвячене 
кримінально-правовій характеристиці про-
паганди війни [5]. Водночас слід визнати, що 
такий стан розробленості відповідної про-
блеми можна вважати поверхневим, оскільки 
зазначені наукові доробки не дають відповіді 
для розв’язання ряду ключових проблем, що 
свідчить про необхідність ретельного аналізу 
цього питання.
Таким чином, основною метою цієї стат-

ті є з’ясування особливостей суб’єкта складів 
злочинів, які полягають у пропаганді, пла-
нуванні, підготовці, розв’язуванні та веденні 
агресивної війни.

Виклад основних положень
Першою ознакою, яка характеризує 

суб’єкта складу кримінального правопору-
шення, є те, що ним може бути лише фізич-
на особа. Втім варто зауважити, що науков-
ці неодноразово піднімали питання щодо 
необхідності запровадження інституту кри-
мінальної відповідальності юридичних осіб. 
Скажімо, В.К.Грищук та О.Ф. Пасєка зазна-
чають, що їх складна організаційна структу-
ра, значна кількість осіб, залучених у сферу 
цієї діяльності, сприяє збільшенню кількості 
фактів учинення протиправних дій з їх боку, 
що зумовлює потребу у запровадженні пря-
мих каральних санкцій безпосередньо до 
юридичних осіб з метою посилити контроль 
за негативними наслідками [6, с.4].
Незважаючи на численні дискусії з цього 

приводу, ідея запровадження інституту кри-
мінальної відповідальності була лише частко-
во втілена законодавцем із започаткуванням 
інституту заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб на підставі 
ЗУ «Про внесення деяких змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України сто-
совно відповідальності юридичних осіб» від 
23 травня 2013 р. У зв’язку з цим у Загаль-
ній частині КК України передбачено Розділ 
ХIV1, у якому виокремлено перелік складів 
кримінальних правопорушень, за вчинення 
яких передбачено застосування інституту 

заходів кримінально-правового характеру. 
Серед такого, зокрема, містяться ті, які по-
лягають у пропаганді, плануванні, підготов-
ці, розв’язуванні та веденні агресивної війни, 
що є свідченням того, що вони можуть бути 
вчинені від імені та в інтересах юридичної 
особи (ч.4 ст.96-3). Така позиція законодавця 
є виправданою. Так, не виключені випадки, 
коли, скажімо, власникам великих підпри-
ємств, які займаються пошиттям військової 
форми чи іншого військового спорядження, 
вигідна війна. Відтак за рахунок великих об-
сягів військових замовлень вони збагатяться, 
а тому займаються пропагандою агресивної 
війни. 
У подальшому необхідно зупинитись на 

розгляді наступної ознаки суб’єкта складу 
кримінального правопорушення, зокрема, 
встановлення законом віку, з досягненням 
якого може наставати кримінальна відпо-
відальність. У ч.2 ст. 22 КК України не за-
значено, що за злочини, передбачені ст.436 
та ст.437 КК України, кримінальна відпо-
відальність настає з чотирнадцятирічного 
віку, а тому за загальним правилом такій 
відповідальності підлягають особи, яким до 
вчинення злочину виповнилося 16 років. Та-
кий підхід видається справедливим, оскільки 
аналізовані посягання характеризуються ви-
соким ступенем суспільної небезпеки. Біль-
ше того, світовій та національній практиці, 
на превеликий жаль, відомі непоодинокі 
випадки участі неповнолітніх у збройному 
конфлікті. Не викликає заперечень той факт, 
що для цього необхідна певна фізична підго-
товка, неабиякі вольові якості, а тому особа, 
яка не досягла 16-ти річного віку, вочевидь 
має недостатній рівень психофізіологічної 
зрілості. У кримінально-правовій літературі 
з цього приводу зазначається, що особа у чо-
тирнадцятирічному віці розуміє зміст та зна-
чення лише тих кримінальних правопору-
шень, котрі тісно пов’язані з елементарними 
відносинами між людьми та повсякденним 
життям [7, с.26]. Вочевидь, у цьому випадку 
мова йде про вбивство, спричинення тілес-
ного ушкодження, крадіжку тощо. З цими 
судженнями не можна не погодитись. Ска-
жімо, при публічних закликах до агресивної 
війни або до розв’язання воєнного конфлікту 
чи розповсюдженні матеріалів із такими за-
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кликами, навряд чи особами у 14-15-тиріч-
ному віці усвідомлюється уся складність та 
небезпечність ситуації та можливі наслідки 
таких дій. Так, наприклад, школярі можуть 
займатись розповсюдженням матеріалів із 
закликами до ведення агресивної війни за 
грошову винагороду. У ст.4 Факультативно-
го протоколу до Конвенції про права дити-
ни щодо участі дітей у збройних конфліктах 
від 1 січня 2000 р. зазначається, що збройні 
групи, відмінні від збройних сил держави, 
за жодних обставин не повинні використо-
вувати у військових діях осіб, які не досягли 
18-річного віку. У той же час, у ст.77 Додат-
кового протоколу до Женевських конвенцій 
від 12 серпня 1949 року, що стосується захис-
ту жертв міжнародних збройних конфліктів 
від 8 червня 1977 р., передбачена заборона 
брати участь у воєнних діях дітям, які не до-
сягли п’ятнадцятирічного віку. Якщо ж такі 
випадки мають місце, і, як наслідок, діти по-
трапляють під владу супротивної сторони, 
вони продовжують користуватися особли-
вим захистом, незалежно від того, є вони вій-
ськовослужбовими чи ні.
Варто звернути увагу на те, що у 2016 р. 

Державний Департамент США опублікував 
інформацію, де зазначається про так званий 
дитячий батальйон «Батальйон імені Свято-
го Георгія Побідоносця», у складі якого пе-
ребували навіть 12-річні діти. Окрім того, 
цього ж року Моніторинговою місією ОБСЄ 
в Україні були зафіксовані повідомлення про 
залучення дітей віком 15 – 17-ти років до 
участі у воєнізованих молодіжних групах.-
У випадку успішного проходження підготов-
ки надавалась можливість сформувати свої 
власні бойові підрозділи для ведення бойо-
вих дій [8, с.152]. Такі випадки не є даниною 
сьогодення, а мають більш давню історію. 
Скажімо, під час Другої світової війни діти 
повноцінно брали участь у веденні бойових 
дій. За твердженням Н.О.Філіпінської та 
О.Ю. Задніпровської, їх використання стало 
для солдат союзних сил надзвичайно силь-
ним і несподіваним психологічним ударом, 
оскільки їм доводилось воювати із юнаками 
та дітьми, що, вочевидь у подальшому впли-
вало на їх психологічний стан [9, с.240].
У юридичній літературі з цього приводу 

зазначається, що діти-солдати, які не дося-

гли п’ятнадцятирічного віку, насамперед, є 
жертвами злочинів, оскільки вони не воло-
діють у достатньому ступені здатністю пра-
вильно усвідомлювати ситуацію і приймати 
ті чи інші рішення. У той же час пропонують 
установити мінімальний вік – п’ятнадцять 
років, після досягнення якого діти можуть 
підлягати кримінальній відповідальності. 
Як альтернативу такому судовому розгляду 
справи за доцільне вбачають запровадити 
амністію, що застосовується винятково до 
дітей і передбачає їх участь у програмах ре-
абілітації [10, с.405]. З цими судженнями не 
можна погодитися, оскільки такі особи не 
усвідомлюють повною мірою протиправність 
своїх дій та швидко піддаються маніпулюван-
ню. Вони виступають своєрідним знаряддям 
злочинів у руках зрілих злочинців. А відтак 
піддавати їх кримінальному переслідуванню, 
навіть за умови застосування щодо них амніс-
тії, є хибним кроком.
Варто звернути увагу на те, що за даними 

прес-служби Офісу Генерального прокурора 
29 неповнолітніх громадян України засудже-
но за участь у збройному конфлікті на Сході 
у складі незаконних воєнізованих формувань 
[11]. Як приклад, слід навести вирок Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької 
області від 18 листопада 2015 р. Неповноліт-
ній обвинувачений Ю. приблизно 15 квітня 
2014 року в м. Артемівську Донецької області 
увійшов у створену терористичну організа-
цію «ДНР», взяв активну участь у підготовці 
та здійсненні цією організацією низки зло-
чинів. Реалізуючи свій злочинний намір, Ю., 
усвідомлюючи протиправність своїх дій, став 
одним з учасників «силового блоку», а саме 
бійцем незаконного озброєного формування 
терористичної організації. При цьому, почи-
наючи з 11 травня 2014 року, протягом двох 
тижнів, ніс чергування у камуфльованому 
одязі зі зброєю у руках на адміністративних 
будівлях м. Артемівська; приблизно з 18-20 
серпня 2014 року до листопада 2014 року 
перебував  як боєць незаконного збройного 
формування «Слов’яни»; зі зброєю в руках 
ніс чергування по охороні військової бази 
вказаного формування; з початку травня 
2015 року став бійцем батальйону «Восток» - 
спеціального військового підрозділу злочин-
ної організації «ДНР» та протгом місяця ніс 
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чергування на блокпосту. У вказаний час Ю. 
виконував функції із забезпечення «силово-
го» блоку [12]. 
Аналіз форм вчинення злочину, перед-

баченого ст.437 КК України, дає змогу зро-
бити висновок, що в окремих випадках 
може бути встановлена і вища вікова межа, 
з досягненням якої особа може бути піддана 
кримінальному покаранню. Не виключено, 
що суб’єктами, скажімо, планування чи під-
готовки агресивної війни можуть бути особи, 
які займають високі керівні посади, такі як 
глава держави, глава уряду, міністр оборони, 
керівник політичної партії та інші, а тому вік 
вищенаведених осіб не може бути однаковим 
для всіх категорій. Так, для прикладу депута-
том може бути обраний громадянин України, 
який на день виборів досяг двадцяти одного 
року, має право голосу і проживає в Украї-
ні протягом останніх п’яти років (ч.1 ст.9 ЗУ 
«Про вибори народних депутатів України» 
від 17 листопада 2011 р.). Відповідно до ч.2 
ст.2 ЗУ «Про вибори Президента України» 
від 5 березня 1999 р. (втратив чинність) од-
нією з вимог, які висувалися до особи, яка 
претендувала на пост Президента України, є 
досягнення ним тридцятип’ятирічного віку. 
Отже, можна стверджувати, що у випадках 
планування чи підготовки агресивної війни 
зазначеними суб’єктами вони підлягатимуть 
кримінальній відповідальності явно пізніше, 
аніж у віці шістнадцяти років.
Вік суб’єкта злочину найчастіше 

пов’язаний з іншою його ознакою – осудніс-
тю, оскільки вони доповнюють одна одну в 
складі кримінального правопорушення і ста-
новлять обов’язкову передумову для визна-
чення вини, а відтак і настання кримінальної 
відповідальності [13, с.104]. Відповідно до 
ч.1 ст.19 КК України, осудною визнається 
особа, яка під час вчинення кримінального 
правопорушення могла усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) і керувати ними. Поняттю 
осудності протиставлене поняття «неосуд-
ність», яке розглядається як неспроможність 
особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
або керувати ними внаслідок хронічного 
душевного захворювання, тимчасового роз-
ладу психічної діяльності, недоумства або 
іншого хворобливого стану психіки (ч.2 ст.19 
КК України). Така особа не підлягає кримі-

нальній відповідальності за вчинене діяння, 
оскільки воно вчиняється без відповідного 
усвідомлення або волі. А тому до неї за при-
значенням суду можуть бути застосовані при-
мусові заходи медичного характеру, яка така 
особа за характером вчиненого нею діяння і 
за своїм психічним станом становить небез-
пеку для суспільства [14, с.160].
Осудність прийнято розглядати на під-

ставі трьох критеріїв: двох змістовних (пси-
хологічного та медичного) та формально-
правового (юридичного). Так, психологіч-
ний критерій полягає у наявності в особи 
здатності повною мірою усвідомлювати свої 
діяння і керувати ними, а відтак формується 
на основі поєднання двох обов’язкових ознак 
– інтелектуальної та вольової [15, с.110]. Для 
того, щоб стверджувати, що особа підлягає 
кримінальній відповідальності за пропаган-
ду, планування, підготовку, розв’язування та 
ведення агресивної війни та є осудною, вона 
повинна усвідомлювати, що своїми діями 
посягає на суверенітет, територіальну ціліс-
ність або політичну незалежність іншої дер-
жави (наприклад, при здійсненні масових 
ракетно-артилерійських обстрілів з гармат 
та ракетних систем залпового вогню). Окрім 
того, зазначена особа не лише усвідомлює їх 
суспільну небезпеку, але й керує своїми ді-
ями – вчиняє певні кроки задля досягнен-
ня злочинної мети (вступає до так званої 
«ДНР», проходить бойову підготовку, бере 
участь у боротьбі та протидії Збройним Си-
лам України). Водночас не слід говорити про 
те, що особа, яка, скажімо, займається роз-
повсюдженням матеріалів із закликами до 
розв’язання воєнного конфлікту, вчиняє зло-
чин, передбачений ст.436 КК України, якщо 
вона не здатна орієнтуватися в об’єктивній 
дійсності та здійснювати звичні розумові опе-
рації (аналіз, синтез, порівняння). Також не 
підпадатиме під ознаки суб’єкта складу цього 
злочину особа, яка страждає, для прикладу, 
шизофренією, недоумством тощо. 
Суть медичного критерію зводиться до 

наявності в особи відносного психічного 
здоров’я, яке не виходить за рамки «психіч-
ної норми». Відносність психічного здоров’я 
полягає в тому, що існує цілий перелік про-
міжних станів, який вказує на різні фор-
ми психічних аномалій, однак не виходить 



125

Îë³éíèê Õ.Â. - Îñîáëèâîñò³ ñóá’ºêòà ñêëàä³â çëî÷èí³â, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó ïðîïàãàíä³...

за рамки осудності. А тому осудним може 
бути визнано не лише психічно здорового 
суб’єкта, а й психічно аномального, однак 
за умови, що розлади психіки останнього не 
досягли такого ступеня і характеру, які по-
вністю або значно знижують його здатність 
до свідомої та вольової поведінки [16, с.132]. 
Нарешті, юридичний критерій допомагає 
встановити наявність факту вчинення кри-
мінального правопорушення особою, яка 
є психічно здоровою, здатна повною мірою 
усвідомлювати сутність і суспільну небезпеку 
своїх дій та керувати ними [16, с.130-131]. 
В окремих випадках, окрім обов’язкових 

ознак суб’єкта складу кримінального пра-
вопорушення у нормі КК України, можуть 
бути передбачені й додаткові ознаки, а тому 
їх наявність дає змогу зробити висновок про 
спеціального суб’єкта складу кримінально-
го правопорушення. Ним, відповідно до ч.2 
ст.18 КК України, є фізична осудна особа, 
що вчинила кримінальне правопорушення у 
віці, з якого може наставати кримінальна від-
повідальність. У статтях, які регламентують 
кримінальну відповідальність за пропаганду, 
планування, підготовку, розв’язування та ве-
дення агресивної війни, не міститься вказів-
ки на спеціального суб’єкта складу злочину. 
Однак, видається, не для всіх форм вчинення 
злочину передбаченого ст.437 КК України, 
характерним є вчинення посягання пере-
січним громадянином. Так, за твердженням-
К. Клаузевіца, війна є продовженням політи-
ки засобами озброєного насильства. А тому 
усі озброєні конфлікти, незалежно від масш-
табності та інтенсивності, є продовженням 
політичного конфлікту військовими засоба-
ми за допомогою яких політичні сили праг-
нуть досягнути різних зовнішньополітичних 
та внутрішньополітичних цілей [17, с.82].
Так, за поданням Президента України 

оголошується стан війни і укладення миру, 
схвалюється рішення про використання ЗСУ 
та інших військових формувань у разі зброй-
ної агресії проти України (п.9 ст.85 Консти-
туції України).У ст.7 ЗУ «Про Збройні Сили 
України» від 6 грудня 1991 р. зазначено, що 
керівництво ЗСУ в межах, передбачених 
Конституцією України, здійснює Президент 
України як Верховний Головнокомандувач 
ЗСУ. Натомість, міністр оборони України 

здійснює військово-політичне та адміністра-
тивне керівництво ЗСУ (ст.8). Тобто звідси 
випливає, що такі особи діють від імені дер-
жави. А тому очевидним є той факт, що лише 
службові особи, які займають особливо відпо-
відальне становище із використанням влад-
них повноважень, мають потенційну мож-
ливість та відповідні засоби для планування, 
підготовки чи розв’язування агресивної ві-
йни чи воєнного конфлікту. Такий висновок 
також випливає з безпосереднього аналізу 
форм агресії, які закріплені у Резолюції Гене-
ральної Асамблеї ООН№ 3314 (ХХІХ) від 14 
грудня 1974 р. та ЗУ «Про оборону України» 
від 6 грудня 1991 р. Для прикладу, одним із 
проявів агресії є засилання іншою державою 
або від її імені озброєних груп регулярних 
або нерегулярних сил, що вчиняють акти за-
стосування збройної сили (ст.1 ЗУ «Про обо-
рону Україн»). Очевидно, що такі дії може 
вчинити лише особа, яка має повноваження 
щодо керівництва військовими формування-
ми, організації спеціальних операцій. За та-
ких умов «звичайний» громадянин чи їх гру-
па, не маючи відповідного впливу та засобів 
для ведення агресивної війни, не в силі спла-
нувати, здійснити підготовку чи розв’язати 
агресивну війну чи воєнний конфлікт, оскіль-
ки вони діють на виконання злочинних вка-
зівок вищих посадових осіб.

Висновки
Таким чином, аналіз форм вчинення зло-

чинів, передбачених ст.436, 437 КК України, 
засвідчує, що суб’єкт аналізованих посягань 
може бути як загальним, так і спеціальним 
(лише службові особи, які займають особливо 
відповідальне становище із використанням 
владних повноважень, мають потенційну 
можливість та відповідні засоби для плану-
вання, підготовки чи розв’язування агресив-
ної війни чи воєнного конфлікту).
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SUMMARY 
The article, based on an analysis of the current 

legislation on criminal liability and special scientifi c 
literature, explores the subject of the crimes under Art. 
Art. 436, 437 оf the Criminal Code of Ukraine. It has 
been stated that certain aspects had not been studied 
at all, and the authors’ positions on the investigated 
issue were controversial or diverse. Due to the relevant 
analysis, some of the issues that are not illuminated have 
been analysed, the additional arguments have been 
given to resolve the controversial issues.

It is proved that the features (additional features) 
of the subject of these criminal offenses, as a rule, follow 
from the specifi cs of the objective side of the specifi c 
composition of the criminal offense. Subject of crime 
is a person who has a set of features that give reasons 
for its criminal prosecution. Therefore, no perpetrator 
excludes the existence of a crime and makes no grounds 
for bringing people to justice.

It has the same features as the subjects of all other 
criminal offenses. Thus, the author proves that the 
subject of criminal offenses sane person who has reached 
the general age of criminal responsibility. In this case, 
its mandatory features are: a) an individual – a person; 
b) total age of criminal liability – 16 years; c) sanity of 
the person. 
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Статья посвящена исследованию разви-
тия правовой культуры и значению высоко-
го уровня правовой культуры. Обоснованы 
концепции «правовой культуры», ведь уровень 
правового мышления и правосознания обе-
спечивает формирование эталона правовой 
личности, которая уважает правовой закон, 
своими действиями поддерживает режим 
правозаконности в Украине. Отмечается це-
лесообразность преодоления низкого уровня 
правового сознания и создание условий для по-
вышения уровня правовой культуры населе-
ния, следствием, сознательное участие граж-
дан в осуществлении реформ на пути развития 
Украины как сильного правового государства. 
Считаем, что каждый гражданин должен по-
нять, что саморазвитие и всестороннее обуче-
ние играют значительную роль для развития 
непосредственно страны. Уровень правовой 
культуры Украинской находится на стадии 
зарождения и требует использования много 
ресурсов. Власти следует обратить внимание 
именно на правовое воспитание, особенно мо-
лодежи, которая является будущим Украины. 
Преодоление низкой правового сознания и соз-
дание условий для повышения уровня правовой 
культуры населения, сознательного участия 
граждан в осуществлении реформы является 
сегодня первоочередной задачей государства на 
пути развития Украины как сильного право-
вого государства.

 Ключевые слова: правовая культура, 
правосознание, законность, права человека и 
гражданина, правовое государство.

Постановка проблеми
Питання значення високого рівня пра-

вової культури в українському суспільстві 
потребує наукового дискусу, оскільки є ка-
тегорією загальнолюдських цінностей, що 
належить до невід’ємних ознак правової 
держави та забезпечує максимальне здій-
снення, охорону та захист прав людини. 

Аналіз досліджуваної проблеми
Дослідженням правової культури за-

ймались українські вчені-правознав-
ці: М. І. Коцюба, П. Ф. Мартиненко, 
А. Р. Мащок, В. Д. Бабкін, Є. В. Наза-
ренко, В. М. Селіванов, П. М. Рабінович, 
С. А. Тихонова В. А. Котюк, та ін.

Метою статті є встановлення значення 
високого рівня правової культури на стан 
законності, правопорядку в сучасному 
українському суспільстві.

