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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

UDC 343.131

PROBLEM QUESTIONS OF THE REALIZATION  
BY THE LAW-COURT OF THE APPEAL INSTANCE PRINCIPLES 

OF THE DIRECT EVIDENCES INVESTIGATION

L. M. Loboyko, Doctor of Law, 
Professor, head of department of the 
invest igation of problems of 
a criminal process, criminalistics 
and judicial system Research 
institute of the investigation of 
criminal  problems named by 
academic V. V. Stashys of the 
National academy of law sciences of 
Ukraine

The Problem. The problem situation was appeared in a judge 
practice, the content of which is in the dissimilar usage by the law-court 
of the appeal instance principle, which is formulated in the article 23 of 
the Criminal code of practice of Ukraine (hereinafter CCPU) «The 
research directness of the implicating evidences, objects and documents»1. 
In some chancery cases, these law-courts, those are changing the 
conclusion of the inferior law-court, examine all evidences with a usage 
of the directness principle. And in other cases, they do nothing for it. 

The analysis of the recent researches and publications. The 
problems of realization in a criminal proceeding of the research directness 
principles of the implicating evidences, objects and documents after the 
attachment of CCPU in 2012 were the subjects of the research of some 
scientists. The scientific interest of the previous is directed mostly on 

1  The legislator does not differentiate between concepts «the directness research of 
the implicating evidences, objects and documents» and «the directness of evidences». 
In this article they will be used as identical.
© Loboyko L. M., 2017
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ascertainment or on the main questions of the legal regulation and 
realization of the outlined principle (Dekhtiar O. H.) [1], or on the content 
of the first instance law-court activity with the direct research of the 
implicating evidences, objects and documents (L. V. Karabut) [2]. Among 
the dissertation works, which were done by 2012, but after becoming 
the independence of Ukraine, It is worth to outline the candidate 
dissertation of Katkova T. V. [3], but it is dedicated to the research 
directness of evidences at the stage of pre-trial investigation.

Dekhtiar O. H. particularly touched the outlined problem, but 
contented herself just with a statement of that is «in the course of the 
proceeding in the law-court of the appeal instance the direct research of 
the implicating evidences, objects and documents as an element of the 
directness principle is realized in conditions of the research fulfillment 
by the court of the appeal instance evidences (hereinafter our italics 
L. L.)» [1, p. 15]. A question about the reasons of such research of the 
evidences in a criminal process science was not viewed. Such scientific 
researches state from the indicated problem does not satisfy needs of the 
judicial practice, which requires exact unambiguous scientific warranted 
recommendations about the realization at the stage of the appeal review 
of the directness research principle of the implicating evidences, objects 
and documents, in case of the criminal-law qualification activity change, 
in which was accused a person at the first instance law-court. 

Problem statement. To define the content of the question that was 
submitted to the heading of this article, one must perform such tasks: to 
ascertain if the appeal law-court has a right, when it agrees with indicated 
by the local law factual circumstances of the case and do not carry out 
the judicial enquiry, to give another juridical qualification of the convicted 
person actions; to indicate if such actions of the appeal instance law-court 
make an revaluation of the evidences in the case of the view at the 
statement of the article 23 of CCPU. 

Statement of the main research material.
1. A question about that, that if the appeal instance law-court has 

a right, when it agreed with indicated by the first instance law-court 
factual circumstances and did not carry out the judicial enquiry, to give 
another judicial qualification of the convicted person actions, and also 
if such actions of the appeal law-court make an revaluation of the 
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evidences in a case of the view at the statement of the article 23 CCPU, 
is already decided by the Supreme Law-Court of Ukraine (regulation of 
21 January 2016 [4]). In this regulation the conclusion is made about 
that the appeal instance law-court does not have a right to overestimate 
evidences without carrying out a judicial enquiry. The Supreme Law-
Court of Ukraine noted in the regulation, that a breach ECHR will be 
there, where witness, whose testimony has a significant meaning for the 
case solution, could not be interviewed, or because of circumstances, 
when there were a queue of such witnesses, but anyone of them could 
not be interviewed.

The Supreme Law-Court of Ukraine argued its action also with 
a law position of ECHR, which was pronounced by it in the Conclusion 
«Jukovskii against Ukraine» of 3 March 2011, in which is stressed that 
per the main rule points 1 and 3 «d» the article 6 of the Convection 
require giving a criminal defendant of the corresponding and applicable 
opportunity to deny the implicating evidences of a witness, charges 
and to interview him during the giving of his implicating evidences or 
later [5].

The Supreme Law-Court of Ukraine also appointed, that as per the 
article 2 of the Protocol # 7 to ECHR, which was confirmed by the Law 
of Ukraine of 17 July 1997, everybody that was returned guilty by the 
law-court of the commission of crime, has a right of the revise by the 
supreme instance law-court of the admission fact of guilty or the 
imposition to him of sentence. The adduced regulations of the Protocol 
are agreed with requires of the law about the right to the fair proceeding, 
adversarial character of parties, the directness of the research of the 
evidences, their permissibility. The observance of these rules requires: 
if the appeal law-court factual is the last instance at the realization of 
this person right, then, apparently, in the appeal procedure the 
simplification are not allowed, and proof standards must be at the highest 
level; if at the appeal law-court arise a question about the ascertain of 
the exact fact in a different way, than it was fulfilled at the first instance 
law-court, in that case the plenitude of the evidences research about this 
fact has to be carried out in corpore. Every incident of the breach of these 
regulations is a right breach of the person to the fair judicature in 
a meaning of the article 6 ECHR, and consequently is an essential breach 
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of the requirements of the criminal procedural law which interrupted to 
the law-court to make a legal and warrant conclusion. 

In a criminal case, in which the Supreme Law-Court of Ukraine 
adopted a regulation [4] on 21 January 2016, one has to overestimate 
evidences because of that some witnesses, despite the motion of parties, 
were not interviewed at the appeal law-court, and others were interviewed 
and gave the implicating evidences, that were different per the content 
from the implicating evidences, which were given by them at the trial 
court. The Supreme Law-Court of Ukraine decided that the case must 
be directed to the new revision to the court of the appeal instance, neither 
cassation, as it was announced about the revision, when the court 
canceled the conclusion of the cassation instance. Such decision was 
pronounced by the need of the evidence research. 

2. In science of the criminal process and criminal procedural law 
there are concepts of the «proof» and «circumstances» («facts»).

Proofs are in a criminal proceeding the factual data, which was 
received in a created CCPU order, which serve as the ground for the 
court that ascertains a presence or absence of facts and circumstances, 
that mean for the criminal proceeding and have to be proved (part 1 
article 84 CCPU). A term «factual data», which was used in this norm-
definition, is interpreted as «data (information about facts». 

Circumstances, which have to be proved in a criminal proceeding, 
are formulated by the legislator in part 1 article 91 CCPU (event of the 
criminal misdeed is a time, place, way and other circumstances of the 
criminal misdeed commission); a guilt of the convicted person in 
a criminal delinquency commission, the form of guilty, reason and aim 
of the criminal misdeed commission and so on). In a science these 
circumstances are indicated by the established term «the subject of 
proving». According to the part 2 article 91 CCPU «the proving is 
confined in a collection, checking and estimation of proofs with a goal 
of the ascertain of the circumstances, which mean a lot for the criminal 
proceeding». 

Therefore, proofs cannot be identified with circumstances, which 
have to be proved in a criminal proceeding. On the ground of estimation 
results of the same evidences (their totality) about the presence of some 
circumstances, or at all, the absence of the event. Thus, if the court of 
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the appeal instance does not have doubts in results of the proofs estimation 
at the trial court, makes the conclusion about the presence of another 
circumstances, than those, which were ascertained by the previous, then 
it is not about the revaluation of proofs, but about the revaluation (another 
interpretation, including the law interpretation) of the event circumstances. 
Visually it can be observed in cases about the actions, objective (object 
and objective party) and subjective (subject, subjective party) signs 
(circumstances) whose are identic. For example, the criminal misdeeds 
which are created by the articles 115 (willful homicide) and 118 (willful 
homicide by the excess of the necessary defence limits or in case of the 
excess of ways, which are necessary for the apprehension) of the criminal 
codex of Ukraine (hereinafter CC), are similar by the signs. As opposed 
to the willful homicide, the necessary sign of the murder, that was 
committed with the excess of the necessary defence limits or in case of 
the excess of ways which are necessary for apprehension, is just a sign 
of the subjective party- motive. 

In case, when the law-court of the appeal instance does not deny 
results of the evidences estimation, which was given by the court of the 
first instance on all grounds: permissibility, accessories, authenticity, 
sufficiency (the last one is about the body), this court has a right to make 
another conclusion about the circumstances of the crime and its criminal-
law qualification. Here it is about the revaluation of the proofs, but 
requalification of the crime (for example, from p. 1 a.118 CC to p.1 a.115 
CC).

If the conclusions of the appeal instance court that is different from 
the conclusions of the court of the first instance, touched the essence of 
the proofs signs- permissibility, accessories, authenticity, sufficiency (the 
last one is about the body), and exactly this could involve the 
requalification of the person actions to another article (a part of the 
article) CC (regardless of whether it makes a state of person better or 
worse). Then the court of the appeal instance must research proofs with 
a require compliance of the article 23 CCPU. For Instance, in the 
determination of 25 October 2016 [6], the court of the cassation instance 
stated right the breach of the requirements of CCPU because of the 
limitation of the appeal instance court of the interrogation at the session 
just of the accused and complainant and did not investigate directly other 

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



8

proofs, which were basis for the conviction. And it came up into the 
belief about the absence of the ample evidences of the guilty and necessity 
of the criminal proceeding close because of the absence of the guilty 
content. «That means that it gave another estimation of the investigation 
of the first instance law-court to evidences without direct investigation 
of them at the appeal instance». In the mentioned determination, as well 
as in the mentioned above regulation of the Supreme Law-Court of 
Ukraine of 21 January 2016, is about direct research of the evidences 
parts, that led the revaluation of these evidences considering the 
accordance to their requirements of the permissibility, accessory, 
authenticity. The estimation of the separate evidences (which were 
researched at the appeal court revise) involved the revaluation of the 
evidence totality from the viewpoint of their sufficiency: the court of the 
appeal instance acknowledged «new» evidence totality insufficient for 
the conclusion about the guilty, and hence decided to close a criminal 
proceeding because of the absence of the guilty content. That is why, the 
court of the cassation instance noted in its determination of 25 October 
2016 right, that the appeal instance court gave another estimation to the 
researches of the court of first instance to evidences without their direct 
investigation at the appeal instance. This means that it revaluated proofs, 
but neither circumstances of the criminal proceeding. 

The court of the appeal instance has a right to make its own conclusions 
on the ground of the same evidence totality, if it investigated all proofs, 
which were mentioned by the court of the first instance and agreed with 
them. The last of them, at that, have to be researched directly in the court 
of the first instance and checked by the appeal instance court. In this way, 
the evidence totality is firm and steady in the courts of the first and appeal 
instances. That is why, a change of the action qualification of the person 
by the court of the appeal instance is not a reason for the conclusion about 
the revaluation of it evidences of the court of the first instance.

3. A change of the sentence by the appeal court does not create for 
this court an obligation to research all evidence totality with the 
observance of the directness principle, if it does not explain in new 
fashion (different) evidences, which were received in the court of the 
first instance. In p. 2 a.23 CCPU is indicated that «evidences of 
intelligence cannot be acknowledged that contain in the implicating 
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evidences, objects and documents, which were not the subject of the 
direct investigation of the court». But in case when the court of the first 
instance researched all possible evidences with observance of the 
directness principle, but court of the appeal instance agreed with them, 
then the last one does not need to reinvestigate these evidences in such 
order as it was done in the court of the first instance. For making 
a conclusion of the appeal court, it is enough to check evidences of the 
inferior court, also to listen to the recording of the session in the court 
of the first instance. A change of the sentence of the appeal court is not 
a necessary ground for the automatic reinvestigation of all evidences in 
the case. Because it would mean the substitution of the appeal court of 
the first instance court without any reasons. 

4. The requalification by the appeal court of the convicted person 
actions is not a consequence of the breach by the court of its rights to the 
protection, if the last one is at the stage of the pre-trial investigation and 
judicial revise defended from accusation in a criminal misdeed commission 
as per the article CC, which court has «switched» by the results of the 
appeal revise. The factual circumstances of the events are investigated at 
these two stages and at the stage of the appeal revise. And accused has 
enough time and opportunities for the denial of these circumstances. 
Therefore, the person is defending from the accusation with the same 
arguments and with the same result of the factual circumstances of the 
case at the stage of the court handling and appeal review. 

5. The court of cassation has no rights to collect and estimate proofs, 
but it has right to gibe another qualification to the crime and to make 
a conclusion about the impropriety of the standard usage of CC. It also 
has a right to change the court conclusion (paragraph 4 art 1, article 436 
of CCPU), indicating in the motive part of the determination neither 
arguments, but circumstances, which were ascertain by the courts of the 
first and appeal instances (sub-paragraph 4 paragraph 2 part 1 article 442 
of CCPU). A change of the court conclusions of the inferior courts by 
the superior is possible without the reiterated research by the last one of 
all evidences. 

6. The legislator did not determine the obligation for the appeal 
instance in every case of the change of the judicial decision in a way of 
revaluation of the factual circumstances and giving them another 
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criminal-law qualification than in the court of the first instance to make 
a judicial investigation. In a part 3 of the article 404 of CCPU is 
determined a rule about that, the court of the appeal instance for the 
motion of the judicial proceeding members is obliged to research 
iteratively circumstances, which were established during the criminal 
proceeding in condition, that they are researched by the court of the first 
instance incompletely or with a breach, and maybe (has a right 
to) investigate evidences, which were not investigate by the court of the 
first instance, only if members of the criminal proceeding announced 
about the investigation of such evidences the motion during the 
investigation in the court of the first instance or if they became reputed 
after the determination of the judicial decision, that is appealed. Due to 
requirements of the research directness of the evidences and considering 
the law conclusion of the Supreme Law-Court of Ukraine, which was 
made by it in the determination of 21 January 2016, one can draw 
a conclusion, that the realization by the appeal court of the indicated 
right and obligation involves a necessary research by it of all evidences 
in the case with observing of the article 23 of CCPU.

According to the results of the investigation of the question about the 
realization of the principle of the research directness of evidences in the 
court of the appeal instance, one can draw such conclusion: if the court 
of the appeal instance revalues only one evidence, that was received in the 
court of the first instance, so that is a reason for the directness research by 
it of all other evidences with the observing of the requirements of the article 
23 of CCPU; the revaluation of the court of the appeal instance of the 
circumstances that were established by the court of the first instance and 
change according to this of the criminal-law activity qualification is not 
a revaluation of the evidences and does not involve the obligation of the 
court of the appeal instance iteratively (after the court of the first instance) to 
make the directness research of all evidences in the case. 

Further researches’ prospects. The topic, which was researched in 
this article, is pretty great. One must to carry out a further research for 
its whole treatment in such ways: to ascertain a question about the 
permissibility of the particular research of the evidences by the court of 
the appeal instance according to the requirements of the directness 
principle; to learn the peculiarities of the directness research of the 
evidences by the court of the appeal instance.
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Loboyko L. M. Problem questions of the realization by the law-court of the 
appeal instance principles of the direct evidences investigation

The article is about the problem questions that appears in the judicial practice in 
case of the change by the court of the appeal instance of the criminal breach qualification 
without carrying out of the pre-trial investigation and realization in connection with this 
the principles of the directness research of evidences. The conclusions was made that in 
case when the court of the appeal instance revalues only one of the evidences, which 
was received in the court of the first instance, so this is a reason for the directness 
research by it of all other evidences; the revaluation of the court of the appeal instance 
of the factual circumstances, which were established by the court of the first instance, 
and a change because of this of the criminal-law activity, is not a revaluation of the 
evidences and does not give an obligation for the court of the appeal instance iteratively 
to make the directness research of all evidences in the criminal case.

Key words: the court of the appeal instance, evidences, the circumstances of the 
criminal proceeding, the directness research. 

Лобойко Л. М. Проблемні питання реалізації судом апеляційної інстанції 
засади безпосереднього дослідження доказів

У статті розглянуто проблемні питання, що виникають у судовій практиці 
в разі зміни судом апеляційної інстанції кваліфікації кримінального правопорушен-
ня без проведення досудового слідства і реалізації у зв’язку з цим засади 
безпосередності дослідження доказів. Зроблено висновки про те, що в разі, коли 
суд апеляційної інстанції переоцінює хоча б один доказ, здобутий у суді першої 
інстанції, то це є підставою для безпосереднього дослідження ним усіх інших 
доказів; переоцінка судом апеляційної інстанції фактичних обставин, встановле-
них судом першої інстанції, і зміна у зв’язку з цим кримінально-правової кваліфікації 
діяння не є переоцінкою доказів і не породжує для суду апеляційної інстанції 
обов’язку повторно здійснити безпосереднє дослідження всіх доказів у кримінальній 
справі.
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Лобойко Л. М. Проблемные вопросы реализации судом апелляционной 
инстанции принципа непосредственного исследования доказательств

В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие в судебной 
практике при изменении судом апелляционной инстанции квалификации уголовно-
го правонарушения без проведения судебного следствия и реализации в связи с этим 
принципа непосредственности исследования доказательств. Сделаны выводы 
о том, что в случае, если суд апелляционной инстанции переоценивает хотя бы 
одно доказательство, полученное в суде первой инстанции, то этот факт явля-
ется основанием для непосредственного исследования судом всех доказательств; 
переоценка судом апелляционной инстанции фактических обстоятельств, уста-
новленных судом первой инстанции, и изменение в связи с этим уголовно-правовой 
квалификации деяния не является переоценкой доказательств и не порождает 
для суда апелляционной инстанции обязанности повторно осуществить непо-
средственное исследование всех доказательств по уголовному делу.

Ключевые слова: суд апелляционной инстанции, доказательства, обстоя-
тельства уголовного производства, непосредственное исследование.
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The Problem definition and its connection with relevant scientific 
and practical tasks. The essence of any state that seeks the path of 
democracy is manifested in one of the fundamental rights of the society 
which is democracy [1, p. 518]. Through the relevant state authorities 
and local self-government bodies the society can and has to overcome 
the crisis in the political, economic, social and spiritual spheres. It’s 
well-known that a lot of corruption schemes have been exposed lately, 
which confirms the fact that corruption in one way or another has infected 
all levels of state government and management. The most corrupted 
structures turned out to be those related to the spheres of targeted funding, 
privatization, licensing, gas transmission sector, control and audit 
activities, as well as structures in the judicial and law enforcement 
authorities. Corruption, its measures and dynamics, is a consequence of 
the general economic, political and social problems that occur in the 
state. Corruption that is progressing at the local government level leads 
to the complete discrediting of local authorities, to the collapse of local 
and regional government, to the loss of trust in government in general.

The analysis of recent research and publications. The problem of 
fighting against corruption is not new. A lot of works [2, 3, etc.] are 
devoted to this issue. They study the essence of corruption, specific 
offenses and countermeasures in detail. For centuries there have been 
attempts to overcome this shameful phenomenon through various 
punitive measures, but the desired effect has not been achieved yet. The 
topicality of the issue is in the importance of preventing corruption in 
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local government bodies as a criminal phenomenon, which leads to the 
violation of personal rights and freedoms and results in the loss of 
authority by the state and local government as well as by the representative 
government bodies. 

Setting the goals of the article and problem definition. The aim 
of the article is to analyse the situation with corruption offences in local 
government bodies and to improve anti-corruption policy of the state 
and local governments today. 

The main research material. Corruption is an international problem. 
The head of the Chamber of Deputies Luciano Violante pointed in 1997 
at the conference of the heads of parliaments of Central Europe that 
corruption is inherent in all countries, regardless of their economic levels 
or political systems. No nation can consider itself safe from this 
phenomenon. The difference is only in its scale. Corruption as he said 
is the problem of national security of every state [4, p. 27].

The opportunity that the local government officials have to manage 
resources and take decisions not in the interest of the community but in 
their own interests can lead to corruption acts on their side. Thus, the 
process of preventing corruption acts should clearly define the stages of 
the fight against various forms of corruption. In addition to traditional 
official abuse of authority like forgery and bribery there appear new 
forms of corruption like patronizing friends, acquaintances and relatives, 
receiving «kickbacks» from budget orders for chores, receiving undue 
rewards for the right to additional information during the tender 
procedures. We must point out that corruption at the local level implies 
direct interaction between a citizen and an official of the local government. 
It usually concerns the decisions of granting ownership or leasing of 
land, as well as issues related to the change of ownership, building 
permits and the placement of temporary facilities for trade and services. 
The nature of the corruption at the local level is very peculiar – all parties 
get benefit from illegal actions. There aren’t usually any complaints, 
because local corruption acts are specific and confusing to the citizens.

In order to prevent corruption practices local governments should 
adopt targeted programs for the prevention of this crime, conduct anti-
corruption expertise of local regulations and draft decisions, inform 
citizens of corruption acts and measures taken to fight against corruption, 
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create community advisory bodies to combat corruption. All this is 
supposed to create intolerance to the corrupted behavior within the 
society. For example, in the Chernihiv City Council, there’s a Deputy 
Committee on the regulations, the rule of law, human rights and freedoms 
and prevention of corruption which in its turn is supposed to track the 
facts of conflict of interests involving local deputies and officials of the 
local government, and then to work out procedural mechanisms and order 
of registration of identified corruption acts with the afterward appeal to 
the relevant law enforcement authorities. 

The new stage of fight against corruption at the state level is 
characterized by a number of governmental initiatives adopted as laws 
of Ukraine or CMU’s decisions, UNO Conventions ratified by the 
Verkhovna Rada of Ukraine and anti-corruption recommendations of 
international organizations. For example, the State program for the 
implementation of state anti-corruption policy in Ukraine (the Anti-
Corruption Strategy) for 2015–2017 approved by the Cabinet of Ministers 
of 29.04.2015 № 265 [5] states that its main purpose is to create an 
effective national system of prevention and fight against corruption based 
on new principles of formation and implementation of anti-corruption 
policies. In fact, the process of creating legal instruments to prevent 
corruption in our country has been launched. This program together with 
the Laws of Ukraine «On the Prevention of Corruption» and «On the 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine» have provided an 
opportunity to eliminate imperfect and fragmented legislative base, which 
in its course can eliminate one of the main causes of the unsatisfactory 
state of affairs in the field of anti-corruption policy in Ukraine, at least in 
its legal part. Thus, the Law of Ukraine «On the Prevention of Corruption» 
determined the basis for the formation, monitoring, and implementation 
of anti-corruption policy. The involvement of institutions and organizations 
of civil society, representatives of small and medium businesses to such 
processes can regulate the preventive activities of the state aimed at 
eliminating the opportunities and stimuli for corruption behavior both in 
public and private sectors [6]. The formation of the National Agency for 
the Prevention of Corruption has become a key element of the institutional 
support for the state anti-corruption policy. The Law of Ukraine «On the 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine» and changes to criminal 
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law provide legitimate legal grounds for prosecuting the most dangerous 
acts of corruption.

It should be noted that coordination of efforts of all law enforcement 
agencies at the local level is vital for the effective fight against corruption. 
According to the information presented by the head of Chernihiv City 
Prosecutor’s Office at the session of the City Council of February 28, 
2017 the interdepartmental working groups for the detection and 
investigation of certain crimes (including corruption) were created, 
a number of additional measures to strengthen law and order, to prevent 
and combat crime in the region were taken. Considering the fact that 
corruption is too versatile phenomenon and needs a comprehensive 
approach to overcome it, the Chernihiv city Prosecutor’s Office pays 
special attention to the detection of crimes in this category. Consequently, 
as the result of work in that sphere, the court directed the indictment to 
verify the subsidiary of National JSC «Nadra of Ukraine» 
«Chernihivnaftohazheolohiya» which by the abuse of its official duties 
by prior agreement with an unidentified person and the director of 
a private enterprise committed embezzlement of funds of the subsidiary 
of National JSC «Nadra of Ukraine» in the amount of 185 000. 616 USD. 
In addition, specially authorized agents against corruption during the 
period of 11 months in 2016 compiled six protocols of administrative 
offenses related to corruption.

Measures to eliminate violations in the field of communal property 
are also taken. Thus, in the city of Chernihiv eight municipal property 
claims in the amount of 922 000 UAH were filed, they all have been 
satisfied by the court. The cost of the judgments executed this year is 1.4 
mln UAH including the cost of the returned property. The claim was 
satisfied by the decision of the Economic Court of Chernihiv region of 
10.05.2016.

This statistical evidence from the Chernihiv Prosecutor’s Office 
shows numerous instances of violations of citizens’ rights and interests 
of local communities, and strengthens the need for the preventive 
measures including anti-corruption measures.

In practice, the legal base is not sufficient to effectively combat 
corruption within the state and local governments. It is necessary to 
reduce the influence of corruption risks on the activities of the legislative 
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and executive authorities, to strengthen public control over their activities. 
As for the local governments it’s important to increase the role of 
mechanisms of collegial, transparent and public decisions concerning 
property, land issues, financing budget programs. 

For the managers of communal companies, communal institutions 
and establishments it’s necessary to introduce the practice of public 
reports of their economic activities, and for the heads of educational 
institutions, medical and health institutions the practice of contracts for 
executives should be introduced. There must be a strict control over 
budget spending and full compliance with the law in the financial and 
economic activities. It’s necessary to create an effective mechanism to 
prevent corruption, conflict of interest, breach of ethical standards of 
conduct and to ensure control over the rules on charity to persons 
authorized to perform state or local government functions. 

Local governments need to widen the opportunities for the access to 
socially important information in the administration and architectural 
and land resources departments, also they need to help eliminate 
corruption preconditions for doing business, forming intolerant attitude 
to corruption on the side of small and medium businesses. We must 
recognize that the idea of intolerance to corruption formed within the 
society will increase the level of trust to local authorities. 

An important feature of the social and psychological public attitude 
to corruption is the double standard. On the one hand the government is 
publicly demonstrating fight against corruption through the media, law 
enforcement, anti-corruption rhetoric of political and civil society 
activists. On the other hand, so-called local corruption has become 
a normal part of life which in some way everybody has «used» to and 
public corruption charges against politicians have become so 
commonplace that they are not perceived by ordinary citizens as 
something extraordinary. Electronic declarations submitted by the 
officials at all levels, including officials of the local government have 
become a new, important and effective step to eliminate corruption acts.

According to the Law of Ukraine «On the Prevention of Corruption», 
the National Agency for Combating Corruption reported that since 
1.01.2017 the range of e-declaration subjects has been widened. 
According to this law, the second stage of e-declaration concerns all 
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officials authorized to manage state and local governments. According 
to the Law of Ukraine «On the Prevention of Corruption» it concerns 
the officials of public law and legal persons of public law who 
permanently or temporarily occupy positions related to the execution 
of organizational and regulatory or administrative and economic 
responsibilities. The law also applies to members of academic and 
educational institutions.

It should be noted that the process of electronic declaration, as well 
as other anti-corruption measures was provided by the state program 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine to ensure the implementation 
of recommendations of international anti-corruption organizations, 
such as the monitoring mechanism of the UNO Convention against 
corruption, the Group of States against Corruption (GRECO), the Anti-
Corruption Network of economic development and cooperation for 
Eastern Europe and Central Asia, the implementation of the criteria in 
the framework of the Action Plan on visa liberalization with the 
European Union and the Agreement on Association between Ukraine 
and the European Union.

As for local governments, the list of persons who have to submit 
e-declarations includes the deputies of local councils, village, town and 
city mayors, officials of the local government. Also, this list should 
include officials of local governments that perform administrative and 
supply functions or officials who manage or are responsible for the 
disposal of municipal property, excluding managers of economic 
planning, procurement, financial departments and their assistants. 
Managers of municipal enterprises, institutions, schools and their 
assistants should be the subjects to the declaration of income as well, 
because they perform organizational and administrative functions and 
thus directly affect the financial and economic activities of companies 
headed by them.

It is obvious that it is impossible to fight corruption only by adopting 
«narrow» political decisions. It’s even more obvious (taking into account 
the historical experience) that it’s impossible to root out corruption by 
harassment and all kinds of repressive measures only. For a lot of public 
officials corruption behavior has become quite normal. It’s become the 
main source of their income, which is many times higher than their salary. 
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They created special schemes and protection systems that prevent the 
criminal prosecution of those responsible.

The conclusions of this study and further research in this 
direction. Effective fight against corruption is only possible when it’s 
done within the whole country using systematic, comprehensive 
approach. The latest legislation provides enough real levers for tracking 
down the income and expenses of the civil servants, local government 
officials and deputies of all levels. It’s possible now to watch the way of 
their life, give their public activities full transparency and openness. The 
control over their property and the property of their close relatives 
provide a real picture of the life of an official. Proposals, worked out in 
the regulations on the prevention of corruption in local government 
should be used in all structural departments of local councils, as well as 
at enterprises and institutions of communal ownership. We believe that 
local governments should take the burden of resistance to corruption, 
and we consider the task of fighting against corruption to be our priority. 
The first step should be to take effective regional economic and social 
measures. The implementation of anti-corruption measures by the local 
communities should be adequately financed. 
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Sheremet О. S. Corruption in local authorities and its prevention in Ukraine

The article is devoted to the analysis of corruption practices between a citizen 
and an official of the local government. It studies scientific views on general issues of 
legal regulations of the corruption crime prevention. It’s stated in the article that the 
most effective element in fighting against corruption is the coordination of efforts of all 
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law enforcement agencies at the local level. The role of e-declaration in the prevention 
of corruption offenses committed by local authorities is determined.

Key words: community, local authorities, corruption, crime prevention.

Шеремет О. С. Коррупция в органах местного самоуправления и ее пре-
дупреждение в Украине

Статья посвящена анализу коррупционных деяний, происходящих при непо-
средственном взаимодействии гражданина и должностного лица органа мест-
ного самоуправления в Украине, а также исследованию научных взглядов по общим 
проблемам правового регулирования предотвращения коррупционной преступно-
сти. Отмечено, что эффективной в противодействии коррупции является коор-
динация усилий всех правоохранительных органов на местном уровне. Определена 
роль электронного декларирования в предотвращении коррупционных преступле-
ний, совершаемых в органах местного самоуправления.

Ключевые слова: община, органы местного самоуправления, коррупция, 
предупреждение преступности.

Шеремет О. С. Корупція в органах місцевого самоврядування та її 
запобігання в Україні

Статтю присвячено аналізу корупційних діянь, що відбуваються при 
безпосередній взаємодії громадянина та посадової особи органу місцевого само-
врядування в Україні, а також дослідженню наукових поглядів із загальних проблем 
правового регулювання запобігання корупційній злочинності. Зазначено, що ефек-
тивною у протидії корупції є координація зусиль всіх правоохоронних органів на 
місцевому рівні. Визначено роль електронного декларування у запобіганні 
корупційним злочинам органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: громада, органи місцевого самоврядування, корупція, 
запобігання злочинам.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КриміНАЛьНО-прАвОвОгО 
рЕгУЛювАННЯ віДпОвіДАЛьНОСті зА зЛОчиНи  

прОти ДЕржАвНОгО ДіЯчА 

В. В. Кузнецов, доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри 
гуманітарних та загальноправо-
вих дисциплін Інституту Управ-
ління державної охорони України 
Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка

Постановка проблеми. Анексія Автономної Республіки Крим 
і проведення антитерористичної операції на сході країни дали пев-
ний поштовх до перегляду основ національної безпеки України. 
Реформування національної безпеки України неможливе без його 
належного кримінально-правового забезпечення. Одним із таких 
аспектів національної безпеки України є кримінально-правова охо-
рона життя, здоров’я, свободи, честі, гідності окремих представни-
ків держави. Як відомо, статті 5, 6, 12 Закону України «Про держав-
ну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 
4 березня 1998 р. визначили окремими завданнями Управління 
державної охорони (УДО) України – забезпечення безпеки конкрет-
них посадових осіб: Президента України; Голови Верховної Ради 
(ВР) України; Прем’єр-міністра України; Голови Конституційного 
Суду (КС) України; Голови Верховного Суду (ВС) України; Першо-
го заступника Голови ВР України; Першого віце-прем’єр-міністра 
України; Міністра закордонних справ України; Генерального про-
курора [1]. Згідно з ч. 2 ст. 7 вказаного Закону державна охорона 
в разі наявності загрози життю чи здоров’ю може здійснюватися 
щодо народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів 
(КМ) України, керівників центральних органів виконавчої влади, 
які не є членами КМ України, суддів КС України та ВС України, 
Голови Національного банку (НБ) України, Голови ВР Автономної 
© Кузнецов В. В., 2017
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Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим [1].

Таким чином законодавець визначив певну категорію посадових 
осіб, які потребують особливої державної охорони. Однак цей пере-
лік не зовсім відповідає кримінально-правовому визначенню дер-
жавного діяча. Пригадаймо, що перелік державних діячів, які по-
требують кримінально-правової охорони, був уперше передбачений 
17 червня 1992 р. Законом України «Про внесення змін та доповнень 
до Кримінального кодексу України» (у ст. 112 Кримінального ко-
дексу України визначені конкретні потерпілі при вчиненні злочину: 
Президент України, Голова, заступник Голови ВР України, народний 
депутат України, Прем’єр-міністр України, член Уряду України, 
Голова чи суддя КС України або ВС України, Генеральний прокурор 
України (відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 р. – Ге-
неральний прокурор)). У прийнятому Верховною Радою України 
5 квітня 2001 р. Кримінальному кодексі (КК) України та наступних 
змінах до нього цей перелік доповнено такими посадовими осо-
бами: Голова чи член Вищої ради правосуддя, Голова чи член Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Голови та судді вищих спе-
ціалізованих судів України, Уповноважений ВР України з прав 
людини, Голова Рахункової палати або інший член Рахункової па-
лати, Голова НБ України, Директор Національного антикорупцій-
ного бюро України (НАБУ).

Різна правова регламентація поняття «державний діяч» не 
сприяє адекватній кримінально-правовій охороні такого потерпіло-
го від злочину. Отже, видається актуальним з урахуванням сучасних 
потреб реформування національної безпеки України переглянути 
зміст такого поняття й удосконалити окремі кримінально-правові 
норми, які передбачають відповідальність за злочини проти держав-
ного діяча.

Метою статті є дослідження окремих аспектів кримінально-
правового регулювання відповідальності за злочини проти держав-
ного діяча. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Питання кримінальної 
відповідальності за злочини проти державного діяча викликало на-
укові дискусії в роботах відомих вчених: П. П. Андрушка, Г. В. Ан-
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друсіва, О. Ф. Бантишева, О. О. Дудорова, О. Ю. Звонарьова, 
Ю. В. Луценка, Л. В. Мошняги, В. О. Навроцького, О. В. Сотули, 
А. А. Стрижевської, Є. В. Фесенка, М. І. Хавронюка, О. В. Шамари, 
В. М. Шлапаченка та ін. Однак наявність сучасних змін до КК 
України та необхідність узгодження поняття «державний діяч» 
з іншими нормативними актами потребують самостійного науково-
го дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз норм КК 
України дозволив виявити три статті, які встановили кримінальну 
відповідальність за протиправний вплив на державного діяча (ст. 112 
«Посягання на життя державного чи громадського діяча»; ст. 344 
«Втручання у діяльність державного діяча»; ст. 346 «Погроза або 
насильство щодо державного чи громадського діяча»). Відзначимо, 
на нашу думку, окремі недоліки в кримінально-правовій охороні 
вказаних потерпілих. 

По-перше, розміщення таких статей свідчить про різний родо-
вий об’єкт злочинів (ст. 112 КК України – національна безпека; 
статті 344, 346 КК України – авторитет органів державної влади). 
Оскільки протиправний вплив на державного діяча здійснюється 
у зв’язку з його державною діяльністю, то насамперед завдається 
шкода державній безпеці. Інше питання, чи доцільно виокремлю-
вати серед потерпілих від злочинів поряд із державним діячем 
і громадського діяча. Цікаво, що в ст. 344 КК України взагалі не 
згадується громадський діяч. На нашу думку, відповідальність за 
протиправний вплив на громадського діяча (керівника політичної 
партії) повинна бути закріплена саме в розд. V Особливої частини 
КК України «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини і громадянина». Тому що вплив на громад-
ського діяча (керівника політичної партії) насамперед спрямований 
на завдання шкоди політичним правам громадян, а не національній 
безпеці України.

По-друге, категорії потерпілих від злочинів не мають однаково-
го змісту. Так, статті 112 та 346 КК України передбачають тотожні 
переліки посадових осіб, які віднесені до державних діячів (Пре-
зидент України, Голова ВР України, народний депутат України, 
Прем’єр-міністр України, член КМ України, Голова чи член Вищої 
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ради правосуддя, Голова чи член Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, Голови КС України або ВС України, або вищих 
спеціалізованих судів України, Генеральний прокурор, Директор 
НАБУ, Уповноважений ВР України з прав людини, Голова або інший 
член Рахункової палати, Голова НБ України). Більш широкий пере-
лік таких потерпілих від злочину передбачає ст. 344 КК України 
(окрім згаданих посадових осіб вказані: представник Уповноваже-
ного ВР України з прав людини, Голова або член Центральної ви-
борчої комісії, член Національної ради України з питань телебачен-
ня і радіомовлення, Голова Антимонопольного комітету України, 
Голова Фонду державного майна України, Голова Державного ко-
мітету телебачення і радіомовлення України, член Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг).

Як справедливо зазначає О. С. Сотула, у кримінально-правовій 
літературі немає належного обґрунтування, чому саме ці посадові 
особи віднесені до державних діячів, якими нормативними актами 
керувалися законодавці та вчені-юристи, складаючи цей перелік [2, 
с. 54].

Цікаво, що в сучасному законопроекті «Про Національну сек-
ретну службу України», підготовленому УДО України, визначено 
такий перелік посадових осіб, що потребують державного захисту: 
1) Голова ВР України; 2) Прем’єр-міністр України; 3) Голова КС 
України; 4) Голова ВС України; 5) Перший заступник Голови ВР 
України; 6) Перший віце-прем’єр-міністр України; 7) Міністр за-
кордонних справ України; 8) Міністр фінансів України; 9) Секретар 
Ради національної безпеки та оборони України; 10) Генеральний 
прокурор України; 11) Директор НАБУ; 12) Голова НБ України (ч. 1 
ст. 8). Також державний захист у разі наявності загрози життю може 
здійснюватися щодо народних депутатів України, членів КМ Укра-
їни, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є чле-
нами КМ України, суддів КС України та ВС України (ч. 3 ст. 9). 
Окремо визначено захист Президента України та членів його сім’ї 
(ст. 7).

Таким чином, ми бачимо, що цей перелік розширює коло відпо-
відних посадових осіб (за рахунок посад Міністра фінансів України; 
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Секретаря Ради національної безпеки та оборони України; Дирек-
тора НАБУ; Голови НБ України), які знаходяться під безпосеред-
ньою державною охороною згідно з вказаним Законом України від 
4 березня 1998 р.

Отже, напрошується висновок, що практично всі наведені пере-
ліки державних діячів не є тотожними. Така проблема потребує 
наступних рішень. По-перше, слід запропонувати нормативне ви-
значення державного діяча; по-друге, передбачити єдиний перелік 
державних діячів, які знаходяться під державною охороною.

У теорії кримінального права існують різні позиції щодо вказа-
ного поняття [2, с. 51–53]. Наприклад, О. С. Сотула пропонує ви-
значити державного діяча як «вищу посадову особу держави або 
члена вищих органів державної влади, що користується правом 
ухвального голосу в усіх питаннях, що розглядаються на засіданнях 
цих органів, якщо це прямо вказано у законах України» [2, с. 62]. 
Не вдаючись до полеміки з науковцем щодо такого дискусійного 
поняття, підтримуємо його позицію закріпити окремі ознаки дер-
жавного діяча в кримінально-правовій нормі (ст. 112 КК України). 

Щодо змісту переліку державних діячів є різні позиції як науков-
ців, так і військовослужбовців УДО України. Одна з позицій полягає 
в тому, що такий перелік може бути значно ширший, ніж це перед-
бачено Законом України від 4 березня 1998 р. Це, як вже було зазна-
чено, випливає зі змісту законопроекту «Про Національну секретну 
службу України» та окремих норм КК України. З одного боку, 
в сучасних умовах існує певна потреба захистити більш широке 
коло державних діячів. З другого – автоматично відбудеться розпо-
рошення сил УДО України, що призведе до зниження ефективнос-
ті такої охорони. Збільшення фінансування та розширення штату 
УДО України – можливо, це й перспектива розвитку, однак ми 
усвідомлюємо, що в сучасних важких умовах, в яких перебуває 
Україна, є дефіцит фінансових ресурсів. 

Більш реальний інший шлях – це скорочення таких посад, які 
перебувають під державною охороною, до необхідного адекватного 
мінімуму. Пригадаймо, що Федеральний закон США 91–217, прий-
нятий у 1970 р., надає повноваження секретній службі щодо забез-
печення охорони таких посадових осіб: президента і членів його сім’ї; 
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віце-президента і членів його сім’ї; колишніх президентів, їх подруж-
жя та їх неповнолітніх дітей у віці до 16 років; кандидатів у прези-
денти і віце-президенти США від Республіканської та Демократичної 
партій на час передвиборної кампанії та їх подружжя; іноземних глав 
держав і їх подружжя, які відвідують США [3]. Тому, на нашу думку, 
до кола таких осіб слід віднести главу держави (Президента України), 
керівників законодавчої (Голова ВР України), виконавчої (Прем’єр-
міністр України) та судової влади (Голова ВС України), які легітимно, 
на постійній основі чи тимчасово виконують обов’язки таких осіб. 
Окремо державний захист здійснюється також щодо глав іноземних 
держав, парламентів та урядів, керівників міжнародних організацій, 
які прибувають в Україну чи перебувають на її території під час дер-
жавних, офіційних та робочих візитів. Одразу ж постає питання, а як 
бути з охороною інших державних діячів? Відповідь на це питання 
нескладна: якщо виникає загроза для життя чи здоров’я таких осіб 
або членів їхніх сімей, то відповідні органи державної влади замов-
ляють відповідні послуги в поліції охорони. 

Визначивши цей перелік, перейдемо до питання узгодження 
його з переліком потерпілих при протиправному впливі на держав-
ного діяча. На нашу думку, особлива кримінально-правова охорона 
повинна стосуватися лише тих державних діячів, які перебувають 
під державною охороною. До кола потерпілих слід включити й чле-
нів сім’ї таких державних діячів (чоловік або дружина, діти), які 
проживають разом з ним або супроводжують його. Між іншим, 
ст. 346 КК України, на відміну від статей 112, 344 КК України, ви-
значає потерпілим від злочину й близьких родичів державного ді-
яча. Однак так довільно розширювати цей перелік родичів, на нашу 
думку, не є доцільним. Слід обмежитися тими членами сім’ї дер-
жавних діячів, які перебувають під державною охороною.

Висновки. На підставі викладеного пропонуємо:
1. Передбачити норми про відповідальність за протиправний 

вплив на державного діяча (посягання на життя державного чи 
громадського діяча; втручання у діяльність державного діяча; по-
гроза або насильство щодо державного чи громадського дія-
ча) в розд. I Особливої частини КК України «Злочини проти основ 
національної безпеки України». Об’єднати ці норми в межах ст. 112 
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КК України, назву якої змінити на «Протиправний вплив на держав-
ного діяча». Виключити статті 344 та 346 з КК України.

2. Визначити потерпілого від цього злочину в примітці до ст. 112 
КК України в такій редакції: «До державних діячів належать по-
садові особи, які підлягають державній охороні: 1. Президент 
України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, 
Голова Верховного Суду України. 2. Особи, які тимчасово викону-
ють обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України. 3. До 
членів сім’ї державного діяча належать чоловік або дружина, діти, 
які проживають разом з ним або супроводжують його».

3. Передбачити норми про відповідальність за протиправний 
вплив на громадського діяча в розд. V Особливої частини КК Укра-
їни «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина».

4. Внести такі зміни до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державну 
охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 
4 березня 1998 р.: «1. У місцях постійного і тимчасового перебу-
вання державною охороною забезпечуються: Президент України, 
Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Голова 
Верховного Суду України. 2. Особи, які тимчасово виконують 
обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України».

5. Виключити частини 2, 3 ст. 7 Закону України «Про державну 
охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 
4 березня 1998 р.
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Кузнецов В. В. Удосконалення кримінально-правового регулювання 
відповідальності за злочини проти державного діяча

У статті висвітлено проблеми дослідження кримінально-правового регу-
лювання відповідальності за злочини проти державного діяча. Зокрема, проведе-
ний аналіз норм КК України дозволив виявити три статті, які встановили 
кримінальну відповідальність за протиправний вплив на державного діяча (ст. 112 
«Посягання на життя державного чи громадського діяча; ст. 344 «Втручання 
у діяльність державного діяча»; ст. 346 «Погроза або насильство щодо держав-
ного чи громадського діяча»). Встановлено окремі недоліки в кримінально-правовій 
охороні державного діяча. По-перше, розміщення таких статей свідчить про 
різний родовий об’єкт таких злочинів. По-друге, категорії потерпілих від злочинів 
не мають однакового змісту. Визначено основні напрями вдосконалення 
кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти держав-
ного діяча: запропоновано нормативне визначення державного діяча; передбаче-
но єдиний перелік державних діячів, які перебувають під державною охороною.

Ключові слова: державний діяч, злочин, кримінальна відповідальність, 
кримінально-правове регулювання, потерпілий від злочину, посягання на життя.

Кузнецов В. В. Совершенствование уголовно-правового регулирования 
ответственности за преступления против государственного деятеля

В статье освещаются проблемы исследования уголовно-правового регули-
рования ответственности за преступления против государственного деятеля. 
В частности, анализ норм УК Украины позволил выявить три статьи, предусмат-
ривающие уголовную ответственность за противоправное влияние на государ-
ственного деятеля (ст. 112 «Посягательство на жизнь государственного или 
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общественного деятеля», ст. 344 «Вмешательство в деятельность государствен-
ного деятеля», ст. 346 «Угроза или насилие в отношении государственного или 
общественного деятеля»). Установлены отдельные недостатки в уголовно-
правовой охране государственного деятеля. Во-первых, размещение таких статей 
свидетельствует о разном родовом объекте указанных преступлений. Во-вторых, 
категории потерпевших от преступлений толкуются по-разному. Определены 
основные направления совершенствования уголовно-правового регулирования от-
ветственности за преступления против государственного деятеля: предложено 
нормативное определение государственного деятеля; предусмотрен единый пере-
чень государственных деятелей, находящихся под государственной охраной.

Ключевые слова: государственный деятель, преступление, уголовная от-
ветственность, уголовно-правовое регулирование, потерпевший от преступления, 
посягательство на жизнь.

Kuznetsov V. Regulation Improvement of Criminal and Legal Liability for 
Crimes against Statesman

The article highlights the research issues of criminal and legal regulation of 
liability for crimes against statesman. In particular, the regulations analysis of the 
Criminal Code of Ukraine has revealed three articles, which established criminal liability 
for unlawful influence on a statesman (Art. 112. Attempt on the life of a statesman or 
public official; Art. 344. Interference in a statesman’s activity, Art. 346. Threats or 
violence against a statesman or public official). Certain shortcomings in the criminal 
protection statesman have been established. First, such articles’ arrangement 
demonstrates the different generic object of such crimes. Second, categories of victims 
have a different meaning. The basic directions of regulation improvement of criminal 
and legal liability for crimes against statesman have been defined, and a regulatory 
definition of a statesman has been suggested as well as a single list of statesmen who 
are under state protection has been stipulated.

Key words: statesman, crime, criminal liability, criminal and legal regulation, 
a victim, attempt on a life.
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КриміНАЛьНО-прАвОвЕ зАбЕзпЕчЕННЯ ОхОрОНи 
вЛАСНОСті УКрАїНСьКОгО НАрОДУ

В. Б. Харченко, доктор юридич-
них наук, професор, завідувач 
кафедри кримінально-правових 
дисциплін факультету № 6 Харків-
ського національного університе-
ту внутрішніх справ

Виходячи із соціально-політичного устрою нашої країни за 
часів СРСР, система Особливої частини Кримінального кодексу 
Української РСР 1960 р. [1] містила дві окремі глави, в яких вста-
новлювалися самостійні підстави кримінальної відповідальності за 
злочини проти державної та колективної власності (гл. ІІ) та зло-
чини проти особистої (індивідуальної) власності громадян (гл. V). 
Така диференціація підстав кримінальної відповідальності за зло-
чини проти власності обумовлювала як більш широке коло посягань, 
які могли бути вчинені щодо державної та колективної (соціаліс-
тичної) власності, так і більш суворі види та строки покарання у разі 
їх вчинення. Крім того, земля, її надра, води, ліси та їхні окремі 
складові були визначені предметом економічних (господар-
ських) злочинів, передбачених гл. VI Особливої частини КК 1960 р. 
(ст. 159 «Потрава посівів і пошкодження насаджень», ст. 160 «Не-
законна порубка лісу», ст. 162 «Незаконне заняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом», ст. 1621 «Незаконне ви-
добування корисних копалин», ст. 163 «Проведення вибухових робіт 
з порушенням правил охорони рибних запасів» тощо).

Для соціалістичної доби розвитку нашої держави зазначене було 
цілком природним, виходячи із положень Конституції (Основного 
Закону) Української РСР 1937 р. [3]. Відповідно до ст. 5 цієї Кон-
ституції соціалістична власність в УРСР має або форму державної 
власності (всенародне добро), або форму кооперативно-колгоспної 
власності (власність окремих колгоспів, власність кооперативних 
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об’єднань). Крім того, ст. 6 закріплювала положення, що земля, її 
надра, води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудні, залізничний, вод-
ний і повітряний транспорт, банки, засоби зв’язку, організовані 
державою великі сільськогосподарські підприємства (радгоспи, 
машинно-тракторні станції тощо), а також комунальні підприємства 
і основний житловий фонд у містах і промислових пунктах є дер-
жавною власністю, тобто всенародним добром (курсив мій. – 
В. Х.). Право особистої власності громадян на їхні трудові прибут-
ки та заощадження, на житловий будинок і підсобне хатнє госпо-
дарство, на предмети хатнього господарства і вжитку, на предмети 
особистого споживання та комфорту, так само як право спадкуван-
ня особистої власності громадян, охороняються законом (ст. 10 
Конституції). Наведені положення, по-перше, ототожнювали форму 
державної власності з власністю всього народу (всенародне добро). 
По-друге, характеризували землю, її надра, воду та ліси виключно 
як частину, необхідну для здійснення індустріальної діяльності (за-
соби виробництва), наводячи їх у одному рядку (переліку) із заво-
дами, фабриками, шахтами, рудниками, залізничним, водним і по-
вітряним транспортом, банками, засобами зв’язку тощо. По-третє, 
поширювали відносини особистої (індивідуальної) власності ви-
ключно на трудові прибутки та заощадження, житловий будинок 
і підсобне хатнє господарство, предмети хатнього господарства 
і вжитку, предмети особистого споживання та комфорту, успадко-
вані предмети. Відповідно до Основного Закону Цивільний кодекс 
Української РСР 1963 р. [7] в цілому відображав наведені положен-
ня, а ст. 90 цього Кодексу визначала, що земля, її надра, води і ліси 
є у виключній власності держави і надаються тільки в користуван-
ня. Цією ж нормою встановлювалося, що державі належать основні 
засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському 
господарстві, засоби транспорту і зв’язку, банки, майно організова-
них державою торговельних, комунальних та інших підприємств, 
основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне 
для виконання завдань держави.

Саме ці положення й обумовлювали завдання Кримінального 
кодексу 1960 р. (охорону суспільного ладу, його політичної і еконо-
мічної систем, власності, особи, прав і свобод громадян від зло-
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чинних посягань), а також наведену вище систему побудови Особ-
ливої частини кримінального закону. Проте 7 лютого 1991 р. Верхов-
ною Радою Української РСР був прийнятий Закон № 697-ХІІ «Про 
власність» [2], згідно з ч. 5 ст. 2 якого було визначено, що власність 
в Україні існує в різних формах і держава створює рівні умови для 
розвитку всіх форм власності та їх захисту. Положення ч. 1 ст. 9 
наведеного Закону визначали, що земля, її надра, повітряний про-
стір, водні та інші природні ресурси її континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права виключ-
ної власності народу України. Окрім права виключної власності 
народу України, в Законі певні розділи були присвячені іншим 
формам власності: 1) право приватної власності (розд. ІІІ); 2) право 
колективної власності (розд. IV); 3) право державної власності 
(розд. V). Відповідно до цього суб’єктами права власності визна-
валися: народ України, громадяни, юридичні особи та держава (ч. 1 
ст. 3 Закону).