Виклад основного матеріалу
Сьогодні у нашій державі низький рі-

вень правової культури не тільки у про-
стих громадян, але й у політиків, котрі ма-
ють безпосереднє відношення до законо-
творення і управління державою. Це не є 
твердженням про їхню некомпетентність 
у законодавчих нормативно правових ак-
тах, а радше не бажанням вважати норми 
права обов’язковими і не відчувати стра-
ху відповідальності при порушенні норм 
чинного законодавства. Низький рівень 
правової культури, відсутність у грома-
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дян юридичних традицій, що переростає 
у відкритий правовий нігілізм, заперечен-
ня необхідності та цінності права спосте-
рігається у нашій державі майже завжди, 
адже зневага до закону та суду та свавілля 
не трактується як щось неправильне. За-
раз присутні чимало проблемних питань і 
у формуванні правової культури. Це сто-
сується складного процесу правотворчос-
ті, де має місце суперечність нормативно-
правових актів з подолання цих та інших 
проблемних питань потрібна цілеспрямо-
вана політика держави для підвищення 
рівня правової культури суспільства.
Питання підвищення рівня право-

вої культури на сучасному етапі розви-
тку нашої держави є надзвичайно важли-
вим, адже події, що відбуваються у країні 
останнім часом, вимагають того, щоб кож-
на людина застосовувала свою правосві-
домість та правову культуру на практиці. 
Низький рівень правової культури веде до 
беззаконності у суспільному житті. Понят-
тя “правова культура” завжди передбачає 
оцінку “якості” правового життя того чи 
іншого суспільства і порівняння з най-
розвинутішими правовими зразками. Ми 
схиляємося до позиції, що високого рівня 
правова культура – це і є насамперед ідеа-
ли та цінності. Правова культура виража-
ється у рівні розвитку правової діяльнос-
ті, юридичних актів, правосвідомості та 
в цілому рівні правового розвитку, почи-
наючи від окремої людини і до усього на-
селення, а також ступеня гарантованості 
державою свобод і прав людини.
Правова культура особистості є скла-

довою правової культури суспільства, по-
казником рівня правосвідомості, прогре-
су правових норм та правової діяльності. 
Рівень правової культури акумулює якість 
норм права, які регулюють відносини в 
різних сферах. Нормативна база є фунда-
ментом, на якому тримається держава як 
така, і від якості такої бази залежить, рі-
вень розвитку і якість життя у державі [1, 
с. 330]. 
Як зазначають О. Р. Ратінов і О. В. Са-

харов, правова культура виконує організа-
ційно-регулятивний вплив у плані забез-
печення соціально-позитивної поведінки, 

попередження негативних проявів та ні-
велювання факторів, що цьому сприяють, 
при вирішенні соціальних завдань будь-
якої сфери і будь-якого рівня життя сус-
пільства” [2, с. 106]. 
В. В. Лемак зазначає: «Правова культу-

ра за своїм змістом є певним юридичним 
багатством, яке виражається в досягнуто-
му рівні регулятивних властивостей пра-
ва, утворених правових цінностей, тих 
особливостей права, юридичної техніки, 
які належать до духовної культури, до 
правового прогресу» [3, с. 217–218]. 
О. Ф. Скакун аргументує, що “право-

ва культура тісно пов’язана ыз загальною 
культурою народу, базується на її засадах, 
служить відображенням рівня її розвитку. 
Формування правової культури не є відокрем-
леним процесом від розвитку інших видів 
культури – естетичної політичної, мораль-
ної” [4]. 
Отже, дослідження науковців сучас-

ної України підтверджують, що розбудо-
ва в Україні громадянського суспільства 
пов’язана з підвищення правосвідомості 
громадян, їхньої правової культури, подо-
лання правового нігілізму. Розглядається 
розвиток правової культури як умови роз-
витку України. Успішний розвиток Украї-
ни неможливий без високої правової куль-
тури кожного громадянина, що визначає 
загальну повагу до права в суспільстві, дію 
принципу верховенства права. 
Правова культура передбачає відпо-

відні знання людьми певних положень 
чинного законодавства, уміння користува-
тися цими знаннями під час застосування 
норм права.
Науковці виділяють правову культуру 

суспільства загалом та правову культуру 
особистості. Ці два поняття взаємозалеж-
ні. Чим більше освічених у правовому ас-
пекті особистостей у суспільстві, тим вища 
правова культура цього суспільства. Слід 
зазначити, що ці два поняття співвідно-
сяться як частина і ціле. Правова культура 
особистості, будучи компонентом право-
вої культури суспільства, виражає ступінь 
та характер розвитку суспільства, так чи 
інакше забезпечує соціалізацію особистос-
ті та правомірну діяльність особи [5, с. 6]. 
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Не слід вести мову про підвищення 
рівня правової культури, не розвиваючи 
рівень культури загальної. Правова куль-
тура не залежить від юридичного права. 
На жаль, закони не зможуть підняти рі-
вень правової культури через деклару-
вання окремих норм. Процес становлен-
ня правової культури характеризується 
формуванням певних культурно-право-
вих цінностей, сформованих певною наці-
ональною часово-просторовою дійсністю 
[3, с. 105–110]. Концепція правової дер-
жави вимагає присутності в усіх громадян 
високої культури права, їх обізнаність із 
необхідними юридичними законами, а 
також уміння і навички їх використання 
у практичному житті [6, с. 31]. Формуван-
ня громадянського суспільства і правової 
держави в Україні вимагає потребу підви-
щення рівня правової культури та право-
свідомості громадян. Активного обгово-
рення та впровадження в життя потребу-
ють правова просвіта і виховання молоді, 
на засадах людяності, моральності, честі 
[7, с. 19–21]. 

Висновки
У зв’язку із вищезазначеним доціль-

ною вважаємо думку про те, що кожен 
громадянин повинен для себе зрозуміти, 
що саморозвиток та всебічне навчання ма-
ють вагоме значення для розвитку безпо-
середньо країни. Сьогодні рівень право-
вої культури українців перебуває на стадії 
становлення і потребує використання ба-
гато ресурсів. Влада має акцентувати ува-
гу саме на правовому вихованні, особливо 
молоді, як майбутнього України. Підви-
щення правової свідомості та створення 
умов для збільшення рівня правової куль-
тури населення, свідома участь громадян 
у здійсненні реформи є першочерговим 
завданням держави на шляху розбудови 
України як сильної правової держави.
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THE IMPORTANCE OF A HIGH LEV-
EL OF LEGAL CULTURE IN UKRAINIAN 

SOCIETY
The article is devoted to the study of the 

development of legal culture and to the im-
portance of a high level of legal culture. The 
concept of “legal culture” is substantiated, 
because the level of legal thinking and legal 
awareness ensures the formation of a stan-
dard of legal personality that respects the 
rule of law in Ukraine. Emphasis is placed on 
the expediency of overcoming the low level 
of legal awareness and creating the condi-
tions for raising the level of legal culture of 
the population, which will result in conscious 
participation of citizens in the implementa-
tion of reforms to build Ukraine as a strong 
legal nation. We believe that every citizen 
should understand that self-development 
and comprehensive learning play a signifi-
cant role in the development of the country 
itself. The level of legal culture of Ukrainians 
is in its infancy and requires the use of many 
resources. The authorities should pay atten-
tion to legal education, especially for young 
people, who are the future of Ukraine. Over-
coming low legal awareness and creating 
conditions for raising the level of legal cul-
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню роз-

витку правової культури та значенню висо-
кого рівня правової культури. Обґрунтовано 
концепції «правової культури», адже рівень 
правового мислення та правосвідомості за-
безпечує формування еталону правової особис-
тості, котра поважає правовий закон, своїми 
діями підтримує режим правозаконності в 
Україні. Наголошується на доцільності подо-
лання низького рівня правової свідомості та 
створення умов для підвищення рівня право-
вої культури населення, що матиме наслідком 
свідому участь громадян у здійсненні реформ 
на шляху розбудови України як сильної право-
вої держави. Вважаємо, що кожен громадянин 
має зрозуміти, що саморозвиток та всебічне 
навчання відіграють значну роль для роз-
витку безпосередньо країни. Рівень правової 
культури українців перебуває на стадії заро-
дження і вимагає використання багато ресур-
сів. Владі слід звернути увагу саме на правове 
виховання, особливо молоді, яка є майбутнім 
України. Подолання низької правової свідомос-
ті та створення умов для підвищення рівня 
правової культури населення, свідомої участі 
громадян у здійсненні реформи є сьогодні пер-
шочерговим завданням держави на шляху роз-
будови України як сильної правової держави. 

 Ключові слова: правова культура, право-
свідомість, законність, права людини та гро-
мадянина, правова держава. 

ture of the population, conscious participa-
tion of citizens in the implementation of the 
reform is today the priority task of the state 
on the way to building Ukraine as a strong 
rule of law.

Keywords: legal culture, legal awareness, 
legality, human and civil rights, legal nation.



131

Ðîìàíóõà Î.Ì. - Ãîòåëüí³ ïîñëóãè â Óêðà¿í³

ÃÎÒÅËÜÍ² ÏÎÑËÓÃÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

 ÐÎÌÀÍÓÕÀ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè òóðèçìó òà êðà¿íîçíàâñòâà, Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 
åêîíîì³êè ³ òîðã³âë³ ³ìåí³ Ìèõàéëà Òóãàí-Áàðàíîâñüêîãî 

https://orcid.org/0000-0003-4695-3985
 ÓÄÊ 338:658(477)

DOI 10.32782/EP.2021.3.20

Сфера послуг набуває дедалі міцніших 
позицій у світовій економіці. Багато країн 
демонструють тенденцію до зростання ви-
робництво послуг, більший дохід від послуг, 
збільшення зайнятості в цьому секторі, по-
силення конкуренції та зростання імпорту 
та експорту послуг. Готельний бізнес є важ-
ливим елементом інфраструктури, показни-
ком соціального простору в місті та об’єктів 
культури та бізнесу. За своєю економічною 
спрямованістю готель є комерційним ви-
робництвом, яке пропонує свою продукцію 
на ринку у вигляді комплексу послуг. Метою 
дослідження є вивчення стану розвитку го-
тельного бізнесу в Україні та аналіз впливу кри-
зових явищ (протидія коронавірусній хворобі) 
на діяльність суб’єктів готельної індустрії. 
Для забезпечення постійного сталого розвит-
ку національного готельного бізнесу в роботі 
вивчено та застосовано прогресивний досвід 
організації готельного бізнесу, представлений у 
провідних країнах світу.
Ключові слова: готельні послуги, 

підприємства готельного господарства, криза, 
послуги, сфера послуг.

тельний бізнес характеризується динаміч-
ним розвитком, і тепер він став важливим 
фактором еволюції світової економічної 
системи. Ефективне функціонування го-
тельного господарства у багатьох країнах, 
як і в Україні, є важливою передумовою 
активізації міжнародних відносин та ін-
теграції у світову спільноту. На сучасному 
етапі туристичний попит визначає проце-
си територіальної організації гостинності. 
Зміна організаційних основ, перерозподіл 
вітчизняних закладів за формами власнос-
ті призвели до позитивних змін у галузевій 
структурі, зростання їх класу та якісних 
характеристик, збільшення частки готелів 
високого класу з одночасним розширенням 
базового класу свідчать про модернізацію 
вітчизняної галузі готельного господар-
ства. Однак для забезпечення постійного 
сталого розвитку національного готельного 
бізнесу необхідно вивчити та застосовувати 
прогресивний досвід організації готельно-
го бізнесу, представлений у провідних кра-
їнах світу.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вагомий внесок у дослідження ста-
ну готельно-туристичної галузі зробили 
такі науковці, як Гречаник Б.В., Гуме-
нюк В.В., Кісь С.Я., Витвицька О.Д., Де-
мешкант Н.А., Кисіль С.С., Павленко І.А. 
та інші [6, 9, 10, 7].

Постановка проблеми
Економічна криза зачіпає всі сфери біз-

несу, включаючи готельний бізнес. Розроб-
ка ефективного плану розвитку є основним 
способом виживання готельного бізнесу в 
несприятливих економічних умовах. Про-
блема розвитку готельного бізнесу в часи 
економічної кризи стала актуальним за-
вданням власників готельного бізнесу. Го-
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Виділення не вирішених раніше               
частин загальної проблеми

У розвиток здобутків наукової спільно-
ти доцільно провести аналіз впливу кризо-
вих явищ на діяльність суб’єктів готельної 
індустрії.

Фо рмулювання цілей статті                     
(постановка завдання)

Метою дослідження є вивчення ста-
ну розвитку готельного бізнесу в Україні 
та аналіз впливу кризових явищ (проти-
дія коронавірусній хворобі) на діяльність 
суб’єктів готельної індустрії. 

Виклад основного матеріалу                           
дослідження

Сфе ра послуг набуває дедалі міцніших 
позицій у світовій економіці. Багато країн 
демонструють тенденцію до зростання ви-
робництво послуг, більший дохід від по-
слуг, збільшення зайнятості в цьому сек-
торі, посилення конкуренції та зростання 
імпорту та експорту послуг. Настільки фун-
даментальними є зміни, що відбуваються у 
секторі послуг у глобальному масштабі, що 
сучасна економіка була описана як „еконо-
міка послуг”. Сьогодні на сферу послуг при-
падає 70% світового ВВП. Серед країн, де 
на сферу послуг припадає 3/4 ВВП і більше 
це Люксембург (85%), Франція (78%), США 
(77%), Греція (77%), Великобританія (76%) 
та Бельгія (76%). Останні десятиліття спо-
стерігали не лише зрушення в галузевій 
структурі світової економіки, але й значне 
зростання зайнятості у сфері послуг. У ба-
гатьох країнах цей показник перевищує 
показники їх промислового виробництва. 
Найвищий рівень зайнятості у сфері послуг 
у США (80% робочої сили), Нідерландах 
(79%), Великобританії (77%), Франції (77%), 
Швеція (76%), Люксембург (76%), Канада 
(76%), Норвегія (76%), Ісландія (76%), Ав-
стралія (75%) та деякі інші [4].
Кризові явища та ризики зовнішнього 

середовища зумовлюють необхідність ство-
рення стійких та міцних підприємницьких 
утворень з метою нівелювання їх впливу.
Готельна індустрія є одним з найприва-

бливіших ринків в Україні для інвестуван-
ня. Переживши гостру кризу дев’яностих, 

спричинену структурними, політичними та 
економічними змінами в економіці країни, 
галузь сьогодні характеризується високим 
рівнем ділової активності . Не дивно, що 
нинішня ситуація на ринку готельного біз-
несу є надзвичайно цікавою для потенцій-
них інвесторів: постійно зростаючий попит 
супроводжується дефіцитом пропозиції. 
Приплив туристів щороку збільшується на 
15-20% відповідно до просування у світі но-
вого стилю України, а також її підкресленої 
європейської відданості. 
Перш за все, готельний сектор - це по-

вністю орієнтований на споживача сектор, 
який безпосередньо залежить від турис-
тичної галузі та ділової активності в країні. 
Готельний бізнес та туризм розвиваються 
у взаємодії, яка чітко проявляється як у 
просуванні одне одного, так і в залежності 
один від одного. Кількість клієнтів, які зу-
пиняються в готелях, безпосередньо визна-
чається обсягами внутрішнього та інозем-
ного туризму. У той же час розвиток турис-
тичного бізнесу орієнтований на тенденції 
в готельному секторі. Обсяги ділового ту-
ризму в країні щороку збільшуються за ра-
хунок зростання інвестиційного залучення 
української економіки.
Крім того, залежність від людського 

фактора робить цей сектор надзвичайно 
чутливим до громадської думки та репута-
ції. Поодинокий випадок неякісного обслу-
говування може призвести до втрати клієн-
тів. Ось чому великі готельні мережі вважа-
ють одним із своїх основних цілей суворий 
контроль за належними стандартами якос-
ті. «Одеса», 4-зірковий готель в місті Одеса, 
може проілюструвати необґрунтовані ін-
вестиції з очікуванням залучення відомого 
готельного оператора. У той самий момент, 
коли готель був побудований і збирався по-
чати функціонувати як 5-зірковий готель у 
всесвітньо відомій мережі Kempinski, було 
виявлено, що неякісні будівельні роботи не 
відповідають вимогам до рівня обслугову-
вання Kempinski. Після того, як оператор 
залишив проєкт, готель був понижений до 
категорії 4 зірок.
Ринок готельних послуг також набуває 

додаткових, абсолютно несподіваних влас-
тивостей в українському бізнес-середови-
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щі. За даними Національного агентства з 
туризму, в Україні зареєстровано 1064 сер-
тифіковані готелі, 5 з яких є 5-зірковими: 
2 - у Дніпропетровську, 1 - у Києві, Доне-
цьку та Одесі. Решта з них: 29 4-зіркових 
готелів, 74 3-зіркові готелі, 43 2-зіркові го-
телі, 41 1-зірковий готель. Основна частина 
4-зіркових готелів знаходиться в Одесі - 9 
з них, 6 – у Києві, 4 – у Дніпропетровській 
області, 4 – у Львівській області, 3 – у Криму 
та по одному – у кожній із Донецької, За-
карпатської, Полтавської областей [8]. 
Питання низькоякісного обслуговуван-

ня досить часто постає перед українським 
готельним сектором і обумовлює свою ак-
туальність. Таким чином, гідне рішення ін-
вестора включатиме не лише фінансові ін-
вестиції, але й інвестиції у форми стандар-
тів послуг та політику навчання персоналу. 
Франчайзинг виглядає найпривабливішою 
стратегією розвитку готельного сектору в 
цій ситуації. Це передбачає впровадження 
міжнародно відомого бренду з усталеними 
концепціями відомої компанії. Таке рішен-
ня, безумовно, буде успішним, оскільки 
воно базується на ряді переваг: підготовка 
персоналу, побудова стилю, корпоративні 
правила, кваліфіковане управління та роз-
виток відповідно до міжнародних стандар-
тів, а також залучення додаткових клієнтів 
через відомий бренд. Оскільки більшість 
готелів стикається з проблемами управлін-
ня високим рівнем, експерти такого рівня в 
готельному бізнесі не мають права робити 
помилки, оскільки навіть незначна неком-
петентність керівництва може спричинити 
непередбачувані наслідки.
Незважаючи на те, що вони залишають-

ся конкретними, перераховані вище про-
блеми загалом можна подолати, викорис-
товуючи міжнародні стандарти розвитку 
бізнесу, дослідження ринку, бізнес-плану-
вання та перспективи довгострокових ін-
вестицій, оскільки на будь-яку національну 
особливість можна адекватно відповісти 
ретельно продуманою дією. На жаль, ін-
вестор може розпочати вирішення всіх цих 
питань лише після того, як основна пере-
шкода буде подолана. І це робить засідку 
інвестору на самому початку проєкту - вза-
ємодії з органами державної влади. Перші 

труднощі чекають інвестора на етапі вибо-
ру земельної ділянки. Земельне питання 
в Україні досі остаточно не врегульоване. 
Протягом перших десяти років процеси 
приватизації не підтримувалися продажем 
землі, що спричинило спірну правову ситу-
ацію, коли інвестор не може бути впевне-
ний, що обрана земельна ділянка буде на-
лежати йому / їй. Купівля та реконструкція 
наявних будівель може бути привабливим 
варіантом у цьому випадку, але доцільно 
мати на увазі, що більше 60% матеріалів та 
обладнання для готельних реконструкцій.
Гот ельний бізнес є важливим елементом 

інфраструктури, показником соціального 
простору в місті та об’єктів культури та біз-
несу. За своєю економічною спрямованістю 
готель є комерційним виробництвом, яке 
пропонує свою продукцію на ринку у ви-
гляді комплексу послуг. Специфіка послуг, 
на відміну від матеріального виробництва, 
полягає в тому, що виконання послуги від-
бувається при безпосередньому контак-
ті споживача та підрядника; задоволення 
послугою перетворюється на задоволення 
прямого попиту клієнта; Попит на готельні 
послуги піддається сезонним коливанням. 
У структурі світового готельного бізнесу є 
два напрямки розвитку: готельні мережі 
та незалежні підприємства. Комплексне 
управління бізнесом є набагато вигіднішим 
у готельному бізнесі, ніж управління неза-
лежними готелями, що вимагає більше на-
вичок, ніж управління великими готелями. 
Це пов’язано з тим, що підприємства, які 
входять до великих готельних мереж, при-
носять набагато більший дохід і можуть на-
ймати кваліфікованих та більш високоопла-
чуваних спеціалістів вузького профілю. По-
єднання готелів під єдиним управлінням у 
результаті дає величезні переваги як влас-
никам нерухомості, так і їх операторам.
Головною перевагою мережі готелів є 

зменшення загальних витрат, що, у свою 
чергу, дозволяє мережам проникати на 
більшу кількість міжнародних ринків, роз-
ширюючи свої можливості. За комерцій-
ним успіхом мережевих готелів є багато 
факторів: від консолідованої системи бро-
нювання до централізованих поставок. Пе-
ревага компаній, які суворо дотримуються 
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своїх торгових марок, полягає в тому, що 
користувачі послуг однієї мережі готелів 
чітко представляють якість обслуговуван-
ня та розміщення на підприємстві, що на-
лежить цій мережі, незалежно від його міс-
цезнаходження. Це дозволяє рекламувати 
та робити бронювання задовго до відкрит-
тя нового готелю.
Маленькі незалежні готелі вимагають 

більше управлінських навичок, ніж більші. 
Незалежні керівники готелів мають слабкі 
сторони, часто в маркетинговій та фінансо-
вій сферах, і тому повинні виконувати не 
лише лінійне, але й функціональне керів-
ництво. Керівництво незалежних готелів, 
якщо вони хочуть зберегти прибутковість, 
зобов’язане впроваджувати більш сучасні 
системи управління та технології, викорис-
товувати гнучку систему розподілу персо-
налу, у якій працівникам у разі виробни-
цтва потрібно йти разом.
Сучасні проблеми в індустрії готельного 

бізнесу в Україні [5]:
1. Тенденція до наповнення ринку іно-

земними компаніями.
2. На сучасному етапі економічного роз-

витку в Україні існує лише два національ-
ні готельні оператори - Premier Hotels and 
Resorts та Reikartz Hotels & Resorts.

3. Ринок готельних послуг в Україні за-
раз наближається до насичення в секторі 
п’яти- та чотиризіркових готелів.

4. Формування ситуації, що пояснюва-
лась вище, призводить до поступового на-
сичення готельного ринку готелів, а також 
збільшення кількості іноземних компаній 
на ринку. Як результат, деяким компаніям 
доводиться співпрацювати та розробляти 
спільну бізнес-стратегію.

5. Сектор готелів від трьох зірок і нижче 
залишається ненасиченим і представлений 
головним чином готелями з надзвичайно 
низьким рівнем обслуговування та невели-
ким набором послуг.

6. В Україні не спостерігається значно-
го покращення рівня діяльності у сфері 
готельних послуг, оскільки українські ком-
панії затримують вихід на ринок. Це може 
призвести до заповнення ринку інозем-
ними мережами готелів. Водночас західні 
інвестори не хочуть починати свій бізнес 

в Україні без активної присутності україн-
ських компаній.

7. Через характер конкретних ринків 
неможливо надати адекватну оцінку ситуа-
ції в галузі. Необхідно розглядати різні сек-
тори готельних послуг окремо.

8. Проблема ефективного управління 
залишається важливою для національних 
готелів. Перехід від адміністративних ме-
тодів управління до ринкових був непро-
стим і часто керівною командою, яка по-
винна була підтримувати високий рівень 
виконання робіт з розвитку. Цей недолік 
також має стосуватися засновників / влас-
ників готелів.

9. Питання, пов’язані з взаємодією з 
урядом, як і раніше, залишаються пробле-
матичними для національних мереж готе-
лів.
Ці питання включають процес реєстра-

ції готелів, відведення ділянки під будів-
ництво готелю, обов’язкові процедури в 
пожежній охороні та охорону здоров’я, а 
також отримання необхідних дозволів та 
сертифікатів.