Якщо не враховувати зазначені у наведеному нормативно-право-
вому акті підходи до відносин права інтелектуальної власності, що 
базувалися на засадах проприєтарної концепції (домінувала на по-
чатку 90-х рр. минулого століття) [4, с. 40–41], Закон УРСР «Про 
власність» був значним кроком на шляху побудови цивілізованого 
цивільного законодавства нашої держави. Незважаючи на те, що 
сьогодні наведений Закон втратив чинність, визначений його по-
ложеннями напрям розвитку цивільного законодавства та регулю-
вання в цілому правовідносин щодо різних форм власності зали-
шився незмінним та отримав розвиток у Конституції України [13] 
та Цивільному кодексі України 2003 р. [5] (далі – ЦК України).

Відповідні зміни щодо встановлення рівності всіх форм влас-
ності були враховані при розробці конструкції системи Особливої 
частини Кримінального кодексу України 2001 р. [6] (далі – КК 
України), що сьогодні містить єдиний розділ, в якому об’єднана 
група злочинів проти власності (розд. VI). Крім того, наведені 
трансформації цивільно-правового регулювання відносин права 
власності на речі (речового права власності) обумовили і зміну під-
ходів до визначення предмета злочинів цієї групи. Сьогодні визна-
чальним для предмета переважної більшості корисливих і некорис-
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ливих злочинів проти власності є те, що майно повинно бути чужим 
для винного, тобто не належати йому на праві власності.

Водночас підходи до визначення ознак предмета злочинів проти 
власності в кримінальному праві України залишилися незмінними 
ще з радянських часів. Типовим для класифікації такого предмета 
є виокремлення юридичної, фізичної та економічної його ознак. 
Саме зміст юридичної ознаки обумовлює віднесення до предмета 
злочинів проти власності виключно такого майна, що для винного 
є чужим, тобто право на майно належить певному власнику або 
особі, якій воно на законній підставі ввірено, знаходиться в її відан-
ні чи під її охороною. Для характеристики фізичної ознаки пред-
мета злочинів проти власності усталеним у науці кримінального 
права України є її визначення як майна, що може бути вилучено, 
привласнено, спожито, пошкоджено, знищено тощо.

Економічна ознака майна як предмета злочинів проти власнос-
ті полягає в тому, що такі речі повинні мати певну матеріальну 
цінність. Окремі науковці іноді називають цю ознаку соціальною, 
оскільки, на їхню думку, вона містить працю людини: «Цінність, 
вартість майна саме і вимірюється цією працею» [8, с. 162]. З на-
веденими підходами не можна погодитися з двох підстав. По-перше, 
виходячи з основних положень економічної теорії, ціну майна ви-
міряють не вкладеною працею людини, яка становить лише части-
ну собівартості такого майна, а визначають наявними попитом та 
пропозицією щодо такого майна. По-друге, соціальна ознака є окре-
мою самостійною ознакою предмета злочинів проти власності. Так, 
О. О. Дудоров та Є. О. Письменський, характеризуючи соціальну 
ознаку предмета злочинів проти власності, наголошують на тому, 
що за допомогою праці така річ має бути створена або відокремле-
на від природного середовища [9, с. 352].

Наведені підходи є такими, що історично склалися в науці кри-
мінального права і вже тривалий час не тільки повторюються май-
же всіма науковцями, а й сприймаються ними як певна аксіома. 
М. Й. Якубович зазначає: «Предметом злочину при крадіжці є дер-
жавна або суспільна власність, тобто предмети та речі матеріально-
го світу, у яких уречевлюється людська праця і які внаслідок цього 
мають певну матеріальну цінність» [10, с. 121]. М. І. Загородников 
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стверджує: «Під власністю розуміють предмети (речі) матеріально-
го світу, в яких уречевлено працю людини і які внаслідок цього 
мають певну матеріальну цінність» [11, с. 303]. Характеризуючи 
предмет розкрадань, М. Й. Коржанський також указує, що майно 
повинно бути вилучено із природного стану із застосуванням і ви-
тратами праці, що має грошову вартість та ціну (видобуте з надр, 
виготовлене, вирощене тощо). Не можуть бути (виділення автора, 
що цитується) предметом розкрадання дикорослі рослини та їхні 
плоди, не вилучені з природного стану корисні копалини, дикі тва-
рини, птахи [12, с. 90].

Водночас основним завданням КК України є забезпечення охо-
рони правовідносин, урегульованих іншими галузями права, від 
злочинних посягань. Стосовно ж регулювання майнових відносин 
(цивільних відносин), заснованих на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їхніх учасників, якими і є 
відносини права власності особи на річ (майно), таке завдання по-
кладене на ЦК України і саме ним визначається зміст наведених 
правовідносин. Зазначене необхідно враховувати при визначенні 
сутності родового об’єкта злочинів, передбачених розд. VI Особ-
ливої частини КК України, та змісту майна (речі) як предмета від-
повідних суспільно небезпечних посягань. Базисом встановлення 
підстав кримінальної відповідальності за злочини проти власності 
є положення ст. 41 Конституції України та ст. 321 ЦК України щодо 
непорушності права власності.

Наведене у повному обсязі відобразилося в теорії кримінального 
права України, адже будь-які правовідносини можливі лише з при-
воду спільного, єдиного для них предмета, який завжди входить до 
кола людських потреб, а ця обставина саме і зумовлює виникнення 
і функціонування самих відносин (природні об’єкти, різні товари 
чи предмети, що мають ознаки товару) [14, с. 83]. У злочинах проти 
власності (розд. VI Особливої частини КК України) родовим об’єктом 
виступають правовідносини власності, а майно (речі) одночасно є як 
предметом цих правовідносин, так і предметом більшості складів 
злочинів цієї групи. Майно в речовому його розумінні є необхідною 
(обов’язковою) ознакою складів злочинів проти власності, адже безпо-
середньо зазначена в самому законі про кримінальну відповідальність.
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В. Я. Тацій наголошує, що в багатьох випадках законодавець 
указує в кримінальному законі тільки на певний вид предметів, ви-
значаючи таким чином, що будь-який із предметів цього виду має 
однакове значення для кримінальної відповідальності [14, с. 93]. 
Такими предметами для групи злочинів, що розглядається, є майно1, 
адже саме на таку ознаку вказують у законі про кримінальну відпо-
відальність. Водночас, враховуючи, що майном як особливим 
об’єктом вважають окрему річ, сукупність речей, а також майнові 
права та обов’язки (ч. 1 ст. 190 ЦК України), жодної необхідності 
виокремлення в науці кримінального права України такого само-
стійного альтернативного предмета злочинів, передбачених стаття-
ми 189 та 190 КК України, як «право на майно», немає через його 
співвідношення з поняттям «майно» як частини і цілого.

Як вже зазначалося, сьогодні наукою кримінального права та 
чинним КК України у повному обсязі враховані конституційні змі-
ни (ст. 13 Конституції) та зміни у цивільному законодавстві України 
щодо рівності перед законом усіх суб’єктів права власності (всі 
форми власності є рівноправними, а Україна створює рівні умови 
для розвитку всіх форм власності та їх захисту). Водночас кримі-
нальне законодавство фактично залишило поза увагою законодавче 
закріплення крім приватної, державної та комунальної форм влас-
ності ще й четвертої її форми – власності Українського народу. 
Наведена форма власності не тільки прямо передбачена ст. 13 Кон-
ституції, а й врегульована ст. 324 ЦК України. Розкриваючи об’єкти 
права власності Українського народу (предмети злочину у кримі-
нальному праві), ч. 1 ст. 324 ЦК України фактично відтворює по-
ложення ст. 13 Конституції та визначає, що ними є: земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходять-
ся в межах території України, природні ресурси її континентально-
го шельфу, виключної (морської) економічної зони.

Безумовно, віднесення наведених об’єктів права власності Укра-
їнського народу до предметів злочинів проти власності може бути 

1  Автор навмисно залишив поза розглядом передбачений ст. 189 КК України 
такий альтернативний предмет злочину, як «дії майнового характеру», через 
дискусійний характер їх визнання предметом правовідносин власності згідно 
з цивільним правом України.
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піддано критиці з трьох основних підстав. По-перше, земля, її над-
ра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, природні 
ресурси континентального шельфу не мають необхідних ознак 
предмета злочину проти власності, а саме соціальної ознаки, 
пов’язаної з її створенням працею людини або виокремленням 
з природного середовища. У зв’язку з цим необхідно наголосити на 
відсутності будь-яких нормативних підстав виокремлення так званої 
соціальної ознаки та її існування взагалі. Відповідно до ч. 1 ст. 190 
ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть 
виникати цивільні права та обов’язки. Зазначене повною мірою 
стосується і речі як предмета злочинів проти власності. Без жодно-
го сумніву, такі права та обов’язки можуть виникати як щодо явищ 
навколишнього світу, у які була вкладена праця людей (зматеріалі-
зована людська праця), так і щодо подібних явищ (речей), що на-
лежать на праві власності і мають відповідну цінність, яка не 
обумовлена людською працею.

Наявність сьогодні в науці кримінального права України соці-
альної ознаки предмета злочинів проти власності обумовлена пев-
ним атавізмом розвитку інституту права власності часів СРСР. Як 
зазначалось, відповідно до ст. 6 Конституції УРСР 1937 р. земля, її 
надра, води та ліси знаходилися виключно у власності держави, 
а Конституція УРСР 1978 р. [15] (ст. 11) безпосередньо відносила 
зазначені правовідносини до економічної системи побудови нашої 
держави (гл. 2). Тобто посягання на зазначені об’єкти (предмети 
у кримінальному праві) утворювали не злочин проти власності, 
а відповідний економічний злочин, що і знайшло своє відображен-
ня в положеннях КК України 1960 р. Але в разі вкладення в зазна-
чені предмети людської праці (наприклад, видобутку корисних ко-
палин або заготовлення деревини) вони набували ознак предмета 
правовідносин власності.

Отже, сьогодні для характеристики предмета злочинів проти 
власності необхідною та достатньою є сукупність трьох ознак: 
1) юридичної (предмет злочину належить на праві власності іншій 
особі); 2) економічної (предмет злочину має відповідну вартість 
(ціну), яка й обумовлює розмір збитків, що завдається власникові); 
3) фізичної (зазначені предмети можна вилучити, привласнити, 
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спожити, пошкодити, знищити). Необов’язковість так званої соці-
альної ознаки предмета злочинів проти власності де-юре вже ви-
знана в чинному кримінальному законі України. Встановлюючи 
підстави кримінальної відповідальності за самовільне зайняття 
земельної ділянки (ст. 1971 КК України), закон про кримінальну 
відповідальність жодним чином не визначає умовою наявності або 
відсутності складу цього злочину попереднє вкладення в цю земель-
ну ділянку людської праці.

По-друге, недоцільність віднесення до злочинів проти власнос-
ті відповідних суспільно небезпечних посягань щодо землі, її надр, 
атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, при-
родних ресурсів континентального шельфу може бути обґрунтова-
на наявними сьогодні підставами кримінальної відповідальності, 
передбаченими окремими нормами розд. VIII Особливої частини 
КК України «Злочини проти довкілля» (статті 239, 2391, 2392, 240, 
241, 242 та ін.). Проте критерії побудови системи Особливої части-
ни КК України, як правило, обумовлені відповідним родовим 
об’єктом тієї чи іншої групи посягань. Родовим об’єктом вищена-
веденої групи посягань типово визнають суспільні відносини з охо-
рони довкілля як сукупність об’єктивних умов існування людства 
і джерел життя людини, її благополуччя та розвитку [8, с. 266]. 
Завдання шкоди (або створення загрози її заподіяння) зазначеним 
правовідносинам у разі незаконного (протиправного) вилучення, 
привласнення, споживання, пошкодження або знищення землі, її 
надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, 
природних ресурсів континентального шельфу жодним чином не 
виключає і не поглинає завдання відповідної шкоди відносинам 
власності на зазначені об’єкти. На нашу думку, такі дії повинні 
утворювати ідеальну сукупність злочинів проти власності та зло-
чинів проти довкілля.

По-третє, є очевидним, що предмет охоронюваних правовідносин 
власності як родовий об’єкт відповідної групи злочинів і предмет 
злочинів проти власності в характеристиці злочинів, передбачених 
розд. VI Особливої частини КК України, повністю збігаються. Водно-
час поряд з предметом суспільних відносин і предметом злочину не-
обхідно виокремлювати й предмет злочинного впливу – той елемент 
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охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, який під-
дається безпосередньому злочинному впливу і якому в першу чергу 
завдається шкода [14, с. 103]. Аналіз механізму заподіювання шкоди 
в разі вчинення злочинів проти власності дозволяє стверджувати, 
що відповідна протиправна поведінка щодо об’єктів права власності 
жодним чином не знищує і не пошкоджує відносини власності. Тому 
сміливо можна стверджувати, що назва розд. VI Особливої частини 
КК України є не зовсім вдалою і не відображає реального механізму 
злочинного впливу і завдання шкоди в разі незаконного (проти-
правного) вилучення, привласнення, споживання, пошкодження або 
знищення чужого майна. Право власності (володіння, користування 
та розпоряджання своїм майном) у разі вчинення протиправної по-
ведінки, передбаченої відповідним розділом Особливої частини КК 
України, жодним чином не порушується. Зазначене обумовлене як 
положеннями ч. 2 ст. 317 ЦК України (на зміст права власності не 
впливає місцезнаходження майна), так і позицією провідних вче-
них-цивілістів. Але внаслідок такої суспільно небезпечної поведінки 
власник обмежується в реалізації свого права користування та розпо-
ряджання своїм майном, тобто реалізувати зміст відносин власності, 
певний вид діяльності. Саме соціальний зв’язок, зміст відносин права 
власності на речі в разі вчинення злочинів відповідної групи і стано-
вить предмет злочинного впливу.

Разом з тим, визначаючи зміст відносин власності, ч. 1 ст. 317 
ЦК України вказує, що ним є право володіння, право користування 
та право розпоряджання майном. Щодо права володіння як змісту 
відносин власності Українського народу жодних питань не виникає. 
І ст. 13 Конституції України, і ст. 324 ЦК України містять тотожні 
положення про належність права володіння відповідними об’єктами 
саме народу України. Але стосовно права користування та розпо-
ряджання таким майном будь-якого зрозумілого механізму їх реа-
лізації на законодавчому рівні не існує. У Конституції зазначається, 
що кожний громадянин має право користуватися природними 
об’єктами права власності народу відповідно до закону. Положення 
ч. 2 ст. 324 ЦК України містять вказівку, що від імені Українського 
народу права власника здійснюють органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування в межах, встановлених Конститу-
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цією України. Такий механізм здійснення права власності фактично 
ототожнює реалізацію права користування та розпоряджання 
об’єктами права власності Українського народу з об’єктами, щодо 
яких здійснюються повноваження органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування і які їм належать на праві дер-
жавної або комунальної власності.

Водночас передбачене ст. 10 Закону України «Про власність» 
право народу України шляхом референдуму вирішувати питання 
щодо правового стану природних об’єктів, їх використання та охо-
рони, а також право громадянин України особисто та через громад-
ські організації, трудові колективи, органи територіального громад-
ського самоврядування брати участь у розгляді питань, пов’язаних 
з використанням та охороною природних ресурсів, і вимагати від 
інших громадян та організацій додержання правил природокорис-
тування, а також вимагати накладення заборони на діяльність під-
приємств, установ, організацій, громадян, що завдають шкоди 
нав колишньому середовищу, сьогодні не можуть бути реалізовані 
через втрату чинності цим Законом.

Проте наведені проблеми визначення порядку користування 
і розпоряджання об’єктами права власності Українського народу 
в конституційному та цивільному праві нашої держави жодним 
чином не є перешкодою для віднесення протиправних посягань 
щодо таких об’єктів до групи злочинів проти власності у криміналь-
ному праві України.
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Харченко В. Б. Кримінально-правове забезпечення охорони власності 
Українського народу 

У статті розглянуто питання кримінально-правового забезпечення охоро-
ни права власності Українського народу. Констатується наявність в Україні 
чотирьох форм власності (приватної, державної, комунальної власності та 
власності Українського народу), що обумовлює необхідність однакового 
кримінально-правового забезпечення охорони прав усіх суб’єктів права власності, 
які є рівними перед законом. Проаналізовано ознаки предмета злочинів проти 
власності, який є одночасно предметом правовідносин права власності на речі, 
стверджується, що соціальна ознака є певним атавізмом розвитку інституту 
права власності ще радянських часів. Зроблено висновок, що земля, її надра, ат-
мосферне повітря, водні та інші природні ресурси, природні ресурси континен-
тального шельфу мають усі необхідні ознаки предмета злочину проти власності, 
а їх протиправне вилучення, привласнення, споживання, пошкодження, знищення 
тощо завдають відповідної шкоди не лише відносинам з охорони довкілля, а й 
відносинам власності. Водночас існуюча сьогодні проблема визначення порядку 
користування і розпоряджання об’єктами права власності Українського народу 
в конституційному та цивільному праві України жодним чином не є перешкодою 
для віднесення протиправних посягань щодо таких об’єктів до групи злочинів 
проти власності у кримінальному праві України.

Ключові слова: власність Українського народу, предмет злочинів проти 
власності, ознаки злочинів проти власності, кримінально-правове забезпечення 
охорони власності.

Харченко В. Б. Уголовно-правовое обеспечение охраны собственности 
Украинского народа

В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового обеспечения ох-
раны права собственности Украинского народа. Констатируется наличие в Укра-
ине четырех форм собственности (частной, государственной, коммунальной 
собственности и собственности Украинского народа), что обусловливает необ-
ходимость одинакового уголовно-правового обеспечения охраны прав всех субъек-
тов права собственности, равных перед законом. Анализируются признаки пред-
мета преступлений против собственности, являющегося одновременно предметом 
правоотношений права собственности на вещи, утверждается, что социальный 
признак является определенным атавизмом развития института права собствен-
ности еще советских времен. Делается вывод, что земля, ее недра, атмосферный 
воздух, водные и другие природные ресурсы, природные ресурсы континентально-
го шельфа имеют все необходимые признаки предмета преступления против 
собственности, а их противоправное изъятие, присвоение, потребление, повреж-
дение, уничтожение и т. п. причиняют соответствующий вред не только от-
ношениям по охране окружающей среды, но и отношениям собственности. В то 
же время существующая на сегодня проблема определения порядка пользования 
и распоряжения объектами права собственности Украинского народа в консти-
туционном и гражданском праве Украины никоим образом не является препят-

Випуск 33 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



45

ствием для отнесения противоправных посягательств на такие объекты к груп-
пе преступлений против собственности в уголовном праве Украины.

Ключевые слова: собственность Украинского народа, предмет преступле-
ний против собственности, признаки преступлений против собственности, 
уголовно-правовое обеспечение охраны собственности.

Kharchenko V. B. Penal providing of guard of ownership of the Ukrainian 
people

The questions of the penal providing of guard of right of ownership of the Ukrainian 
people are examined in the article. A presence is established in Ukraine of four patterns 
of ownership (private, state, communal ownership and right of ownership of the 
Ukrainian people rights), that stipulates the necessity of the identical penal providing 
of guard of rights for all subjects ownership rights which are even before a law. The 
signs of the article of crimes are analysed against property, which is simultaneously the 
article of legal relationships of right of ownership on a thing, it becomes firmly established 
that a social sign (by their creation labour of man or selection from a natural 
environment) is the certain atavism of development of institute of right of ownership yet 
soviet times. Drawn a conclusion, that earth, its bowels of the earth, atmospheric air, 
water and other natural resources, the natural resources of continental shelf have 
everything the signs of the article of crime are needed against property, and their illegal 
withdrawal, appropriation, consumption, damage, elimination etc. causes the proper 
harm not only relations on the guard of environment but also relations of property. At 
the same time, existing for today problem of determination of order of the use and 
disposing of objects of right of ownership of the Ukrainian people in a constitutional 
and civil right for Ukraine, in no way is an obstacle for taking of the illegally trenching 
upon such objects to the group of crimes against property in the criminal law of Ukraine.

Key words: property of the Ukrainian people, article of crimes against property, 
signs of crimes against property, penal providing of guard of property.
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УДК 349.6

прОбЛЕми ЕФЕКтивНОСті зАСтОСУвАННЯ НОрм 
КриміНАЛьНОгО прАвА ДЛЯ зАхиСтУ ДОвКіЛЛЯ 

в УКрАїНі тА КрАїНАх ЄС

С. В. Грищак, кандидат юридич-
них наук, декан юридичного фа-
культету Державного вищого на-
вчального закладу «Національний 
гірничий університет»;
М. В. Бабенко, аспірант кафедри 
цивільного, господарського та 
екологічного права Державного 
вищого навчального закладу «На-
ціональний гірничий університет»

Постановка проблеми. Проблема застосування норм кримі-
нального права для захисту довкілля є досить обговорюваною, 
проте до теперішнього часу в теорії екологічного права, а також 
у правозастосовній практиці не сформовано єдиної думки щодо 
підходу до розуміння питання актуальності застосування кримі-
нальної відповідальності як основних превентивних та каральних 
заходів щодо охорони довкілля і забезпечення екологічних прав 
громадян в Україні. Тому актуальність питання щодо подальшого 
проведення досліджень для з’ясування ступеня ефективності за-
стосування норм кримінального права для захисту довкілля в Укра-
їні, країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) та пошуку шляхів 
підвищення ефективності застосування норм кримінального права 
в екологічній сфері не викликає сумнівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проб-
леми використання механізмів кримінальної відповідальності для 
захисту навколишнього природного середовища та ефективності 
застосування норм кримінального права в еколого-правовій науці 
здійснювались багатьма науковцями та тривають досі. Так, у юри-
дичній літературі різні аспекти екологічної злочинності, удоскона-
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лення механізмів боротьби з нею, засобів та заходів її профілактики 
розглядаються у працях багатьох вітчизняних та закордонних вчених 
у галузі кримінології, кримінального та екологічного права, кримі-
налістики тощо, зокрема В. І. Андрейцева, О. В. Виноградової, 
С. Б. Гавриша, А. П. Гетьмана, Т. В. Корнякової, В. В. Костицького, 
В. К. Матвійчука, А. М. Притули, Б. Г. Розовського, О. В. Скворцо-
вої, В. Я. Тація, М. І. Хавронюка, Ю. С. Шемчушенка, А. М. Шуль-
ги. Однак ця тема в умовах сьогодення, коли суспільний вектор 
орієнтований на сталий розвиток, є, як ніколи, актуальною і такою, 
що потребує подальшого детального дослідження. З огляду на вже 
існуючий науковий доробок вважаємо за доцільне доповнити його 
результатами проведеного аналізу ефективності застосування норм 
кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС.

Постановка завдання. Ціллю статті є дослідження проблеми 
ефективності застосування норм кримінального права для захисту 
довкілля в Україні та країнах ЄС з метою з’ясування ступеня акту-
альності щодо використання кримінальної відповідальності за по-
рушення норм екологічного законодавства в Україні та визначення 
шляхів підвищення ефективності застосування норм кримінально-
го права в природоохоронній діяльності й удосконалення механізмів 
превентивних і каральних заходів щодо охорони довкілля та забез-
печення екологічних прав громадян України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна має парт-
нерські стосунки з ЄС у галузі охорони довкілля. Базовим докумен-
том двостороннього співробітництва y природоохоронній сфері 
є Угода «Про партнерство і співробітництво між Україною і Євро-
пейськими Співтовариствами та їх державами-членами» від 16 черв-
ня 1994 р., метою якої є спільна боротьба учасників угоди з погір-
шенням стану довкілля [1]. В Україні та країнах ЄС визнаються 
і законодавчо закріплюються екологічні права людини. Уперше 
у вітчизняному законодавстві право громадянина на безпечне для 
його життя та здоров’я навколишнє природне середовище було за-
кріплено в Законі України «Про охорону навколишнього природно-
го середовища» від 25 червня 1991 р., який досі є основним законом, 
що регулює суспільні відносини щодо охорони довкілля і забезпе-
чення екологічних прав громадян України [2]. Але термін «довкіл-
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ля» легітимізований у вітчизняному законодавстві лише з ухвален-
ням у 1996 р. Конституції України, якою відповідно до норм ст. 50 
були задекларовані основні права громадян України щодо довкілля: 
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному 
гарантується право вільного доступу до інформації про стан дов-
кілля… а також право на її поширення…» [3].

Зрозуміло, що покладатись у вирішенні питань охорони довкіл-
ля і забезпечення екологічних прав громадян України, сподіваючись 
тільки на сумлінне виконання всіма членами суспільства вимог 
щодо дотримання екологічних прав та обов’язків громадян, задек-
ларованих основними нормативно-правовими актами вітчизняного 
екологічного законодавства, було б необачно. Саме тому ефектив-
ність дій еколого-правових норм має бути тісно пов’язана із засо-
бами юридичної відповідальності за порушення вимог екологічно-
го законодавства. В Україні за галузевою ознакою розрізняють такі 
види юридичної відповідальності: конституційна, кримінальна, 
адміністративна, цивільна, дисциплінарна та матеріальна [4].

Особливе місце в системі еколого-правової відповідальності 
посідають екологічні злочини або злочини проти довкілля. Еколо-
гічна злочинність являє собою один із найнебезпечніших проявів 
злочинної поведінки в суспільстві, тяжкі наслідки якої можуть мати 
непрогнозований та невідновлювальний характер. Розділ VIII Особ-
ливої частини Кримінального кодексу України містить 21 статтю, 
якими встановлюється відповідальність за екологічні злочини [5]. 
Головною функцією цих статей Кримінального кодексу України 
є охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки як умов 
нормального існування та життєдіяльності людини. Указівка в Кри-
мінальному кодексі на те, що кримінальне законодавство має своїм 
завданням охорону довкілля та запобігання злочинам (ст. 1 Кримі-
нального кодексу України), підкреслює його екологічну спрямова-
ність. 

Однак суспільна небезпека екологічних злочинів в Україні є не-
дооціненою. Статистика розкриття злочинів цієї категорії справ 
свідчить про негативну тенденцію в цій галузі. Так, у 2014 р. в Укра-
їні зареєстровано всього 2 624 злочини проти довкілля, з яких не-
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розкритими є понад 60 %. Рівень розкриття злочинів проти довкіл-
ля в 2015 р. взагалі склав лише 25 % від зареєстрованих 3 181 зло-
чину. У 2016 р. ситуація у боротьбі з екологічною злочинністю не 
зазнала змін на краще: було зареєстровано 3 905 злочинів проти 
довкілля, з яких розкрито тільки 671. Станом на квітень 2017 р. 
зберігається негативна тенденція збільшення злочинів проти дов-
кілля та зменшення питомої ваги їх розкриття. Зараз статистика 
є такою: з початку року вже зареєстровано 1 805 злочинів проти 
довкілля; з них розкрито тільки 265 [6]. Це свідчить про низьку 
якість розслідування досліджуваної категорії справ, що пов’язано 
з відсутністю ефективних диференційованих методик розслідуван-
ня злочинів проти довкілля. Значну частку злочинів проти довкілля 
в Україні складають екологічні правопорушення, які відбуваються 
у сфері лісокористування, захисту рослин і тваринного світу, а також 
екологічні правопорушення у сфері землекористування, охорони 
надр та атмосферного повітря. Зокрема, із загальної кількості за-
фіксованих в Україні злочинів проти довкілля значну частину скла-
дають злочини, пов’язані з порушеннями охорони або використан-
ня надр. Проте абсолютними переможцями за кількістю врахованих 
злочинів і сумою завданих збитків були і лишаються злочини, 
пов’язані з незаконною порубкою лiсу. Тільки за період 9 місяців 
2016 р. статистика свідчить про таке: всього зареєстровано злочинів 
проти довкілля 3 357, з яких за ст. 246 Кримінального кодексу Укра-
їни «Незаконна порубка лісу» – 1 828 (з них розкрито 142 злочини), 
за ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил 
охорони або використання надр» – 579 (розкрито – 126) [6].

Причин для такого стану речей є декілька. Передусім це певна 
байдужість до екологічної проблематики значної частини нашого 
суспільства, обумовлена відсутністю екологічного виховання та 
елементарних азів екологічної грамотності населення. Крім того, 
значного негативного впливу на ситуацію завдає виробнича полі-
тика підприємств, які скорочують витрати на охорону навколиш-
нього середовища або нехтують вимогами природоохоронного за-
конодавства. На незадовільний стан у сфері охорони довкілля також 
впливає низький рівень екологічного контролю та відсутність су-
часних методик оцінки шкоди, завданої довкіллю.
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Тобто пріоритетними є завдання вдосконалення вітчизняного 
екологічного законодавства, яке потребує змін у сфері державного 
екологічного контролю та подальшої розробки і конкретизації ме-
ханізмів державного правового регулювання як превентивного, так 
і карального характеру. Першочерговим у цьому процесі повинно 
бути посилення впливу кримінальної відповідальності за скоєння 
екологічних правопорушень, збалансування і приведення до симет-
ричності мір покарання за вчинення екологічних правопорушень, 
підвищення штрафних санкцій і врахування всіх можливих аспектів 
під час встановлення завданих збитків та пріоритетність їх повного 
відшкодування. Лише виконання цих першочергових завдань спри-
ятиме зменшенню кількості злочинів проти довкілля та допоможе 
спрямувати кошти на подолання їхніх наслідків і змістити основний 
акцент у сфері екологічного захисту з каральних мір на превентив-
ні, як це практикується в країнах ЄC.

Щодо політики самого ЄС у галузі навколишнього середовища, 
то вона є спрямованою на досягнення високого рівня захисту та 
базується на принципах превентивних дій і компенсації шкоди, зав-
даної довкіллю, переважно шляхом усунення джерел шкоди й опла-
ти збитків за рахунок осіб, якими вона була заподіяна [7]. 

Проте, розглядаючи відповідальність за порушення екологічного 
законодавства у країнах ЄС, слід зауважити, що в умовах сьогодення 
жодна з держав – членів ЄС не нехтує застосуванням мір криміналь-
ного покарання щодо порушників екологічного законодавства, але 
у рамках спільної екологічної програми питання кримінально-право-
вої охорони навколишнього природного середовища в кожній окремій 
європейській державі вирішуються досить різноманітно.

Наприклад, у Бельгії істотну роль у вирішенні проблем охорони 
навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки віді-
грає жандармерія. Завдяки доступу до інформаційних баз інших 
урядових відомств і використання вимірювальних приладів жан-
дармерія виявляє велику кількість екологічних правопорушень.

У Нідерландах одночасно з Кримінальним кодексом діє значна 
кількість спеціальних кримінальних законів, які регулюють питан-
ня охорони навколишнього середовища. Першим актом законодав-
ства про охорону навколишнього природного середовища Нідер-
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ландів став закон про шкідливість (Nuisance Act) 1875 р., який 
і зараз є основою природоохоронної політики регіональної влади. 
Також у Нідерландах значний вплив у справі охорони довкілля 
мають громадські природоохоронні та екологічні організації, які 
знаходять підтримку серед населення. Ці організації беруть участь 
у найважливішому дорадчому органі уряду – SER (cуспільно-
економічна рада). 

У галузі охорони навколишнього природного середовища Лит-
ви діють чотири основних принципи: «той, хто забруднює, платить»; 
«принцип сталого розвитку», який декларує, що економічна діяль-
ність повинна враховувати природоохоронні вимоги; «принцип 
джерела» – встановлює, що будь-яка форма забруднення навколиш-
нього середовища повинна усуватися в межах його джерела та все, 
що може бути перероблене, має бути використано; «принцип ну-
льової толерантності», що затверджує неможливість прояву по-
блажливості до забруднення навколишнього середовища [8]. 

У Кримінальному кодексі Данії містяться лише кілька норм про 
екологічні злочини, передбачені у гл. 20 «Злочини, що викликають 
небезпеку для суспільства» і в гл. 21 «Різні діяння, які заподіюють 
суспільну шкоду» [9]. 

Кримінальний кодекс Польщі розглядає екологічні злочини 
у самостійній гл. XXII «Злочини проти довкілля». Особливу увагу 
приділено злочинним порушенням правил поводження з небезпеч-
ними відходами та речовинами, радіоактивними матеріалами та 
іншими джерелами іонізуючого випромінювання (статті 183, 
184) [10].

Розмірковуючи щодо доцільності застосування саме норм кри-
мінального права для підвищення ефективності заходів з охорони 
довкілля і забезпечення екологічних прав громадян, на наш погляд, 
слід звернути увагу на такі об’єктивні аспекти: «економічний ас-
пект», який полягає в тому, що компенсація шкоди, наприклад через 
цивільне право, не є повною. Тому що повна компенсація означала 
б повне відновлення стану, що передував завданно шкоди. Проте це 
було б можливим, тільки якщо компенсація шкоди здійснювалася 
би повною мірою. Однак грошове відшкодування шкоди, відповід-
но до цивільного права України, заздалегідь занадто низьке для того, 
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щоб гарантувати ефективне стримування від злочинних посягань 
з економічної точки зору. Тому мета кримінального права полягає 
не в компенсації, а перш за все в утриманні осіб від скоєння зло-
чинів. Наступний «юридичний аспект» полягає в цілком імовірній 
ситуації, яка б об’єднувала одночасно обидва існуючих негативних 
сценарії її розвитку, такі як високий рівень пошкодження стану дов-
кілля та низькі шанси затримання злочинців. Тому, погрожуючи 
потенційному злочинцю суворим покаранням, можна утримати його 
від реалізації планів протиправних дій. Ще один «соціальний ас-
пект» полягає у використанні, відповідно до норм кримінального 
права, максимально суворих санкцій для захисту загальновизнаних 
людських цінностей. Тобто життя та здоров’я людей або їхня влас-
ність не можуть знаходитись у безпеці, якщо в суспільстві не до-
тримуються основні вимоги до охорони довкілля.

Слід зазначити, що зараз кримінальне право у справі охорони 
довкілля і забезпечення екологічних прав громадян в Україні не 
відіграє своєї ролі. Ефективність застосування кримінального пра-
ва в природоохоронній діяльності, у порівнянні з іншими видами 
юридичної відповідальності, майже не викликає сумнівів, однак, 
незважаючи на це, багато європейських країн найчастіше застосо-
вують саме інші види відповідальності у сфері охорони довкілля. 
Зокрема, частіше використовують адміністративні заходи впливу.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Викорис-
тання позитивного європейського досвіду, без сумніву, має позна-
читися на рівні правового регулювання відповідальності за скоєння 
екологічних правопорушень в Україні. Але слід зазначити, що на 
відміну від законодавства ЄС, яке не надає пріоритету використан-
ню кримінального права для захисту довкілля, законодавча система 
нашої країни для виходу з нагальної екологічної кризи та забезпе-
чення наближення до європейських екологічних стандартів у май-
бутньому потребує якісного вдосконалення, у тому числі за допо-
могою таких заходів:

– значне посилення ролі саме кримінальної відповідальності за 
порушення екологічного законодавства;

– кількісне та якісне збільшення санкцій, котрі застосовуються 
як превентивні та каральні міри до порушників екологічного зако-
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нодавства. Упровадження принципу їх диференційованості, тобто 
приведення міри покарання до симетричності завданим збиткам 
у кожному конкретному випадку.
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Грищак С. В., Бабенко М. В. Проблеми ефективності застосування норм 
кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС

Статтю присвячено теоретичному дослідженню проблеми застосування 
норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС. Розгля-
нуто питання актуальності застосування кримінальної відповідальності як пре-
вентивних та каральних мір щодо охорони довкілля і забезпечення екологічних прав 
громадян в Україні та європейських країнах. Приділено увагу питанню 
ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля і за-
безпечення екологічних прав громадян України.

Ключові слова: екологічне правопорушення, довкілля, навколишнє природне 
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Грищак С. В., Бабенко Н. В. Проблемы эффективности применения норм 
уголовного права для защиты окружающей среды в Украине и странах ЕС

Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы применения 
норм уголовного права для защиты окружающей среды в Украине и странах ЕС. 
Рассмотрен вопрос актуальности применения уголовной ответственности в ка-
честве превентивных и карательных мер по охране окружающей среды и обес-
печения экологических прав граждан в Украине и европейских странах. Уделено 
внимание вопросу эффективности применения норм уголовного права для защиты 
окружающей среды и обеспечения экологических прав граждан Украины.
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Grishak S. V., Babenko M. V. The problems of the effectiveness of criminal law 
to protect the environment in Ukraine and the Europinіan Community

The article is a theoretical study of the problem of application of criminal law to 
protect the environment in Ukraine and the EU. The question of the relevance of the use 
of criminal responsibility as preventive and punitive measures for environmental 
protection and environmental rights in Ukraine and European countries. Attention is 
paid to the question of the effectiveness of criminal law is to protect the environment and 
environmental rights of citizens of Ukraine.
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УДК 343.9:34.028

УчАСть грОмАДСьКОСті в зАпОбігАННі тА прОтиДії 
зЛОчиННОСті в УКрАїНі

В. В. Голіна, доктор юридич-
них наук,  профе сор,  член-
кореспондент НАПрН України, 
головний науковий співробітник 
відділу кримінологічних дослі-
джень Науково-дослідного інсти-
туту вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України;
С. С. Шрамко, науковий співро-
бітник відділу кримінологічних 
досліджень Науково-дослідно-
го інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України;
А. В. Калініна, молодший науко-
вий співробітник відділу кримі-
нологічних досліджень Науково-
дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса НАПрН 
України 

Постановка проблеми. Одним із завдань сучасної криміноло-
гічної науки є пошук дієвих заходів, здатних зупинити надмірну 
криміналізацію суспільства, що спостерігається останнім часом. 
Ученими-кримінологами постійно звертається увага на пріоритет-
ність недопущення вчинення злочинів саме шляхом їх запобігання. 

Дослідження системи суб’єктів запобігання злочинності не може 
бути повним без визначення ролі громадських інституцій у такій 
діяльності. Необхідність участі громадськості в запобіжній діяль-
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ності вже стала своєрідною аксіомою. Тому переоцінити цю участь 
дійсно важко. До того ж індикатором ефективності запобігання 
злочинності є, з одного боку, уповільнення темпів зростання кіль-
кості злочинів, стабілізація чи зниження рівня злочинності, а з 
другого – відчутне підвищення соціально-профілактичної актив-
ності населення. 

Метою статті є аналіз сутності участі громадськості в запобі-
ганні злочинності, форм і методів її діяльності, а також практики 
запобіжного впливу на злочинність.

Ступінь наукової розробки проблеми. За різних часів питання 
використання громадського запобіжного впливу на злочинність були 
предметом уваги багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних 
учених. Серед них слід назвати О. М. Бандурку, В. С. Батиргареєву, 
А. Б. Благу, В. І. Борисова, О. М. Ведернікову, В. В. Голіну, І. М. Галь-
періна, О. М. Гаврилова, Б. М. Головкіна, Т. А. Денисову, А. І. Дол-
гову, А. П. Закалюка, В. Ф. Захарова, Д. С. Каблова, О. М. Литви-
нова, В. І. Московця, О. М. Музичука, О. Б. Сахарова, К. Є. Ігошева, 
В. І. Шакуна, В. О. Уткіна, І. С. Яковець та ін. Деякі із зазначених 
науковців розглядали залучення громадськості як перспективний 
напрям у сфері запобігання окремим злочинним проявам, інші – 
здійснювали ретельне дослідження правового статусу громадськос-
ті як суб’єкта запобігання злочинності, її організаційних форм та 
практики участі. Але попри це залишається багато питань, що по-
требують вирішення. І насамперед це проблема визначення ролі 
громадськості у сфері запобігання та протидії злочинності на тепе-
рішній час. 

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід у сфері протидії 
злочинності свідчить про неможливість її здійснення без участі 
громадськості. Україна в цьому питанні не є винятком, тому на за-
конодавчому рівні закріпила можливість залучення громадськості 
до запобігання окремим злочинним проявам. Основними законо-
давчими актами, що регулюють можливість громадськості брати 
участь у запобіганні злочинності, є: Закон України «Про запобіган-
ня корупції» від 14 жовтня 2014 р., Закон України «Про протидію 
торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 р., Закон України «Про бо-
ротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р., Закон України «Про по-
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передження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. тощо. 
Проте, на жаль, значна частина регламентованих законодавством 
положень використовуються обмежено, оскільки норми законів 
мають декларативний характер і не наділені практичним змістом. 
Майже єдиною і чинною на теперішній час в Україні спеціалізова-
ною формою участі громадськості в запобіганні злочинності є гро-
мадські формування з охорони громадського порядку, які діють на 
підставі Закону України «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. 

Щодо їх кількості, то за останні десять років вона знизилася 
майже на 75 % (з 16,1 тис. у 2003 р. до 3,3 тис. у 2015 р.). Такий стан 
легко пояснити. Незважаючи на те, що потреба в участі громад-
ськості в протидії злочинності невпинно зростала, зниження рівня 
довіри населення до органів кримінальної юстиції, низький органі-
заційний рівень та слабка державна підтримка звели діяльність 
багатьох таких формувань до формалізму. Утім проведене нами 
дослідження громадської думки щодо ролі та форм участі громад-
ськості в запобіганні злочинності показало, що 83 % громадян вва-
жають участь громадськості в запобіганні злочинності необхідною, 
а 68 % осіб навіть готові залучитися до такої діяльності [1, с. 346]. 
Отже, проблема полягає в тому, що громадяни не розуміють, як цю 
готовність реалізувати на практиці та в якій формі може реалізову-
ватися їх участь. 

У свою чергу, положення, закріплені в рекомендаціях Конгресів 
ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, 
свідчать про результативність громадської протидії злочинності. 
Неодноразово учасники спеціальних сесій Конгресів відзначали 
важливість та ефективність залучення громадськості до запобіжної 
діяльності, особливо на її початковому етапі. На цих форумах іш-
лося не лише про успішність запровадження ідеї організації асоці-
ацій громадян із запобігання злочинності (асоціації помічників 
поліції, комітети із запобігання злочинності та захисту дітей, спіль-
ні формування приватної охорони та поліції), а навіть ця діяльність 
визнавалась окремою стратегією запобігання злочинності. 

Перспективи та межі приватнопублічного партнерства у сфері 
запобігання і протидії злочинності закладено в Законі України 
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«Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. У ньому взаємодія 
з населенням на засадах партнерства розглядається як один із прин-
ципів діяльності поліції. У п. 1 ст. 11 зазначеного Закону закріплено, 
що діяльність поліції здійснюється у тісній співпраці та взаємодії 
з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб. Також статтями Закону передбачено спільні проекти 
поліції з громадськістю (ст. 89), спрямовані на задоволення потреб 
населення, виявлення та усунення проблем, пов’язаних зі здійснен-
ням поліцейської діяльності та покращенням ефективності вико-
нання поліцією покладених на неї завдань. Очевидно, що вказаний 
нормативно-правовий акт є сучасною законодавчою підвалиною для 
запровадження так званої соціально обслуговуючої функції поліції, 
здійснення якої в подальшому має посприяти активізації діяльнос-
ті громадськості у сфері запобігання злочинності [2, с. 7]. 

Аналіз залучення громадськості до запобігання злочинності, 
форм та методів її участі у радянський період виявив, що стрижнем 
розглядуваного інституту на той час були члени партії, комсомолу, 
інший громадський актив, діяльність яких координувалася КПРС. 
Однак зміна засад діяльності системи кримінальної юстиції Украї-
ни за всією вертикаллю, низькі показники ефективності їх діяль-
ності та інше вимагають кардинального перегляду застарілих під-
ходів радянського зразка у сфері приватнопублічного партнерства, 
співробітництва та взаємодії органів кримінального переслідування 
із громадськістю. Тому наразі розуміння громадського впливу на 
злочинність змінилося. Це стосується як принципів, так і форм 
указаної діяльності.

Основними ознаками громадськості як суб’єкта запобігання 
злочинності нами визначені: соціальна активність; зацікавленість 
в участі в заходах із запобігання злочинності; спрямованість на за-
хист громадян від злочинних посягань та представництво їхніх 
інтересів; здійснення своєї діяльності в межах суворого дотриман-
ня чинного законодавства та засад моралі; визначена організація та 
співпраця з іншими суб’єктами запобігання. Таким чином, дослі-
дження громадськості як суб’єкта запобігання злочинності дає під-
стави дати таке визначення – це соціально активна частина суспіль-

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



60

ства (окремі громадяни та їх об’єднання), зацікавлена в участі 
в заходах із запобігання злочинності, яка добровільно спрямовує 
свою діяльність на захист будь-якого члена спільноти від злочинних 
посягань та інших правопорушень та діє в межах суворого дотри-
мання законодавства та засад моралі.

Основні об’єкти запобіжного впливу розглядуваного напряму 
боротьби зі злочинністю знаходяться у сферах громадського по-
рядку і громадської безпеки, у тому числі в разі виникнення над-
звичайних ситуацій, адміністративних правопорушень і злочиннос-
ті, дорожнього руху, дитячої бездоглядності і правопорушень не-
повнолітніх, державного кордону і прикордонного режиму тощо. 
Установлено, що коло об’єктів запобіжного впливу громадськості 
в зазначених та інших сферах життєдіяльності людей на різні по-
тенційні загрози в сучасних умовах майже необмежене. Об’єкти 
запобіжного впливу громадськості знаходяться у сферах людської 
моралі і правопорядку.

Проведений аналіз діяльності громадських формувань з охоро-
ни громадського порядку дозволив установити, що основними зав-
даннями цих формувань є: патрулювання територій відповідно до 
зазначеного маршруту; виставлення постів; проведення рейдів щодо 
виявлення правопорушників; здійснення індивідуальних профілак-
тичних заходів; огляд місць скупчення осіб із відхиляючою пове-
дінкою; виявлення причин й умов, що сприяють вчиненню злочинів; 
проведення агітаційно-пропагандистської роботи тощо. Також за-
стосовуються такі форми діяльності громадян та їх об’єднань, 
спрямовані на випередження, відвернення та припинення злочинних 
намірів, як: самостійне розслідування фактів учинення злочинних 
діянь та оприлюднення доказів; доведення до відома вищого керів-
ництва держави випадків порушення чинного законодавства; ви-
сування вимог щодо відкритості використання бюджетних коштів 
на державному та місцевих рівнях; перевірка або навіть втручання 
в обставини, що потенційно мають загрозливі злочинні наслідки; 
контроль за діяльністю органів влади, зокрема правоохоронних; 
участь у законотворчому процесі. 

Слід зазначити, що форми участі громадян у запобіганні зло-
чинності різноманітні. Серед них можна виокремити такі: інфор-
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мування (повідомлення про факти злочинів, що готуються, вчиня-
ються та вже вчинені); здійснення комплексу заходів виховного, 
навчального характеру, спрямованих на створення належних умов 
для набуття громадянами своїх прав і свобод, а також виконання 
покладених на них обов’язків; забезпечення певної рівноваги в сус-
пільстві шляхом створення атмосфери стабільності, впливаючи на 
чинники негараздів в економічній, політичній, духовній, сімейно-
побутовій та інших сферах. Перелічені завдання виконуються не-
спеціалізованими суб’єктами запобігання злочинності. Це громад-
ські об’єднання, волонтерські рухи, благодійні фонди, релігійні 
організації, жіночі рухи, окремі громадяни тощо. Окремі завдання 
вирішують також вуличні, квартальні, домові комітети, батьківські 
ради шкіл, а також приватні медико-психологічні, соціальні, кризо-
ві центри, сімейні дитячі будинки, що діють на громадських засадах. 
Вони здійснюють суспільно корисну діяльність, спрямовану на 
формування моральних позицій, орієнтованих на базові загально-
людські цінності, підвищення загальної побутової культури, розви-
ток культурно-виховної, спортивної інфраструктури, що, у свою 
чергу, допомагає усуненню або послабленню криміногенних чин-
ників [2, с. 113].

Розглядаючи можливості участі громадськості в запобіганні 
конкретним злочинним проявам, необхідно зазначити, що громадя-
ни (як у складі об’єднань, так й індивідуально) можуть впливати на 
такі види злочинності: злочини, що вчиняються у громадських 
місцях; злочини проти власності; злочинність неповнолітніх; пені-
тенціарний та постпенітенціарний рецидив злочинів; фонові для 
злочинності явища (алкоголізм, наркоманія, проституція, безпри-
тульність, бездоглядність та ін.) тощо. Тобто це саме ті сфери, які 
є найближчими до життя пересічного громадянина. Кожний із за-
значених напрямів запобігання злочинності втілюється у властивих 
йому індивідуальних та групових формах. Ефективність діяльності 
громадськості в запобіганні злочинам залежить від раціонального 
та своєчасного поєднання їх різних видів. Ключовим моментом 
форм участі громадськості в запобіжній діяльності є взаємодія 
з представниками правоохоронних органів. Зближення держави та 
громадськості, інституційне взаємопроникнення, створення широ-
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кої платформи спільних нерепресивних методик нейтралізації по-
тенціалу криміналізації суспільства має стати одним із головних 
завдань держави на найближчий час.

Діяльність громадськості щодо запобігання злочинності вимагає 
дотримання певних правил або принципів, що гарантують неухильне 
додержання законності та забезпечення прав особи. Слід визнати, 
що, з одного боку, державні інституції не повинні нав’язувати гро-
мадськості готові форми участі в запобіжній діяльності, вони мають 
спрямовувати, стимулювати, заохочувати та розвивати громадську 
активність, яка ґрунтується передусім на природному прагненні лю-
дей об’єднуватися для особистого захисту, захисту близьких, свого 
майна, інтересів та іншого від злочинних посягань. Така участь має 
стати частиною повсякденного життя громадян, а не здійснюватися 
за якихось особливих обставин або бути стихійним явищем. При 
дослідженні сутності вимог, що ставляться до громадськості як 
суб’єкта запобігання злочинності, слід виходити із базових принципів 
суспільного буття людини. Це дотримання правових і моральних 
норм, правил, загальнолюдської культури, послідовності та вимогли-
вості у вирішенні поставлених завдань. Такі якості є підґрунтям для 
уникнення або зведення до мінімуму супутніх небажаних результатів, 
що можуть настати під час громадського запобіжного впливу.

Разом із тим діяльність громадськості щодо запобігання зло-
чинності має бути організаційно забезпеченою, а саме потребує 
інформаційного забезпечення, належної взаємодії та правового 
регулювання. Залучення представників громадськості до діяльнос-
ті із запобігання злочинності та організація їх участі головним чи-
ном покладаються на органи державної влади, у першу чергу право-
охоронні. Це стосується насамперед громадських формувань право-
охоронної спрямованості, які створюються та діють відповідно до 
чинного законодавства України. Щодо окремих громадян або їх 
самоорганізацій, то їх запобіжна діяльність також має координува-
тися та певним чином узгоджуватися. 

Серед актуальних питань, що виникають у процесі дослідження 
громадськості як суб’єкта запобігання злочинності, велике значен-
ня має оцінка ефективності її діяльності. Це природно, адже оцінка 
досягнутих результатів на відповідність установленим критеріям 
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сприяє підвищенню функціональної ефективності та результатив-
ності діяльності громадськості, дає змогу формувати систему мо-
тивації та поведінкові стратегії, є дієвим засобом забезпечення на-
лежної взаємодії суб’єктів запобігання злочинності різних рівнів.

Зазвичай на практиці ефективність запобіжної діяльності гро-
мадськості майже не співвідноситься з досягнутими позитивними 
змінами в запобіганні злочинності, оскільки переважно оцінюють-
ся тільки кількісні показники (кількість громадських формувань та 
їх чисельність, проведені за їх участю рейди та інші профілактичні 
заходи, виявлені адміністративні та кримінальні правопорушення). 
На нашу думку, не слід спиратися лише на такі показники, оскільки 
вони не можуть повною мірою відобразити реального стану справ 
у сфері запобігання злочинності. 

Також необхідно зазначити, що статистичних даних щодо ді-
яльності деяких форм участі окремих громадян та їх об’єднань не 
існує, а тому виміряти їхню ефективність у кількісних показниках 
неможливо. Так, наприклад, важко порахувати, скільки злочинних 
намірів не вдалося втілити завдяки своєчасному громадському 
впливу або наскільки підвищився стан правосвідомості населення, 
знизився рівень віктимізації населення чи ступінь його страху перед 
злочинністю.

Методологія оцінки ефективності запобіжної діяльності громад-
ськості має виходити із розуміння й урахування організації й управ-
ління запобіжної діяльності громадськості та діяльності громад-
ськості щодо запобігання злочинності. На нашу думку, критеріями 
оцінки ефективності діяльності громадськості щодо запобігання 
злочинності слід вважати: а) поширеність участі та якісний склад 
залучених осіб; б) мету запобіжного впливу; в) організаційно-управ-
лінське забезпечення такої діяльності; г) відповідність установле-
ним вимогам (законності) при використанні певних засобів і мето-
дів; д) ступінь досягнення поставлених завдань; е) стійкість отри-
маного запланованого результату та ставлення суспільства до 
результатів діяльності [1, с. 347].