10. Питання стандартизації також є 
проблематичним через невідповідність між 
українською та європейською системами 
стандартизації готельних послуг. За підра-
хунками, 80% нерухомості для гостинності, 
включаючи готелі, потребують ремонту та 
реконструкції.
Розглянемо ключові інструменти та ме-

тоди вирішення проблемних питань, іден-
тифікованих вище, що є характерними для 
готельної індустрії України.
До першої групи методів належать 

тактичні методи. У свою чергу, тактичні 
методи включають реструктуризацію, ско-
рочення та банкрутство. Ці методи спря-
мовані на швидке поліпшення фінансових 
показників підприємства, тобто подолання 
кризових наслідків. Однак використання 
цих методів не завжди достатньо для усу-
нення причин кризи. Інша група методів 
- стратегічна. Як правило, менеджери готе-
лів не відразу зможуть побачити результа-
ти цих методів, але їх використання змінює 
такі якісні характеристики, як конкуренто-
спроможність, інвестиційна привабливість, 
орієнтація на споживача та інновації.
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Основні методи включають злиття в 
межах однієї мережі підприємств на різних 
етапах розвитку та розподілу та диверсифі-
кації діяльності. Цей метод може бути раці-
ональним, якщо інтеграція призводить до 
значної економії або можливих скорочень, 
таких як транспортні витрати. Інновація 
- це впровадження сучасних стратегічних 
підходів до управління в умовах кризи. 
Регулювання, у свою чергу, передбачає 
формування стратегічного планування та 
управлінської звітності, створення комбі-
нованої системи фінансового контролю та 
планування, автоматизованих систем бух-
галтерського обліку та формування ефек-
тивної маркетингової діяльності. Ці підхо-
ди вирішують багато проблем, пов’язаних 
із кон’юнктурою ринку та пошуком нових 
клієнтів та партнерів на міжнародному 
ринку.
Реструктуризація - це складний метод 

антикризового управління, який набув по-
ширення останнім часом. Цей метод пе-
редбачає зміну організаційної структури та 
системи стратегічного управління. Метод 
реструктуризації бізнес-процесів призво-
дить до зменшення непотрібних зв’язків і 
непотрібних витрат часу і грошей і забез-
печує різке підвищення ефективності ді-
яльності, наприклад, ефективності, часу об-
робки, виробничих витрат тощо [3].
Зниження - це ще один спосіб, який 

може негайно покращити результати ді-
яльності готельного господарства. Це змен-
шення трудомісткості та скорочення зайня-
тості персоналу відповідно до реального 
ринкового попиту. Цей метод призводить 
до значного зменшення витрат і зниження 
виробничих цін. Наприклад, у готельно-
ресторанному секторі Великобританії на-
лічується близько 98,3% підприємств, що 
мають менше ніж 50 працівників. Ефектив-
не стратегічне управління під час кризи пе-
редбачає поєднання наступних елементів: 
професійні знання працівників організації 
стратегічного управління; досвід антикри-
зової діяльності.
Успіх стратегічного управління кри-

зами залежить від своєчасного виявлення 
криз та застосування найефективніших 
методів її подолання. Ефективне функці-

онування в кризові періоди здійснюється 
з використанням ряду стратегічних і так-
тичних методів стратегічного управління в 
агрегації.
Розглянемо поетапне впровадження за-

ходів з врегулювання криз.
І. Діагностика. Існує три групи характе-

ристик для діагностики стану справ на го-
тельному підприємстві. Перший - це осно-
вні елементи ведення бізнесу: рівень управ-
ління, персоналу та рівень адаптивності та 
інновацій у бізнесі. Наприклад, говорячи 
про команду готелю, інтерес має станови-
ти організаційна структура, її ефективність, 
відсутність дублікатів функцій. Зокрема, 
менеджер повинен знати, на скільки людей 
він працює в одній кімнаті. Як правило, у 
3-зіркових готелях перебуває не більше 
однієї людини, а в 5-зіркових готелях цей 
номер може складати від 1,5 до 2,5 осіб у 
люкс-готелях. Порівнюючи власний показ-
ник із середнім ринком, компанія розуміє, 
працює вона ефективно чи ні. Окрім ста-
тистики, керівництву потрібно аналізувати 
рівень компетентності персоналу, ступінь 
задоволеності людей своєю працею, моти-
ваційні заходи[2].

II. Програма антикризового управлін-
ня. Друга ніша, у якій можна діагностувати 
під час кризи, - це ефективність бізнес-про-
цесів на готельному підприємстві. Існує ряд 
параметрів, які можна використовувати 
для аналізу операційної діяльності. Напри-
клад, наскільки можна порівняти витрати, 
понесені в результаті ведення бізнесу, із 
доходом, який приносить готель; ступінь 
відповідності кількості людей, зайнятих на 
певному сайті; наскільки ефективно прода-
ються послуги тієї чи іншої служби готель-
ного підприємства.

III. PR-кампанія. Третій рівень діагнос-
тики - це ринкові показники функціонуван-
ня готельного підприємства, ступінь лояль-
ності клієнтів до готелю, їх задоволеність 
якістю обслуговування, конкурентоспро-
можність пропонованих послуг. Виправити 
ситуацію на цьому рівні, якщо можливості 
двох інших були упущені, набагато склад-
ніше, оскільки готельна компанія вже може 
втратити свою частку ринку, що, безсум-
нівно, вплине на показники рентабельнос-
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ті. Якщо негативні наслідки впливають на 
фінансову ефективність готелю, він втрачає 
прибуток, а тому прибутковість має неадек-
ватні показники ліквідності. Заходи від-
новлення бізнесу спрямовані на відновлен-
ня платоспроможності готельного бізнесу. 
Це також реструктуризація боргу, якщо 
виникають труднощі з поверненням позик, 
покращенням ліквідності ресурсів готелю, 
усуненням касових прогалин, оптимізацією 
витрат.
Варто зазначити, що ситуація в готель-

ному господарстві України, ускладнена іс-
нуючими військовими діями на сході краї-
ни, змушує менеджерів стежити за тенден-
ціями та інноваціями, щоб залучити турис-
тів будь-якою ціною. Таким чином, вище-
вказана функціональна модель дозволить 
мати уявлення про необхідність заходів під 
час кризи готельних підприємств, базовий 
набір дій, де кожен окремий готельний біз-
нес, безсумнівно, матиме свої особливості 
залежно від причин кризи[1].
Індустрія готелів є важливим бізнесом 

у всьому світі, і сучасні тенденції та турис-
тичний попит змінюють його. Численні 
тенденції підкреслюють важливість сучас-
ного готельного бізнесу, оскільки сучасний 
турист не лише задоволений основними 
пропозиціями в готельному обслуговуван-
ні, але також вимагає диференційованого 
та персонального обслуговування, що стає 
головним мотивом подорожей. Через наяв-
ну і постійно зростаючу різноманітність го-
тельних комплексів зростає конкуренція, у 
якій підприємствам потрібно виживати. Як 
результат, діяльність підприємств готель-
ного господарства в кризові часи є осно-
вною метою збереження цінності індустрії 
гостинності. У рамках цього дослідження 
розкрито тенденції розвитку готельного 
господарства України та розроблено мо-
дель управління підприємством готельного 
господарства під час кризи, яка має базо-
вий комплекс дій, необхідних для вдоско-
налення криза.
Слід також відмітити декілька поло-

жень щодо впливу коронавірусної хворо-
би на підприємства готельного господар-
ства. Цей сектор переживає стрімке та різ-
ке падіння попиту та сплеск втрат робочих 

місць на світовому рівні, що загрожує ба-
гатьом малим та середнім підприємствам 
(МСП). Тому більшість країн розрізняють 
програми підтримки за розміром компа-
нії, пропонуючи спеціальну допомогу для 
МСП. МСП у туризмі є основою галузі 
та, мабуть, найважливішим джерелом ін-
новацій, однак розмір диктує, що великі 
підприємства мають вищий економічний 
пріоритет з точки зору втрачених доходів, 
і особливо працівників [4]. Прикладають-
ся постійні зусилля з боку урядів країн з 
метою реалізації ефективних політичних 
заходів щодо збереження сектору та ініці-
ювання міжнародної координації. Наразі 
відповіді уряду можна розділити на три 
основні категорії:

- забезпечення справедливого балансу 
інтересів між захистом відвідувачів та ту-
ристичними працівниками;

- забезпечити виживання бізнесу по 
всьому ланцюжку поставок, з особливим 
акцентом на МСП;

- зосередити увагу на механізмах коор-
динації для кращої цільової реакції та під-
тримки відновлення сектору.
Ці відповіді повинні забезпечити ре-

алістичні стратегії для суб’єктів туризму, 
зокрема, МСП на всіх етапах кризи. Це 
означає надання підтримки не лише для 
компенсації втрат доходів, а й надання вка-
зівок щодо стандартів та протоколів для 
підприємств щодо відкриття, адаптації та 
виходу на нові ринки, а також для підви-
щення підприємницького потенціалу МСП 
та стимулювання процесів співпраці.
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HOTEL SERVICES IN UKRAINE

The service sector is gaining an ever 
stronger position in the global economy. Many 
countries show an upward trend in service 
provision, higher service income, increased 
employment in this sector, increased compe-

tition, and increased imports and exports of 
services. The hotel business is an important 
element of infrastructure, an indicator of so-
cial space in the city and cultural and business 
objects. In terms of its economic focus, the ho-
tel is a commercial production that offers its 
products to the market in the form of a range 
of services. The aim of the study is to study the 
state of development of the hotel business in 
Ukraine and analyze the impact of crisis phe-
nomena (counteracting coronavirus disease) 
on the activities of the subjects of the hotel in-
dustry. To ensure the continuous sustainable 
development of the national hotel business, 
the progressive experience of organizing the 
hotel business has been studied and applied 
in the work, presented in the leading coun-
tries of the world. At the present stage, tourist 
demand determines the processes of territo-
rial organization of hospitality. Changing or-
ganizational frameworks, redistribution of do-
mestic institutions by forms of ownership led 
to positive changes in the industry structure, 
growth of their class and quality characteris-
tics, increasing the share of high-end hotels 
with simultaneous expansion of the base class 
indicate the modernization of the domestic 
hotel industry. However, to ensure the sus-
tainable development of the national hotel 
business, it is necessary to study and apply 
the progressive experience of the hotel busi-
ness, presented in the leading countries of the 
world. The hotel industry is one of the most 
attractive markets in Ukraine for investment. 
Having survived the acute crisis of the 1990s 
caused by structural, political and economic 
changes in the country’s economy, the indus-
try is currently characterized by a high level 
of business activity. Not surprisingly, the cur-
rent situation in the hotel business market is 
extremely interesting for potential investors: 
the ever-growing demand is accompanied by 
a shortage of supply.

Key words: hotel services, hospitality en-
terprises, crisis, services, service sector.
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У статті розглядається організаційно-
правове забезпечення штрафних санкцій, що 
застосовуються до роботодавця за порушення 
законодавства про працю. 
Проведено аналіз організаційно-правового 

забезпечення штрафної відповідальності ро-
ботодавців, що дало можливість визначити 
наступні ключові її особливості: стягнення 
штрафних санкцій відбувається лише за рішен-
ням уповноваженого органу держави (інспекції, 
суди тощо); штрафна відповідальність роз-
кривається у формі штрафу, але підставами 
притягнення до неї може бути будь-яке про-
типравне діяння; штрафна відповідальність 
роботодавця передбачає стягнення з нього 
платежів на користь держави при цьому від-
шкодування збитків працівникам або іншим 
учасникам трудових відносин напряму не пе-
редбачається; штрафна відповідальність робо-
тодавця може виступати як самостійний вид 
відповідальності, так і сукупності із більш суво-
рими формами; штрафна відповідальність за-
вжди передбачає сплату певної санкції в мате-
ріальному (грошовому) виразі, який неможливо 
замінити, а обов’язок сплати такого штрафу 
– замінити зустрічним зобов’язанням.
Ключові слова: штрафні санкції, законо-

давство, організаційно-правове забезпечення, 
фізичні та юридичні особи, систематизація.

мий вид юридичної відповідальності, а роз-
глядається як узагальнювальне явище, яке 
охоплює низку санкцій за порушення тру-
дового законодавства, які застосовуються як 
державний примус у різних галузях права. 
Тому, аналізуючи штрафні санкції, які за-
стосовуються до роботодавців у цілому ми 
виходимо із необхідності їх консолідації, ме-
тодом кодифікації та виключення із інших 
нормативно-правових актів шляхом допо-
внення ними КЗпП. Таким чином, виникає 
необхідність створення системного застосу-
вання до роботодавця штрафних санкцій, 
що дозволить більш ефективно притягати їх 
до відповідальності. 

Ана ліз останніх досліджень 
та публікацій

Питання механізмів притягнення ро-
ботодавців до штрафної відповідальності 
присвячено роботи зокрема Р. Бутинської, 
М. Коваліва, В. Костюка, В. Литвиненка, 
Л. Остапенка, О. Петренка, В. Процевсько-
го, Н. Швець М., В. Щербіни.
Разом з тим, незважаючи на наявність 

доволі великої кількості наукових розробок 
з питань штрафної відповідальності робо-
тодавців, вона залишає недостатньо дослі-
джене організаційно-правове забезпечення 
штрафних санкцій, що застосовуються до ро-
ботодавця за порушення законодавства про 
працю. Усе це у своїй сукупності пояснює ак-
туальність окресленої проблеми та робить їх 
розробку теоретично та практично цінною.

 

Постановка проблеми
Аналізуючи штрафні санкції та досліджу-

ючи їх різновиди і підстави застосування, 
необхідно чітко усвідомлювати, що штраф-
на відповідальність не виділяється в окре-
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Мета статті: організаційно-правове за-
безпечення штрафних санкцій, що застосо-
вуються до роботодавця за порушення зако-
нодавства про працю.

Основна частина дослідження
Узагальнюючи сучасні підходи законо-

давця до застосування штрафних санкцій 
до роботодавця, ми акцентуємо нашу ува-
гу на їх організаційно-правове забезпечен-
ня: штрафні санкції, які нами пропонується 
включити до КЗпП, включають у себе всі 
види штрафних санкцій, які застосовуються 
в межах таких видів юридичної відповідаль-
ності: дисциплінарна, матеріальна, адміні-
стративна, кримінальна; ми не переслідує-
мо цілей декриміналізації складів злочинів, 
які передбачають відповідальність у вигля-
ді штрафу, але наголошуємо на доцільності 
виділенні штрафних санкцій саме у сферу 
правового регулювання КЗпП, залишаючи 
при цьому більш жорсткі санкції для цілей 
КК України; штрафні санкції, які нами про-
понується кодифікувати методом імплемен-
тації із інших нормативно-правових актів 
у КЗпП, на наше глибоке переконання, не 
повинні відігравати компенсаторної функції, 
але компенсація завданих збитків повинна 
розглядатися як окремий напрямок держав-
но-управлінського впливу на роботодавців; 
нами пропонується мінімізувати кількість 
видів штрафних санкцій, з метою створен-
ня балансу відповідальності працівників та 
роботодавців, оскільки на сьогодні держава 
застосовує надмірні санкції до останніх при 
тому, що створює доволі складну систему 
гарантій та забезпечення прав працівників, 
де інколи права роботодавців суттєво обме-
жуються, внаслідок чого скорочуються й еко-
номічні можливості роботодавців; ми наголо-
шуємо, що штрафні санкції та штрафна від-
повідальність повинні виконувати, у першу 
чергу, відновлювальну функцію. Навіть якщо 
за логікою їх застосування та природою са-
мого механізму притягнення до відповідаль-
ності на перший план повинна виходити ка-
ральна функція, однак ми свідомо її замінює-
мо на відновлювальну. Справа в тому, що під 
відновленням ми розуміємо повернення до 
балансу відносин між сторонами: роботодав-
цем та працівниками – а також встановлення 

нормального правового порядку відносин з 
приводу реалізації першими економічного 
інтересу, а другими – права на працю. 
Відновлювальна функція примушує пра-

вопорушника до правомірної поведінки, що 
здійснюється в рамках охоронних правовід-
носин. Роботодавець, що відшкодовує май-
нову та моральну шкоду, діє правомірно. 
Його поведінка хоча й здійснюється в рам-
ках охоронних правовідносин, є правомір-
ною [1, c. 110]
Натомість каральні санкції в межах тру-

дового права знаходять своє відображен-
ня, головним чином, під час попередження 
вчинення правопорушень, а їх практичне 
втілення відбувається з метою дотримання 
обов’язків [4, с. 109].
У межах трудового права із цими санкці-

ями ототожнюється стягнення дисциплінар-
ного характеру. Але необхідно враховувати 
певний психологічний чинник під час за-
стосування санкцій, оскільки саме цей чин-
ник допомагає розділити виховно-відновлю-
вальні та виховно-каральні санкції, адже всі 
санкції, незалежно від виду, мають спільну 
властивість - виховний вплив. Застосування 
до роботодавця штрафної відповідальності 
має розглядатись як підвищена відповідаль-
ність матеріального характеру, а посилення 
її ролі проявляється через каральний харак-
тер санкції. Наприклад, з боку роботодавця 
санкція карального спрямування виявляєть-
ся в певному обов’язку оплатити вимушений 
прогул, оскільки в період такого вимушеного 
прогулу роботодавець не отримував належ-
ного виконання трудової функції працівни-
ком.
Варто зазначити, що санкцію штрафного 

характеру доцільно розглядати крізь призму 
матеріальної відповідальності роботодавця 
за затримку розрахунку під час звільнення, 
яка передбачається ст. 117 КЗпП. А згідно 
зі ст. 116 КЗпП за невиплату грошової суми 
з вини власника працівникові в законом 
встановлені строки, а також за відсутності 
спору про їх розмір підприємство, устано-
ва, організація повинні здійснити виплату 
співробітнику цього підприємства його за-
робітку в розрахунку середньої величини за 
час затримки. Отже, такий характер санкції 
штрафного спрямування обґрунтовується 
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тим, що в разі затримки розрахунку, за звіль-
нення в працівника не виникає вимушеного 
прогулу, оскільки він отримав трудову книж-
ку та може в будь-який час працевлаштува-
тися.
Проводячи аналіз тексту статті 43 вказа-

ного закону дає змогу зробити наступні ви-
сновки: по-перше, штрафні санкції за пору-
шення законодавства України про охорону 
праці мають чітко виражений адміністра-
тивно-правовий характер, оскільки наклада-
ються та стягуються відповідно до КУпАП, у 
якому визначені також і самі склади право-
порушень, на які посилається аналізований 
нами Закон (ч. 6 ст. 43 Закону України «Про 
охорону праці»); по-друге, максимальний 
розмір штрафу визначається відповідно до ч. 
2 ст. 43 Закону України «Про охорону праці», 
але мінімальний розмір – не встановлюється 
взагалі. Таким чином, це відкриває можли-
вості для зловживання з боку органів, упо-
вноважених притягати до відповідальності 
винних осіб, що суперечить самій сутності та 
правовій природі штрафної відповідальнос-
ті; по-третє, ч. 4 ст. 43 Закону України «Про 
охорону праці» демонструє, що законода-
вець використовує вказані штрафи в якості 
покарання, а сама відповідальність несе пе-
реважно каральну функцію замість виховної 
чи функції корегування. Так, наведена норма 
закріплює, що «несплата  або неповна сплата 
юридичними чи фізичними особами, які від-
повідно до законодавства використовують 
найману працю, штрафу тягне за собою на-
рахування пені на несплачену суму штрафу 
(його частини) з розрахунку 120 відсотків 
річних облікової ставки Національного бан-
ку України, що діяла в період такої несплати, 
за кожен день прострочення» [3].
Нав  едене вище розкриває основні недо-

ліки застосування штрафної відповідальності 
за порушення роботодавцями законодавства 
про працю. Так, аналіз положень КЗпП де-
монструє, що майже кожен розділ має додат-
ково відповідний законодавчий та низку під-
законних нормативно-правових актів, якими 
регулюються відносини, у тому числі у сфері 
охорони праці, організації праці, оплати та 
нормування праці, використання праці осо-
бливих категорій працівників, у сфері регу-
лювання відносин з приводу відпусток тощо. 

кожен із вказаних законодавчих актів має 
відповідну статтю, якою визначається від-
повідальність за порушення законодавства в  
конкретній сфері. 
Аналізуючи чинне законодавство з пи-

тань відповідальності за порушення законо-
давства про працю, можна стверджувати, що: 
фінансові санкції у переважній більшості 

за ст. 265 Кодексу законів про працю Укра-
їни на роботодавця (підприємство, установу, 
організацію, фізичну особу-підприємця чи 
звичайну фізичну особу, яка використовує 
працю найманих осіб) має право накладати 
Державна служба України з питань праці в 
порядку, установленому Кабінетом Міністрів 
України; 
чинні в Україні санкції за порушення 

приписів трудового законодавства дають 
підставу виділити такі види відповідальнос-
ті: фінансова відповідальність за порушення 
трудового законодавства; адміністративна 
відповідальність за порушення вимог зако-
нодавства про працю та охорону праці; кри-
мінальна відповідальність за порушення за-
конодавства про працю.
Загальні ознаки, правова природа та 

функціональне призначення штрафів, перед-
бачених за порушення норм трудового права 
у частині 2 ст. 265 КЗпП України, дозволя-
ють їх розглядати як специфічні заходи при-
мусу в трудовому праві. Поряд із цим вказані 
штрафи є нетиповою складовою механізму 
юридичної відповідальності роботодавця у 
трудовому праві, оскільки не відносяться до 
жодного з видів відповідальності, притаман-
них цій галузі [5].
Отже, Закон України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» встановив роз-
мір мінімальної заробітної плати з 1 січня 
2021 року на рівні 6000 грн., а з 1 грудня 
2021 – 6500 грн. Це, у свою чергу, призвело 
до збільшення розмірів штрафних санкцій 
за порушення законодавства про працю, пе-
редбачених статтею 265 КЗпП. Роботодавці 
несуть відповідальність у вигляді штрафу, 
згідно зі ст. 265 КЗпП України. Порядок на-
кладення таких штрафів затверджено поста-
новою Кабміну від 17.07.2013 р. №509 [2].
Юридичні та фізичні особи – підприємці 

нестимуть відповідальність у вигляді штрафу 
у разі:
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– фактичного допуску працівника до ро-
боти без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на не-
повний робочий час у разі фактичного вико-
нання роботи повний робочий час, установ-
лений на підприємстві, та виплати заробітної 
плати (винагороди) без нарахування та спла-
ти єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування та подат-
ків – у десятикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення, за кожного 
працівника, щодо якого скоєно порушення 
(з 01.01.2021 – 60000 грн., з 01.12.2021 – 65 
000 грн.), до єдинників-роботодавців групи 
1-3 застосовується попередження.

– порушення встановлених строків ви-
плати заробітної плати працівникам, інших 
виплат, передбачених законодавством про 
працю, більш як за один місяць, виплата їх 
не в повному обсязі – у трикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення порушення (з 
01.01.2021 – 18 000 грн, з 01.12.2021 – 19 500 
грн.);

– недотримання мінімальних державних 
гарантій в оплаті праці – у двократному роз-
мірі мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на момент виявлення порушен-
ня, за кожного працівника, щодо якого ско-
єно порушення (з 01.01.2021 – 12 000 грн., з 
01.12.2021 – 13 000 грн.);

– недотримання встановлених законом 
гарантій та пільг працівникам, які залуча-
ються до виконання обов’язків, передба-
чених законами України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про альтер-
нативну (невійськову) службу», «Про мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію» – у чоти-
рьохкратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент ви-
явлення порушення, за кожного працівника, 
щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 
– 24 000 грн., з 01.12.2021 – 26 000 грн.);

– недопущення до проведення перевірки 
з питань додержання законодавства про пра-
цю, створення перешкод у її проведенні – у 
трикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент вияв-
лення порушення (з 01.01.2021 – 18 000 грн., 
з 01.12.2021 – 19 500 грн.);

– порушення інших вимог трудового за-
конодавства, крім передбачених абзацами 
другим – п’ятим частини другої статті 265 
КЗпП України – у розмірі мінімальної за-
робітної плати (з 01.01.2021 – 6 000 грн., з 
01.12.2021 – 6 500 грн., за повторне порушен-
ня протягом року з 01.01.2021 – 12 000 грн., з 
01.12.2021 – 13 000 грн.).
Крім того, за порушення трудового за-

конодавства передбачені значні суми штра-
фів. Так, штраф за допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на не-
повний робочий час у разі фактичного ви-
конання роботи повний робочий час та ви-
плату заробітної плати (винагороди) без 
нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та податків складає на сьогод-
ні 141690 грн за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення. У разі якщо подат-
ківцями під час проведення документальної 
або фактичної перевірок виявлені порушен-
ня законодавства про працю, то посадовими 
особами контролюючого органу, які прово-
дили перевірку, фіксується факт такого по-
рушення, який оформлюється актом пере-
вірки. Копія акта направляється до органів 
Державної служби України з питань праці 
для вжиття заходів відповідно до вимог чин-
ного законодавства. 
Водночас, якщо під час перевірки ви-

явлено факти недотримання роботодавцем 
(податковим агентом) законодавства щодо 
укладення трудового договору, неоформ-
лення трудових відносин з працівниками 
(найманими особами) та ненарахування, не-
утримання та/або несплати (неперерахуван-
ня) податковим агентом податку на доходи 
фізичних осіб та/або військового збору до 
або під час виплати доходу на користь іншо-
го платника податків, то до такого робото-
давця застосовується штраф відповідно до-
п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу Украї-
ни. Зокрема, за такі порушення передбаче-
но накладення штрафу в розмірі 25 відсотків 
суми податку, що підлягає нарахуванню та/
або сплаті до бюджету, а за ті самі дії, вчине-
ні повторно протягом 1095 днів, - у розмірі 
50 відсотків, втретє та більше - у розмірі 75 
відсотків. 
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Крім цього, за порушення роботодав-
цем порядку подання інформації про фізич-
них осіб – платників податків накладається 
штраф у порядку та розмірах, визначених п. 
119.2 ст. 119 ПКУ. Так, неподання, подання з 
порушенням встановлених строків, подання 
не у повному обсязі, з недостовірними відо-
мостями або з помилками податкової звітнос-
ті про суми доходів, нарахованих (сплачених) 
на користь платника податків, суми утрима-
ного з них податку, а також суми отриманої 
оплати від фізичних осіб за товари (роботи, 
послуги), якщо такі недостовірні відомості 
або помилки призвели до зменшення та/або 
збільшення податкових зобов’язань платни-
ка податку та/або до зміни платника податку 
передбачено накладення штрафу у розмірі 
510 гривень, а за ті самі дії, вчинені платни-
ком податків протягом року, застосовується 
штраф у розмірі 1020 гривень. 
Зауважимо, що ст. 163 прим. 4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушен-
ня визначено, що неутримання або непере-
рахування до бюджету сум податку на доходи 
фізичних осіб при виплаті фізичній особі до-
ходів, перерахування податку на доходи фі-
зичних осіб за рахунок коштів підприємств, 
установ і організацій (крім випадків, коли 
таке перерахування дозволено законодав-
ством), неповідомлення або несвоєчасне по-
відомлення державним податковим інспек-
ціям за встановленою формою відомостей 
про доходи громадян, – тягне за собою попе-
редження або накладення штрафу на посадо-
вих осіб підприємств, установ і організацій, а 
також на громадян – суб’єктів підприємниць-
кої діяльності у розмірі від двох до трьох нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян. 
Такі ж дії, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному стяг-
ненню за те ж порушення, – тягнуть за собою 
накладення штрафу на посадових осіб під-
приємств, установ і організацій, а також на 
громадян – суб’єктів підприємницької діяль-
ності у розмірі від трьох до п’яти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. Крім 
того, за порушення трудового законодавства 
передбачені значні суми штрафів. 
Поряд з цим, ст. 163 прим. 4 Кодексу 

України про адміністративні правопору-
шення визначено, що неутримання або не-

перерахування до бюджету сум податку на 
доходи фізичних осіб при виплаті фізич-
ній особі доходів, перерахування податку 
на доходи фізичних осіб за рахунок коштів 
підприємств, установ і організацій (крім ви-
падків, коли таке перерахування дозволено 
законодавством), неповідомлення або не-
своєчасне повідомлення державним подат-
ковим інспекціям за встановленою формою 
відомостей про доходи громадян, – тягне за 
собою попередження або накладення штра-
фу на посадових осіб підприємств, установ і 
організацій, а також на громадян – суб’єктів 
підприємницької діяльності у розмірі від 
двох до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Такі ж дії, вчинені осо-
бою, яку протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за те ж порушення, 
– тягнуть за собою накладення штрафу на 
посадових осіб підприємств, установ і орга-
нізацій, а також на громадян – суб’єктів під-
приємницької діяльності у розмірі від трьох 
до п’яти неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. 
Крім того, за порушення трудового за-

конодавства передбачені значні суми штра-
фів. Так, штраф за допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на не-
повний робочий час у разі фактичного ви-
конання роботи повний робочий час та ви-
плату заробітної плати (винагороди) без 
нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та податків складає на сьогод-
ні 141690 грн за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення
З урахуванням сукупності висновків ви-

кладених вище досліджень та узагальнюючи 
проведений аналіз, ми вбачаємо за доцільне 
та пропонуємо внести низку суттєвих змін у 
законодавчі акти, які регулюють трудові пра-
вовідносини в частині притягнення робото-
давців до штрафної відповідальності. Зокре-
ма, пропонується:

1) Статтю 43 Закону України «Про охоро-
ну праці» викласти в наступній редакції:

«Стаття 43. Штрафні санкції, які застосо-
вують до роботодавців (юридичних осіб пу-
блічного та приватного права та фізичних 
осіб-підприємців)
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За порушення законодавства про охоро-
ну праці та невиконан ня приписів (розпо-
ряджень) посадових осіб органів виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці юридич-
ні та фізичні особи, які відповідно до зако-
нодавства використовують найману працю, 
притягаються органами виконавчої влади з 
нагляду за охороною праці до сплати штра-
фу в порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України. 

2) Частину п’ять статті 265 Кодексу За-
конів про працю України викласти в наступ-
ній редакції: «Несплата або неповна сплата 
юридичними чи фізичними особами, які від-
повідно до законодавства використовують 
найману працю, штрафу тягне за собою на-
рахування пені на несплачену суму штрафу 
(його частини) з розрахунку 120 відсотків 
річних облікової ставки Національного бан-
ку України, що діяла в період такої неспла-
ти, за кожен день прострочення. Кошти від 
застосування штрафних санкцій до юридич-
них чи фізичних осіб, які відповідно до зако-
нодавства використовують найману працю 
визначених цією статтею, зараховуються до 
Державного бюджету України».

3) Частину другу статті 265 Кодексу Зако-
нів про працю України викласти в наступній 
редакції: «Юридичні та фізичні особи - під-
приємці, які використовують найману пра-
цю, несуть відповідальність у вигляді штра-
фу в разі: фактичного допуску працівника до 
роботи без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на непо-
вний робочий час у разі фактичного виконан-
ня роботи повний робочий час, установлений 
на підприємстві, та виплати заробітної плати 
(винагороди) без нарахування та сплати єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та податків, прийняття 
на роботу громадян без паспортів або з недій-
сними паспортами - у десятикратному розмі-
рі мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення порушення, за 
кожного працівника, стосовно якого скоєно 
порушення; вчинення порушення, перед-
баченого абзацом другим цієї частини, по-
вторно протягом двох років з дня виявлення 
порушення - у тридцятикратному розмірі мі-
німальної заробітної плати, встановленої зако-
ном на момент виявлення порушення; 

порушення порядку працевлаштування, 
прийняття на навчання іноземців та осіб без 
громадянства, надання їм житла, а також інші 
порушення, якщо вони сприяють іноземцям 
та особам без громадянства в ухиленні від 
виїзду з України після закінчення терміну 
перебування або спрямовані на їх незаконну 
реєстрацію, оформлення документів на про-
живання - у стократному розмірі мінімальної 
заробітної плати; порушення угоди про пра-
цю шляхом обману чи зловживання довірою 
або примусом до виконання роботи, не обу-
мовленої угодою - у трикратному розмірі мі-
німальної заробітної плати, встановленої за-
коном на момент виявлення порушення, за 
кожного працівника, стосовно якого скоєно 
порушення; вчинення порушення, передба-
ченого абзацом сьомим цієї частини, щодо 
громадянина, з яким укладено договір про 
роботу за межами України - у десятикрат-
ному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлення 
порушення, за кожного працівника, стосов-
но якого скоєно порушення; недопущення 
до проведення перевірки з питань додер-
жання законодавства про працю, створення 
перешкод у її проведенні – у трикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на момент виявлення по-
рушення; примушування до участі у страйку 
або перешкоджання участі у страйку шляхом 
насильства чи погрози застосування насиль-
ства або шляхом інших незаконних дій - у 
трикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент ви-
явлення порушення, за кожного працівника, 
стосовно якого скоєно порушення; незакон-
не звільнення працівника з роботи з особис-
тих мотивів, а також інше грубе порушення 
законодавства про працю - у двадцятикрат-
ному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлення 
порушення, за кожного працівника, стосов-
но якого скоєно порушення;
За порушення вимог, передбачених час-

тинами третьою і четвертою статті 19 Зако-
ну України «про охорону праці», - у розмірі 
п’яти відсотків середньомісячного фонду за-
робітної плати за попередній рік юридичної 
чи фізичної особи, яка використовує найма-
ну працю;
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порушення інших вимог законодавства 
про працю, крім передбачених абзацами 
другим – п’ятнадцятим цієї частини, - у роз-
мірі мінімальної заробітної плати за кожне 
таке порушення;
вчинення порушення, передбаченого аб-

зацом шістнадцятим цієї частини, повторно 
протягом року з дня виявлення порушення - 
у двократному розмірі мінімальної заробітної 
плати за кожне таке порушення.».

4) Частину третю статті 265 Кодексу Зако-
нів про працю України  викласти в наступній 
редакції:

«Штрафи, накладення яких передбачено 
частиною другою цієї статті, є фінансовими 
санкціями і не належать до адміністративно-
господарських, адміністративних, чи кримі-
нальних санкцій, визначених відповідними 
положеннями Господарського кодексу Укра-
їни, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального кодексу 
України».

Висновок
Таким чином, нами пропонується фак-

тична систематизація всіх штрафних санк-
цій, які стягуються з роботодавців шляхом 
їх кодифікації в ст. 265 КЗпП. Крім того, 
систематизація штрафних санкцій в одному 
законодавчому акті, а також зміна порядку 
притягнення до них суттєво підвищать ефек-
тивність діяльності Держпраці та мінімізує 
корупційну складову, оскільки штрафна від-
повідальність передбачатиме стягнення ко-
штів в Державний бюджет України, а вже не 
виконання відповідних приписів контролю-
ючих органів тягнутимуть за собою кримі-
нальну відповідальність. 
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Internal Affairs
ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUP-

PORT OF PENALTY SANCTIONS APPLI-
CABLE TO THE EMPLOYER FOR VIOLA-

TION OF LABOR LAW
The article considers the organizational and 

legal support of penalties applied to the employ-
er for violation of labor legislation.

The analysis of organizational and legal sup-
port of penal liability of employers was carried 
out, which made it possible to determine the 
following key features: collection of penalties 
takes place only by the decision of the autho-
rized body of the state (inspections, courts, etc.); 
penalty liability is disclosed in the form of a fi ne, 
but the grounds for bringing to it may be any 
illegal act; the penalty liability of the employer 
provides for the collection of payments from 
it in favor of the state, while compensation for 
losses to employees or other participants in the 
employment relationship is not directly provid-
ed; the employer’s penalty liability can be both 
an independent type of liability and a combina-
tion of more severe forms; Penalty liability al-
ways involves the payment of a certain sanction 
in material (monetary) terms, which cannot be 
replaced, and the obligation to pay such a fi ne is 
replaced by a counter-obligation.

Key words: penalties, legislation, organiza-
tional and legal support, individuals and legal 
entities, systematization.
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The article notes that on the basis of the legislation 
of the Republic of Azerbaijan, contracts on the 
disposal of objects of the state register of real estate 
must be notarized. During certifi cation the notary or 
other offi cials authorized to perform such notarial acts 
in cases prescribed by law shall check the disposing 
party’s right to dispose of the property and compliance 
of the contract with the law. They are responsible for 
the unreliability of the contract they have notarized.

The disposing party’s right to dispose of the 
property shall be certifi ed on the basis of the state register 
of immovable property or authorization granted by an 
authorized person. Such authorization shall also be 
notarized. Compliance of the contract with the law 
shall be certifi ed by notarization. Contract for the 
disposal by the objects of the state register of immovable 
property shall be certifi ed by a notary public or other 
offi cials authorized to perform such notarial acts in 
cases prescribed by law in accordance with technical 
characteristics of such property registered in the state 
register of real estate.

Keywords: Law, Civil Code, article, property, 
contract. 

human society, which has a centuries-old history 
of development. In ancient Egypt, Babylon, 
and Athens, contracts of purchase and sale were 
widely used. Even Hammurabi’s laws provided 
the validity of this legal construction the given 
cases (only the subject of the contract was the 
current property; the seller was the legal and 
actual owner of the property sold; the contract 
was concluded in the presence of more than 
two witnesses). Thus, a certain history of the 
development of human society was necessary 
for the application of purchase and sale as an 
important and necessary form [1, p. 5].

Historically, the contract of purchase and 
sale was preceded by a contract of exchange - 
the exchange of a thing for a thing, that is, the 
exchange existed before the money appeared. 
The process of the historical continuity of these 
contracts is described in detail by the famous an-
cient Roman jurist Paulus, which was given in 
“Digest” (Roman law) [2, p. 440].

According to Justinian Law, the sale-pur-
chase contract is a consensual contract. The es-
sential elements of the sale-purchase contract 
are the agreement of the parties, the subject of 
the contract (goods) and the price of the thing 
sold. 

The parties to the contract could be any le-
gally capable individuals and legal entities, as 
well as states. Persons with limited legal capacity 
could independently make purchases and sales 
of things only with the consent of guardians and 
trustees.

The subject of the contract could be anything 
that was not withdrawn from transaction, name-

One of the most important institutions of 
civil law is the institution of purchase and sale. 
As a necessary category, purchase and sale 
accompanies human society for nearly four 
thousand years. Undoubtedly, the concept of 
purchase and sale was not known in the archaic 
times, in the early stages of society. The concept 
of purchase and sale did not arise immediately 
with the emergence of «homo sapiens», that is, the 
fi rst conscious human being. Thus, this concept 
emerged at a certain stage in the evolution of 
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ly: corporeal and incorporeal things, the right 
to property, easements, claims, movable and 
immovable (buildings, structures, land), pres-
ent and future things (products), single things 
and the totality of many things (inheritance), the 
seller’s own thing and someone else’s. 

The sale and purchase contract was declared 
null and void when its subject:

a)  a thing that is not existed in the present 
and that is impossible in the future;

b)  is out of transaction 
c)  the stolen thing, which both contracting 

parties knew about;
d)  a thing already owned by the buyer [3, 

p. 482].
 In cases where the price was set pro forma, 

the agreement was recognized not for the sale 
and purchase, but for gift agreement. The gift 
agreement was applied in cases when an item 
was sold for a very low price by friendship.

Ancient Roman law regulated the seller’s 
responsibility for the shortcomings of a thing 
according to ancient and later civil law. So, ac-
cording to the general classical law, the seller, 
who deliberately concealed the shortcomings of 
the sold thing, was fully responsible to the buyer. 
Along with this, the latter, under the action of 
“actio redhibitoria”, had the right to demand 
the termination of the contract and the mutual 
return of the thing and money. At the same time, 
the buyer could demand a decrease in the price 
of the thing without terminating the contract. 
The seller bore the risk of all accidental damage 
caused to the item while it was with the buyer. 
Roman law also protected the rights of the seller 
at the same time [3, p. 487].

D.V.Dozhdev notes that in the classical law, 
purchase and sale has a strictly binding effect, but 
at the same time, this contract is the basis for the 
transfer of ownership. In this regard, the idea has 
been developed that the payment of the price (or 
the provision of security) is a condition for the 
transfer of ownership when the thing is trans-
ferred to implement the contract of sale [4, p. 587].

Pursuant to Article 567 of the Civil Code of 
the Republic of Azerbaijan, entitled “Purchase 
Contract”, effective from September 1, 2000, 
under the contract of sale, the seller transfers 
the item to the buyer, and the buyer accepts the 
item and in return takes responsibility to pay the 
specifi ed amount (price) [5].

A separate paragraph (paragraph 5; Articles 
646-650) is devoted to the regulation of pur-
chase and sale of real estate in the Civil Code 
of the Republic of Azerbaijan. Article 646 of the 
same Code, entitled “Contract for the Purchase 
and Sale of Real Estate”, states: “Under the con-
tract of sale of real estate, the seller undertakes 
to transfer the land, house, building, facility, 
apartment or other real estate to the ownership 
of the buyer.

Unless otherwise provided by the following 
provisions of this paragraph of this Code, the 
general provisions on the purchase and sale of 
immovable property shall be applied accord-
ingly”.

In accordance with the legislation, the costs 
of notarization of the contract of sale and regis-
tration of real estate in the state register shall be 
made by the buyer.

Article 648 of the Civil Code of the Repub-
lic of Azerbaijan states: “In case of purchase and 
sale of immovable property, each party shall 
perform its obligation to transfer or accept the 
fact of transfer of property rights by carrying 
out what is necessary for registration in the state 
register of real estate.

The risks, costs and benefi ts associated with 
the goods sold pass to the buyer in case of doubt 
only from the moment of their inclusion in the 
state register of real estate. If one of the parties 
is to blame for the delay in registration, he/she 
must compensate the other party for the dam-
age caused.

If the subject of the contract of sale is the 
shares on which the components of the land on 
which the unfi nished building is located are con-
nected, the buyer may not be obliged to pay the 
full purchase price of those shares before con-
struction is completed. In this case, payments 
must be made in installments, taking into ac-
count the conditions provided for in Article 770-
1 of this Code”. 

The right to property and other rights to 
immovable property, the restriction, formation, 
transfer and termination of these rights must be 
registered with the state. Property rights, use 
rights, mortgages, easements, as well as other 
rights to real estate must be registered in cases 
provided for in the Civil Code and legislation 
(Article 139.1 of the Civil Code of the Republic 
of Azerbaijan).
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The requirements of Article 144 of the Civil 
Code of the Republic of Azerbaijan must also 
be strictly observed when registering offi cially a 
contract of sale of real estate. The article says: 
“Contracts as to disposition of objects entered 
in the state register of immovable property shall 
be notarized. During certifi cation the notary or 
other offi cials authorized to perform such notar-
ial acts in cases prescribed by law shall check the 
disposing party’s right to dispose of the prop-
erty and compliance of the contract with the law. 
They are responsible for the unreliability of the 
contract they have notarized.

The disposing party’s right to dispose of the 
property shall be certifi ed on the basis of the state 
register of immovable property or authorization 
granted by an authorized person. Such authori-
zation shall also be notarized. Compliance of the 
contract with the law shall be certifi ed by nota-
rization. Contract for the disposal by the objects 
of the state register of immovable property shall 
be certifi ed by a notary public or other offi cials 
authorized to perform such notarial acts in cases 
prescribed by law in accordance with technical 
characteristics of such property registered in the 
state register of real estate.

In order to verify the right of disposal and 
obligations of the controlling party, including 
the existing encumbrance of property in the 
state register of real estate, in accordance with 
the Law of the Republic of Azerbaijan “On No-
tary”, should be ensured the exchange of infor-
mation and documents between notaries and 
the state register of real estate, including direct 
access of notaries to the state register of immov-
able property electronically.

After certifying the contract for the disposal 
of real estate, the notary shall immediately for-
ward it to the state register of real estate: in elec-
tronic form by means of information systems 
and in certifi ed written form through registered 
mail. Such contract is recognized as an applica-
tion for registration of the right of ownership 
and other real rights arising from this contract 
in the state register of real estate and on the basis 
of this contract state registration of the relevant 
rights is carried out. 

Notarization shall not be required where 
a purchaser refers to a valid court decision or 
document equal thereto, including certifi ed by 
notary.

Ownership of real estate may be divided 
on the basis of a division plan, which does not 
provide for the physical division of property, 
but determines the percentage of shares in the 
resulting common share ownership. After the 
approval of such a division plan drawn up by 
the owner in accordance with the procedure es-
tablished by the relevant executive authority, the 
owner’s right to each of the shares arising from 
the division shall be registered in the state regis-
ter of real estate”.

 When registering a real estate purchase and 
sale contract at a notary offi ce, the following 
documents must be submitted to the notary:

1)  a document confi rming the right of 
ownership over real estate;

2)  a certifi cate issued by the State Com-
mittee for Property Issues under the Ministry of 
Economy of the Azerbaijan Republic on whether 
there is encumbrance or arrest on real estate;

3) if the owner of the real estate is married, 
his / her marriage certifi cate;

4) notarized consent of the husband (wife) 
of the owner of the real estate to the sale of the 
real estate;

5)  certifi cate on the persons registered in 
the sold house, apartment, garden and cottage;

6)  notarized consent of all adult family 
members registered in the sold house, apart-
ment, garden and cottage.

The following persons must be present at 
the notarization of the real estate purchase and 
sale contract:
 owner (owners) of real estate or his/her 

(their) representative on the basis of a power of 
attorney approved by a notary;
 the buyer (buyers) or his/her (their) rep-

resentative on the basis of a power of attorney 
approved by a notary.

The costs of notarization of a real estate con-
tract, regardless of the price of real estate, are as 
follows:
 if the real estate is transferred to the 

husband (wife), children, parents, grandparents, 
grandchildren, brothers, sisters - 23 manats (20 
manats state duty + 3 manats fee) [6]; 
 if the real estate is transferred to other 

persons under the contract:
  if the real estate is located in Baku - 300 

manats (250 manats state fee + 37.5 manats ser-
vice fee + 12.5 manats bank expenses);
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  if the real estate is located in Sumgayit 
city, Ganja city or Absheron region - 210 manats 
(175 manats state duty + 26.25 manats service 
fee + 8.75 manats bank expenses);

 if the real estate is located in other cities 
and regions of the Republic of Azerbaijan - 150 
manats (125 manats state duty + 18.75 manats 
service charge + 6.25 manats bank expenses).