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що залучення 
громадськості до запобігання злочинності є одним із пріоритетних 
шляхів протидії злочинності, зменшення масштабів її поширення, 
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покращення криміногенної обстановки. Вагомі переваги більш 
широкого, ніж існує на теперішній час, залучення громадських 
формувань правоохоронної спрямованості або окремих громадян 
до сфери запобігання і протидії злочинності полягають у: 1) мож-
ливості заощадження значних фінансових ресурсів від використан-
ня безоплатної добровільної допомоги громадськості у профілак-
тиці злочинів; 2) оптимізації сил, часу та засобів поліцейських, що 
дозволяє концентрувати їхню увагу на основних виробничих пи-
таннях правоохоронної діяльності; 3) поглибленій взаємодії різних 
соціальних інститутів та суб’єктів запобігання злочинності; підви-
щенні довіри громадян до правоохоронних органів.
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Голіна В. В., Шрамко С. С., Калініна А. В. Участь громадськості 
в запобіганні та протидії злочинності в Україні

У статті розглянуто головні аспекти участі громадськості в запобіганні 
злочинності в Україні. Авторами зазначено, що, незважаючи на значний теоре-
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тичний доробок науковців у цій сфері, проблема визначення ролі громадськості 
в запобіганні та протидії злочинності на теперішній час залишається остаточ-
но не визначеною. 

Метою статті є аналіз сутності участі громадськості в запобіганні 
злочинності, форм і методів її діяльності, а також практики запобіжного впли-
ву на злочинність.

Нормативне регулювання зазначеної діяльності є недосконалим, застарілим 
і потребує змін. Регламентовані законодавством права громадськості використо-
вують обмежено, оскільки норми законів мають декларативний характер і не 
наділені практичним змістом. Єдиною в Україні спеціалізованою формою її участі 
в запобіганні злочинності є громадські формування з охорони громадського по-
рядку, однак і їхня кількість за останні десять років знизилася майже на 75 %. 

Узагальнення вітчизняного і світового досвіду запобігання злочинності 
свідчить, що досягти позитивних результатів у цій сфері можливо, використо-
вуючи, крім антикриміногенного потенціалу стратегії участі громадськості 
в запобіганні злочинності, ще й запобіжні можливості таких стратегій, як: 
зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень; втручання у кризові 
ситуації; виховно-запобіжної та інформаційної роботи серед населення; 
віктимологічного захисту населення.

Установлено, що коло об’єктів запобіжного впливу громадськості в зазна-
чених та інших сферах життєдіяльності людей на різні потенційні загрози 
в сучасних умовах майже необмежене. Об’єкти запобіжного впливу громадськості 
знаходяться у сферах людської моралі і правопорядку.

За своєю сутністю участь громадськості в запобіганні злочинності є про-
цесом, що відбувається в межах громади і полягає в організації зусиль громадян 
у досягненні їх цілей через діяльність недержавних організацій для здійснення впли-
ву на процес стримування злочинності. Діяльність громадськості щодо запобігання 
злочинності являє собою широкий спектр прямих і непрямих форм участі. 

Розглядаючи можливості участі громадськості в запобіганні конкретним 
злочинам, необхідно зазначити, що громадяни (як у складі об’єднань, так 
й індивідуально) можуть впливати на такі види злочинності: злочини, що вчиня-
ються у громадських місцях; злочини проти власності; злочинність неповнолітніх; 
пенітенціарний та постпенітенціарний рецидив злочинів; фонові для злочинності 
явища (алкоголізм, наркоманія, проституція, безпритульність, бездоглядність 
та ін.) тощо.

Ключові слова: громадськість, запобігання злочинності, участь 
громадськості в запобіганні злочинності.

Голина В. В., Шрамко С. С., Калинина А. В. Участие общественности 
в предупреждении и противодействии преступности в Украине

В статье рассматриваются основные аспекты участия общественности 
в предупреждении преступности в Украине. Авторы отмечают, что, несмотря 
на значительные теоретические наработки ученых в этой сфере, проблема опре-
деления роли общественности в предупреждении и противодействии преступ-
ности в настоящее время остается окончательно не решенной.
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Целью статьи является анализ сущности участия общественности в пред-
упреждении преступности, форм и методов ее деятельности, а также практи-
ки предупредительного воздействия на преступность.

Нормативное регулирование указанной деятельности является несовершен-
ным, устаревшим и нуждается в изменениях. Регламентированные законодатель-
ством права общественности используются ограниченно, поскольку нормы за-
конов носят декларативный характер и не наделены практическим содержанием. 
Единственной в Украине специализированной формой ее участия в предупрежде-
нии преступности являются общественные формирования по охране обществен-
ного порядка, однако и их количество за последние десять лет уменьшилось почти 
на 75 %.

Обобщение отечественного и мирового опыта предупреждения преступ-
ности свидетельствует о том, что достигнуть позитивных результатов в этой 
сфере возможно, используя, кроме антикриминогенного потенциала стратегии 
участия общественности в предупреждении преступности, еще и предупреди-
тельные возможности таких стратегий, как: уменьшения возможностей со-
вершения преступлений и правонарушений; вмешательства в кризисные ситуации; 
воспитательно-предупредительной и информационной работы среди населения; 
виктимологической защиты населения.

Установлено, что круг объектов предупредительного воздействия обще-
ственности в указанных и иных сферах жизнедеятельности людей на различные 
потенциальные угрозы в современных условиях практически не ограничен. Объ-
екты предупредительного воздействия общественности находятся в сферах че-
ловеческой морали и правопорядка.

Участие общественности в предупреждении преступности – это процесс, 
происходящий в пределах общества и состоящий в организации усилий граждан 
в достижении их целей путем деятельности негосударственных организаций для 
осуществления влияния на процесс сдерживания преступности. Деятельность 
общественности в предупреждении преступности представляет собой широкий 
спектр прямых и непрямых форм участия.

Рассматривая возможности участия общественности в предупреждении 
конкретных преступлений, необходимо отметить, что граждане (как в составе 
объединений, так и индивидуально) могут влиять на такие виды преступности: 
преступления, совершаемые в общественных местах; преступления против соб-
ственности; преступность несовершеннолетних; пенитенциарный и постпени-
тенциарный рецидив преступлений; фоновые для преступности явления (алкого-
лизм, наркомания, проституция, беспризорность, безнадзорность и др.) и т. п.

Ключевые слова: общественность, предупреждение преступности, участие 
общественности в предупреждении преступности.

Holina V. V., Shramko S. S., Kalinina A. V. Public participation in crime 
prevention and combating

The scientific article is devoted to the main aspects of public’s participation in 
crime prevention in Ukraine. The authors highlighted, that regardless of significant 
theoretical scientists’ groundwork in this sphere, the problem of definition of the publics’ 
role in crime prevention finally haven’t been solved at the present day.
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The paper’s goal is to analyze the essence of publics’ participation in crime 
prevention, forms and methods of its activity and the practice of prevention influence on 
crime.

The statutory regulation of such activity is uncommitted, obsolete and needs 
developments. The public’s rights, which are regulated by current legislation, use 
restrictedly because of declaration character of statutory regulation and absence of its 
practice scope. The one special purpose form of public participation in crime prevention 
in Ukraine is public units of enforcement of public order, but their number during last 
decade decreased near 75 per cent.

The generalization of domestic and world crime prevention experience testify, that 
the achievement of positive results in this sphere is real using besides anti-criminogenic 
potential of the strategy of public participation in crime prevention preventive possibilities 
of such strategies as: decrease of capabilities of crime and delict committing; interference 
in crisis situations; educational-preventive and informational activity among population; 
victimiligical protection of population.

It was established, that the range of objects of public’s preventive influence on 
various potential dangers in different spheres of life-sustaining activity nowadays, in 
actual fact, doesn’t limit. The objects of public’s preventive influence are in directions 
of human morality and public order. 

Public’s participation in crime prevention in substance is a process, which descend 
onside society and consist in organization of citizens’ efforts in achieving their goals by 
the way of nonstate organizations work for influence on the process of crime control. 
Public crime prevention activity is a variety of direct and indirect forms of participation.

Citizens (like participants of public units, like individually) can influence on the 
next types of crime: crimes, which commits in public places; crimes against property; 
juvenile delinquency; penitentiary and postpenitiary repetition of crimes; crime 
background developments (alcoholism, drug addiction, prostitution, homelessness, 
neglect etc.) and others. 

Key words: the public, crime prevention, public’s participation in crime prevention. 

Рекомендовано до опублікування на засіданні відділу 
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15.03.2017 р.).
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тОргівЛЯ ЛюДьми в УКрАїНі: пОгЛЯД із СьОгОДЕННЯ 

В. С. Батиргареєва, доктор юри-
дичних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директо-
ра з наукової роботи Науково-до-
слідного інституту вивчення проб-
лем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України

Постановка проблеми. Протягом майже 20 років у висвітленні 
проблеми торгівлі людьми в Україні простежується певна однобо-
кість. Справа в тому, що за констатацією якогось чергового кроку 
щодо приведення положень вітчизняних нормативних актів у цій 
сфері у відповідність до норм міжнародних документів, а так само 
за бажанням драматизувати наявну в країні ситуацію втрачаються 
об’єктивна оцінка й тверезий погляд на те, що ми називаємо сьо-
годні торгівлею людьми. Трапляється й так, що нерідко до торгівлі 
людьми «приписуються» й ті випадки протиправної діяльності, які 
не мають жодного відношення до неї. Але насамперед слід розі-
братися з тим, що насправді відбувається з торгівлею людьми 
в Україні в тому розумінні, яке надає відповідним діянням кримі-
нальний закон. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Свого часу Укра-
їна стала однією з небагатьох країн, що передбачили у 1998 р. 
у своєму кримінальному законодавстві відповідальність за торгівлю 
людьми. Від того часу розпочалися серйозні дослідження цього 
явища як кримінально-правової, кримінологічної та соціологічної 
проблеми. Вагомий внесок у розв’язання зазначеної проблеми був 
зроблений, зокрема, такими вітчизняними вченими-правниками, як 
В. І. Борисов, В. В. Голіна, Н. О. Гуторова, В. О. Іващенко, К. Б. Лев-
ченко, О. М. Лемешко, Я. Г. Лизогуб, О. В. Наден, В. І. Олефір, 
А. М. Орлеан, В. М. Підгородинський, Ю. В. Раковіська та ін. До-
слідники, як правило, наголошували, що за своєю природою тор-
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гівля людьми є сферою інтересів транснаціональної організованої 
злочинності, оскільки до відповідного процесу переміщення «живо-
го товару» долучаються представники злочинного світу тих чи ін-
ших країн, а потерпілим доводиться долати не один державний 
кордон. Разом із тим чимало уваги в ці роки приділялося сферам, 
в яких відбувається експлуатація потерпілих, а так само шляхам 
викриття каналів переправлення потерпілих, заходам їх соціальної 
реабілітації після повернення на батьківщину тощо. Не залишили-
ся без уваги й складні питання кримінально-правової оцінки подіб-
них діянь, у тому числі й тих, що вчинялися організованими зло-
чинними групами. Проте згодом склалася свого роду матриця по-
становки проблеми та дослідницького процесу у відповідній сфері, 
а так само вибудувався певний алгоритм шляхів розв’язання цієї 
проблеми. На жаль, такі «консервативні» уявлення дедалі не до-
зволяли неупереджено ставитися до цієї проблеми та відійти від 
поширених штампів і помилок в оцінці природи походження проти-
правної поведінки та її відмежуванні від суміжних проблем зло-
чинних діянь проти свободи і волі людини. Унаслідок такого об-
меженого ракурсу погляду на проблему все частіше стали з’являтися 
факти спекуляції цією темою. Особливо останнім часом, коли на 
Сході країни проводиться антитерористична операція. Отже, саме 
через цю причину потребують ревізії деякі погляди на торгівлю 
людьми в Україні в теперішній час. 

Мета статті. Для вирішення питання, що є предметом цієї стат-
ті, необхідно, по-перше, проаналізувати кількісно-якісні показники 
торгівлі людьми в Україні; по-друге, визначити ті проблеми, що 
є суміжними з торгівлею людьми; по-третє, зробити спробу встано-
вити нові тенденції в цьому явищі, зокрема довести наявність 
впливу відомих суспільно-політичних подій, що відбуваються 
в Україні останніми роками, або відсутність такого впливу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, мабуть, 
в Україні немає таких населених пунктів, де не знали б про таку 
проблему, як торгівля людьми. За «популярністю» наведена тема 
протягом багатьох років посідала позиції лідера в «чатах» кримі-
нальних подій, хоча, наприклад, кількість лише офіційно облікова-
них злочинів проти власності в кілька сотень раз перебільшує 
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число випадків торгівлі людьми. У свою чергу, кількість потерпілих 
від корисливих та корисливо-насильницьких злочинів з урахуванням 
їх латентної частини так само перевищує злочини, передбачені ст. 149 
Кримінального кодексу України (далі – КК України), у тисячі разів. 
Однак попри це торгівлі людьми громадськістю приділяється значно 
більше уваги, ніж будь-яким іншим злочинним проявам.

Тепер наведемо деякі цифри офіційної статистики. У 2013 р., за 
даними Генеральної прокуратури України, обліковано 131 випадок 
торгівлі людьми, у 2014 р. – 118 випадків, у 2015 р. – 110, у 2016 р. – 
115. Як бачимо, наочною є навіть певна стабілізація в динаміці 
цього явища. Отже, цифри говорять про те, що події останніх років, 
пов’язані з конфліктом на Сході країни та проведенням там анти-
терористичної операції, а так само пов’язані з анексією Автономної 
Республіки Крим, не вплинули на офіційний рівень торгівлі людьми 
в Україні. Ось і перша омана, сутність якої саме і полягає в тому, 
що ці події нібито істотно відбилися на динаміці (звісно ж, зростан-
ні) злочинів, передбачених ст. 149 КК України. Зазначимо ще раз, 
офіційна статистика – а це реальність – свідчить про достатньо 
стабільну картину із цим видом злочинних проявів у нашій країні. 

Слід з’ясувати ще один аспект, пов’язаний з явищем торгівлі 
людьми, а саме: чи впливають згадані події на причинний комплекс 
існування цього явища? Іншими словами, чи з’явилися серед при-
чин, за якими відбуваються ці випадки, детермінанти, яких принай-
мні раніше в ньому не було. На наш погляд, цього не відбулося. 
Жодних нових причин, крім соціально-економічних та особистіс-
них, у детермінаційному комплексі торгівлі людьми не виникло. Як 
і раніше, жертвами торгівлі людьми найчастіше стають жінки. 
Схема пошуку довірливих громадянок, а іншими словами, схема 
«приманок» і «гачків», така сама, якою вона була й десять – двадцять 
років тому. Ніхто не примушує особу до виїзду доти, доки вона сама 
не погодилася з тими умовами виїзду фінансового посередника, які 
згодом виявляються для неї кабальними. Тобто насильницький ви-
віз майбутньої жертви практично виключається. За весь час вивчен-
ня проблеми нам зустрівся лише один випадок, коли особу в на-
сильницький спосіб перемістили з однієї області України до іншої 
з метою подальшого продажу для сексуальної експлуатації. Напев-
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но, вибору жертві не залишається, коли йдеться про торгівлю діть-
ми. Але таких випадків в Україні, на щастя, дуже і дуже мало. Таким 
чином, відповідальність за свою подальшу долю цілком лежить на 
потенційній жертві. Це, як правило, розплата за її власну дурість, 
довіру, корисливість, бажання в будь-який спосіб покинути країну. 
Тому поведінка потенційних потерпілих від торгівлі людьми в ба-
гатьох випадках відіграє провідну роль у відтворенні та існуванні 
цього соціального явища. До того ж дуже часто перебування у те-
нетах торгівців людьми все одно нічому не вчить потерпілих, навіть 
і тоді, коли їх залучали до секс-індустрії. Майже 15 років тому автор 
цієї публікації писала, що жінки, яких було втягнуто, наприклад, до 
секс-бізнесу обманним шляхом уперше, згодом адаптуються до 
такої діяльності і часто повертаються в Україну зі зміненою психо-
логією, вважаючи, що робота повії – це цілком нормальна можли-
вість заробити гроші. Після повернення на батьківщину вони, як 
правило, знову намагаються виїхати, але вже самостійно. Цей фе-
номен навіть отримав власну назву «друга хвиля» [1, с. 263]. До 
того ж такі жінки тепер самі намагаються вивезти нових жінок, 
бо мають необхідні знання про те, як краще пристосуватися до 
життя за кордоном, як і де знайти «нормальну» роботу, отримува-
ти за неї непогані гроші та ін. Крім того, вони розраховують, що 
зможуть тепер працювати без посередників, самостійно підшуку-
вати житло, оренду за яке легше сплачувати разом із компаньйон-
ками. Цікаво зауважити, що головною причиною викриття торгів-
ців людьми з боку потерпілих, яку нам вдалося встановити за 
результатами вивчення матеріалів кримінальних справ, дуже час-
то було банальне бажання цих потерпілих покарати посередників 
за неотримання обіцяного прибутку. З того часу, коли писалися ці 
строки, майже нічого не змінилося. Додалися лише нові тенденції 
в розвитку цього явища. 

Одна з таких тенденцій полягає в тому, що торгівлю людьми 
згодом повністю витіснить проблема самостійної трудової міграції, 
частина з якої залишатиметься, на жаль, нелегальною. При цьому 
слід застерегти тих фахівців, які ототожнюють торгівлю людьми 
з нелегальною трудовою міграцією. Не треба підмінювати одну 
проблему іншою. Це омана, оскільки йдеться про різні проблеми, 
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хоча й тісно пов’язані між собою. Єдине, що їх поєднує, так це 
бажання особи отримати за кордоном роботу, яку «нормально» 
оплачують. Проте ризики тут різні, шляхи наразитися на небез-
пеку так само різні. Дійсно, і далі за кордоном буде існувати секс-
бізнес (причому цілком легальний), який як вид діяльності нерід-
ко обирають наші громадянки, і далі будуть існувати кабальні 
умови їх експлуатації, проте торгівля людьми (відповідно й фігу-
ра покупця) відійде на другий план, оскільки єдиний інформацій-
ний простір світу (маються на увазі Інтернет та інші засоби масо-
вої інформації) сьогодні є доступним для будь-якої людини в нашій 
країні. Отже, шлях між особою, яка бажає отримати за кордоном 
роботу, та потенційним роботодавцем виключатиме зайві ланки 
(читай – торговця людьми). Зважаючи на це, ще раз наголосимо, 
не слід ототожнювати проблему трудових мігрантів, які опинили-
ся в трудовому рабстві і є окремою групою ризику, із проблемою 
торгівлі людьми.

Крім того, є ще одна тенденція, яка сьогодні практично виклю-
чає будь-які «зайві» ланки для тих, кто бажає виїхати за межі Укра-
їни, а отже, знижує ризики торгівлі людьми. Ідеться про формуван-
ня на початку ХХІ ст. так званої соціальної мережі за кордоном. Так, 
наприклад, коли в особи, яка бажає відправитися на заробітки, за 
кордоном уже хтось працює із родичів, знайомих чи друзів, то це 
сприяє непоганій поінформованості майбутнього заробітчанина про 
можливості та умови працевлаштування, до того ж значно спрощує 
процес пристосування до життя на новому місці. Сьогодні все час-
тіше стосовно українців говорять про наявність у них психології 
заробітчан. І як образливо це не звучало б, але цей феномен є запо-
біжником щодо випадків торгівлі людьми, оскільки заробітчани 
воліють їхати за відомими їм адресами, до відомих їм людей. Зняти 
напругу з проблемою торгівлі людьми допоможе й введення безві-
зового режиму для України. 

Таким чином, сьогодні єдиним джерелом небезпеки для трудо-
вих мігрантів з України залишається звернення з метою працевла-
штування до посередника, який бере на себе зобов’язання щодо 
фінансування поїздки, як-от: придбання квитків, оформлення віз, 
закордонних паспортів тощо. Адже такі витрати виявляються до-
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датковою мотивацією, що не дозволяє від’їжджаючому відмовити-
ся від поїздки в разі виникнення в нього будь-яких сумнівів у її 
безпеці. 

За даними Міжнародної організації з міграції, у 2016 р. в Укра-
їні питома вага чоловіків від торгівлі людьми, порівняно із 2004 р., 
збільшилася в чотири рази, випередивши навіть кількість жінок, 
постраждалих від цього лиха. Таке зростання на перший погляд 
зумовлюється суспільно-політичними подіями на Сході країни та 
в АРК. Проте це омана. Реальність дещо інша: кількісний стрибок 
почався аж у 2010 р. У 2015 р., навпаки, спостерігалося навіть зни-
ження їх кількості, до речі, вперше за багато років. 

Слід підтвердити або спростувати ще одне припущення, сутність 
якого полягає в тому, що громадян України нібито продають з метою 
подальшого їх використання у збройних конфліктах (звісно ж, 
йдеться про чоловіків із підконтрольної державі території). Що 
це – реальність чи омана? Знову ж таки звернемося до інформації 
поважної Міжнародної організації з міграції. За її даними, основ-
ними формами експлуатації є трудова й сексуальна. Причому по-
чинаючи з 2010 р. трудова форма експлуатації стає абсолютним 
«лідером» (у 2016 р. 93 % потерпілих піддавалися саме цій формі 
експлуатації) [2]. На жебрацтво та інші форми експлуатації при-
падає зараз лише 2 %. Причому про продаж чоловіків із метою їх 
примушування до участі у збройних конфліктах так само не може 
йтися, оскільки у 2011–2013 рр. відповідний показник складав 
5–7 %. Тут існує інша проблема – підміна поняттям «торгівля людь-
ми» інших протиправних дій стосовно українських військовополо-
нених та цивільних осіб. Мають на увазі випадки вимоги грошей 
за звільнення цих військовополонених або цивільних осіб. Контент-
аналіз українського медіапростору свідчить, що саме такі випадки 
сьогодні чомусь усе частіше називають торгівлею людьми. Проте 
з позиції кримінального права подібні дії необхідно кваліфікувати 
як захват заручників чи(та) незаконне позбавлення волі або викра-
дення людини. Разом із тим моніторинг матеріалів ЗМІ не дозволив 
виявити згадувань про очевидні факти продажу людей у зоні АТО. 

Ще деякий час тому в багатьох академічних, публіцистичних 
та аналітичних виданнях констатувалося, що основними країнами 
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призначення «живого товару» з України є Туреччина, Сербія, 
Хорватія, Македонія, Греція, Кіпр, Німеччина, Голландія. Сьогод-
ні чомусь стверджується, що основною країною, до якої постача-
ли й продовжують постачати жертв, є Російська Федерація. Звер-
нення до матеріалів Міжнародної організації з міграції свідчить 
про те саме. Якщо залишити осторонь усі інші причини, за якими 
РФ раптом виявилася країною-реципієнтом «живого товару», то 
зазначимо, що єдиною причиною, за якою вона стала «лідером» 
принаймні у статистиці, є підміна явища торгівлі людьми знову 
ж таки явищем незаконної трудової міграції. 

Якщо взяти до уваги, що Україна налічує 28 млн громадян 
працездатного віку, то кожен п’ятий українець працює в іншій 
державі [3]. Дійсно, за неофіційними даними, лише в РФ на тепе-
рішній час працюють близько 4 млн українців [4]. Проте це не 
означає, що переважну більшість наших громадян – жертв торгів-
лі людьми – було продано саме туди. Як свідчить слідчо-судова 
практика, й дотепер абсолютна більшість потерпілих продається 
з метою сексуальної експлуатації. Однак, як відомо, до країн із 
розвинутою індустрією сексуальних послуг належать насамперед 
країни Західної Європи, а так само Туреччина, Кіпр та ОАЕ. Тому 
цей факт входить у суперечність із тією інформацією, яку нерідко 
подають ЗМІ та громадські організації і на яку посилаються не-
далекоглядні вчені й практики. 

Висновки. Наприкінці ще раз необхідно наголосити, що будь-
яка проблема, а надто така гостра, як торгівля людьми, має ви-
світлюватися об’єктивно та всебічно. Перш за все це повинні 
робити фахівці в галузі протидії злочинності. Представники засо-
бів масової інформації, громадських організацій, політики та інші 
не можуть підмінювати авторитетну думку професіоналів, що 
базується на знанні та аналітиці статистики та слідчо-судової 
практики в комплексі із соціально-економічними та суспільно-по-
літичними подіями, своєю власною. Адже непрофесійний підхід 
може призвести лише до нагнітання обстановки в суспільстві та 
внесення дестабілізуючого чинника в справу протидії дійсним 
фактам торгівлі людьми та іншим правопорушенням, що межують 
з нею, але не є такими. 
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Батиргареєва В. С. Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення 

Стаття присвячена виявленню та аналізу сучасних тенденцій розвитку 
такого негативного явища, як торгівля людьми, та доведенню того факту, що 
події, які відбуваються на Сході України, а так само анексія Автономної Республіки 
Крим, не вплинули на рівень та динаміку злочинів, передбачених ст. 149 КК 
України. При цьому наголошується, що в останні роки у висвітленні проблеми 
торгівлі людьми намітилася деяка однобокість. Це призводить до втрачання 
неупередженого ставлення до оцінки аналізованого явища. До того ж стало 
майже нормою «приписувати» до торгівлі людьми й ті випадки протиправної 
діяльності, що не мають жодного відношення до неї. 

Офіційна статистика правоохоронних органів свідчить про достатньо 
стабільну картину із цим видом злочинних проявів у нашій країні. Більше того, 
введення для українців безвізового режиму, непогана поінформованість населення 
щодо наслідків необережної поведінки під час реалізації свого бажання виїхати 
за кордон та поширення практики так званої соціальної мережі за кордоном у по-
дальшому знижатимуть ризики наших громадян стати жертвою торгівлі людь-
ми. У статті зроблено висновок, що згодом проблема торгівлі людьми транс-
формуватиметься в проблему ризиків українських громадян від самостійної (часто 
нелегальної) трудової міграції за кордоном. Крім того, у статті констатується, 
що непрофесійний підхід в оцінці явища торгівлі людьми в Україні може призвести 
лише до нагнітання обстановки в суспільстві та внесення дестабілізуючого чин-
ника у справу протидії дійсним фактам торгівлі людьми та іншим правопорушен-
ням, що межують з нею, але такими справді не є. 

Ключові слова: торгівля людьми, незаконна трудова міграція, група ризику, 
трудове рабство, протидія торгівлі людьми. 

Батыргареева В. С. Торговля людьми в Украине: взгляд из настоящего 

Статья посвящена выявлению и анализу современных тенденций развития 
такого негативного явления, как торговля людьми, и доказательству того факта, 
что события, происходящие на Востоке Украины, а также аннексия Автономной 
Республики Крым, не повлияли на уровень и динамику преступлений, предусмот-
ренных ст. 149 УК Украины. При этом подчеркивается, что в последние годы 
в освещении проблемы торговли людьми наметилась некоторая однобокость. Это 
приводит к предвзятому отношению в оценке рассматриваемого явления. К тому 
же стало почти нормой «приписывать» к торговле людьми и те случаи противо-
правной деятельности, которые не имеют никакого отношения к ней. 