In addition to the above costs, the buyer of 
real estate pays a commission to the bank in the 
amount of 0.2 percent of the purchased prop-
erty. Because, according to parts 4, 5 and 6 of 
Article 74 of the Law of the Republic of Azer-
baijan dated November 26, 1999 “On Notaries”: 
“Disposal of money registered in the offi cial reg-
isters of real estate and mobable property, do-
nations, advance deposit and lending, as well as 
when notarizing contracts related to the amount 
paid under the initial contract, the transfer and 
return of funds to one of the parties shall be car-
ried out through a deposit account opened by 
the notary in the bank.

Payment of funds to one of the parties in ex-
cess of the amount determined by the relevant 
executive authority of the Republic of Azerbai-
jan (that is the Cabinet of Ministers of the Re-
public of Azerbaijan) under notarized contracts 
on disposal of real estate must be made through 
a deposit account opened in a bank.

The notary shall certify such contracts upon 
a receipt for payment of the amount of money 
to the deposit account opened in the bank” [7].

Banks charge a 0.2 percent commission for 
keeping the money that the buyer will pay to 
the seller for the real estate in the bank account 
opened by the notary for only a few hours, ie 
100,000 (one hundred thousand) manats - 200 
(two hundred) manats.

Also, the Buyer shall pay 42 (forty two) 
manats for residential real estate and 132 (one 
hundred thirty two) for non-residential real 
estate for the certifi cate issued by the State 
Committee for Property Affairs under the 
Ministry of Economy of the Republic of Azer-
baijan about encumberence or arrest of real 
estate. So, the buyer has to pay 632 (six hun-
dred and thirty two) manats for the purchase 
and sale contract of non-residential real estate 
located in Baku, valued at 100,000 (one hun-
dred thousand) manats, 542 (fi ve hundred 
forty two) manats for purchase and sale con-

tract of residential real estate. In our opinion, 
it is not right to charge a fee for the service and 
additional money for bank expenses for the 
notarization of the contract of purchase and 
sale of real estate. We believe that it would be 
expedient to make the relevant changes in the 
legislation and when notarizing the contract 
of purchase and sale of real estate, provide 
for the payment of the state duty established 
by the Law of the Republic of Azerbaijan “On 
State Duty” only. 

According to Articles 11.1.3 and 11.1.4 of 
the Law of the Republic of Azerbaijan “On State 
Duty”, exemptions from payment of state duty 
on notarial acts are provided in the following 
cases:
 employed persons with fi rst-degree 

disabilities, including children with disabilities 
under the age of 18, refugees and IDPs are ex-
empted from payment of state duty on notarial 
acts related to the purchase and exchange of an 
apartment or house (part of a house);
 Children who have lost their parents 

and are deprived of parental care, as well as per-
sons among them and children under guard-
ianship (custody), as defi ned by the Law of the 
Republic of Azerbaijan “On Social Protection 
of Orphans and Children Deprived of Parental 
Care”, are exempted from payment of state duty 
on notarial acts related to the conclusion of civil 
law transactions, as well as transactions related 
to the purchase or exchange of housing (indi-
vidual house). 

But, unfortunately, private notaries refuse to 
notarise such contracts in cases where exemp-
tions from the payment of state fees for notarial 
acts are envisaged. Individuals are required to 
apply to a state notary offi ce for notarization of 
such contracts.

We believe that it is not right for private no-
taries to refuse to ratify such agreements in cases 
where exemptions from payment of the state fee 
for notarial acts are envisaged.

We consider it necessary to state that, a land 
is the most important property. As N.A. Syrodo-
ev points out, “the land possesses such unique 
properties as immobility, indestructibility, non-
re-creation. The land is truly motionless by na-
ture. Only land, by virtue of these properties, 
can give other immovable objects a specifi c and 
permanent targeting.
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Modern technical advances make it possible 
to move even monumental buildings over con-
siderable distances without any damage to their 
purpose. If you follow the letter of the law, then 
a building moved not only to a neighboring land 
plot, but also to a neighboring area retains the 
quality of an immovable object, unless dispro-
portionate damage has been caused to its pur-
pose” [8, p. 92-93].

It should also be noted that modern tech-
nologies in some cases make it possible to move 
forests, plantings, buildings, structures without 
causing signifi cant damage to their purpose. 
“Under certain conditions, this group of objects 
can be transformed, for example, the produc-
tion of timber for sale, or the sale of a building 
for construction materials; as a result, it turns 
out that these objects become movable proper-
ty” [9, p. 132]. In the process of transformation, 
they lose those characteristics by which they can 
be attributed to real estate. 

A good example is the movement of build-
ings of architectural value over considerable dis-
tances. If we clearly proceed from the criterion 
provided by the legislation, then, due to the ab-
sence of damage during their movement, such 
objects do not belong to real estate [10, p. 21]. 

According to A.V. Shchegoleva, “real estate 
is an individually defi ned thing or other prop-
erty possessing the property of immobility or 
strength of connection with the land, the move-
ment of which is impossible without dispropor-
tionate damage to its purpose, signifi cant ex-
penditure of labor and money.

The specifi city of the legal regime of real es-
tate is not so much in the system of legal norms 
that establish specifi c permissions and prohibi-
tions, but in the restrictions on rights in the rela-
tions that develop between legal entities regard-
ing real estate objects” [11, p. 6].

M.V. Abramova identifi es four features in-
herent in real estate:

1) a thing is recognized as immovable 
property, i.e. an object of nature or a result of 
labor, about which civil legal relations arise;

2) this thing must be individually defi ned, 
i.e. the presence of special, only inherent fea-
tures, characteristics and qualities are necessary, 
it must be legally irreplaceable;

3)  this thing must have such characteristics 
as durability and non-consumability;

4)  this thing must be in a certain connec-
tion with the land [12, p. 23].

Land or a land plot is a unique classic real 
estate, because for objective reasons they are in 
an unchanging and motionless state. The most 
important thing is that the land allows things 
to be classifi ed as real estate on the basis of the 
presence of a strong connection with the land. 
In other words, the land became the basis for 
the legislator to determine the main criterion of 
real estate, based on the natural properties of 
things - a strong connection with the land.

State registration of rights to real estate and 
transactions with it is designed to ensure the sta-
bility of real estate turnover, since the latter has 
not only property, but also social signifi cance. 
Ensuring stability is achieved by pointing trans-
actions and other acts with real estate outside 
the private interests of the parties and creating 
a special information system that allows all sub-
jects of the law to receive exclusively and only 
reliable data on the legal status of an object.

Since real estate represents the greatest eco-
nomic social value, in contrast to movable things, 
it often does not show a visible connection with 
the subject of the law to them (real estate objects 
are of great importance in the life and activities 
of individuals and legal entities, as well as in civil 
circulation), therefore, in most legal systems the 
requirement of compulsory registration of the 
establishment and transfer of all property rights 
and encumbrances in relation to real estate was 
formed and consolidated.

Registration is imperative and is carried out 
by authorized bodies. At the same time, in this 
case, it is used as a certain form to designate, en-
sure and protect public interests in the sphere of 
civil law. In this regard, the use of means inher-
ent in the methods of legal regulation of vari-
ous branches of law is inevitable. Therefore, it 
should be recognized that this is a typical act of 
administrative law, since it regulates relations of 
a managerial nature in which a public adminis-
tration body participates, endowed with special 
competence for this purpose.

The legal norms of the institution under 
consideration should be internally consistent 
aimed at solving common problems and achiev-
ing common goals, albeit using the means inher-
ent in the methods of legal regulation of various 
branches of law.
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The complex legal structure of the emer-
gence of the right to real estate is established by 
law. The validity of the law and real estate trans-
actions are determined not only by the expres-
sion of the will of the parties aimed at the emer-
gence, change or termination of civil legal rela-
tions regarding the real estate object, but also by 
the act of their recognition and confi rmation by 
the state through appropriate registration.

The system of state registration of rights 
to real estate and transactions with it has been 
formed in Azerbaijan and its basic rules and 
procedures were determined by the Law of the 
Republic of Azerbaijan dated June 29, 2004 “On 
the State Register of Real Estate”. 

Bibliographic references
1. Allahverdiyev S.S. Azərbaycan 

Respublikasının mülki hüquq kursu. III cild, 
Xüsusi hissə. Bakı: Digesta, 2009. - 1048 s.-
[In Azerbaijani].

2. Памятники Римского права. Законы 
XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 
Юстиниана - М.: Зерцало, 1997. - 608 с.

3. Яковлев В.Н. Древнеримское 
частное право и современное российское 
гражданское право: Москва: Волтерс Клувер, 
2010. - 960 с.

4. Дождев Д.В. Римское частное право: 
Учебник. Москва: Норма, 2008.- 784 с.

5. Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsi. http://e-qanun.az/framework/46944 
[In Azerbaijani].

6. “Dövlət rüsumu haqqında” 4 dekabr 
2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu. Bakı: Qanun. - 2021. - 14 s. [In Azer-
baijani].

7. “Notariat haqqında” 26 noyabr 1999-cu 
il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 
http://www.e-qanun.az/framework/107 [In Azer-
baijani].

8. Сыроедов Н.А. Регистрация прав 
на землю и другое недвижимое имущество 
// Государство и право. - М.: Наука, 1998. --
№ 8. - с. 90-97

9. Скворцов О.Ю. Понятие 
недвижимости в гражданском праве // 
Правоведение, 2002. № 4. - с.131-141

10. Черных А.В. Залог недвижимости в 
гражданском праве: Дисс. ... канд. юр. наук. 
Москва. - 1995. - 175 с.

11. Щеголева А.В. Правовой режим 
недвижимости как объекта гражданских 
прав: Дисс. ... канд. юр. наук. Волгоград, 
2006. - 175 с.

12. Абрамова М.В. К вопросу о понятии 
недвижимого имущества // Нотариус. - М.: 
Юрист, 2003.- № 3. - с. 22-25

Дадашов Эмин Теюб оглу - доктор фило-
софии по праву, Старший научный сотрудник 
Института Права и Прав Человека Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджана
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
В статье отмечается, что на основании 

законодательства Азербайджанской Респу-
блики договоры о распоряжении объекта-
ми государственного реестра недвижимого 
имущества должны быть нотариально удо-
стоверены. При удостоверении нотариус 
или другие должностные лица, которые 
уполномочены совершать подобные нота-
риальные действия в установленных за-
коном случаях, должны проверить право 
стороны, распоряжающейся вещью, на рас-
поряжение и соответствие договора закону. 
Они отвечают за недостоверность удостове-
ренного ими договора.
Право распоряжения подтверждается 

наличием у распоряжающейся стороны та-
кого права по государственному реестру не-
движимого имущества или передачей ему 
такого полномочия надлежащим лицом. 
Это полномочие также должно быть нота-
риально удостоверено. Соответствие дого-
вора закону закрепляется удостоверением 
в нотариальном порядке. Договоры о рас-
поряжении объектами государственного 
реестра недвижимого имущества удостове-
ряются нотариусом или другими должност-
ными лицами, которые уполномочены со-
вершать подобные нотариальные действия 
в установленных законом случаях, согласно 
техническим показателям данного имуще-
ства, зарегистрированным в государствен-
ном реестре недвижимого имущества.
Ключевые слова: Право, Гражданский 

кодекс, статья, имущество, договор. 
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Допоміжні репродуктивні технології - яви-
ще нове для законодавства не тільки України, 
але і для багатьох інших держав. Зазначені тех-
нології, дозволяючи подолати проблеми безплід-
дя, здатні допомогти багатьом людям стати 
батьками, медичним організаціям - отримати 
дохід, державі - отримати поліпшення демо-
графічної ситуації. Розглядаються особливості 
правового регулювання самостійнго різновиду 
сучасних медичних заходів - репродуктивних 
технологій в Україні. Особливу увагу приділено 
правовому регулюванню таких штучних мето-
дів репродукції людини, як екстракорпоральне 
запліднення і сурогатне материнство. У резуль-
таті дослідження автор приходить до висновку, 
що законодавство України про допоміжні репро-
дуктивні технології має ліберальний характер, 
спрямоване, у першу чергу, на механізм реалі-
зації і захисту прав осіб, які страждають від 
безпліддя. Однак в умовах належного правового 
регулювання зазначених суспільних відносин ви-
никає інша соціальна проблема - проблема зло-
вживання допоміжними медичними репродук-
тивними технологіями. На підставі проведених 
досліджень пропонується авторське бачення за-
конодавчого регулювання даної проблеми. Таким 
чином, законодавство України про ДРТ є, на 
думку автора, досить ліберальним, спрямова-
ним, у першу чергу, на реалізацію і захист прав 
осіб, які страждають на безпліддя.
Автор також приходить до висновку, що 

репродуктивні права особи - це особисті не-
майнові права фізичної особи, що полягають у 
можливості людини вільно приймати рішення 
щодо народження дитини, кількості дітей та 

інтервалів між їх народженням, а також за-
стосування допоміжних репродуктивних тех-
нологій. В Україні існує нагальна необхідність 
прийняти закон про захист репродуктивних 
прав громадян та належним чином врегулюва-
ти використання допоміжних репродуктивних 
технологій. Чинне законодавство України пе-
редбачає право на використання допоміжних 
репродуктивних технологій, але це стосується 
виключно подружжя. Сьогодні не існує законо-
давчого механізму, який би дозволяв неодруже-
ним чоловікам та жінкам користуватися до-
поміжними репродуктивними технологіями, 
що слід розглядати як обмеження у здійсненні 
їх репродуктивних прав.
Ключові слова: репродуктивні технології, 

правові проблеми, екстракорпоральне заплід-
нення, сурогатне материнство, національне 
законодавство.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Допоміжні репродуктивні технології 

- явище нове для законодавства не тільки 
України, але і для багатьох інших держав. 
Зазначені технології, дозволяючи подола-
ти проблеми безпліддя, здатні допомогти 
багатьом людям стати батьками, медичним 
організаціям - отримати дохід, державі - 
отримати поліпшення демографічної ситу-
ації. Здавалося б, для усіх – лише позитив, 
але при детальному дослідженні ці техно-
логії приховують безліч правових та етич-
них проблем. Той стан розвитку, у якому 
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знаходяться зараз ці соціальні відносини, 
не дозволяє навіть обмежити коло зазна-
чених питань. Окремі елементи правового 
регулювання застосування репродуктив-
них технологій можна знайти в різних дже-
релах, починаючи з нормативно – право-
вих актів, прийнятих в Україні або в інших 
країнах, і закінчуючи практикою Європей-
ского суду з прав людини.
Зазначена робота має на меті висвітли-

ти і узагальнити основні наукові позиції, 
проаналізувати їх для подальшої розробки 
законодавчого закріплення в Україні вико-
ристання репродуктивних технологій. 
Новий етап у розвитку сучасних ре-

продуктивних технологій почався в 1977 
році, коли вперше було здійснено екстра-
корпоральне оплодотворіння (запліднення 
in vitro), що завершилося народженням в 
1978 р британки Луїзи Браун [1; с. 1900], 
після чого допоміжні репродуктивні техно-
логії поступово стали знаходити все більш 
широке застосування в медичній практиці 
і, як наслідок, віддзеркалення в законодав-
стві окремих країн.
Відзначимо, що сам термін «репродук-

тивні технології» (що означає особливий 
різновид медичних технологій) досить ба-
гатозначний. У найбільш широкому трак-
туванні до них відносять усі технології, що 
можуть впливати на процеси відтворення 
людини, такі, наприклад, як контрацепція 
і штучне запліднення [2]. Відзначимо, що 
подібне розуміння репродуктивних техно-
логій спирається на уявлення про них, як 
про будь-які технології, пов’язані з медич-
ним втручанням у репродуктивну сферу 
людини. 
Для інших втручань у репродуктивну 

сферу людини вкрай вдалим вважається 
термін «контррепродуктивні технології», 
запропонований Т. Кушнір (Chazan L, 
Kushnir T. (2019)), під яким вона розуміє 
медичні втручання, що пригнічує репро-
дуктивні процеси людини, такі як штучне 
переривання вагітності, медичну стерилі-
зацію, контрацепцію, зміну статі [3; с. 717] 
У рамках цього дослідження мова піде про 
правові аспекти репродуктивних техноло-
гій, спрямованих на забезпечення репро-
дукції людини, що включають різні лабора-

торні маніпуляції з людськими статевими 
клітинами та ембріонами, які в законодав-
стві переважної більшості зарубіжних країн 
іменуються допоміжними репродуктивни-
ми технологіями.
Законодавство різних країн по-різному 

підходить до питання про регламентацію 
цих технологій. В одних державах застосу-
вання допоміжних репродуктивних техно-
логій пов’язано з істотними законодавчими 
обмеженнями щодо їх використання або 
має місце навіть заборона окремих техно-
логій, в інших домінує дозвільний підхід і 
мінімальна кількість обмежень.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій 

З різних аспектів допоміжні 
репродуктивні технології досліджували 
у вітчизняній та зарубіжній юридичній 
літературі такі автори, як: Н. Аблятіпова, 
Т. Дробишевська, Я. Дрогонец,-
О. Баллаєва, Л. Красавчикова,О. Лукашева, 
Г. Романовський, З. Ромовська, М. Малєїна, 
К. Світнев, Р. Стефанчук, С. Стеценко, 
І. Сенюта, О. Хазова, Н. Хараджа,-
П. Холлендер та інші. У зазначених наукових 
дослідженнях допоміжні репродуктивні 
технології розглядаються загалом у контексті 
захисту права на життя чи на здоров’я або 
ж в аспекті реалізації репродуктивних прав. 

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Мета наукового дослідження полягає 
у проведенні комплексного аналізу націо-
нального законодавства у сфері застосуван-
ня допоміжних репродуктивних техноло-
гій, а також розробці рекомендацій щодо 
його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-

маних наукових результатів
Концепція репродуктивних прав була 

вперше закріплена в Каїрі на Міжнарод-
ній конференції з питань народонаселення 
та розвитку в 1994 році, де було прийнято 
Програму дій, у якій Розділ VII присвяче-
но репродуктивним правам та репродук-
тивному здоров’ю.
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Програма дій зазначає, що репродук-
тивні права охоплюють права, які були ви-
знані у національному законодавстві, між-
народних документах з прав людини та 
інших відповідних документах Організації 
Об’єднаних Націй, прийнятих на основі 
консенсусу. Вказані права формуються на 
визнанні основного права подружньої пари 
і окремої особи вільно приймати рішення 
щодо кількості дітей, часом їх народження, 
інтервалів між їх народженням і мати всю 
необхідну інформацію для цього, а також 
засоби і можливості на досягнення макси-
мально високого рівня якості репродуктив-
ного здоров’я. У відповідності до положень 
Програми дій захист репродуктивного 
здоров’я вважається поєднанням способів, 
методів і послуг, що сприяють захисту ре-
продуктивного здоров’я і благополуччя за 
рахунок попередження та усунення про-
блем забезпечення високого рівня репро-
дуктивного здоров’я [4].
З положень Програми дій очевидно, що 

визначення репродуктивних прав людини 
у міжнародному праві є дуже складним, 
тобто пов’язане з іншими правами люди-
ни, які раніше були визнані та захищені 
різними міжнародними документами. Ана-
лізуючи норми Програми дій, ми можемо 
визначити, що основою репродуктивних 
прав є права людини, пов’язані з охоро-
ною здоров’я, та з отриманням необхід-
ної інформації у галузі репродуктивного 
здоров’я.
Надалі питання захисту репродуктив-

них прав було обговорено на Четвертій 
Всесвітній конференції про становище жі-
нок, що відбулась у Пекіні у 1995 р., де було 
розроблено Платформу дій, у якій зазначе-
но, що до репродуктивних прав належать 
право подружньої пари та окремої особи 
приймати рішення стосовно відтворення 
свого потомства без будь-якої дискриміна-
ції, насилля чи примушування [5]. Зазна-
чений документ встановлює свободу особи 
у питаннях продовження свого роду та на-
родження дітей і не допускає порушення 
прав особи у сфері відтворення потомства.
До числа міжнародно-правових актів, 

що захищають репродуктивні права жінки, 
належить Конвенція ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації стосовно жінок від 
18 квітня 1979 р. ратифікована Україною 12 
березня 1981 року. У преамбулі зазначеної 
Конвенції закріплено принципи заборони 
всіх форм дискримінації жінок стосовно їх 
ролі у продовженні роду [6]. Конвенцію 
ООН про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції стосовно жінок також слід розглядати і 
в контексті захисту жінок від усіх форм дис-
кримінації у питанні захисту репродуктив-
них прав. Зокрема, згідно із положеннями 
ст. 10 цієї Конвенції держави-учасники 
вживають усіх необхідних заходів для лік-
відації дискримінації щодо жінок, для того 
щоб забезпечити їм доступ до спеціальної 
освітньої інформації для сприяння захис-
ту здоров’я і добробуту сімей, включаючи 
консультації щодо планування розміру сім’ї 
[6]. Норми цієї Конвенції надають жінкам 
та чоловікам рівні права на отримання ін-
формації у сфері охорони здоров’я та пла-
нування сім’ї, для того щоб вони могли 
отримати достовірну та повну інформацію 
щодо проблем репродуктивного здоров’я, 
включаючи переваги та ймовірні ризики 
ДРТ. З позиції міжнародного права допо-
міжні репродуктивні права були зазначені 
у низці міжнародних нормативно-право-
вих актів. Однак на міжнародному рівні 
серед інших прав людини репродуктивні 
права не виокремлюються у системі осо-
бистих немайнових прав і досліджуються 
як частина права на медичну допомогу та 
на охорону здоров’я.
Сьогодні через безпліддя деяким лю-

дям відмовляють у здійсненні своїх репро-
дуктивних прав. З метою вирішення про-
блем безпліддя лікарі розробили допоміж-
ні репродуктивні технології, що є одним з 
важливих досягнень ХХ століття. [7; с. 220]
Міжнародними документами, що сто-

суються допоміжних репродуктивних тех-
нологій, особливо запліднення in vitro та 
перенесення ембріонів, а також донорства 
яйцеклітин, сперми та ембріонів, є Положен-
ня про штучне запліднення invitro та тран-
сплантацію ембріонів, що було прийняте 
39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю у-
м. Мадрид, Іспанія 01.10.1987 року [8].
Вивчивши міжнародні норми та прак-

тики Європейського Союзу, ми вважає-
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мо, що доцільно перейти до дослідження 
українського законодавства у галузі ре-
продуктивних прав. Положенням ч. 7 ст. 281 
Цивільного кодексу України встановле-
но право на використання допоміжних 
репродуктивних технологій, повнолітні 
жінки або чоловіки за медичними пока-
заннями мають право відповідно до по-
рядку та умов, передбачених законом, 
виконувати медичний план, що стосуєть-
ся допоміжних репродуктивних техноло-
гій [9]. Вивчаючи положення ч. 7 ст. 281 
Цивільного кодексу України зазначимо , 
що допоміжні репродуктивні технології 
можна застосовувати в Україні, як медич-
ні програми за медичними показаннями, 
а отже використання репродуктивних тех-
нологій на підставі соціальних показань 
не передбачено у чинному законодавстві.
Сьогодні Україна належить до країн 

у яких більшість механізмів допоміжних 
репродуктивних технологій на законо-
давчому рівні дозволені. Окремі аспекти 
використання допоміжних репродуктив-
них технологій врегульовані нормами Сі-
мейного та Цивільного кодексів; а також 
Основ законодавства України про охорону 
здоров’я та ще рядом підзаконних норма-
тивних актів. 
У статті 123 Сімейного кодексу України 

від 10.01.2002 р. встановлено визначення 
походження дитини, що була народжена 
в результаті використання допоміжних ре-
продуктивних технологій [10]. Аналізуючи 
положення статті 123 Сімейного кодексу 
України, варто зазначити, що нею не вре-
гульовано процес визначення походження 
дитини, що була народжена в результаті 
використання допоміжних репродуктив-
них технологій для незаміжніх жінок чи 
неодружених чоловіків. Тобто, відповідно 
до чинного законодавства України,  батька-
ми дитини, яка народилася за допомогою 
допоміжних репродуктивних технологій 
може бути тільки подружжя. Ми вважаємо, 
що це положення чинного законодавства 
обмежує фізичних осіб у здійсненні своїх 
репродуктивних прав на підставі їх сімей-
ного стану.
Основи законодавства України про охо-

рону здоров’я у статті 48 закріплюють за-

стосування імплантації ембріона та штуч-
ного запліднення [11]. Медичні аспекти ви-
користання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні регламентує Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 
09 вересня 2013 року № 787 «Про затвер-
дження Порядку застосування допоміжних 
репродуктивних технологій в Україні» [12]. 
Дослідивши законодавство України у сфері 
захисту репродуктивних прав, зазначимо, 
що у нормативно – правових актах відсутнє 
визначення категорій «репродуктивні пра-
ва», «імплантація ембріону», «штучне за-
пліднення», «сурогатна матір», «сурогатне 
материнство». 
Самостійним різновидом сучасних ме-

дичних технологій є сурогатне материн-
ство, яке відповідно до законодавства 
України є видом ДРТ, що полягає в по-
єднанні сперматозоїда і яйцеклітини, ви-
лученої з організму генетичної матері, або 
донорської яйцеклітини поза організмом 
жінки, розвитку ембріона, що утворився 
в результаті цього з’єднання перенесення 
цього ембріона в матку сурогатної матері, 
виношування і народження нею дитини 
[13; ст. 63]. 
Таким чином, при сурогатному мате-

ринстві може або використовуватися яйце-
клітина, вилучена з організму генетичної 
матері, або донорська яйцеклітина. При 
цьому, так як під сурогатною матір’ю розу-
міється жінка, яка за договором сурогатно-
го материнства виношує і народжує дити-
ну, яка не є носієм її генотипу, отже, донор-
ська яйцеклітина не може бути вилучена 
з організму сурогатної матері, тобто суро-
гатна мати не може бути за законодавством 
України генетичною матір’ю виношуваної 
дитини, що, на нашу думку, є абсолютно 
правильною позицією.
Відзначимо, що сам термін «сурогатна 

мати» заперечується багатьма авторами 
через явну недоречність використання до 
жінки, яка за договором виношує дитину 
для третіх осіб, слова «мати».
На рівні ВООЗ, наприклад, викорис-

товується термін «гестаційний кур’єр» 
(gestational carrier (surrogate), під яким ро-
зуміється жінка, що виношує вагітність за 
домовленістю, що вона передасть народже-
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ну дитину батькові або матері. Гамети при 
цьому можуть бути отримані від визначено-
го батька або третьої сторони [14; с. 16].
Відносно сурогатного материнства за-

стосовуються ті ж обмеження по застосу-
ванню, що і для ЕКЗ (екстракорпорально-
го запліднення) (так як в технічному плані 
сурогатне материнство ґрунтується на за-
стосування ЕКЗ), а також деякі додаткові 
медико-соціальні обмеження, що стосують-
ся особистості сурогатної матері і майбутніх 
батьків і деяких аспектів процедури. До та-
ких обмежень слід віднести наступні:

- послугою сурогатної матері може ско-
ристатися тільки жінка, для якої виношу-
вання і народження дитини за медичними 
показаннями фізіологічно неможливі або 
пов’язані з ризиком для її життя і (або) жит-
тя її дитини;

- для запліднення яйцеклітини генетич-
ної матері можуть бути використані спер-
матозоїди її чоловіка або донорські сперма-
тозоїди, а для запліднення донорської яй-
цеклітини можуть бути використані тільки 
сперматозоїди чоловіка жінки, яка скорис-
талася донорською яйцеклітиною;

- сурогатною матір’ю може бути жінка, 
одружена, у віці від 20 до 35 років, яка не 
має медичних протипоказань до сурогатно-
го материнства, яка має дитину, і яка на мо-
мент укладення договору сурогатного ма-
теринства визнавалася судом недієздатною 
або обмежено дієздатною, що не позбавля-
лася судом батьківських прав і не була об-
межена в них, не є колишнім усиновлюва-
чем, якщо усиновлення скасовано судом з 
її вини, що не засуджувалася за вчинення 
тяжкого, особливо тяжкого злочину проти 
людини, не є підозрюваною чи обвинуваче-
ною у кримінальній справі.[15]
Додатковою гарантією забезпечення 

прав і безпеки пацієнта при застосуванні 
сучасних медичних технологій є чітка за-
конодавча регламентація таких прав. Про-
те в Україні так і не було прийнято закон 
про ДРТ, який досі перебуває у стані за-
конопроєкту [16]. Пропонуємо доповни-
ти зазначений законопроєкт статтею, що 
встановлює перелік прав пацієнта: 1) на 
отримання повної і достовірної інформації 
про стан свого репродуктивного здоров’я, 

а також інформації про ефективність засто-
сування ДРТ, оптимальні терміни їх засто-
сування, можливий ризик, побічні ефекти і 
ускладнення, медичні та правові наслідки, 
а також про альтернативні методи надан-
ня медичної допомоги; 2) на використан-
ня донорських статевих клітин; 3) на ви-
бір донора; 4) на вибір сурогатної матері;-
5) на зберігання статевих клітин, ембріонів;-
6) на збереження в таємниці інформації 
про застосування ДРТ та про особу пацієн-
та; 7) реалізацію інших прав відповідно до 
чинного законодавства. 
Також необхідно передбачити права 

донорів статевих клітин, права сурогатних 
матерів та положення, відповідно до яких 
анонімний донор не має права на отриман-
ня інформації про подальше використання 
своїх статевих клітин, а також на з’ясування 
особистості дитини, зачатої за використан-
ням його статевих клітин, і його батьків. 
Вважаємо, це правило є важливою гаран-
тією права осіб, які застосовують ДРТ, на 
недоторканність приватного життя.
Таким чином, законодавство України 

про ДРТ є, на нашу думку, досить лібераль-
ним, спрямованим, у першу чергу, на реалі-
зацію і захист прав осіб, які страждають на 
безпліддя.
Однак, як уже було відзначено вище, 

у певних випадках застосування окремих 
ДРТ, зокрема ЕКЗ і сурогатного материн-
ства, на думку ряду дослідників, вступає 
в суперечність із забезпеченням деяких 
фундаментальних прав і свобод, а також 
пов’язане з появою принципово нових де-
мографічних загроз. 
Зокрема, згідно з позицією Б. Лістер-

мана (Malacarne D., Lichterman B., Petralia 
P.(2021)), ДРТ можуть породити або ство-
рити умови для появи таких реальних і по-
тенційних демографічних загроз: 1) зрос-
тання рівня материнської і дитячої захво-
рюваності (наприклад, автор посилається 
на дані наукових досліджень, які свідчать, 
що у жінок після ЕКЗ виявлені часті пору-
шення психологічного стану і т.д., а у дітей, 
народжених після ДРТ, збільшена частота 
вроджених вад);

2) можливість близькоспоріднених 
шлюбів з усіма їх негативними наслідками 
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(мова йде про те, що анонімні донори не 
мають право на з’ясування особистості ди-
тини, зачатої за використанням їх статевих 
клітин, так само як діти, народжені реци-
пієнтами донорських статевих клітин, не 
володіють правом знати своїх генетичних 
батьків);

3) подальша деградація інституту сім’ї 
як наслідок нівелювання її авторитету [17].
Вважаємо, що в умовах неналежного 

правового регулювання зазначених вище 
суспільних відносин виникає інша про-
блема - проблема зловживання ДРТ. За-
стосування ДРТ до людини пов’язано з 
виникненням численних етико-правових 
проблем, до числа яких слід віднести не-
визначеність правового статусу ембріона, 
культивованого in vitro (ембріон, отрима-
ний у результаті такого культивування і не 
використаний у процедурі ЕКЗ, відповід-
но до законодавства нашої країни не може 
вважатися ні суб’єктом права, ні навіть час-
тиною тіла матері), формування комерцій-
ного ринку статевих клітин і тіньового рин-
ку ембріонів (насьогодні в Україні відсутня 
кримінальна відповідальність за незаконні 
оборудки з ембріонами людини), проблему 
запланованої загибелі ембріонів у результа-
ті застосування технології ЕКЗ і сурогатно-
го материнства. Пропонуємо доповнити за-
конопроект «Про допоміжні репродуктивні 
технології» статтею, що встановлює право-
вий режим ембріонів, незатребуваних в ре-
зультаті застосування екстракорпорально-
го запліднення, зокрема пацієнт приймає 
рішення: 1) про припинення використан-
ня ембріонів; 2) кріоконсервації ембріонів; 
3) можливості застосування ембріонів для 
вдосконалення застосування ДРТ.
Звісно ж, що прийняття рішення про 

припинення використання ембріонів авто-
матично означає їх знищення. Що ж стосу-
ється кріоконсервації ембріонів, то в спеці-
алізованій літературі зазначається, що «не 
кожен ембріон благополучно переживе всі 
етапи заморозки і розморожування. [17].
Майже половина всього «матеріалу» 

руйнується, але інша половина - це ембрі-
они вищої якості, які можуть бути успішно 
використані для повторної підсадки. При 
цьому комплекс, у який включено збері-

гання, розморожування і підсадка - набага-
то дешевший, ніж нова спроба ЕКЗ» [17]. 
У нашій країні ембріони можуть бути ви-
користані не в науково-дослідних цілях, а 
лише для вдосконалення ДРТ, що, на нашу 
думку, є різновидом наукового досліджен-
ня, однак проведеного з певною метою - 
вдосконалення методик застосування ДРТ.
Додаткові заперечення викликає за-

стосування сурогатного материнства. До 
числа таких заперечень дослідники, як 
правило, відносять порушення прав дітей 
та недотримання їх інтересів, а також екс-
плуатацію жінок і порушення їх прав. Так, 
на думку С. Томпсона (Smietana M, Thom
pson C, Twine FW. (2018)), «комерційний 
договір сурогатного материнства, а час-
то і некомерційна форма такого договору 
є угодою, за якою дитина передається від 
матері-кур’єра батькам замовникам в обмін 
на винагороду та іншу вигоду» [18]. 
Автори, які відстоюють цю точку зору, 

в подальшому посилаються на Факульта-
тивний протокол до Конвенції про пра-
ва дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої 
проституції і дитячої порнографії, і дане в 
ньому визначення торгівлі дітьми, під яке, 
на їхню думку, підпадає передача дитини 
при сурогатному материнстві. Недотри-
мання інтересів дитини, як вважають до-
слідники, полягає в тому, що «сурогатне 
материнство за визначенням означає, що 
мати відмовляється від дитини після по-
логів і передає його батькові або батькам-
замовникам. Подібне розлучення завдає 
страждання як новонародженому, так і 
матері-кур’єру» [18].
Існує наукова позиція (з якою автор 

цього дослідження солідарний), що най-
більшою мірою порушуються права дити-
ни в разі закріплення в законодавстві тієї 
чи іншої держави положення (сьогодні є 
приклади таких країн), відповідно до якої 
батьки-замовники можуть бути одностате-
вою парою (очевидно, що в цьому випадку 
сурогатне материнство не може бути ме-
тодом подолання безпліддя), у результаті 
чого дитина позбавляється права рости і 
виховуватися в природній сім’ї з обома біо-
логічними батьками. Правильною в цьому 
контексті видається точка зору С. Томпсо-
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на про те, що така ситуація (із сурогатним 
материнством) неприпустима, оскільки 
грубо зазіхає на людську гідність жінки і 
на її право бути матір’ю, суперечить бага-
тьом міжнародним документам про права 
жінок. Автор також зазначає, що комерцій-
не сурогатне материнство мало чим відріз-
няється від вільного комерційного обороту 
внутрішніх органів, а його середня вартість 
дозволяє скористатися подібними послуга-
ми обмеженій кількості багатих осіб [18].

Висновки. Провівши аналітичне 
дослідження міжнародних нормативно-
правових актів, можемо стверджувати, що 
частина з них має суто рекомендаційних 
характер і не є обов’язковою для окремих 
держав при розробці національного 
законодавства у сфері допоміжних 
репродуктивних технологій. Однак 
у міжнародних нормативних актах 
наголошується на тому, що використання 
сучасних досягнень медициної науки має 
відбуватися без порушення прав людини 
її свободи, гідності та недоторканності. 
Дослідивши міжнародні акти та національне 
законодавство, ми приходимо до висновку, 
що репродуктивні права особи - це особисті 
немайнові права фізичної особи, що 
полягають у можливості людини вільно 
приймати рішення щодо народження 
дитини, кількості дітей та інтервалів між 
їх народженням, а також застосування 
допоміжних репродуктивних технологій.
В Україні існує нагальна необхідність 

прийняти закон про захист репродуктив-
них прав громадян та належним чином 
врегулювати використання допоміжних 
репродуктивних технологій. Чинне зако-
нодавство України передбачає право на ви-
користання допоміжних репродуктивних 
технологій, але це стосується виключно по-
дружжя. Сьогодні не існує законодавчого 
механізму, який би дозволяв неодруженим 
чоловікам та жінкам користуватися допо-
міжними репродуктивними технологіями, 
що слід розглядати як обмеження у здій-
сненні їх репродуктивних прав.
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THE IMPORTANCE OF NATIONAL 
LEGISLATION IN THE FIELD 

OF APPLICATION OF ASSISTED 
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Assisted reproductive technology is a 

new phenomenon for the legislation of both 
Ukraine, and many other countries. By over-
coming the problems of infertility, these 
technologies can help many people become 
parents, medical organisations — earn in-
come, the state —improve the demographic 
situation. Peculiarities of legal regulation of 
an independent variety of modern medical 
techniques — reproductive technologies in 
Ukraine — are considered. Particular atten-
tion is paid to the legal regulation of such ar-
tifi cial methods of human reproduction as in 
vitro fertilisation and surrogacy. As a result of 
the study, the author concludes that the leg-
islation of Ukraine on assisted reproductive 
technologies is liberal, aimed primarily at the 
mechanism of implementation and protection 
of the rights of persons suffering from infertil-
ity. However, there is another social problem 
under the conditions of proper legal regula-
tion of these social relations — the problem 
of abuse of assisted medical reproductive tech-
nologies. The author’s vision of legislative reg-
ulation of this problem is offered on the basis 
of the conducted researches. Thus, the legisla-
tion of Ukraine on assisted reproductive tech-
nology (ART) is, in the author’s opinion, quite 
liberal, aimed primarily at the implementation 
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and protection of the rights of persons suffer-
ing from infertility.

The author also concludes that a person’s 
reproductive rights are personal inalienable 
rights of an individual, which consist in the 
ability of a person to freely decide on the birth 
of a child, the number of children and the in-
tervals between their births, as well as the use 
of assisted reproductive technologies. There 
is an urgent need in Ukraine to adopt a law 
on the protection of the reproductive rights of 
citizens and to properly regulate the use of as-
sisted reproductive technologies. The current 
legislation of Ukraine provides for the right 
to use assisted reproductive technologies, but 

this applies only to spouses. There is currently 
no legal mechanism to allow unmarried men 
and women to use assisted reproductive tech-
nologies, which should be considered a re-
striction on the exercise of their reproductive 
rights. 

Key words: reproductive technologies, le-
gal problems, in vitro fertilization, surrogacy, 
national legislation.
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людини в Ісламському світі та іх конфлікт з 
міжнародним правом та світовими стандар-
тами з приводу прав людини.
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В статье рассмотрены вопросы прав и сво-

бод человека в Исламском мире и их конфликт с 
международным правом и мировыми стандар-
тами по поводу прав человека.
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Аналіз досліджень і публікацій
Серед учених, які розглядали проблему 

права людини в Ісламському світі, слід ви-
окремити таких: А.К. Брохі, Е.Е. Майер,-
Х. Табандех, Д. Шахт. Вагому роль відігра-
ють міжнародні договори та резолюції.

Формулювання мети статті
Метою статті є дослідити теорію та прак-

тику прав людини в Ісламському світі, об-
говорити основні аспекти конфлікту між іс-
ламськими та міжнародними нормами що- 
до прав людини.

Виклад основного матеріалу
Якщо розглядати основні права людини, 

то будь-яка соціальна модель, обрана та вла-
штована людьми, повинна втілювати певні 
елементи прав людини. Оскільки люди утво-
рюють суспільство, створюють політичні 
системи та встановлюють і приймають теорії 
та доктрини, вони всі обертаються навколо 
самих людей, і їх головна спрямованість по-
лягає в тому, що люди в конкретному при-
родному та соціальному середовищі хочуть 
зробити своє життя більш вільним, більш 
гідним, і щасливішим. У цьому сенсі, коли 
народився іслам, він містив багато мірку-
вань щодо прав людини. У доісламську епо-
ху племен грабунки та вендета між племена-
ми були нескінченними, , а життю та майну 
людей загрожували в будь-який час. Уна-
слідок розпаду кланової системи розрив між 
багатими та бідними збільшився, а ієрархія 
між вищими та нижчими стає все більш су-

Постановка проблеми
Питання прав людини є гострим питан-

ням сучасної міжнародної політики. Різні 
культури та соціальні системи мають різ-
ні погляди на права людини. Серед різно-
манітних поглядів на права людини осо-
бливо відмінним є ісламський погляд. Це 
пов’язано не тільки з політикою та правом 
ісламського світу, але також пов’язане з ре-
лігійними та історичними традиціями. Пи-
тання прав людини є одним із основних 
напрямків сучасної міжнародної політики, 
і це також політичне, релігійне та правове 
питання. Проблемі прав людини в ісламі 
приділяється все більша увага з боку політи-
ків та інших відповідних осіб в ісламському 
та неісламському світах. Однак, оскільки пи-
тання прав людини, особливо в ісламському 
світі, є надзвичайно чутливими та складни-
ми, будь-яке дослідження стикається з труд-
нощами. 
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ворою, основні права та свободи людей не 
гарантуються. Саме для того, щоб усунути ці 
недоліки, новий іслам підкреслює справед-
ливість і виступає проти експлуатації; висту-
пає за взаємодопомогу та проти власних ін-
тересів; захищає повагу до інших і виступає 
проти образи чужої гідності тощо. Ці мір-
кування зіграли дуже важливу і позитивну 
роль у захисті та поліпшенні прав і свобод 
давніх арабів. Ці міркування мало вбудовані 
в релігійні доктрини або доктрини юристів. 
У наш час західні вчені вперше чітко 

висунули концепцію прав людини. Після 
довгострокового розвитку ця концепція по-
стійно вдосконалювалася. Поступово фор-
муються систематичні теорії прав людини 
та чіткі принципи. У процесі прийняття за-
хідних законів концепції та принципи прав 
людини, що містяться в західних законах, 
особливо в конституціях, також були при-
йняті більшістю ісламських країн. Після за-
кінчення Другої світової війни створення 
Організації Об’єднаних Націй та публіка-
ція міжнародних документів з прав людини 
ще більше вплинули на традиційний іслам-
ський світ. У відповідь на цей шок деякі по-
літики та юридичні експерти в ісламському 
світі почали систематично вивчати ісламські 
права та їх взаємозв’язок з міжнародними 
правами людини. У результаті ісламський 
погляд на права людини поступово та систе-
матично змінювався. Однак вивчення прав 
людини в ісламському світі в цей період в 
основному залишалося на етапі академіч-
них досліджень. З початку третьої війни на 
Близькому Сході наприкінці 1960-х років 
конфлікт між ісламським та західним світом 
посилився, рух відродження ісламу процві-
тав, а питання прав людини стали основним 
полем реальних змагань між ісламським і за-
хідним світ на міжнародній арені. 
Традиційна ісламська теорія стверджує, 

що уряд і людина завжди є послідовни-
ми, оскільки будь-яка установа та людина, 
включаючи уряд, повинні підкорятися зако-
ну. «Відповідно до суворої теорії ісламсько-
го права не існує конфлікту між державною 
владою та окремими людьми, оскільки оби-
два повинні підкорятися законам Аллаха»[1] 
Норми прав людини, встановлені між-

народними документами, викликали різні 

реакції в ісламському світі. Одна з позицій 
полягає в тому, що іслам забезпечує найкра-
щий захист з точки зору прав людини. Нор-
ми прав людини, встановлені міжнародни-
ми документами, перевищили межі ісламу. 
Деякі з цих норм суперечать ісламським 
цінностям. Є декілька точок зору з цього 
приводу:
Перша точка зору говорить про те, що 

норми прав людини є специфічним про-
дуктом західної християнської культури і 
не є універсальними. Тому ісламський світ 
не зобов’язаний його приймати. Ісламський 
світ повинен дотримуватися ісламської кон-
цепції прав людини. Іранський Хомейні 
вважає: «Те, що вони називають правами 
людини, є не що інше, як купа порушених 
правил, які сіоністи складають, щоб завда-
ти шкоди всім справжнім релігіям» Колиш-
ній президент Ірану Хаменеї також вважав, 
що «нам потрібно з’ясувати, що правильно 
і що нам не потрібно їхати до Організації 
Об’єднаних Націй, щоб знайти відповідь, 
але нам слід звернутися до Корану, щоб зна-
йти відповідь ... Ми віримо, що Загальна де-
кларація прав людини - це не що інше, як 
робота диявола» [2].
Друга точка зору полягає в тому, що де-

які норми, встановлені міжнародними доку-
ментами з прав людини, відповідають іслам-
ським цінностям і повинні бути прийняті; 
деякі суперечать ісламським цінностям і не 
повинні бути прийняті. 
Третя точка зору полягає в тому, що 

концепція прав людини, встановлена   між-
народними документами, є нормою, визна-
ною більшістю членів міжнародного співто-
вариства, яка відображає не тільки цінності 
західних країн, а й загальні цінності Люд-
ства. Поки ми проводимо глибоке вивчення 
духу прав людини ісламу та даємо сучасну 
інтерпретацію традиційним відповідним 
нормам, ми виявимо, що міжнародні норми 
з приводу прав людини повністю сумісні з 
ісламськими цінностями прав людини. У су-
часному ісламському світі перші два погля-
ди дедалі більше беруть верх, відображаючи 
основну тенденцію ісламського погляду на 
права людини. 
Сучасна міжнародна концепція прав 