Официальная статистика правоохранительных органов свидетельствует 
о достаточно стабильной картине в этом виде преступных проявлений в нашей 
стране. Более того, введение для украинцев безвизового режима, неплохая осве-
домленность населения относительно последствий неосторожного поведения во 
время реализации своего желания уехать за границу и распространение практики 
так называемой социальной сети за рубежом в дальнейшем снизят риски наших 
граждан стать жертвой торговли людьми. В статье делается вывод, что со 
временем проблема торговли людьми трансформируется в проблему рисков укра-

Випуск 33 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



77

инских граждан от самостоятельной (часто нелегальной) трудовой миграции за 
рубежом. Кроме того, в статье констатируется, что непрофессиональный под-
ход к оценке явления торговли людьми в Украине может привести лишь к нагне-
танию обстановки в обществе и внесению дестабилизирующего фактора в дело 
противодействия действительным фактам торговли людьми и другим правона-
рушениям, граничащим с ней, но таковыми в действительности не являющимися. 

Ключевые слова: торговля людьми, незаконная трудовая миграция, группа 
риска, трудовое рабство, противодействие торговле людьми.

Batyrgareieva V. S. Human Trafficking in Ukraine: a View from the Present

The article is devoted to the identification and analysis of contemporary trends in 
the development of such negative phenomena as human trafficking, and the proofed of 
the fact that the events in Eastern Ukraine and the annexation of the Autonomous 
Republic of Crimea has not affected the level and dynamics of crimes under Article 149 
of the Criminal Code of Ukraine. It is emphasized that in recent years in addressing the 
problem of trafficking, there has been some one-sidedness. This leads to a biased 
evaluation of this phenomenon. Beside it is became almost normal «attributed» to human 
trafficking and cases of illegal activities that have nothing to do with her. 

The official statistics of law enforcement agencies indicates a fairly stable pattern 
in this kind of criminal acts in our country. Moreover, the introduction for Ukrainians 
visa-free regime, a good awareness of the population about the consequences of careless 
behavior during the realization of his desire to go abroad and spread the practice of the 
so-called social networks abroad will further reduce the risks of our citizens to become 
a victim of human trafficking. The article concludes that over time, the problem of human 
trafficking will be transformed into the problem of risks of Ukrainian citizens from their 
own (often illegal) labour migration abroad. In addition, the article stated that the 
unprofessional approach to the assessment of the phenomenon of trafficking in Ukraine 
can only lead to tensions in society and the introduction of a destabilizing factor in the 
fight against actual cases of trafficking in persons and other offences bordering on it, 
but they actually are not. . 

Key words: human trafficking, illegal labor migration, risk, labor slavery, 
combating human trafficking.
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УДК 343.9

віКтимОЛОгічНЕ зАпОбігАННЯ грАбЕжАм і рОзбОЯм

Б. М. Головкін, доктор юридич-
них наук, головний науковий спів-
робітник сектору дослідження 
проблем злочинності та її причин 
Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса

Постановка проблеми. Грабежі і розбійні напади – найпошире-
ніші види корисливих насильницьких злочинів. У середньому що-
року обліковується 20–22 тис. грабежів і 2,8–3,5 тис. розбоїв. Більшість 
цих злочинів учиняється в темну пору доби в умовах неочевидності. 
А тому понад половина грабежів і розбоїв залишається латентною. 
Підвищена суспільна небезпечність корисливих насильницьких зло-
чинів полягає в застосуванні різних форм насильства проти жертви 
з метою заволодіння майном або його утримання. Здебільшого зло-
чинці вдаються до фізичного впливу на тіло і внутрішні органи жерт-
ви; у понад третині посягань – обмежуються погрозами. Нерідко має 
місце комбінований спосіб впливу на тіло і психіку жертви, що під-
вищує ефективність досягнення злочинного результату. Разом з тим 
інтенсивність застосованого насильства та його наслідки багато в чому 
залежать від характеру поведінки жертви перед і в момент злочинно-
го посягання. Практика показує, що при вчиненні 44 % грабежів і 68 % 
розбійних нападів проти жертв використовують спеціальні знаряддя 
для нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Близько 
15 % розбійних нападів супроводжується застосуванням вогнепальної 
зброї [1, с. 99–100]. Кожна четверта жертва розбоїв, поєднаних з про-
никненням у житло, була вбита [2, с. 47]. З наведеного можна при-
пускати, що в багатьох випадках небезпечна поведінка жертви в си-
туації взаємодії із злочинцем призводить до тяжких наслідків. Це 
викликає підвищену агресію в злочинців та зумовлює надмірне за-
стосування насильства, його більш тяжких форм.

© Головкін Б. М., 2017
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Проте, незважаючи на постійний науковий інтерес вчених до 
проблеми запобігання корисливим насильницьким злочинам кри-
мінально-правовими, криміналістичними і кримінологічними засо-
бами, рівень наукової розробки віктимологічного напряму дослі-
дження грабежів і розбоїв залишається невисоким. У літературних 
джерелах можна зустріти неоднозначні судження щодо ролі віктим-
ної поведінки жертви при вчиненні грабежів і розбоїв, бракує реко-
мендацій як не стати жертвою цих злочинів і як поводитися під час 
злочинних посягань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спеціальних вікти-
мологічних досліджень проблеми жертви грабежів і розбійних на-
падів в Україні не проводилося. Окремі її аспекти висвітлювалися 
в роботах В. В. Василевича, В. С. Батиргареєвої, В. В. Голіни, 
О. М. Джужи, М. О. Маршуби, А. В. Півня, Д. В. Петрова, В. В. Ти-
щенка та ін. 

Метою статті є встановлення основних тенденцій вчинення 
грабежів і розбоїв, створення уявлення про контингент жертв цих 
злочинів, вивчення ставлення до них злочинців та розроблення вік-
тимологічних рекомендацій щодо запобігання їм. 

Виклад основного матеріалу. З’ясування основних тенденцій 
вчинення грабежів і розбоїв підпорядковане дослідницькому за-
вданню встановлення зв’язку між місцем, часом, обстановкою та 
способами вчинення цих злочинів, між поведінкою жертви і харак-
тером заподіяної їй шкоди. З цього приводу В. А. Журавель зазначає 
існування різного ступеня кореляції зв’язків між відносно сталими 
способами вчинення злочинів і відповідними типами злочинців, їх 
злочинним досвідом та професійними навичками [3, с. 244]. 

У віктимологічних цілях грабежі і розбої доцільно класифіку-
вати за місцем, часом та іншими елементами обстановки злочинно-
го посягання. Вивчення умов, в яких відбулася подія злочину, на-
близить нас до розуміння причин поведінки її обов’язкових учас-
ників. 

За місцем вчинення (у порядку поширеності) переважають по-
сягання в громадських місцях – 60–66 % (вулиці, парки, сквери, 
площі, провулки, двори, зупинки транспорту, під’їзди). На вулицях 
та в інших громадських місцях досліджувані злочини вчиняють 
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молоді особи віком 18–29 років, серед яких майже половина нарко-
мани. Жертвами «вуличних» злочинів стають одинокі перехожі. 
Дехто з них привернув увагу злочинців своїм нетверезим станом, 
дорогим одягом, престижними речами. Хоча значно частіше це ви-
падкові перехожі, які опинилися в безлюдному місці в темний час 
доби. Пояснення такої тенденції досить просте: злочинці першо-
чергово зосереджені на досягненні швидкого результату, а саме: 
негайно заволодіти будь-яким цінним майном, яке виявиться при 
жертві, і мати можливість уже зараз розпорядитися ним на власний 
розсуд. Виходячи з цього, підшукується жертва, яка виявилася враз-
ливою саме на момент злочинного посягання. Звичайно, розмір 
злочинного доходу береться до уваги, однак вирішального значення 
при прийнятті рішення про вчинення злочину в умовах вулиці не 
має. Злочинці вмотивовані на пошук будь-якої вигоди матеріально-
го характеру, яку можна швидко отримати насильницьким шляхом. 
Сам по собі розмір злочинного доходу прямо залежить від склад-
ності досягнення цілі, вибору належного об’єкта злочинного впли-
ву та ступеня ризику не досягти бажаного результату. Важко собі 
уявити, щоб у темний час доби на вулицях люди переносили вели-
кі суми готівкових коштів або інше цінне майно і при цьому не 
дбали про свою особисту безпеку. У зв’язку із цим значний розмір 
злочинного доходу скоріше розцінюється винними як везіння, збіг 
обставин, ніж закономірний результат планування і підготовки зло-
чину. Існують всі підстави вважати, що на вулицях жертви обира-
ються за зовнішніми ознаками, які, з одного боку, свідчать про на-
явність більш-менш вартісного майна, а з другого – дозволяють 
оцінити фізичні можливості жертви для самозахисту. Серед психо-
логів з цього приводу побутує думка, що злочинці здійснюють вибір 
майбутньої жертви на основі збирального образу ідеальної жертви, 
що існує в їх уяві, який включає набір віктимогенних рис та особ-
ливостей поведінки за конкретних обставин [4, с. 54]. Помічено, що 
злочинці досить точно, хоча і не завжди усвідомлено відзначають 
усі особливості зовнішнього вигляду, психоемоційного стану, фізі-
ологічні вади, індивідуально-психологічні якості потенційної жерт-
ви [4, с. 60]. Напевно, уявлення про ідеальний типаж жертви грабе-
жу і розбійного нападу певним чином допомагає злочинцям виріз-
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нити її серед натовпу. Американські психологи Бетті Грейсон 
і Моріс Стейн експериментальним шляхом довели, що більшість 
насильницьких злочинців обирали жертву вуличних пограбувань 
упродовж семи секунд за фізичними даними, особливостями рухів 
і ходи, прогнозованою здатністю чинити опір [5]. На наш погляд, 
поведінкою жертв певним чином керує природний страх перебуван-
ня в темний час доби в малолюдних місцях. Людина, яка боїться, 
починає сутулитися, опускає голову, ховає погляд, почувається не-
впевнено, пришвидшує крок, підозріло озирається, а при раптовій 
зустрічі з незнайомцями може поводитися неадекватно (зупинятися, 
завмирати, виявляти агресію або втікати), тим самим привертаючи 
увагу нападників [6, c. 131]. 

Другу позицію займають посягання із проникненням у житло – 
18–27 %. При виборі жертв цих злочинів ураховується зовнішній 
вигляд домогосподарства (приблизна вартість будинку, прибудин-
кових споруд та їхнє облаштування, вартість транспортних засобів), 
що вирізняється серед інших ознаками матеріального благополуччя. 
Також беруть до уваги інформацію про рівень матеріальних доходів 
родини, соціальний статус її членів, спосіб життя, наявність великих 
сум готівкових коштів. Іноді нападники виходять із припущення про 
наявність грошових заощаджень у осіб похилого віку. 

На третьому місці йдуть посягання на транспорті (5 %). Їх жерт-
вами стають водії таксі, працівники автотранспортних підприємств, 
що займаються вантажними перевезеннями, а також власники 
транспортних засобів. Предметами злочинних посягань частіше за 
все стають суми добової виручки грошових коштів, готівкові кошти 
та інше цінне майно, яке перевозять транспортні засоби. Іноді гра-
біж або розбій виступають способом заволодіння самим транспорт-
ним засобом. 

Останнім часом фіксують посягання, поєднані з проникненням 
у приміщення фінансово-кредитних установ (1,5–2 %) – банків та 
їх філій, пунктів обміну валют, кредитних спілок, ломбардів. Їх 
жертвами стають розпорядники й отримувачі грошових коштів 
і валютних цінностей, а також працівники, у віданні яких вони 
перебувають (касири, фінансові оператори, листоноші та ін.). 
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Уявлення про контингент жертв грабежів і розбоїв пропонуємо 
скласти на підставі узагальнення їх соціально-демографічних і ро-
льових ознак. За даними авторського дослідження понад 1 000 
кримінальних справ (2012 р.), статевовіковий розподіл потерпілих 
від корисливих насильницьких злочинів відображений у табл. 1.

Таблиця 1
Статевовіковий розподіл жертв грабежів і розбійних нападів

Стать / Вік Ст. 186 КК України 
(грабіж)

Ст. 187 КК України 
(розбій)

Чоловіки 53,7 % 62,8 %
Жінки 46,3 % 37,2 %
До 18 років 19 % 15,4 %
18–24 років 29,2 % 26,3 %
25–29 років 14,3 % 12,5 %
30–39 років 17 % 17,6 %
40–49 років 11,6 % 16,1 %
50–59 років 6,1 % 9,1 %
60 років і старші 2,9 % 3 %

Спільною тенденцією для всіх видів посягань є переважання 
серед потерпілих чоловіків, що зумовлено трьома голов ними при-
чинами: 1) чоловіки мають порівняно ширший діапазон рольової 
віктимності, пов’язаної з ризиконебезпечними професіями (пра-
цівники охоронних структур, таксисти, водії автотранспортних 
підприємств, інкасатори, оператори автозаправних станцій та ін.); 
2) вони більше займаються підприємницькою діяльністю як у ле-
гальному, так і нелегальному секторах економіки; 3) чолові ки 
традиційно менше приділяють уваги особистій і майновій без-
пеці (більш схильні до випадкових знайомств під час проведення 
дозвілля, частіше перебувають у пізній час у потенційно віктимо-
генних місцях, користуються нелегальни ми послугами, вступають 
у конфлікти та ін.).

Розподіл потерпілих за соціальним становищем та родом занять 
відображено у табл. 2.
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Таблиця 2
Соціальне становище і рід занять жертв грабежів  

та розбійних нападів

Соціальне становище 
і рід занять

Ст. 186 КК України 
(грабіж)

Ст. 187 КК України 
(розбій)

Робітники 11,5 % 12,3 % 
Службовці і керівники 2 % 4,6 % 
Учні і студенти 30,6 % 20,7 % 
Незайняті трудовою 
діяльністю 23,8 % 17,6 % 

Пенсіонери 3,4 % 3,1 % 
Підприємці 6,8 % 9,9 % 
Працівники 
фінансових установ 2 % 2,6 % 

Працівники сфери 
торгівлі і послуг 12,2 % 20,1 % 

Власники  
та користувачі 
транспортних засобів

6,1 % 5,5 % 

Інше 1,6 % 3,6 % 

За результатами вивчення матеріалів кримінальних справ (про-
ваджень) встановлено нерівномірну представленість різних соці-
альних груп населення в контингенті жертв злочинів. Це пов’язано 
не тільки із соціально-демографічними відмінностями населення, 
але й з несприятливими середовищними умовами проживання та 
небезпечною поведінкою за конкретних обставин. На перший по-
гляд до групи віктимогенного ризику першочергово мають належа-
ти матеріально забезпечені і високостатусні члени суспільства, 
а також особи, діяльність яких пов’язана із професійним ризиком. 
Насправді ж, значно частіше жертвами злочинів стають соціально 
вразливі і фізично малозахищені на момент злочинного посягання 
особи, а саме: діти, молодь, жінки, особи похилого віку. Отже, ризик 
віктимізації залежить не стільки від соціального становища і рівня 
доходів жертв, скільки від повсякденної моделі їхньої поведінки, 
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безпечності району проживання, характеру взаємодії з іншими 
людьми, а також від зовнішніх обставин, в яких відбувається подія 
злочину. 

Як бачимо, 20–30 % потерпілих від розбоїв та грабежів були 
учнями і студентами навчальних закладів різних ступенів акреди-
тації. А значить, жертви і злочинці приблизно одного віку, мають 
схожі матеріальні інтереси, уявлення про престижні речі. Не ви-
падково предметами таких злочинних посягань здебільшого стають 
мобільні телефони та готівкові кошти, що були в розпорядженні 
потерпілих.

Другу позицію в структурі потерпілих посідають працівники 
сфери торгівлі і послуг (12–20 %). Такий результат є більш логічним. 
Усі знають, що у цих людей є готівкові кошти, добова виручка та 
інші товарно-матеріальні ціннос ті, до речі, не завжди легального 
походження. Представники зазначених професій привабливі як 
жертви ще і тому, що звикли до викрадення товару і недостачі гро-
шей, а тому рідко звертаються до правоохоронних органів. З ураху-
ванням латентної складової чисельність представників торговельної 
сфери в дійсності є набагато більшою. 

Третє рейтингове місце посідають не зайняті трудовою діяль-
ністю особи. Сюди належать домогосподарки, безробітні, а також 
відверті маргінали, у яких відбирають будь-яке майно, що має пев-
ну вартість. 

За ними йдуть робітники, на яких найчастіше вчиняються на-
пади в день виплати заробітної плати внаслідок відвідування роз-
важальних закладів. 

Окрему групу становлять особи, які займаються підприємниць-
кою діяльністю. Зазначена категорія населення найбільш привабли-
ва для вибору на роль жертви грабежів і розбоїв. Проте підприємці 
здебільшого дбають про свою безпеку, а тому є складнодоступною 
ціллю. Зазвичай нападами на підприємців займаються організовані 
злочинні групи. 

Вивчення психічного стану жертв грабежів і розбоїв засвідчило, 
що на момент злочинного посягання вони перебували в задовільно-
му стані. Однак це мало про що говорить. Підвищена вразливість 
більшості з них пов’язана з місцем і часом перебування, нездатніс-
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тю правильно визначити джерела кримінальної небезпеки. Отже, 
основна маса жертв не очікує злочинного посягання, виявляється 
неготовою адекватно реагувати на кримінальні загрози і неправиль-
но поводиться під час злочинного посягання. 

Деяка частина жертв перебували в стані алкогольного або нар-
котичного сп’яніння, тим самим привернули увагу злочинців та 
полегшили реалізацію злочинного наміру. Певного поширення на-
були посягання з використанням злочинної хитрості і слабкості 
чоловіків до прекрасної статі.

Краще зрозуміти критерії вибору певних осіб на роль потер-
пілих допоможуть результати інтерв’ювання засуджених за вчи-
нення корисливих насильницьких злочинів. На питання: «З чого 
Ви виходили при виборі потерпілого?» – отримано такі відповіді: 
з достовірної інформації «навідників» – 26,8 %; вибір здійснював-
ся спонтанно за візуальною оцінкою зовнішності та враховуючи 
відсутність свідків – 24,0 %; потерпілий публічно вихвалявся 
багатством і показово витрачав великі суми грошей – 15,2 %; 
орієнтувалися на рід занять – 14,9 %; були впевнені в наявності 
значних коштів – 8,0 %; керувалися чутками – 7,5 %; виходили з не-
спроможності жертви чинити опір (одиноке проживання, похилий 
чи неповнолітній вік) – 3,6 %. Із наведеного можна зробити загаль-
ний висновок: злочинці намічають жертв із числа осіб, які мають 
грошові кошти або за родом занять дають підстави припускати 
про їх наявність. Буває й так, що жертва своєю необачною чи на-
віть провокаційною поведінкою полегшує досягнення злочинного 
результату. За нашими даними, 15,2 % нападників розцінювали пе-
редзлочинну поведінку потерпілих як провокаційну, коли останні 
ніби експонували себе злочинцям, які були поряд. Зазвичай ідеться 
про нетверезе позерство у розважальних закладах, надмірне ви-
трачання грошей на пригощання нових знайомих, у тому числі 
жінок «легкої поведінки», демонстрація фінансових можливостей, 
запрошення додому для спільного вживання спиртних напоїв та 
наркотичних засобів. 

Суттєво доповнюють відомості про жертв корисливих насиль-
ницьких злочинів, а також ставлення до них злочинців результати 
опитування 150 засуджених за розбій. За даними О. В. Барданової, 
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48 % опитаних байдуже ставилися до жертв у момент посягання, 
47 % – безжалісно, 5 % – поблажливо. Випадковий вибір жертви 
здійснювали 57 % злочинців, 42 % – цілеспрямовано підшукували 
людей на цю роль тривалий час. При вчиненні розбійних нападів 
65 % злочинців використовували прийоми розсіювання уваги, 35 % – 
цього не робили. Вважають, що жертва сама спровокувала вчинен-
ня злочину, 60 % опитаних, 40 % – вважають інакше. До вчинення 
злочину 80 % злочинців не були раніше знайомі із жертвами, 20 % 
опитаних підтвердили факт знайомства. Домінуючими особливос-
тями потенційної жертви злочинці назвали: наївність і дурість – 
30 %, агресивність – 27,2 %, жадібність – 9,2 %, необачливість – 
7,6 %, довірливість – 7,6 %, зловживання алкогольними напоями або 
наркотичними засобами – 7,6 %, ризикованість – 7,6 %, допитли-
вість – 1,6 %, неправомірні вчинки – 1,6 %. Переважна більшість 
злочинців (75 %) вважають, що жертви могли уникнути злочинного 
посягання, 25 % – заперечують таку можливість [7, c. 20].

За результатами авторського формалізованого інтерв’ювання 
362 засуджених за вчинення корисливих насильницьких злочинів 
(2012 р.) вдалося встановити деякі особливості поведінки жертв 
безпосередньо під час злочинного посягання. Як випливає із слів 
засуджених, жертви на момент злочинного посягання поводилися 
по-різному: чинили активний опір – 35,6 %, істерично благали про-
щення – 24,6 %, звали на допомогу і погрожували – 12,9 %, виявля-
ли реакцію ступору і заціпеніння – 20,4 %, хитрували і намагалися 
тікати – 6,5 % [1, с. 288]. 

Із усього вищевикладеного можна зробити загальний висновок: 
щонайменше кожна третя жертва грабежів і розбоїв поводилася 
віктимно. Це зумовило вибір злочинцями конкретних осіб на роль 
жертви і сприяло реалізації злочинного умислу за конкретних об-
ставин.

Запобігання віктимній поведінці при вчиненні грабежів і роз-
боїв передбачає заходи загальносоціального, спеціально-криміно-
логічного та індивідуального характеру. При цьому об’єктом запо-
біжного впливу виступають віктимність, віктимна поведінка та 
сукупність зовнішніх обставин і умов, які сприяють вчиненню 
грабежів і розбійних нападів.
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Загальносоціальний рівень віктимологічного запобігання включає 
заходи зі зниження віктимогенного потенціалу суспільства, виявлен-
ня та обмеження дії детермінант масової віктимізації. Зокрема, це 
мають бути заходи, спрямовані на віктимологічну освіту населення, 
формування культури особистої і майнової безпеки, проведення про-
світницької роботи серед соціально вразливих верств населення. На 
рівні державної політики серйозна увага має приділятися розроблен-
ню та впровадженню цільових програм щодо подолання проявів 
дискримінації і нетерпимості за соціальною і майновою ознаками, 
зниження рівня стихійної урбанізації, упорядкування архітектурного 
планування і містозабудови, а також зниження рівня вживання спирт-
них напоїв і поширення наркотизму та ін.

Спеціальний рівень віктимологічного запобігання включає за-
ходи, спрямовані на зниження рівня віктимності найбільш вразли-
вих груп населення, а також зменшення можливостей для вчинення 
грабежів і розбоїв. 

До заходів спеціально-віктимологічного запобігання зазначених 
злочинів належать такі:

– моделювання цільової групи віктимогенного ризику як об’єкта 
запобіжного впливу;

– проведення тренінгів з особистої і майнової безпеки серед 
осіб, які займають матеріально відповідальні посади або виконують 
обов’язки, пов’язані з професійним ризиком;

– навчання громадян правилам безпечної поведінки у громад-
ських місцях через соціальну рекламу, пам’ятки та іншу друковану 
продукцію;

– започаткування циклу телепередач «Як не стати жертвою зло-
чину», спрямованих на формування у широкої аудиторії знань 
і практичних навичок щодо розпізнавання джерел кримінальної 
загрози; уникнення створення і недопущення потрапляння у вікти-
могенні ситуації внаслідок власних необачних дій; навчання пра-
вильному реагуванню на ймовірний розвиток ситуації та розпочате 
злочинне посягання; 

– проведення благоустрою і освітлення занедбаних місць, за-
темнених вулиць, прохідних дворів, спортивних майданчиків, вхо-
дів до під’їздів з боку вулиць тощо;
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– заохочення громадян на встановлення індивідуальних засобів 
технічної безпеки для свого житла;

– оснащення найбільш імовірних місць вчинення грабежів і роз-
боїв засобами електронного контролю та забезпечення цілодобово-
го спостереження за оперативною обстановкою;

– створення інтерактивної карти вчинення грабежів і розбоїв та 
оповіщення місцевих жителів про місця та обставини, що призвели 
до таких подій;

– посилена охорона громадського порядку в криміногенно не-
благополучних районах і місцях;

– роз’яснення постраждалим від грабежів і розбоїв необхіднос-
ті звернення до правоохоронних органів.

На особливу увагу заслуговує система заходів запобігання гра-
бежам і розбійним нападам за допомогою ІТ-технологій. Давно 
назріла потреба створення на місцевому рівні системи віктимоло-
гічної безпеки, що передбачає мережу електронного та іншого ін-
формування про високий рівень загрози вчинення грабежів і роз-
боїв у конкретних місцях та проміжках часу. На основі спеціальних 
програм комп’ютерного моделювання і прогнозування ймовірності 
настання події злочину фахівці з ІТ-технологій можуть більш-менш 
точно вирахувати вказані обставини і застерегти громадян уникати 
найбільш імовірних місць і часу їх вчинення, не допускати деяких 
варіантів поведінки, що призводять до таких наслідків. Локальні 
мережі віктимологічної безпеки можуть будуватися спільними зу-
силлями відповідних підрозділів національної поліції з оператора-
ми мобільного зв’язку та інтернет-провайдерами. Для поширення 
віктимологічної інформації доцільно використовувати системи 
мобільного зв’язку та інформаційно-телекомунікаційні мережі. 
Через смс-повідомлення або повідомлення на електронну пошту 
користувач локальної мережі може щоденно отримувати інформацію 
про оперативну обстановку за добу за місцем проживання, а також 
прогноз щодо високої ймовірності стати жертвою грабежів і роз-
боїв у конкретних місцях та проміжках часу.

У сільській місцевості поряд із впровадженням ІТ-технологій 
доцільно обладнати всі домогосподарства лінією телефонного 
зв’язку, щоб місцеві жителі за необхідності мали можливість опе-
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ративно звернутися до дільничних інспекторів поліції, територіаль-
них відділів поліції за захистом і допомогою. У віддалених населе-
них пунктах доцільно створювати систему сусідського нагляду 
і взаємодопомоги на випадок злочинних посягань, а також форму-
вати загони самооборони і територіальні об’єднання з охорони 
громадського порядку. 