включає широкий спектр змісту. Так звані 
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міжнародні права людини стосуються прав, 
передбачених та підтверджених документа-
ми ООН про права людини. Насправді різ-
ні соціальні системи та культурні традиції 
часто мають різні стандарти з цього питан-
ня. Права людини в ісламському світі мають 
відмінні риси, які особливо привертають 
увагу сучасного світу. Ця концепція прав 
людини, яка відрізняється від міжнародних 
норм прав людини, офіційно виражена в 
міжнародних або регіональних норматив-
них документах, конституціях та законах 
різних ісламських країн та має своє відобра-
ження в різних наукових роботах. 
Далі буде розглянуто конфлікт між іс-

ламським світоглядом на права людини та 
міжнародними нормами з трьох аспектів: 
права жінки, не мусульман та релігії.
З початку цього століття масштаби ви-

звольного руху жінок були безпрецедент-
ними. Що стосується міжнародного обся-
гу, результати цієї боротьби зосереджені 
в документах ООН про права і свободи 
жінок. Стаття 1 Загальної декларації прав 
людини проголошує: «Кожна людина на-
роджується вільною та рівною в гідності та 
правах». Стаття 2 проголошує: «Кожен має 
право на всі права та свободи, що містяться 
в цій Декларації, незалежно від раси. Колір 
шкіри, статі, мови, релігії, політичної чи ін-
шої думки, національності чи соціального 
походження, майна, народження чи іншо-
го статусу тощо.» Стаття 16 передбачає, що 
дорослі чоловіки та жінки мають право на 
вільний шлюб. «Міжнародний пакт про гро-
мадянські та політичні права» також має по-
дібні положення. Зокрема, «Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок», яка набрала чинності в 1981 році, 
забезпечує особливий захист прав і свобод 
жінок та додатково підтверджує принцип, 
що жінки користуються рівними правами та 
свободами з чоловіками у всіх аспектах.[3]
На відміну від вищезазначених принци-

пів, передбачених міжнародними докумен-
тами з прав людини, стаття 19 Ісламської за-
гальної декларації прав людини передбачає, 
що «кожен має право одружуватися, створю-
вати сім’ю та виховувати дітей відповідно до 
своєї релігії, традицій та культури. «Це від-
повідає статті 19 Загальної декларації прав 

людини. Положення статті 16, очевидно, 
несумісні. Термін «відповідно до релігії» тут 
можна розуміти як ісламський закон. Від-
повідно, мусульманські жінки не можуть 
виходити заміж за не мусульман. Стаття 28 
Конституції Ірану 1979 року передбачає: 
«Кожен має право вибрати професію, якою 
він хоче займатися, але вона не повинна 
суперечити ісламським принципам». Від-
повідно до ісламських принципів, жінки 
можуть залишатися лише вдома і беріться 
за домашню роботу, не виходячи на робо-
ту. Після 1979 року іранських жінок звіль-
няли одна за одною, і їх кваліфікація для 
занять спортом також була обмежена. Крім 
того, жінки повинні носити щільно закри-
тий одяг, навіть плаваючи; їм не дозволя-
ється з’являтися на публіці без компанії ро-
дичів чоловічої статі. З 1990 року тенденція 
до обмеження прав жінок також з’явилася 
в Судані. Значну кількість жінок, особливо 
тих, хто займається юридичною професією, 
звільнили. Уряд забороняє жінкам подоро-
жувати на самоті і вимагає від студенток но-
сити фати.[4]
Деякі мусульманські вчені пішли далі в 

цьому плані. Табундай [5] виступив з різкою 
критикою статті 16 Загальної декларації 
прав людини, звинувативши представників 
ісламських країн в Організації Об’єднаних 
Націй у тому, що вони не наполягають на 
ісламських принципах і накладають вето на 
цей пункт. Він вважає, що це положення 
порушує ісламські принципи кількома спо-
собами. По-перше, це порушує заборону за-
бороняти жінкам-мусульманкам виходити 
заміж за не мусульман; по-друге, порушує 
правило, згідно з яким право подавати за-
яву про розлучення належить чоловікові; 
нарешті, якщо принцип рівності чоловіків і 
жінок, втілений це правило означає, що «чо-
ловіки та жінки за своєю природою рівні і 
беруть участь в одній роботі та приймають 
одне і те ж рішення», також суперечить іс-
ламським принципам. Він висловився за те, 
що дружини повинні слухатися своїх чолові-
ків і не повинні виходити з дому без дозволу 
їхнього дозволу. Обов’язок жінок полягає у 
виконанні домашніх справ і підтримці своєї 
репутації. Він також виступав за те, що жін-
ки не повинні бути в політиці. [6]
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Щодо положень відповідних документів 
ООН про права людини, жодна країна не 
може по-різному ставитися до питань прав 
через різні релігійні переконання. Цей 
принцип втілений у статті 2 Загальної де-
кларації прав людини та статтях 2 та 26 
Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права. «Декларація про ліквіда-
цію всіх форм нетерпимості та дискриміна-
ції на основі релігій або вірувань», прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН 25 листопада 
1981 р., Спеціально повторила цей принцип 
і внесла конкретні положення. Стаття 2 про-
голошує: «Жодна країна, установа, група чи 
особа не повинна дискримінувати когось на 
основі релігії чи інших переконань» [7].
Що стосується релігійних переконань, 

ісламський світ дотримується різних прин-
ципів. Ці принципи кореняться в іслам-
ській традиції. Традиційне ставлення до не 
мусульман різною мірою відображається у 
деяких важливих документах з прав люди-
ни та поглядах науковців сучасного іслам-
ського світу. Стаття 13 Іранської конституції 
дозволяє лише «іранським зороастрійцям, 
християнам та євреям» «вільно виконувати 
власні релігійні обряди та вести діяльність 
відповідно до власних норм у приватних 
справах у межах закону». Відповідно до 
цього регламенту, перелічена немусульман-
ська діяльність суворо обмежена. Стаття 14 
передбачає, що Іран повинен поводитися з 
мусульманами та не мусульманами «відпо-
відно до ... ісламської справедливості». Якщо 
«ісламську справедливість» можна розуміти 
як принцип ісламського права, тоді можна 
уявити статус не мусульман. Що стосується 
статусу не мусульман, стаття 144 встанов-
лює конкретні обмеження: не мусульмани в 
Ірані не можуть вступати до війська  [8]. Це 
підтвердження обмеження не мусульман в 
історії сучасності. З юридичної точки зору, 
не мусульмани, як правило, підпорядко-
вуються ісламському законодавству, але їм 
дозволяється дотримуватися законів своєї 
релігії в приватних справах, таких як шлюб 
та сім’я. Однак вони повинні застосовувати 
ісламське право, коли вони мають юридич-
ні стосунки з мусульманами. Що стосується 
шлюбу, жінки, які вірять у ці дві релігії, мо-
жуть одружуватися з мусульманами, але чо-

ловіки не можуть одружуватися з жінками-
мусульманами [9].
Якщо ставлення іранської конституції до 

не мусульман недостатньо чітке, то погля-
ди Табундеха відверті. Прокоментувавши 
принцип рівності для всіх у статті 1 Загаль-
ної декларації прав людини, він зазначив, 
що принцип рівності не повинен застосову-
ватися до людей різних релігій та переко-
нань. Тому що «благородство, витонченість і 
чеснота походять від віри та послуху єдино-
му Богу». Він вважає, що християни та євреї 
заслуговують на повагу, бо мають віру. Од-
нак їхні вірування не досягли високого ста-
ну, втіленого в ісламі, «тому слід проводити 
певну різницю між ними та мусульманами» 
і не слід поводитися з ними так само, як з 
мусульманами. Для інших не мусульман іс-
нує лише презирство, оскільки ті, хто не 
приймає монотеїзм, «не належать до людей» 
[10]. Він також наполягав на традиційних 
правилах щодо деяких конкретних питань, 
виступаючи за те, що слід застосовувати 
принцип заборони шлюбних відносин з ба-
гатобожними за традиційним ісламським 
законом, і що жінкам-мусульманам заборо-
нено виходити заміж за чоловіків-християн 
та євреїв, тоді як чоловікам-мусульманам 
дозволяється одружуватися з жінками з цих 
двох релігій.

Висновок
Підводячи підсумок, автор вважає, що 

теорія ісламу містить багато важливих думок 
щодо прав людини. З точки зору практики 
захисту прав людини, стародавній іслам не 
є гіршим, ніж західний у Середні віки. Тому 
ісламська традиція не повинна бути надто 
вимогливою, не кажучи вже про те, щоб за-
стосовувати сучасні міжнародні норми прав 
людини для вимірювання давніх ісламських 
теорій та практик прав людини. Водночас 
слід визнати, що ісламська традиція не ви-
суває чіткої концепції прав людини, сис-
тематичних правових теорій та конкрет-
них принципів щодо прав людини. Чітку 
концепцію прав людини вперше висунув 
Захід. Той факт, що їх поступово приймає 
міжнародне співтовариство, свідчить про 
те, що вони мають певний ступінь універ-
сальності. Однак з точки зору культурного 
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походження, філософського підґрунтя та 
соціального середовища вони все ще є про-
дуктами Заходу і втілюють цінності західно-
го суспільства. Тому спроби нав’язати такі 
цінності цивілізаціям з різними традиціями 
неминуче загрожують культурному імперіа-
лізму. З іншого боку, як ісламський світ, на-
віть якщо традиція містить багато чинників 
прав людини, які були розумними на той 
час, сьогодні, коли соціальні умови та від-
носини зазнали колосальних змін, намага-
ючись вирішити сучасні соціальні проблеми 
традиційними концепціями чи цінностями, 
здається, це несвоєчасний вибір. На мою 
думку, головне полягає в тому: як вдоско-
налити традиційно обґрунтовані фактори 
прав людини, щоб вони могли не тільки 
адаптуватися до реальних потреб іслам-
ських країн, але й бути в гармонії з норма-
ми, що панують у міжнародному суспільство 
сьогодні. Як міжнародне співтовариство, 
формулюючи правові норми, спрямовані на 
загальне дотримання прав та свобод, без-
сумнівно, необхідно враховувати та поважа-
ти різні не західні погляди на права люди-
ни, включаючи ісламські погляди.
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Незважаючи на те, що в Україні з 2011 року 
триває запекла дискусія щодо ратифікації пар-
ламентом Конвенції про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству 
(Стамбульської конвенції), певні кроки щодо 
вдосконалення національного законодавства в 
частині виконання міжнародних зобов’язань 
щодо імплементації норм Конвенції Ради Євро-
пи про захист дітей від сексуальної експлуата-
ції та сексуального насильства все ж зроблені. 
Одним із прикладів гармонізації законо-

давства України слід вважати процес кримі-
нально-правового регулювання протидії розпо-
всюдженню дитячої порнографії. Із стрімким 
розвитком інтернет-технологій поширення 
дитячої порнографії стало проблемою, харак-
терною для більшості країн світу, у тому числі 
України, яка входить у перелік країн – найбіль-
ших виробників дитячої порнографії.
Метою даної статті є аналіз змін, вне-

сених законодавцем до Кримінального кодексу 
України, а саме доповнення його статтею 3011 
у лютому 2021 року та визначення можливих 
шляхів вдосконалення правового регулювання 
в цій сфері з точки зору теоретичних підходів 
до криміналізації суспільно небезпечних діянь 
та законодавчої техніки. Крім того, у стат-
ті розглядаються питання небезпеки шкідли-
вого контенту у вигляді дитячої порнографії, 
втягнення дітей у створення предметів по-
рнографії, а також використання інтернет-
технологій для зберігання, поширення, обміну 
та створення дитячої порнографії як фактори 
криміналізації таких діянь. У статті окресле-
но вади чинного законодавства, які варто усу-

нути для удосконалення запобігання злочинам 
щодо дітей у сфері моральності. А також звер-
нуто увагу на практичні питання призначен-
ня покарання з урахуванням того, що санкції 
статті 3011 стали суворішими, ніж санкція ч. 
4 ст. 301 КК України у попередній редакції, а 
тому внесення таких змін погіршувало стано-
вище обвинувачених.
Ключові слова: порнографія; дитяча по-

рнографія; інтернет; суспільна мораль; кримі-
нальна відповідальність.

Вступ
Нещодавно американська компанія Apple 

офіційно підтвердила, що впровадить в при-
строї на iOS і iPadOS перевірку вмісту фото і 
повідомлень задля обмеження поширення 
матеріалів про насильство над дітьми. Нова 
технологія дозволить виявити, чи зберіга-
ються в iCloud Photos такі заборонені матеріа-
ли. Також Apple буде відстежувати вміст пові-
домлень і попереджати дітей та їхніх батьків 
про отримання або надсилання фотографій 
та посилань сексуального характеру, а голо-
совий помічник Siri і пошук втрутяться, якщо 
користувач почне шукати теми, пов’язані з 
матеріалами про сексуальне насильство над 
дітьми. Крім цього, при виявленні такого 
контенту компанія надаватиме правоохорон-
ним органам інформацію про це [1].
Але поки що навіть такі потрібні ініціати-

ви, на жаль, не здатні кардинально вплину-
ти на катастрофічно великі обсяги виготов-
лення та поширення дитячої порнографії в 
Україні та світі. 
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Згідно Аналітичного звіту за результата-
ми кількісного дослідження на тему «Сексу-
альне насильство над дітьми та сексуальна 
експлуатація дітей в Інтернеті в Україні», 
що був складений за результатами дослід-
ження проведеного МБО «Служба порятун-
ку дітей» у партнерстві із Уповноваженим 
Президента України з прав дитини, серед 
дітей (4700 опитаних) у період з 15 грудня 
2020 року по 20 січня 2021 року абсолют-
на більшість респондентів (95,1%) мають 
доступ до Інтернету вдома; дві третини 
респондентів (67,9%) виходять у Інтернет 
за допомогою мобільного Інтернету; 41% 
користуються виходом в Інтернет у школі, 
і ще третина – підключаються до WI-FI у 
громадських місцях. Серед опитаних дітей, 
що зустрілись хоча б з однією із ситуацій 
сексуального насильства чи експлуатації за 
останній рік, всього чверть готова розказа-
ти дорослим про те, що з ними трапилось. 
Більшість розкаже батькам – майже 20% 
із всіх, хто готовий ділитись з дорослими; 
майже 5% розкажуть дорослому, із яким є 
довірливі стосунки; близько 1-2% розка-
жуть вчителю або психологу про те, що з 
ними сталось [2].
Крім того, у засобах масової інформації 

зросла кількість повідомлення про викрит-
тя та затримання осіб, які систематично роз-
повсюджують дитячу порнографію [3], [4], 
[5], [6]. І, на жаль, за кадром залишається ве-
личезна кількість дітей, які постраждали та 
продовжують страждати від цих злочинів. 
Адже попит народжує пропозицію – якщо 
користувачі готові платити немалі гроші за 
перегляд такого контенту, то злочинців на-
вряд чи стримає страх перед загрозою кри-
мінального покарання. 
Згідно повідомлення Генерального про-

курора Ірини Венедіктової під час наради 
за участі керівників правоохоронних та ін-
ших державних органів щодо стану протидії 
дитячій злочинності та захисту прав та інте-
ресів дітей, які стали жертвами злочинних 
посягань, наразі поліція викрила впродовж 
2020-2021 років близько 300 фактів розпо-
всюдження дитячої порнографії. При цьому 
щотижня 5 тисяч пристроїв завантажують 
дитячу порнографію [7]. 

Стан дослідження
Серед вчених, що розглядали різні ас-

пекти проблеми протидії незаконному роз-
повсюдженню порнографічних предметів, 
слід назвати таких правників: Ю.В. Алексан-
дров, С.І. Бушмін, В.О. Владіміров, В.О. Га-
целюк, П.Ф. Грішанін, І.М. Даньшин, 
С.Ф. Денисов, Р.С. Джинджолія, О.О. Дудо-
ров, О.П. Дьяченко, М.А. Єфімов, О.М. Іг-
натов, С.О. Кондраніна, М.Й. Коржанський, 
Н.Ф. Кузнєцова, А.В. Ландіна, П.С. Мати-
шевський, В.О. Навроцький, П.П. Михай-
ленко, О.П. Рябчинська, А.Х. Степанюк, 
І.Г. Сугаков, М.І. Хавронюк, М.Д. Шарго-
родський, О.В. Швед, С.С. Яценко та інші. 
Дослідженню кіберзлочинності (комп’ю-

терної злочинності) та її похідних присвя-
тили свої роботи такі науковці, як В.А. Ліп-
кан, О.О. Тихомиров, О.М. Погорецький, 
О.С. Алавердов, Ю.М. Батурін, А.В. Войце-
хівський, М.Д. Діхтяренко, Т.Л. Тропіна, 
Б.Х. Толеубеков, Р.С. Бєлкін, С.Ю. Битко, 
В.В. Воробйов, Л.В. Борисова, А.Ф. Волобу-
єв, М.Т. Дзюба, Р.А. Калюжний, А.М. Кузь-
менко, В.К. Лисиченко, В.П. Філонов та 
інші. Попри професійну зацікавленість та 
науковий внесок згаданих авторів у дослі-
дження розповсюдження порнографії все 
одно постає необхідність у вдосконаленні 
вже наявних механізмів протидії та запобі-
гання таким злочинам, зокрема з огляду на 
останні зміни у кримінальному законодав-
стві.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Стаття 20 Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства визначає правопо-
рушення, що стосуються дитячої порногра-
фії [8].
Зокрема кожна Сторона вживає необ-

хідних законодавчих або інших заходів для 
забезпечення криміналізації такої умис-
ної поведінки, учиненої без правових під-
став: а) виготовлення дитячої порнографії; 
б) пропонування або надання доступу до 
дитячої порнографії; в) розповсюджен-
ня або передавання дитячої порнографії; 
г) придбання дитячої порнографії для себе 
або іншої особи; г) володіння дитячою пор-
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нографією; д) свідоме одержання доступу до 
дитячої порнографії за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій.
Для того, щоб забезпечити ефективну 

реакцію правоохоронних органів на таке 
явище як «дитяча порнографія», надзвичай-
но важливо встановити кримінальну відпо-
відальність за діяльність кожного учасника 
ланцюга, від виготовлення до володіння/
споживання, при цьому з урахуванням тра-
дицій вітчизняного законотворення обґрун-
туванню підлягає один із декількох можли-
вих шляхів: 1) формулювання норми про 
відповідальність за «основні дії», наприклад, 
створення та поширення дитячої порногра-
фії з кваліфікацією «супутніх дій» через ін-
ститути співучасті та попередньої злочинної 
діяльності, або 2) якомога детальніше визна-
чення всіх можливих форм участі у такій ді-
яльності окремими складами злочинів.
Згідно Ланцаротської конвенції підля-

гає криміналізації володіння дитячою пор-
нографією у будь-якій формі: журнали, ві-
деокасети, DVD-диски або мобільні теле-
фони, в тому числі такої, яка зберігається в 
комп’ютерній системі або на носії даних, а 
також на знімному запам’ятовуючому при-
строї. У Конвенції також введено новий 
елемент, який призначений для сприяння 
виявлення тих, хто переглядає дитячі зо-
браження в Інтернеті, отримуючи доступ до 
веб-сайтів з дитячою порнографією, але без 
завантаження таких матеріалів, тому в дея-
ких юрисдикціях такі особи не можуть бути 
виявлені та звинувачені у придбанні чи во-
лодінні. Для того, щоб нести кримінальну 
відповідальність, особа повинна мати намір 
зайти на сайт, де доступна дитяча порно-
графія, та знати, що там можна знайти такі 
зображення. Санкції не повинні застосову-
ватися до осіб, які ненавмисно заходять на 
сайти, що містять дитячу порнографію. На-
вмисний характер кримінального правопо-
рушення може бути визначений, зокрема, 
з того факту, що він повторюється, або що 
злочини були скоєні через певну послугу в 
обмін на оплату. 

18 лютого 2021 року Верховна Рада ухва-
лила Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
імплементації Конвенції Ради Європи про 

захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства (Ланцаротської 
конвенції)» № 1256-ІХ [9].
Цим законом, зокрема, посилено та ви-

окремлено в окрему статтю відповідальність 
за одержання доступу до дитячої порногра-
фії, її придбання, зберігання, ввезення, пе-
ревезення чи інше переміщення, виготов-
лення, збут і розповсюдження. 
У пояснювальній записці вказується, що 

згідно з результатами дослідження ЮНІ-
СЕФ, Україна входить у п’ятірку країн – най-
більших виробників дитячої порнографії та 
в десятку лідерів з її поширення [10].
На жаль, до прийняття цього закону 

Україна була однією з небагатьох країн сві-
ту, в якій до цього часу нормами чинного 
законодавства не була передбачена відпо-
відальність осіб, які здійснюють діяльність, 
пов’язану із одержання доступу до дитячої 
порнографії з використанням інформацій-
но-телекомунікаційних систем чи техноло-
гій, завантажують, зберігають, переміщають 
її без мети збуту чи розповсюдження. 
Такі прогалини не відповідали ряду ра-

тифікованих Україною міжнародних угод, 
зокрема Конвенції Ради Європи про захист 
дітей від сексуальної експлуатації та сексу-
ального насильства (ратифіковано з заявами 
Законом № 4988-VI від 20.06.2012р.), Кон-
венції про кіберзлочинність (ратифіковано із 
застереженнями і заявами Законом № 2824-
IV від 07.09.2005 р., ВВР, 2006, № 5-6, ст. 71) 
[11], Конвенції ООН про права дитини (ра-
тифіковано Постановою ВР № 789-XII від 
27.02.1991 р.) [12].
Недосконалість законодавства України у 

сфері захисту дітей від сексуальної експлуа-
тації також була відзначена Ланцаротським 
комітетом у його першому звіті від 4 грудня 
2015 року щодо виконання державами Лан-
царотської конвенції. За результатами дослі-
дження, проведеного у 2019 році в рамках 
проєкту «Покладемо край онлайновій сек-
суальній експлуатації та насильству стосовно 
дітей в Європі» (StopOCSEA@Europe) під егі-
дою Департаменту захисту прав дитини Ди-
ректорату протидії дискримінації Ради Євро-
пи, напрацьовані зміни до законів України, 
що наблизили українське законодавство до 
європейських стандартів у цій сфері [10].
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Оскільки в Україні дана сфера була не-
достатньо урегульована, то це призводи-
ло до того, що на території нашої держави 
концентрується значна кількість осіб, які, 
використовуючи різноманітне програмне 
забезпечення, займаються придбанням та 
збереженням на носіях інформації продук-
ції порнографічного характеру, створеної за 
участі дітей – однак щодо них правоохорон-
ними органами не вживається жодних захо-
дів, оскільки такі дії без мети збуту чи розпо-
всюдження не були кримінально караними. 
О. Мурашин справедливо підкреслює, що 

основними імпульсами законотворчості є сус-
пільно значуща проблема, гостра соціальна си-
туація, невирішені питання, те, що має велике 
значення для більшості людей, для держави 
в цілому. Автор зазначає, що мистецтво зако-
нотворчості в тому і полягає, щоб, по-перше, 
вчасно, а по-друге, точно, адекватними пра-
вовими засобами відреагувати на суспільний 
«виклик», «зняти» гостроту ситуації [13].
Але оскільки зміни до кримінального за-

конодавства у нас вносяться часто, стрімко 
та не завжди з належним опрацюванням – 
це і обумовлює актуальність питання їх де-
тального аналізу. 
Очевидно, що внесені до Кримінального 

кодексу зміни, а саме – включення ст. 3011, 
мають на меті вдосконалення кримінально-
правової охорони психічного здоров’я та 
морального благополуччя дітей. Однак для 
того, щоб такі зміни не носили хаотичний 
характер, а характеризувалися комплек-
сним підходом до вирішення цієї проблеми, 
вважаємо доцільним звернутися до аналі-
зу питання якості кримінального законо-
давства України щодо відповідальності за 
одержання доступу до дитячої порнографії, 
її придбання, зберігання, ввезення, переве-
зення чи інше переміщення, виготовлення, 
збут і розповсюдження.
Отже, Кримінальний кодекс України у 

лютому 2021 року, серед іншого, доповнено 
[9] статтею 3011.1

1 Стаття 301-1. Одержання доступу до дитячої 
порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, 
перевезення чи інше переміщення, виготовлення, 
збут і розповсюдження

1. Умисне одержання доступу до дитячої порно-
графії з використанням інформаційно-телекомуні-

Диспозиц  ія будь-якої статті Особливої 
частини КК або її частини повинна визначи-
ти ознаки об’єктивної сторони складу зло-
чину, щоб на практиці правоохоронці мо-
гли ідентифікувати, що певне діяння підпа-

каційних систем чи технологій або умисне її при-
дбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, 
перевезення чи інше переміщення дитячої порно-
графії без мети збуту чи розповсюдження -
караються арештом на строк від трьох до шес-

ти місяців або обмеженням волі на строк до п’яти 
років, або позбавленням волі на строк від двох до 
шести років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років.

2. Ввезення в Україну дитячої порнографії з 
метою збуту чи розповсюдження або її зберігання, 
перевезення чи інше переміщення з тією самою ме-
тою -
караються позбавленням волі на строк від семи 

до десяти років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

3. Виготовлення, розповсюдження, збут дитя-
чої порнографії або примушування неповнолітньої 
особи до участі у створенні дитячої порнографії -
караються позбавленням волі на строк від вось-

ми до дванадцяти років з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частинами другою або тре-
тьою цієї статті, вчинені повторно або за попе-
редньою змовою групою осіб, або з отриманням 
доходу у великому розмірі, або примушування 
малолітньої особи до участі у створенні дитячої по-
рнографії -
караються позбавленням волі на строк від 

дев’яти до п’ятнадцяти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років.

5. Не підлягає кримінальній відповідальності 
неповнолітня особа за виготовлення, зберігання, 
перевезення чи інше переміщення дитячої порно-
графії, якщо такі дії вчинені без мети збуту чи роз-
повсюдження.

6. Не підлягає кримінальній відповідальності за 
діяння, передбачені частиною першою цієї статті, 
особа, яка вчинила їх з метою виконання покладе-
них на неї повноважень на підставах і в порядку, 
передбачених законодавством.
Примітка. У цій статті одержання доступу до 

дитячої порнографії з використанням інформацій-
но-телекомунікаційних систем або технологій слід 
вважати умисним, якщо доведено, що особа усві-
домлювала, що у такий спосіб вона отримає доступ 
до дитячої порнографії (наприклад, доведено, що 
особа отримала такий доступ повторно або шляхом 
внесення плати тощо).
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дає під заборону, а лише потім після аналізу 
наявності інших елементів складу злочину, 
могли правильно кваліфікувати вчинене. 
Диспозиція ж частини першої статті 3011 КК 
України сконструйована таким чином, що не 
містить достатньо чіткого опису об’єктивних 
ознак, які б вказували на характер діянь, що 
є обов’язковим для їх криміналізації. 
Зокрема зі змісту аналізованої норми ви-

пливає, що тепер повністю заборонено обіг 
предметів, які містять дитячу порнографію, 
під загрозою кримінального покарання. 
Відтак наявність навіть у власності одного 
примірника чи файлу порнографічної про-
дукції, яка не призначена для збуту, може 
стати підставою для притягнення особи до 
кримінальної відповідальності. 
Однак, на нашу думку, при цьому слід 

зважати на низький рівень правової освіти 
населення, а також відсутність масового на-
вчання безпечному користуванню інформа-
ційно-телекомунікаційними системами та 
технологіями. Такі прогалини можуть бути 
використаними з метою демонстрації ста-
тистики розкриття злочинів певної катего-
рії, замість реальної боротьби з цим загроз-
ливим явищем. При цьому не варто споді-
ватися на категорію малозначного діяння, 
адже важко передбачити, яким шляхом піде 
практика застосування статті 3011 і чи буде 
цей механізм використовуватися суддями, 
оскільки у випадку із дитячою порнографі-
єю критерії малозначності не є такими оче-
видними, як, наприклад, із декількома па-
тронами у випадку незаконного зберігання 
боєприпасів.
Окремо слід виділити проблеми, які бу-

дуть виникати на практиці при доведенні 
умисності одержання доступу до дитячої пор-
нографії з використанням інформаційно-те-
лекомунікаційних систем чи технологій. 
Відповідно до примітки аналізованої 

статті КК одержання доступу до дитячої пор-
нографії з використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем або технологій 
слід вважати умисним, якщо доведено, що 
особа усвідомлювала, що у такий спосіб вона 
отримає доступ до дитячої порнографії (на-
приклад, доведено, що особа отримала та-
кий доступ повторно або шляхом внесення 
плати тощо). 

На нашу думку, при формулюванні цієї 
статті прослідковується несистемність, зо-
крема в частині визначення «альтернатив-
них» ознак умислу, визначеного у статті 24 
КК. Крім того, вживання терміна «умисне 
одержання» є дублюванням норми, оскіль-
ки саме слово «одержання» є прикладом ін-
фляції законодавчого тексту, оскільки саме 
слово «одержання» передбачає активні дії з 
певними зусиллями.
Законодавче визначення прямого і не-

прямого умислу містить три ознаки, які 
характеризують психічне ставлення особи 
до вчиненого нею діяння і його наслідків: 
1) усвідомлення особою суспільної небезпе-
ки свого діяння; 2) передбачення його сус-
пільно небезпечних наслідків; 3) бажання 
настання таких наслідків або свідоме припу-
щення їх настання. Перші дві ознаки скла-
дають інтелектуальний момент умислу. Тре-
тя ознака утворює вольовий момент умислу.
Усвідомле  ння суспільно небезпечного 

характеру вчинюваного діяння означає, що 
винувата особа розуміє не лише фактичні об-
ставини, які стосуються об’єкта і об’єктивної 
сторони складу певного злочину, а й його 
суспільну небезпечність.
Осудна особа, яка досягла певного віку, 

як правило, усвідомлює суспільну небезпеч-
ність своєї дії або бездіяльності. Однак не 
обов’язково, щоб винуватий усвідомлював 
протиправність і караність вчиненого ним 
діяння. Кримінальне право ґрунтується на 
принципі: незнання закону не звільняє осо-
бу від кримінальної відповідальності. Людина 
завжди має можливість після опублікування 
закону ознайомитися з його змістом і знати, 
чи є діяння, що вчиняються, протиправними.
Під час реалізації принципу особистої 

відповідальності за наявності вини важливо 
точно встановити інтелектуальний момент 
умислу або необережності. У законодавчих 
визначеннях форм вини даний аспект сто-
їть на першому місці. Але це не дає підстав 
стверджувати, що усвідомлення суспільної 
небезпеки вчинюваних дій або бездіяльнос-
ті є більш важливим порівняно з іншими 
елементами вини, що воно однозначно зу-
мовлює і передбачення суспільно небезпеч-
них наслідків, є основою цього передбачен-
ня, його базою [14].
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При цьому, коли йдеться про вже закінче-
ний злочин, велике практичне значення має 
дослідження формування умислу, що допо-
магає розкрити сутність злочину в динаміці.
Як приклад проблеми з доведенням 

умислу, які виникають на практиці можна 
навести вирок Святошинського районного 
суду м. Києва від 04 лютого 2020 року, яким 
особу виправдано за ч. 4 ст. 301 КК Украї-
ни, оскільки не підтверджено того, що він 
мав умисел на розповсюдження файлів, які 
містять дитячу порнографію. При цьому 
обвинувачений в суді показав, що про авто-
матичний характер розповсюдження таких 
файлів за допомогою програми «eMule» він 
дізнався лише від співробітників правоохо-
ронних органів, які прийшли на обшук. 
Будь-яких інших доказів того, що він 

спеціально придбав та встановив на сво-
єму комп’ютері програмне забезпечення 
«eMule», як це зазначено в обвинувальному 
акті, з метою розповсюдження предметів 
порнографічного характеру, що містять ди-
тячу порнографію, матеріали даного кримі-
нального провадження не містять, як і не 
містять даних про обізнаність особи з мож-
ливостями такого програмного продукту як 
«eMule» в частині автоматичного розповсю-
дження відеофайлів [15].
Вказаний вирок залишений без змін су-

дом апеляційної інстанції, який зазначив, 
що у формулюванні обвинувачення в обви-
нувальному акті не зазначено місце, час, а 
також які дії вчинила особа щодо розповсю-
дження предметів порнографічного харак-
теру. Надані докази не підтверджують обі-
знаність обвинуваченого в автоматичному 
розповсюдження відео, а також наявність у 
нього умислу при завантаженні собі таких 
відео, спрямованого на подальшу їх реалі-
зацію. Органом досудового розслідування 
не встановлено, чи дійсно хтось з інших осіб 
скористався можливістю отримати відео, 
які встановлені особою на свій комп`ютер, 
а також не встановлено і не зазначено в об-
винуваченні кому та за яких обставин особа 
надала, продала чи в інший спосіб розпо-
всюдила відеофайли порнографічного ха-
рактеру [16].
Також у вироках судів часто містяться 

показання обвинувачених щодо визнання 

вини лише у завантаженні файлів порно-
графічного характеру, однак відсутність 
умислу на завантаження дитячої порно-
графії, оскільки файли закачуються цілими 
папками. Тому наявність відповідних теоре-
тичних знань щодо особливості доведення 
умислу у правоохоронців набуває неабиякої 
актуальності. 
Крім того зауважимо, що оскільки ми го-

воримо про використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем або технологій, 
то це відносно самостійна група суспільних 
відносин щодо реалізації інформаційних по-
треб особи. Адже зі зростанням кількості ко-
ристувачів інтернету пропорційно збільшу-
ється кількість так званих «комп’ютерних 
злочинів», але, на жаль, не збільшується 
кількість вироків суду у справах відповідної 
категорії. Не останню роль у цьому відіграє 
низький рівень матеріально-технічного за-
безпечення в органах досудового розсліду-
вання, відсутність необхідних знань у слід-
чих, прокурорів та суддів. 
Слід зазначити, що одним із основних 

методів боротьби з дитячою порнографією 
є блокування такого контенту. 
Однак це кардинально не впливає на 

зменшення можливості користування та-
кими ресурсами. В результаті блокування 
збільшується користування та розповсю-
дження шкідливого програмного забезпе-
чення. Потреба отримувати доступ до за-
блокованих сайтів за наявності для цього 
простої технічної можливості створює по-
пит на різноманітні програмні засоби. Під 
виглядом таких програмних засобів велика 
частина національної аудиторії заблокова-
них ресурсів може отримати «троянське» 
програмне забезпечення. Також нерідко під 
час реєстрації комп’ютер клієнта інфікують 
вірусом, який зчитує з комп’ютера користу-
вача реквізити доступу до Інтернету та пе-
ресилає їх організаторові порносайту, далі 
ці дані можуть використовувати для ство-
рення таких же сайтів. 
Крім того, звернемо увагу на той факт, що у 

частинах 5 та 6 статті 3011 КК України перед-
бачено спеціальні види звільнення від кримі-
нальної відповідальності за відповідні дії.
Останнім часом гуманізація криміналь-

ного права та інститут звільнення від кри-
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мінальної відповідальності як її прояв отри-
мали подальший розвиток – з’являються 
нові його види, розширюються підстави їх 
застосування. Особлива частина КК також 
передбачає випадки так званого спеціаль-
ного звільнення від кримінальної відпові-
дальності. 
Системне і логічне тлумачення закону дає 

підставу вважати, що звільнення від кримі-
нальної відповідальності – це врегульована 
кримінальним і кримінально-процесуаль-
ним законодавством відмова держави від 
засудження особи, яка вчинила злочин, і 
від застосування щодо неї примусу у формі 
покарання. За своїм змістом звільнення від 
кримінальної відповідальності характеризу-
ється трьома моментами: 1) не відбувається 
державний осуд особи, яка вчинила злочин 
(обвинувальний вирок суду, яким особа офі-
ційно визнається винною у вчиненні зло-
чину та який відображає негативну оцінку 
вчиненого з боку держави, не ухвалюється) 
2) до винного не застосовується покарання 
3) через відсутність обвинувального вироку 
звільнена від кримінальної відповідальності 
особа вважається такою, що не має судимос-
ті [17].
Також досі залишаються нез’ясованими і 

непроаналізованими правові та процесуаль-
ні наслідки такого способу ухвалення закону 
як виключення частини статті (йдеться про 
ч. 4 ст. 301 КК України) та ухвалення зако-
ну, яким аналогічну за назвою та змістом 
статтю включено до КК.
Виключення частини зі статті 301 при-

звело до низки питань та, певною мірою, до 
колапсу у розслідуванні злочинів вказаної 
категорії. Оскільки розслідування злочинів 
було розпочате за ч. 4 ст. 301 КК, яка в по-
дальшому виключена з кодексу, хоча цим же 
законом Кримінальний кодекс України до-
повнено ст. 3011 Одержання доступу до ди-
тячої порнографії, її придбання, зберігання, 
ввезення, перевезення чи інше переміщен-
ня, виготовлення, збут і розповсюдження. 
Звісно, мова не йшла про декриміналіза-

цію цього діяння, а скоріше посилення від-
повідальності за нього, однак складнощі з 
перепред’явленням підозри, а також обчис-
ленням строків досудового розслідування 
виникали. 

Крім того, санкції цієї статті стали суворі-
шими, ніж санкція ч. 4 ст. 301 КК України у 
попередній редакції, а тому внесення таких 
змін погіршувало становище обвинуваче-
них, тому при призначенні покарання суди 
враховували санкцію ч. 4 ст. 301 КК Украї-
ни. 
Тепер проаналізуємо той факт, що оскіль-

ки провідною ідеєю реформування кримі-
нального законодавства в частині заборони 
розповсюдження порнографічних предме-
тів є посилення кримінальної відповідаль-
ності за дії, пов’язані з обігом предметів, 
які містять дитячу порнографію, та приму-
шування дітей до виготовлення такої про-
дукції, то слід було забезпечити можливість 
конфіскації доходів від злочинів, що мають 
стосунок до сексуальної експлуатації дітей і 
неповнолітніх.
Зважаючи на те, що ч. 4 ст. 3011 КК перед-

бачає таку кваліфікуючу ознаку, як отриман-
ня доходу у великому розмірі, та й загалом 
такий контент здебільшого створюється для 
отримання надприбутку, логічно було б вне-
сти зміни в санкції відповідних частин, які 
мали б передбачати можливість конфіскації 
доходу, отриманого в результаті вчинення 
відповідних злочинів, або як різновиду спе-
ціальної конфіскації, або конфіскації майна 
як додаткового покарання.
Відкритим залишається питання щодо 

криміналізації втягнення дитини до участі у 
створенні порнографічної продукції. Части-
ни 3 та 4 статті 3011 КК передбачають відпо-
відальність за примушування неповнолітніх 
та малолітніх до участі у створенні дитячої 
порнографії. Під примушуванням розумі-
ють умисні дії повнолітньої особи, поєднані 
із застосуванням фізичного чи психічного 
впливу і спрямовані на те, щоб особа, яка не 
досягла 18-річного віку, виступила автором 
(співавтором) відповідного твору або взяла 
участь у його створенні як актор, режисер, 
оператор тощо [18]. Така форма залучення 
дітей до участі у створенні порнографічних 
творів, як вербування, ст. 3011 КК не перед-
бачена. На мою думку, такі дії мають зовсім 
інший характер та ступінь суспільної небез-
пеки (порівняно з примушуванням), оскіль-
ки пов’язуються не з насильством, а з пев-
ним заохоченням до такої форми поведінки 
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(пропонування грошей або інших форм ви-
нагороди). Однак і такі дії повинні отри-
мувати кримінально-правову оцінку, адже 
шкода, завдана психічному й фізичному 
здоров’ю такої вразливої категорії потерпі-
лих, значно більша порівняно з учиненням 
аналогічних протиправних діянь щодо пов-
нолітніх осіб.
Підсумовуючи вищевикладене, слід вка-

зати, що при формулюванні криміналь-
но-правових норм у кримінальному законі 
мають строго дотримуватися правила зако-
нодавчої техніки. Це означає, що в КК пови-
нні бути в повному обсязі і завершеному ви-
гляді викладені відповідні норми і інститути 
як Загальної, так і Особливої частин кримі-
нального права, що знаходяться в органіч-
ній єдності та взаємозв’язку. Правові дефіні-
ції повинні бути повними, місткими і водно-
час стислими, лаконічними. Кримінальний 
закон при формулюванні правових норм 
повинен широко використовувати не тіль-
ки традиційні прийоми законотворчості, 
а й за необхідності відповідні правові при-
писи: юридичні конструкції, юридичні фік-
ції, юридичні презумпції, які багато в чому 
забезпечують правильне розуміння і точне 
застосування норм кримінального закону. 
Законодавча техніка повинна відповідати 
принципу системності викладу нормативно-
правового матеріалу – кримінально-право-
вих норм і інститутів кримінального права, 
відображати їх взаємозв’язок і взаємозалеж-
ність, виключати протиріччя [19].
Отже, урахування цих аспектів у процесі 

правотворення повинно забезпечити опти-
мальне формулювання цих норм кримі-
нального права в законі, що має відрізняти-
ся високим рівнем якості. Це є необхідною 
умовою текстуального закріплення в кримі-
нальному законі точних складів злочинів як 
обов’язкової вимоги дотримання принципу 
законності в кримінальному судочинстві. 
Категорія «точність норм кримінального 
права» дозволяє, у свою чергу, реалізувати 
принцип правової визначеності [20] в кримі-
нальному праві, що забезпечує здійснення 
на практиці принципів верховенства права 
і законності як основоположних ідей право-
вої держави [21].

Висновки
Як зазначає А.Е. Жалінський, легітима-

ція насилля передбачає з’ясування згоди 
суспільства щодо встановлення монополії 
держави на певний вид примусу, створення 
умов участі суспільства в процесі легітимації 
державного насилля, забезпечення прозо-
рості, стабільності та передбачуваності судо-
вої практики. Це означає, що суспільство де-
легує державі право встановлювати злочини 
та карати за їх вчинення. Держава, зі свого 
боку, має забезпечити участь суспільства в 
даному процесі, надати можливість контро-
лювати його, простежувати судову практику 
та розуміти сутність кримінально-правових 
норм, а також наслідків їх порушення.
Публічна влада, залишаючись в рамках 

Конституції, зобов’язана діяти в межах отри-
маної компетенції, а передані їй приватні 
інтереси перетворюються на прийняті пуб-
лічні інтереси і тим самим на конституційні 
повноваження, які дозволяють обмежувати 
основні права і свободи людини та громадя-
нина. При цьому народ, в конституційному 
розумінні цього слова, може переглядати 
об’єм та зміст повноважень, переданих пуб-
лічній владі. Це означає, що передана кри-
мінально-правова компетенція може бути 
відкликана (скорочена, обмежена, перетво-
рена) суспільством у публічної влади. Для 
реалізації вище названого громадяни мають 
розуміти текст закону, тобто закон має бути 
чітким та однозначним [22].
Підсумовуючи, слід зазначити, що кримі-

налізація володіння дитячими порнографіч-
ними матеріалами, придбання та зберігання 
дитячої порнографії, а також доступ до неї 
з використанням інформаційно-телекомуні-
каційних систем чи технологій, абсолютно 
доцільна, особливо з огляду на загрозливі 
розміри поширення цього явища, на те, що 
подібна продукція виготовляється на задо-
волення зростаючого попиту. З урахуван-
ням цього відповідальність за такі дії має 
бути обопільна: і осіб, які виготовляють, по-
ширюють, продають, і осіб, які споживають 
таку продукцію. Тільки за таких умов мож-
на буде вести мову про дійсно ефективний 
захист дітей від сексуальної експлуатації та 
використання в порнобізнесі.
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Причинами високої латентності злочи-
нів, передбачених ст. 3011 КК України, мож-
на визнати недостатню розробку понятій-
ного апарату, що використовується в тексті 
статті, особливий стан громадської думки, 
який в сучасних умовах характеризується 
несприйняттям вказаних діянь як злочинів, 
прихований характер злочинної діяльності, 
відсутність очевидних і негайних негатив-
них наслідків, недостатня професійна підго-
товка працівників правоохоронних органів 
з виявлення та розслідування цих злочинів. 
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SUMMARY 
In spite of lasting complicated debates in 

Ukraine since 2011 on ratifi cation by Parliament 
the Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and domes-
tic violence (Istanbul Convention), some steps, that 
improves national legislation to comply with inter-
national obligations to implement the Council of 
Europe Convention on the Protection of Children 
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, are 
still made.

One of the examples of harmonization the 
Ukrainian legislation should be considered the pro-
cess of criminal law regulation of combating the 
spread of child pornography. With the rapid devel-
opment of Internet technologies, the spread of child 
pornography has become a problem common to most 
countries in the world, including Ukraine, which is 
included in the list of countries – the largest pro-
ducers of child pornography in the world. 

The article aims is to analyze the amendments 
to the Criminal Code of Ukraine, added with Ar-
ticle 3011 in February 2021 and identify possible 
ways to improve legal regulation in this area in 
terms of theoretical approaches to criminalizing so-
cially dangerous acts and legislation. The article 
considers the dangers of harmful content in the 
form of child pornography, involvement children 
in the creation of pornography and the use of Inter-
net technologies for storage, distribution, exchange 
and creation of child pornography as factors for 
criminalizing such acts.

The article outlines the shortcomings of the 
current legislation that should be eliminated to im-
prove the prevention of crimes against children in 
the sphere of morality. And also paid attention to 
the practical issues of sentencing, taking into ac-
count that the sanctions of Article 3011 become 
more severe than the sanction of Part 4 of Art. 301 
of the Criminal Code of Ukraine in the previous 
version, and therefore such changes worsened the 
situation of the accused.

Keywords: pornography; child pornography; 
Internet; public morality; criminal liability.
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