Індивідуальний рівень охоплює інформаційний вплив на людей, 
особисті риси і віктимна поведінка яких свідчать про високу ймо-
вірність стати жертвою злочину, а також роботу з особами, схиль-
ними до вчинення грабежів та розбійних нападів.

Індивідуальне запобігання включає комплекс превентивних за-
ходів та рекомендацій потенційним жертвам. У широкому розумін-
ні йдеться про проведення профілактичних бесід і винесення за-
стережень щодо недопущення проявів віктимної поведінки з боку 
осіб, схильних стати жертвою злочинів за певних обставин. 

Рекомендації щодо правил поведінки у віктимогенних ситуаці-
ях і при взаємодії із злочинцем залежать від змісту цих ситуацій та 
характеру поведінки нападника. Умовно ситуації вчинення грабежів 
і розбоїв можна поділити на два типи: 1) ті, що дозволяють жертві 
завчасно розпізнати злочинний намір нападників; 2) ті, що усклад-
нюють або унеможливлюють розпізнати злочинний намір нападни-
ків. Імовірний сценарій розвитку першого типу ситуацій передбачає 
прояви агресії, хуліганські дії, провокування конфлікту з боку зло-
чинців, штучне створення приводу для вчинення злочину. За таких 
умов нескладно спрогнозувати подальший розвиток подій, що су-
проводжуватиметься насильницьким заволодінням майном жертви. 
Імовірний сценарій розвитку другого типу ситуацій не містить 
зов нішніх орієнтирів або індикаторів, за якими можна спрогнозу-
вати вчинення грабежу або розбійного нападу.

У межах виникнення та розвитку віктимогенних ситуацій пер-
шого типу рекомендуємо таке. При зустрічі в малолюдних місцях 
у темний час доби з агресивно налаштованими групами молодих 
людей, які розпивають спиртні напої, порушують громадський по-
рядок, висловлюють образи на адресу перехожих, провокують на 
грубість або в інший спосіб виявляють агресивні наміри, не слід 
вступати з ними в діалог, робити зауваження, закликати до порядку, 
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погрожувати поліцією, оскільки така поведінка розцінюється як 
виклик або «образа» і стає сигналом для групової агресії, що, серед 
іншого, може супроводжуватися заволодінням майном жертви. Для 
зниження ризику втрати здоров’я та відвернення загрози для життя 
не рекомендується за власною ініціативою вступати в бійку з групою 
людей, які неадекватно себе поводять. Шансів відбити груповий 
напад небагато, натомість отримати серйозні тілесні ушкодження 
і при цьому втратити майно – цілком очевидна перспектива. У мо-
мент виникнення очевидної загрози для життя і здоров’я з метою 
відбиття нападу слід застосувати будь-які наявні засоби самозахис-
ту. Це дозволить виграти декілька секунд і спробувати втекти. Якщо 
не вдалося негайно покинути місце події до моменту нападу, то 
радимо не дозволяти нападникам вас оточувати і заходити зі спини, 
а також збивати з ніг. Коли напад розпочався, необхідно згрупува-
тися, закрити руками голову та інші життєво важливі органи і си-
ловим шляхом здійснити прорив із оточення злочинців. Позитивний 
ефект дають також гучні крики про допомогу.

Для завчасно спланованих грабежів і розбійних нападів, що 
вчиняються в громадських місцях, характерним є штучне створен-
ня подій і ситуацій, які містять привід для насильницького заволо-
діння майном жертви. Злочинці шляхом створення необхідної об-
становки та умов прагнуть «увігнати особу в роль жертви», викли-
кати в неї почуття страху і надуманої провини, змусити під - 
корятися їхнім незаконним вимогам. Про високу ймовірність вчи-
нення грабежів і розбоїв свідчать такі обставини: перетинання 
шляху групою незнайомців, які цікавляться про мету вашого пере-
бування на «їхній території», запитують «котра година?», пропо-
нують пригостити їх алкогольними напоями та цигарками за влас-
ний рахунок, дати скористатися мобільним телефоном, висувають 
надумані претензії щодо неввічливого тону спілкування та проявів 
неповаги, запитують про наявне майно і кишенькові гроші та ви-
магають «добровільно ними поділитися», погрожують фізичною 
розправою з метою заволодіння вказаним майном. Будь-яка ваша 
відповідь наперед розцінюється як «неправильна та образлива», що 
спричиняє негайне «фізичне покарання», за яким насправді при-
ховується запланований грабіж чи розбійний напад. На етапі ви-
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словлювання погроз можна спробувати домовитися із нападниками, 
задовольнити їхні вимоги, передати майно та гроші і тим самим 
уникнути нанесення тілесних ушкоджень. Іноді позитивний ефект 
дають доброзичлива розмова і відволікання уваги, прохання від-
пустити, демонстрація відсутності скільки-небудь цінного майна. 
Дієвим заходом припинення початого посягання вважається нане-
сення ударів на випередження найбільш агресивному члену зло-
чинної групи, у тому числі застосування засобів самозахисту 
і будь-яких підручних предметів. 

Набагато складніше розпізнати наміри злочинців, які вчиняють 
грабежі та розбійні напади, поєднані з проникненням у житло та 
інше приміщення. До їх вчинення злочинці готуються, вивчають 
місцевість, спосіб життя і розпорядок дня господарів, збирають 
інформацію про рівень їхніх доходів, вичікують слушної нагоди для 
раптового нападу. При проникненні в житло злочинці одразу за-
стосовують насильство різного ступеня суспільної небезпеки до 
осіб чоловічої статі, потім зв’язують усіх присутніх, вчиняють 
тортури, а іноді й умисні вбивства. Такої участі можна уникнути за 
умови дотримання правил елементарної безпеки, а саме: не запро-
шувати до свого житла малознайомих осіб, у тому числі різного 
роду майстрів та найманих працівників; не позичати гроші особам 
із сумнівною репутацією; не поширювати інформацію про рівень 
своїх доходів, грошові заощадження, вартісні покупки, отримані 
кошти від продажу майна та ін. У разі нападу на житло рекоменду-
ють подавати гучні шумові сигнали будь-яким доступним способом, 
за наявності застосовувати зброю та інші засоби самозахисту, на-
носити тілесні ушкодження нападникам колючо-ріжучими пред-
метами широкого господарського вжитку під час спроби проник-
нення в житло, а якщо ситуація загострюється – намагатися втекти 
в будь-який спосіб. У разі коли злочинцям все-таки вдалося про-
никнути в житло або інше приміщення, слід виконувати їхні ви-
моги, указати місця збереження грошових заощаджень, передати 
майно і цінності. Категорично забороняється намагатися впізнати 
нападників за голосом і зовнішністю, називати по іменах, прізвищах 
або «кличках», зривати маски та інші засоби маскування, погрожу-
вати зверненням до поліції тощо. Такі дії ставлять потерпілих 
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у смертельну небезпеку і можуть призвести до вбивства при роз-
бійному нападі. 

Віктимологічне запобігання корисливим насильницьким зло-
чинам навряд матиме позитивний ефект, якщо не проводити про-
філактичну роботу з особами, схильними до їх вчинення. Ідеться 
про виявлення таких осіб, постановку їх на профілактичний облік 
та здійснення комплексу заходів переконання, допомоги і примусу 
з метою відвернення загрози становлення на шлях вчинення грабе-
жів та розбійних нападів. Це можуть бути профілактичні бесіди, 
відвідування за місцем проживання, здійснення спостереження 
і контролю за способом життя, колом спілкування, викриття намірів, 
застосування заходів подвійної превенції тощо [8, с. 3]. 

Висновок. Наукові рекомендації щодо запобігання грабежам 
і розбоям мають будуватися на основі даних про обстановку вчи-
нення цих злочинів, а також відомостей про контингент жертв та 
особливості їхньої поведінки перед і в момент злочинного пося-
гання. Заходи віктимологічного запобігання цим злочинам спря-
мовані на зниження віктимогенного потенціалу окремих категорій 
населення, зменшення можливостей для вчинення таких злочинів 
у певних місцях, а також дотримання правил особистої і майнової 
безпеки при взаємодії з незнайомими людьми, що викликають 
підозру.
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Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям

У статті розглянуто основні тенденції вчинення грабежів і розбоїв, дано 
віктимологічну характеристику жертв цих злочинів, проаналізовано особливості 
їхньої віктимної поведінки за конкретних обставин та запропоновано комплекс 
заходів віктимологічного запобігання. Установлено, що переважна більшість 
грабежів і розбоїв учиняються в громадських місцях злочинними групами в умовах 
неочевидності. Жертвами таких посягань стають одинокі перехожі в темний 
час доби. Частина з них поводиться віктимно. Більшість завчасно не розпізнає 
злочинні наміри нападників за характерними жестами, агресивною манерою 
поведіки або характером обстановки, що склалася на момент вчинення злочину. 
Віктимологічні рекомендації щодо зниження ризику стати жертвою злочину та 
відвернення загрози заподіння тяжких наслідків для здоров’я залежать від об-
становки, яка склалася на момент злочинного посягання, і поведінки учасників 
події злочину. Доводиться, що коли члени злочинної групи зовні виявляють ознаки 
агресії, провокують конфліктні ситуації, то іншій стороні взаємодії не слід 
піддаватися на провокації, йти на ескалацію конфлікту, вдаватися до агресивних 
дій. У разі розпочатого групового нападу рекомендується гучно звати на допо-
могу або спробувати здійснити силовий прорив та негайно покинути місце події. 
Звертається увага на те, що коли члени злочинної групи зовні агресії не виявляють, 
однак при цьому застосовують характерні прийоми відволікання уваги або шука-
ють надуманий привід для нападу, то необхідно вступити з ними у вербальний 
контакт, спробувати переконати у відсутності цінного майна, а за потреби 
наносити удари на випередження найбільш агресивно налаштованому учаснику 
нападу, використовуючи при цьому будь-які доступні засоби самозахисту. 

Застерігається про смертельну небезпеку, яку несуть розбійні напади, 
поєднані з проникненням у житло та інше приміщення. Наголошується на 
необхідності виконувати всі вимоги злочинців та спробувати в будь-який спосіб 
негайно покинути місце події. Для відбиття нападу на житло рекомендується 
застосовувати всі доступні засоби самозахисту в межах необхідної оборони. 

На особливу увагу заслуговує система заходів запобігання грабежам 
і розбійним нападам за допомогою ІТ-технологій. Пропонується створення на 
місцевому рівні системи віктимологічної безпеки, що передбачає мережу елек-
тронного та іншого інформування громадян про високий рівень загрози вчинення 
грабежів і розбоїв у конкретних місцях і проміжках часу. Локальна система 
віктимологічної безпеки потребує відповідного програмного забезпечення, що 
дозволить аналізувати поточну оперативну обстановку, моделювати типові 
ситуації, ймовірний сценарій розвитку подій і прогнозувати ймовірність вчинен-
ня грабежів та розбоїв у конкретний проміжок часу та визначених місцях.

Ключові слова: жертва злочину, грабежі і розбійні напади, обстановка 
вчинення злочину, віктимологічна безпека. 

Головкин Б. Н. Виктимологическое предотвращение грабежей и разбоев

В статье рассмотрены основные тенденции совершения грабежей и раз-
боев, охарактеризованы жертвы этих преступлений, проанализированы особен-
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ности их виктимного поведения в конкретных обстоятельствах и предложен 
комплекс мер виктимологического предупреждения. Установлено, что подавляю-
щее большинство грабежей и разбоев совершаются в общественных местах 
преступными группами в условиях неочевидности. Жертвами таких посяга-
тельств становятся одинокие прохожие в темное время суток. Часть из них 
ведет себя виктимно. Большинство же не может распознать преступные на-
мерения нападающих по характерным жестам, агрессивной манере поведения 
или особенностям сложившейся обстановки. Виктимологические рекомендации 
по снижению риска стать жертвой преступления и предотвращению угрозы 
наступления тяжких последствий прямо зависят от обстановки, сложившейся 
на момент преступного посягательства, и поведения участников преступления. 
Доказывается, что когда члены преступной группы внешне проявляют признаки 
агрессии, провоцируют конфликтные ситуации, то другой стороне взаимодей-
ствия не следует поддаваться на провокации, идти на эскалацию конфликта, 
прибегать к агрессивным действиям. В случае начавшегося группового нападения 
рекомендуется громко звать на помощь или попробовать осуществить силовой 
прорыв из окружения преступников, после чего немедленно покинуть место про-
исшествия. Обращается внимание на то, что когда члены преступной группы 
внешне агрессии не проявляют, однако при этом применяют характерные приемы 
отвлечения внимания или ищут надуманный повод для нападения, то необходимо 
вступить с ними в вербальный контакт, попытаться убедить в отсутствии 
ценного имущества, а при необходимости наносить удары на опережение наи-
более агрессивно настроенному участнику нападения, используя при этом любые 
доступные средства самозащиты.

Предостерегается о смертельной опасности, которую несут разбойные 
нападения, с проникновением в жилище или иное помещение. Подчеркивается 
необходимость выполнять все требования преступников, а также попробовать 
любым способом немедленно покинуть место происшествия. Для предотвращения 
нападения на жилье рекомендуется применять все доступные средства самоза-
щиты в пределах необходимой обороны.

Особого внимания заслуживает система мер предупреждения грабежей 
и разбойных нападений с помощью IТ-технологий. Предлагается создание на 
местном уровне системы виктимологической безопасности, предусматривающей 
сеть электронного и другого информирования граждан о высоком уровне угрозы 
совершения грабежей и разбоев в конкретных местах и промежутках времени. 
Локальная система виктимологической безопасности требует соответствую-
щего программного обеспечения, что позволит анализировать текущую опера-
тивную обстановку, моделировать типичные ситуации, вероятный сценарий 
развития событий и прогнозировать вероятность совершения грабежей и раз-
боев в конкретный промежуток времени и в определенных местах.

Ключевые слова: жертва преступления, грабежи и разбойные нападения, 
обстановка совершения преступления, виктимологическая безопасность.

Holovkin B. N. Victimological prevent looting and robberies 

The article examines the main trends of committing robberies and robberies 
provided victimological characteristics of the victims of these crimes, peculiarities of 
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provocative behavior in the particular circumstances and offered set of measures 
victimological prevention. It is established that the vast majority of looting and robberies 
committed in public crime groups in terms of non-obviousness. The victims of such attacks 
are lonely pedestrians in the dark. Some of them looked victim. Most of the advance does 
not recognize the criminal intentions of attacking the characteristic gestures, aggressive 
demeanor, or the nature of the situation prevailing at the time the offense was committed. 
Victimological recommendations to reduce the risk of becoming a victim of crime and 
the that prevention serious health effects depend on the circumstances prevailing at the 
time of assault and criminal behavior of a crime. It is proved that when members of 
criminal groups apparently show signs of aggression, provoking conflict, the other side 
of the interaction should not succumb to provocations, go to escalate the conflict to resort 
to aggressive actions. When the group started attacking recommended loud call for help 
or try to make a breakthrough power and immediately leave the scene. Attention is drawn 
to the fact that when the members of a criminal group of foreign aggression did not show 
but it used typical methods of distraction or looking contrived pretext for an attack, you 
need to join with them in verbal contact, try to persuade the lack of valuable property, 
and the need to strike to advance the most aggressive participant, using any available 
means of self-defense. Warns of the mortal danger posed by robbery, combined with 
penetration into housing and other facilities. The necessity to fulfill all the requirements 
and try criminals in any way to immediately leave the scene. To repel the attack on the 
house is recommended to use all available means of self within self-defense. Particular 
attention should be paid system of measures to prevent looting and robbery with IT 
technology. The creation of locally victimological security system that provides network 
and other electronic information to citizens on the high level of threat of looting and 
robberies in a particular place and time. Local victimological security system requires 
appropriate software that will analyze the current operational environment to simulate 
typical situations likely scenario and predict the likelihood of committing robberies and 
robberies in a specific period of time and designated places. 

Key words: victim of crime, looting and robbery, the crime situation, victimological 
safety. 

Рекомендовано до опублікування на засіданні відділу 
кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академі-
ка В. В. Сташиса НАПрН України (протокол № 7 від 
26.04.2017 р.).
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УДК 342.951:351.746.1(477)

взАЄмОДіЯ ДЕржАвНОї приКОрДОННОї СЛУжби 
УКрАїНи з іНшими прАвООхОрОННими ОргАНАми 

в прОтиДії НЕЛЕгАЛьНій мігрАції

А. Ф. Мота, кандидат юридичних 
наук, доцент, професор кафедри 
конституційного, адміністратив-
ного та міжнародного права На-
ціональної академії Державної 
прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. Нелегаль-
на міграція є явищем, яке зумовлює спільну діяльність та реакцію 
багатьох державних органів. Особливо це є характерним для охо-
рони кордону, яка в сучасних умовах передбачає взаємодію на осно-
ві послідовного контролю міграційних потоків. Так, у минулому 
році органами Державної прикордонної служби України (далі – 
Держприкордонслужба України) затримано 2 632 нелегальних мі-
гранти, серед них: за незаконне перетинання кордону – 1 040 осіб; 
за порушення правил перебування на території України – 1 528 осіб; 
за інші правопорушення – 64 особи. Відмовлено в пропуску 3 349 
іноземцям – потенційним нелегальним мігрантам. Лише протягом 
першого кварталу 2017 р. органами Державної міграційної служби 
України виявлено 1 935 нелегальних мігрантів, з яких 30 передано 
органам охорони державного кордону [1].

Складне та динамічне безпекове середовище навколо України 
вимагає створення концептуально нової моделі інтегрованого управ-
ління кордонами шляхом удосконалення співпраці визначених 
суб’єктів, більшість серед яких є правоохоронними органами. Цен-
тром взаємодії в процесі охорони державного кордону залишається 
Держприкордонслужба України, яка відповідно до положень ч. 3 
ст. 2 та ст. 271 Закону України «Про державний кордон України» 
© Мота А. Ф., 2017
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здійснює координацію діяльності військових формувань та право-
охоронних органів держави із захисту державного кордону, а також 
координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види 
контролю при перетинанні державного кордону України або беруть 
участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного 
режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон 
України [2]. 

Крім того, слід ураховувати транскордонний характер нелегаль-
ної міграції. Діяльність правоохоронних органів у сучасних умовах 
з протидії цьому негативному явищу не може бути ефективною без 
міжнародного співробітництва. Зважаючи на це, взаємодія під час 
охорони державного кордону України з відповідними органами іно-
земних держав у порядку, який установлюється міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, визначена як обов’язок Держприкордонслужби України 
(п. 26 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу 
України») [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання цієї проблеми. Взаємодія органів охорони дер-
жавного кордону протягом тривалого часу розглядалася як військо-
ва категорія. Пов’язано це було з її розумінням як принципу вій-
ськового мистецтва, з дотриманням якого виконувалися завдання 
військ (сил) для досягнення мети бою (операції) [4; 5]. Після про-
голошення незалежності Україною діяльність з охорони державно-
го кордону набула яскраво вираженого правоохоронного характеру, 
що в першу чергу було пов’язано з необхідністю протидії нелегаль-
ній міграції. Проте навіть за таких умов взаємодія Держприкордон-
служби України з іншими суб’єктами розглядалася на основі розу-
міння військових закономірностей [6]. Лише протягом останнього 
часу з’явилися наукові дослідження, присвячені аналізу правоохо-
ронної складової взаємодії Держприкордонслужби України з різни-
ми державними органами України та інших держав. До числа таких 
слід віднести дисертації В. Л. Зьолки, І. П. Кушнір, Б. М. Марченка, 
Р. М. Ляшука, В. В. Половнікова, Л. В. Серватюк, а також публікації 
в періодичних виданнях М. О. Короля, В. О. Назаренка, І. М. Пас-
тернака, В. В. Чумака тощо. Крім того, теоретичною основою до-
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сліджень взаємодії Держприкордонслужби України з іншими право-
охоронними органами є праці таких вчених і практиків, як 
Д. Е. Аблязов, А. І. Білас, В. І. Василинчук, В. Я. Горбачевський, 
С. К. Гречанюк, В. І. Дубина, О. Ф. Кобзар, М. М. Орлов, І. В. Чи-
гирин, В. Х. Ярмакі та ін.

Окреслення невиділених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Участь у боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю та протидія незаконній міграції на дер-
жавному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних 
районів є однією з основних функцій Держприкордонслужби Укра-
їни [3]. Однак її реалізація можлива лише у взаємодії з іншими 
правоохоронними органами. Особливості такої діяльності потребу-
ють ґрунтовного наукового осмислення, що є важливим також 
з огляду на нові завдання, пов’язані з діяльністю органів охорони 
державного кордону на адміністративній межі з Автономною Рес-
публікою Крим та в районі проведення антитерористичної операції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Стаття 
має на меті встановити особливості діяльності Держприкордонслуж-
би України з протидії нелегальній міграції у взаємодії з іншими 
правоохоронними органами. Правове регулювання в цьому напрямі 
зазнає суттєвих перетворень, зумовлених рядом чинників, переважно 
управлінського характеру, а також необхідністю юридичної реакції 
на нові виклики із забезпечення національної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Взаємодія є полігалузевою кате-
горією. З філософської точки зору, що забезпечує універсальне 
розуміння, взаємодія розглядається як «особливий тип відношення 
між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші 
об’єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку 
кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його ста-
ну» [7, с. 77].

Особливого поширення взаємодія набула в процесі державного 
управління. «Змістом управлінських відносин є особливого роду 
діяльність людей, що виступає у вигляді взаємодії сторін відносин 
(суб’єктів і об’єктів управління)» [8, с. 38].

Поряд із цим простежується використання взаємодії як елемен-
ту управління правоохоронними органами. Сьогодні правовою 
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основою, яка визначає координаційний центр такого різновиду 
державного управління, є підзаконний нормативно-правовий акт – 
Схема спрямування і координації діяльності центральних органів 
виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних 
членів Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабі-
нету Міністрів України № 442 від 10 вересня 2014 р. Відповідно до 
п. 4 розд. ІІІ цього документа через Міністра внутрішніх справ 
спрямовується і координується діяльність: Адміністрації Державної 
прикордонної служби України, Державної міграційної служби Укра-
їни, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Націо-
нальної поліції України [9].

У сучасних умовах управлінські аспекти взаємодії у сфері охо-
рони державного кордону набули нової якості. У діяльність уповно-
важених органів уведено поняття «інтегроване управління кордо-
нами». Такий підхід став відображенням європейської практики 
організації співпраці в реалізації державної політики у сфері без-
пеки державного кордону. Разом з тим інтегроване управління 
кордонами розглядають як комплексну відповідь на глобальні, ре-
гіональні, національні виклики безпеці в прикордонній сфері, до 
яких віднесено комплекс питань імміграції (нелегальної, трудової 
або економічної, соціальна адаптація) [10, с. 12].

Однак протидія нелегальній міграції, як і будь-який інший 
різновид правоохоронної діяльності, передбачає обов’язковий 
процесуальний аспект. Еволюційний розвиток Держприкордон-
служби України засвідчує намагання сформувати завершений 
комплекс повноважень цього правоохоронного органу спеціаль-
ного призначення з протидії нелегальній міграції. Зокрема, по-
садові особи органів та підрозділів охорони державного кордону 
уповноважені складати протоколи та розглядати справи про адмі-
ністративні правопорушення за ч. 2 ст. 203 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) – недодержання 
іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку 
реєстрації або порушення встановленого терміну перебування 
в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон 
України. Крім того, вказані посадові особи складають протоколи 
про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання 
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державного кордону України (ст. 2041 КУпАП), порушення по-
рядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду 
з неї (ст. 2042 КУпАП), а також про значну кількість інших право-
порушень, пов’язаних з нелегальною міграцією [11]. Повний цикл 
процесуальних повноважень – від виявлення правопорушення до 
застосування стягнення – передбачено для органів Держприкор-
донслужби України за Законом України «Про відповідальність 
перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських пере-
везень» [12]. 

Проте Держприкордонслужба повинна взаємодіяти з іншими 
правоохоронними органами, які мають слідчий апарат або здійсню-
ють нагляд за додержанням законів при застосуванні адміністратив-
но-примусових заходів. На виконання завдань на державному кор-
доні та адміністративній межі з Автономною Республікою Крим 
органи і підрозділи охорони державного кордону України виявляють 
злочинні діяння, що можуть сприяти нелегальній міграції. У 2016 р. 
ними зафіксовано 1 981 кримінальне правопорушення (у 2015 р. – 
1 974), зокрема: за ст. 358 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут 
чи використання підроблених документів) – 709 випадків, збіль-
шення на 3 % (2015 р. – 686); за ст. 332 КК України (незаконне пере-
правлення осіб через державний кордон України) – 139 випадків, 
збільшення на 25 % (2015 р. – 111); за ст. 149 КК України (торгівля 
людьми або інша незаконна угода щодо людини) – 19 випадків, 
збільшення на 46 % (2015 р. – 13).

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби здатні 
не лише суттєво впливати на стан транскордонної злочинності, але 
й припиняти правопорушення, що не становлять суспільної небез-
пеки, та забезпечувати інших суб’єктів інтегрованого управління 
кордонами необхідною інформацією. Проте основне їхнє призна-
чення – процесуальна взаємодія з органами безпеки та Національної 
поліції. Саме слідчі органів Національної поліції провадять досудове 
розслідування вказаних вище кримінальних правопорушень. Опе-
ративні співробітники здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні 
слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим 
дорученням слідчого, прокурора. Вони не мають права здійснювати 
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процесуальні дії в кримінальному провадженні за власною ініціа-
тивою [13]. 

У процесі процесуальної взаємодії з прокуратурою можуть бути 
реалізовані важливі повноваження Держприкордонслужби України 
адміністративно-правового характеру. Так, на строк до трьох діб 
з письмовим повідомленням прокурора протягом 24 годин з момен-
ту затримання органами прикордонної служби може бути затрима-
но нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули або зробили 
спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили 
порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та ви-
їзду з неї, порушили правила перебування в Україні або транзитно-
го проїзду через територію України, та в разі вчинення такими 
особами деяких інших адміністративних правопорушень [11].

Така взаємодія нормативно регламентована у випадках прий-
няття органом охорони державного кордону рішення про примусо-
ве повернення в країну походження або третю країну іноземців та 
осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих при-
кордонних районів під час спроби або після незаконного перети-
нання державного кордону України. Відповідно до ч. 1 ст. 26 За-
кону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» про підстави прийняття такого рішення протягом 24 годин 
повинен бути повідомлений прокурор [14].

Висновки і перспективи подальших розвідок. Взаємодія 
Держприкордонслужби України з іншими правоохоронними орга-
нами щодо протидії нелегальній міграції має управлінський та 
процесуальний характер. Вона заснована на підходах у спрямуван-
ні та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, 
а також повинна враховувати чинники, що впливають на безпеку 
в прикордонній сфері. Крім того, органи охорони державного кор-
дону, що взаємодіють, мають можливість реалізувати процесуальні 
повноваження як реакцію на дії нелегальних мігрантів та осіб, які 
організовують або сприяють незаконному перетинанню кордону. 
Перспективно можуть бути досліджені міжнародні аспекти взаємо-
дії органів прикордонної охорони, а також взаємодія з іншими 
державними, зокрема судовими, органами в процесі протидії по-
рушенням у міграційній сфері. 
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Мота А. Ф. Взаємодія Державної прикордонної служби України з іншими 
правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції

У статті розглянуто взаємодіючу діяльність Державної прикордонної 
служби України в протидії нелегальній міграції. Здійснено аналіз нормативних 
основ співпраці у сфері охорони державного кордону. Автор зосереджує увагу на 
дослідженні окремих аспектів взаємодії органів, призначених для охорони держав-
ного кордону, з іншими правоохоронними органами.

Актуальність обраного для дослідження напряму обґрунтовано статистич-
ними даними оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби 
України.

Насамперед взаємодія охарактеризована як категорія, що має значення для 
управління правоохоронною системою. З’ясовано, що координація діяльності 
правоохоронних органів заснована на нормативній регламентації діяльності цен-
тральних органів виконавчої влади. Поряд із цим на взаємодію в протидії 
нелегальній міграції впливає інтегроване управління кордонами.

Окремо проаналізовано здійснення повноважень різними правоохоронними ор-
ганами з притягнення до відповідальності нелегальних мігрантів. Незважаючи на 
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завершений комплекс повноважень з протидії окремим правопорушенням, пов’язаним 
з нелегальною міграцією, Державна прикордонна служба України повинна взаємодіяти 
з іншими органами, які мають слідчий апарат або здійснюють нагляд за додержан-
ням законів при застосуванні адміністративно-примусових заходів.

Зроблено висновок про те, що взаємодія органів охорони державного кордо-
ну з іншими правоохоронними органами щодо протидії нелегальній міграції має 
управлінський та процесуальний характер. 

Ключові слова: взаємодія, прикордонна служба, нелегальна міграція, право-
охоронний орган. 

Мота А. Ф. Взаимодействие Государственной пограничной службы 
Украины с другими правоохранительными органами в противодействии не-
легальной миграции

В статье рассмотрена взаимодействующая деятельность Государственной 
пограничной службы Украины в противодействии нелегальной миграции. Осу-
ществлен анализ нормативных основ сотрудничества в сфере охраны государ-
ственной границы. Автор сосредоточивает внимание на исследовании отдельных 
аспектов взаимодействия органов, предназначенных для охраны государственной 
границы, с другими правоохранительными органами.

Актуальность выбранного для исследования направления обоснована ста-
тистическими данными оперативно-служебной деятельности Государственной 
пограничной службы Украины.

Прежде всего взаимодействие характеризируется как категория, имеющая 
значение для управления правоохранительной системой. Установлено, что коор-
динация деятельности правоохранительных органов основана на нормативной 
регламентации деятельности центральных органов исполнительной власти. 
Наряду с этим на взаимодействие в противодействии нелегальной миграции 
влияет интегрированное управление границами.

Отдельно проанализировано осуществление полномочий различными право-
охранительными органами по привлечению к ответственности нелегальных 
мигрантов. Несмотря на завершенный комплекс полномочий по противодействию 
отдельным правонарушениям, связанным с нелегальной миграцией, Государствен-
ная пограничная служба Украины должна взаимодействовать с другими органа-
ми, имеющими следственный аппарат или осуществляющими надзор за соблюде-
нием законов при применении административно-принудительных мер.

Сделан вывод о том, что взаимодействие органов охраны государственной 
границы с другими правоохранительными органами по противодействию неле-
гальной миграции имеет управленческий и процессуальный характер.

Ключевые слова: взаимодействие, пограничная служба, нелегальная мигра-
ция, правоохранительный орган.

Mota A. F. Interaction of the State Border Guard Service Ukraine and other law 
enforcement agencies in counteraction illegal migration

Interacting activities of the State Border Guard Service of Ukraine in counteraction 
illegal migration are considered in the article. Normative bases of cooperation in the 
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sphere of state border protection are analyzed. The author focuses attention on the 
research of certain aspects of interaction designed to protect the state border with other 
law enforcement agencies.

Actuality of the chosen research direction proved statistics of operational activity 
of the State Border Guard Service of Ukraine.

First of all, the interaction is described as a category that is important for the 
management the law enforcement system. Coordination of activity of law enforcement 
agencies is based on normative regulation of the central executive authorities. In 
addition, the integrated border management commits an impact on cooperation in 
combating illegal migration.

Exercise of the different powers of law enforcement agencies from prosecution 
illegal immigrants is analyzed separately. The State Border Guard Service of Ukraine 
has to cooperate with other bodies which are investigating unit or exercising supervision 
the observance of laws at application of administrative and enforcement measures, 
despite the completed set of powers to counteract certain offences connected with illegal 
migration. The conclusion has been done about the interaction of border protection 
agencies with other law enforcement agencies as for counteraction illegal migration has 
management and procedural nature.

Key words: interaction, Border Service, illegal migration, law enforcement agency.

Рекомендовано до опублікування на засіданні кафе-
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УДК 343.982 

прОбЛЕми вДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОвО-тЕхНічНОгО 
зАбЕзпЕчЕННЯ СЛіДчОї ДіЯЛьНОСті

В. М. Шевчук, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафе-
дри криміналістики Національно-
го юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, старший на-
уковий співробітник відділу до-
слідження проблем криміналь-
ного процесу, криміналістики та 
судоустрою Науково-дослідно-
го інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України

Постановка проблеми. Оптимізація та підвищення ефектив-
ності слідчої діяльності зумовлюються складним комплексом чин-
ників, серед яких вагомого значення набувають належне науково-
технічне забезпечення, своєчасне теоретичне осмислення нових 
напрямів удосконалення слідчої діяльності та оновлення існуючих 
криміналістичних досліджень з урахуванням сучасних потреб прак-
тики. Тому в умовах реформування кримінального процесуального 
законодавства та структурно-функціональної перебудови системи 
органів досудового розслідування особливої уваги потребує проб-
лематика розробки нових та вдосконалення існуючих методів науко-
во-технічного забезпечення розслідування злочинів, а також фор-
мування чітких рекомендацій з їх запровадження в практичну ді-
яльність. 

Водночас вивчення, аналіз та подальше опрацювання результа-
тів сучасних наукових досліджень цієї проблематики свідчать, що 
на сьогодні в криміналістиці недостатньо приділяється уваги ана-
лізу теоретичних положень науково-технічного забезпечення слідчої 
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діяльності, зокрема пошуку напрямів оптимізації діяльності органів 
досудового розслідування в протидії злочинності за рахунок упро-
вадження досягнень науково-технічного прогресу. Наукового роз-
роблення потребують проблеми використання окремих теоретичних 
концепцій у практичній діяльності слідчих, зокрема системно-ді-
яльнісного, евристичного та технологічного підходів, які потребу-
ють більш інтенсивного впровадження в практичну діяльність 
слідчих підрозділів. Особливої актуальності набувають проблеми 
вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності, 
які пов’язані із розробленням новітніх інформаційних технологій 
та впровадженням їх у практику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у розроблення теоретико-прикладних засад науково-технічного за-
безпечення слідчої діяльності внесли відомі вчені-криміналісти: 
В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, П. Д. Біленчук, В. Г. Гончаренко, В. А. Жу-
равель, А. В. Іщенко, Є. П. Іщенко, Н. І. Клименко, В. О. Коновало-
ва, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, М. В. Сал-
тевський, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. Разом 
із тим існує ряд теоретичних та практичних проблем науково-тех-
нічного забезпечення слідчої діяльності, які залишаються нероз-
робленими або належать до дискусійних. Крім того, простежують-
ся тенденції відставання теоретичних розробок від практики за-
стосування новітніх інформаційних технологій, науково-технічних 
засобів, можливостей удосконалення вже існуючих методів, засобів 
і методик їх застосування в досудовому розслідуванні, спрямованих 
на оптимізацію слідчої діяльності. Викладене й визначило вибір 
теми дослідження та дозволило віднести розглядувані проблеми до 
актуальних. 

Метою статті є дослідження питань удосконалення науково-
технічного забезпечення слідчої діяльності, які пов’язані із розроб-
ленням новітніх інформаційних технологій та упровадженням їх 
у практику. Створення та запропонування модуля «Тактичні опера-
ції» сприятиме вдосконаленню інформаційно-технологічного про-
грамного комплексу «Автоматизоване робоче місце слідчого “Ін-
сайт”», розширить межі реалізації в практичній діяльності слідчого 
сучасних інноваційних проектів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із найбільш 
перспективних напрямів оптимізації слідчої діяльності є застосу-
вання автоматизованих інформаційних систем, створення різно-
манітних програмно-технічних продуктів, спрямованих на підви-
щення ефективності розкриття, розслідування та профілактику 
злочинів. Запровадження й поширення такого роду інформаційних 
систем у першу чергу спрямовано на оптимізацію роботи слідчого, 
уніфікацію й автоматизацію документообігу, збереження докумен-
тів. Серед таких проектів особливе місце посідає розроблення й ви-
користання системи «Автоматизоване робоче місце слідчого» (далі – 
АРМ слідчого), головним завданням якої є забезпечення підтримки 
в прийнятті рішень. До структури АРМ слідчого входять інформа-
ційно-довідкові, інформаційно-пошукові й інформаційно-консуль-
таційні системи [9, с. 125–128]. Застосування такого АРМ слідчого 
дає йому можливість використовувати інформацію: 1) нормативну, 
що міститься в кримінально-правовому і процесуальному законах, 
а також в інших нормативно-правових актах; 2) методичну, зосере-
джену в спеціальній літературі, що містить рекомендації з розслі-
дування окремих видів злочинів; 3) доказову, яка надходить із про-
цесуальних джерел і містить необхідні відомості про обставини 
розслідуваного злочину; 4) оперативну, що міститься в непроцесу-
альних джерелах; 5) довідкову, яка охоплює відомості про слідчу 
дільницю, район, область, а також певну інформацію про організа-
ції й підприємства, правоохоронні органи, експертні установи тощо 
[3, с. 361].

Такого роду системи надають суб’єкту розслідування безліч 
переваг у виконанні його професійних функцій. Зокрема, істотно 
скорочують часові витрати слідчого на пошук необхідної інформа-
ції, значно мінімізують помилки. Вони оптимізують його роботу 
в цілому, підвищують її якість і тим самим сприяють виробленню 
і прийняттю своєчасних, обґрунтованих і найбільш раціональних 
рішень у ході розслідування злочинів. У зв’язку із цим, на нашу 
думку, подальше вивчення й розроблення такого АРМ слідчого, яке 
буде відповідати сучасним умовам всього процесу розслідування 
злочинів, убачається актуальним і необхідним. Основним призна-
ченням програмного забезпечення АРМ слідчого повинна виступа-
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ти комплексна автоматизація діяльності слідчих органів, а головна 
мета його розробки, створення й використання полягає в наданні 
інформаційної підтримки слідчим при виконанні ними своїх функ-
ціональних обов’язків [2, с. 114–116].

АРМ слідчого можна визначити як сукупність інформаційно-
програмно-технічних засобів, що надають слідчому підтримку 
в прийнятті рішень у процесі розслідування злочинів, автоматизу-
ють інформаційне забезпечення його процесуальної діяльності. 
Структура АРМ слідчого передбачає наявність таких систем: а) тех-
нічних засобів, що складаються із засобів обчислювальної, комуні-
каційної, організаційної техніки й технічних засобів спеціального 
призначення; б) програмних засобів, що складаються із системного 
(загального) і прикладного (спеціального) програмного забезпечен-
ня; в) техніко-криміналістичного, методичного й тактичного забез-
печення; г) загальних і спеціальних інформаційно-довідкових баз 
знань та ін. Так, система технічних засобів АРМ слідчого склада-
ється з комп’ютера з периферійним обладнанням і відповідним 
програмним забезпеченням та комплексу техніко-криміналістичних 
засобів виявлення, дослідження й фіксації доказової інформації. 
Загальне програмне забезпечення «керує» роботою комп’ютера та 
його окремих частин, прикладне (спеціальне) – використовують для 
вирішення окремих завдань [8, с. 194–202].

Завдання АРМ слідчого охоплюють: 1) пошуки криміналістич-
но значущої інформації з метою розкриття, розслідування й попе-
редження злочинів; 2) формування й ведення баз даних, які містять 
різні відомості про події, осіб та організації, а також іншу необхід-
ну інформацію, що стосується розслідуваних злочинів; 3) підви-
щення об’єктивності криміналістично значущої інформації, що 
міститься в базах даних; 4) налагодження єдиної технології обліку 
й накопичення слідчої інформації; 5) інформаційне забезпечення 
ведення кримінальних проваджень (пошуки необхідної інформації 
за різними критеріями й умовами, що вводяться слідчим, у взаємо-
залежних банках даних, а також видача відібраної інформації); 
6) забезпечення захисту від несанкціонованого доступу та схорон-
ності інформації; 7) постійне поповнення і своєчасне відновлення 
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інформаційних фондів користувачів; 8) максимальне спрощення 
процедури введення документів у базу даних (у тому числі і з па-
перових носіїв) з одночасною перевіркою й установкою зв’язків 
і залежностей між об’єктами, що вводяться, і вже занесеними 
об’єктами обліку; 9) проведення аналітичної роботи з виявлення 
прихованих зв’язків і залежностей, а також виявлення ланцюжків 
злочинних дій і подій по розслідуваних кримінальних проваджен-
нях.

Серед функцій АРМ слідчого виокремлюють: 1) оргтехнічну, 
яка дозволяє: а) здійснювати планування розслідування по кримі-
нальних справах, що перебувають у провадженні одного слідчого; 
б) найбільш оптимально розподілити навантаження слідчого про-
тягом робочого дня, а також на перспективу; в) забезпечувати конт-
роль за строками розслідування кримінальних проваджень. Вико-
нанню цієї функції відповідає підсистема АРМ слідчого «Поточний 
контроль». Крім того, оргтехнічна функція забезпечується також 
підсистемою «Документи», що містить зразки процесуальних до-
кументів, а також докази по кримінальних провадженнях; 2) довід-
кову, яка містить інформацію про: а) попереднє дослідження слідів 
злочину; б) методики розслідування; в) види експертиз; г) іншу 
додаткову інформацію, необхідність у якій може виникнути. Ви-
конання цієї функції забезпечує підсистема «Довідка»; 3) контролю-
ючу, що забезпечує автоматичну кваліфікацію злочинів і перевірку 
доказовості обставин, які підлягають установленню в процесі роз-
слідування. За реалізацію цієї функції відповідає підсистема «Конт-
роль за якістю розслідування»; 4) консультативну, що забезпечує 
слідчого програмами розслідування і алгоритмами дій у відповідних 
ситуаціях, рекомендаціями з тактики проведення окремих слідчих 
дій, відомостями з криміналістичних характеристик, системами 
типових версій та ін.; 5) пошукову, що надає можливість оператив-
ного відшукання необхідної для розслідування інформації як довід-
кового, так і доказового значення за рахунок підключення АРМ до 
регіональної і єдиної відомчої інформаційної мережі. 

Сьогодні науковцями-розробниками пропонуються різні моди-
фікації АРМ слідчого. На окрему увагу заслуговує структура сис-
теми «Автоматизоване робоче місце слідчого “Розслідування”» [4, 
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с. 22–23], яка складається із сукупності елементів окремих кримі-
налістичних методик розслідування конкретних видів злочинів 
(криміналістичних характеристик, типових слідчих ситуацій, типо-
вих слідчих версій). Система дозволяє автоматизувати процес скла-
дання (оформлення) процесуальних та інших документів, провести 
аналіз матеріалів кримінального провадження, їх систематизувати, 
здійснити пошуки й зіставлення епізодів, прізвищ, кличок, дат тощо.

Разом із тим, незважаючи на безсумнівні переваги впроваджен-
ня зазначених систем АРМ у практику діяльності слідчого, при їх 
створенні і застосуванні мають місце певні складнощі та недоліки, 
про які зазначається у спеціальній літературі [5; 6, с. 63–65; 1, 
с. 98–100]. Указані недоліки певною мірою враховані при розроб-
ленні програмно-інформаційної системи «АРМ слідчого “Інсайт”», 
до структури якої входять такі 12 блоків: «Законодавство» – норма-
тивно-правові акти, які регулюють діяльність слідчого; «Доку-
мент» – зразки процесуальних документів; «Слідчі дії» – процесу-
альна регламентація й тактика слідчих дій, зразки планів і схем 
місця події й умовні позначення об’єктів; «Науково-технічні засо-
би» – техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового 
слідства; «Судові експертизи» – підготовка матеріалів для призна-
чення судових експертиз і типові запитання; «Слідча практика»; 
«Криміналістичні методики» – методики розслідування окремих 
видів злочинів; «Навчання» – програми-тренажери, тести для пере-
вірки рівня знань з криміналістики; навчальні відеофільми; «Слов-
ник термінів» – словник термінів з криміналістики, «Бібліографія»; 
«Правоохоронні органи й експертні установи» – основні відомості 
й адреси; «додаткова корисна інформація». Головне завдання цієї 
системи – забезпечення підтримки прийняття рішень [10, с. 252–
264]. «АРМ слідчого “Інсайт”» розміщено в мережі Інтернет.

Створенню програмно-інформаційної системи «АРМ слідчого 
“Інсайт”» передували підготовка окремих модулів у вигляді баз 
знань та інформаційно-пошукових систем і побудова детального 
алгоритму, за яким у подальшому програмістами складався спеці-
альний програмний продукт, який і забезпечив роботу цього алго-
ритму в сучасних інформаційних системах. Автори-розробники – 
науковці лабораторії «Використання сучасних досягнень науки 
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й техніки у боротьбі зі злочинністю» Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України на підставі дослідження всього процесу створення 
інформаційних технологій для правоохоронних органів (у тому 
числі АРМ) та їх певних етапів виокремили ряд принципів, на яких 
ґрунтується запропонована система, а саме: 1) відповідність алго-
ритму, що є фундаментом для створення певної інформаційної 
технології; 2) модульність і системність (підсистеми створюють 
у вигляді окремих модулів за функціональним призначенням, які 
можуть використовуватися як самостійно, так і в комплексі); 3) адап-
тованість до сучасних операційних систем та інших програмних 
продуктів; 4) можливість переведення на іншу мову програмування 
(в тому числі на мову наступних поколінь); 5) простота у викорис-
танні й надійність, що дозволяє слідчому, який має навички корис-
тувача ПЕОМ середнього рівня, без сторонньої допомоги викорис-
товувати АРМ слідчого.

Системне і спеціальне програмне забезпечення «АРМ слідчого 
“Інсайт”» дозволяє слідчому додатково створювати власні бази 
даних, складати процесуальні документи і звіти (у тому числі з ви-
користанням графічного матеріалу), будувати плани і схеми, моде-
лювати об’єкти і події, дуже швидко здійснювати запити й пошуки 
відомостей щодо окремих осіб, об’єктів і подій, досліджувати аудіо- 
й відеозаписи, фотознімки, графічні об’єкти та ін. [8, с. 194–202].

Незважаючи на достатньо позитивний досвід інформатизації 
слідчої діяльності останнім часом, необхідно констатувати нагаль-
ну потребу в подальшому вдосконаленні розроблюваних інформа-
ційних систем і створенні належних умов для їхньої успішної реа-
лізації. Виходячи з того, що «АРМ слідчого – це система відкрито-
го типу, що дає можливість включати в базу даних нові відомості 
й коригувати існуючі» [11, с. 288–299], вважаємо за доцільне допов-
нити програмно-інформаційну систему «АРМ слідчого “Інсайт”» 
окремим модулем «Тактичні операції», передбачивши його в блоці 
«Криміналістичні методики». До того ж доцільним є створення АРМ 
судді, передбачивши в його структурі модуль «Тактичні операції». 
На підтримку викладеної пропозиції можна навести позитивні при-
клади щодо створення алгоритмізованих типових моделей ряду 
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тактичних операцій, окремі з яких уведені в пам’ять ЕОМ («Вияв-
лення», «Атрибуція трупа», «Викриття», «Контрольна закупівля», 
«Розшук» та ін.) [12, с. 49].

На нашу думку, модуль «Тактичні операції» має складатися 
з двох рівнів, компонентів: 1) загальні тактичні операції, які можна 
застосовувати при розслідуванні будь-якого злочину: «Установлен-
ня способу вчинення кримінального правопорушення», «Установ-
лення особи злочинця», «Установлення мотивів учинення злочину», 
«Установлення місця і часу вчинення кримінального правопорушен-
ня», «Установлення співучасників злочинця», «Затримання злочин-
ця на місці злочину», «Розшук особи, яка зникла з місця події 
і переховується від слідства», «Перевірка алібі підозрюваного», 
«Установлення свідків», «Перевірка обмови», «Нейтралізація проти-
дії розслідуванню з боку зацікавлених осіб» та ін.; 2) предметні 
тактичні операції, що провадяться при розслідуванні окремих видів 
злочинів. Так, приміром, при розслідуванні службових злочинів 
у митній сфері залежно від проміжних (локальних) завдань на по-
чатковому етапі можна виокремити такі тактичні операції: «Затри-
мання злочинця на місці вчинення злочину з речовим доказом», 
«Викриття вимагання неправомірної вигоди за добровільною заявою 
особи, яка його дає», «Викриття неналежного проведення митного 
огляду службовою особою внутрішнього митного органу», «Ви-
криття незаконного випуску у вільний обіг посадовою особою 
внутрішньої митниці товарів без митного оформлення», «Установ-
лення й викриття незаконного випуску товарів зі складів тимчасо-
вого зберігання»; «Установлення й викриття фіктивного знищення 
товарів», «Установлення та викриття незаконного митного оформ-
лення, вчиненого шляхом використання фіктивних сертифікатів на 
товари», «Виявлення зв’язків організованої злочинної групи», «Ви-
криття злочинця», «Документ», «Контрольована поставка наркоти-
ків» та ін. [7, с. 18–24].

Тактичні операції ситуаційно зумовлені, тому слід ураховувати 
слідчі ситуації, що виникають у процесі розслідування службових 
злочинів у митній сфері. Залежно від обсягу і змісту даних, що по-
служили підставою для початку кримінального провадження, а та-
кож інформації про злочинця пропонуються три найбільш типові 

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



116

слідчі ситуації початкового етапу розслідування: а) існують достат-
ні дані про вчинення службового злочину в митних органах, відома 
особа, яка його вчинила; б) відомо, що вчинено службовий злочин 
у митних органах, але особа, яка його вчинила, невідома або інфор-
мація про неї обмежена; в) відомо, що вчинено службовий злочин 
у митних органах, є відомості про злочинця, але той зник з місця 
події. Стосовно вказаних слідчих ситуацій пропонують відповідні 
за змістом і специфікою тактичні операції.

При розробленні тактичних операцій стосовно розслідування 
окремих видів злочинів, їх апробації на практиці відповідну інфор-
мацію необхідно надавати до бази даних реєстратору, який і буде 
вносити запропоновані тактичні операції до модуля «Тактичні опе-
рації» в окремі криміналістичні методики з урахуванням таких еле-
ментів: а) етапи розслідування, б) слідчі ситуації, в) проміжні тактич-
ні завдання, г) зміст тактичної операції, д) особи, які взаємодіють при 
проведенні тактичної операції, е) план тактичної операції. У запро-
понованій системі мають розміщуватися розроблені, апробовані на 
практиці тактичні операції. У даному разі йдеться не про науковий 
пошук або розроблені «навчальні продукти» криміналістики, а про 
апробовані та рекомендовані до практичного використання доробки, 
які адаптовані до практичних цілей слідчої діяльності.

Висновки. Дослідження, здійснене в межах цієї статті, дозволяє 
зробити висновки про те, що науково-технічне забезпечення слідчої 
діяльності як складова частина криміналістичного забезпечення має 
важливе значення для оптимізації діяльності органів досудового 
розслідування в протидії злочинності за рахунок упровадження до-
сягнень науково-технічного прогресу. У зв’язку з цим особливо акту-
альними є питання розроблення новітніх інформаційних технологій, 
науково-технічних засобів, пропонування нових та удосконалення 
вже існуючих способів, методів і методик їх застосування. Упро-
вадження сучасних інформаційних технологій у слідчу діяльність 
тісно пов’язане з використанням автоматизованих інформаційних 
систем. Зазначені системи забезпечують підтримку прийняття 
рішень та активізацію мисленневої і інтелектуальної діяльності 
слідчого щодо висунення та перевірки слідчих версій й обрання 
оптимальних систем слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
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(розшукових) дій з вирішення слідчих ситуацій, розв’язання так-
тичних завдань і т. д., тобто сприяють раціоналізації слідчої діяль-
ності та підвищенню ефективності досудового розслідування. Тому, 
з нашої точки зору, створення модуля «Тактичні операції» сприя-
тиме вдосконаленню інформаційно-технологічного програмного 
комплексу «АРМ слідчого “Інсайт”», розширить межі реалізації 
в практичній діяльності слідчого сучасних інноваційних проектів, 
послужить належним підґрунтям у прийнятті рішень відповідно до 
ситуацій розслідування окремих видів злочинів, зменшить імовір-
ність допущення ним помилок, збільшить ефективність його праці, 
оптимізує таку діяльність. 
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следственных подразделений. Юрист-онлайн: электрон. юрид. журн., 2005.  
URL: http://www.shkolny.com/ispolzovanie-noveyshih-tehnology-v-rabote-
sledstvennyih-podrazdeleniy (дата звернення: 02.11.2007).

6. Разумовская Е. А. Назначение и возможности программного комп-
лекса «Автоматизированное рабочее место следователя». Криминалистъ. 
2008. № 1. С. 63–65.

7. Шевчук В. М. Проблеми тактичних операцій під час розслідування 
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Шевчук В. М. Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення 
слідчої діяльності 

У статті досліджуються проблеми вдосконалення науково-технічного за-
безпечення слідчої діяльності, які пов’язані із розробленням новітніх інформаційних 
технологій та впровадженням їх у практику. Обґрунтовується, що одним із 
найбільш перспективних напрямів оптимізації слідчої діяльності є створення та 
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застосування автоматизованих інформаційних систем, спрямованих на підвищення 
ефективності розкриття, розслідування та профілактику злочинів. Запрова-
дження й поширення такого роду інформаційних систем у першу чергу спрямова-
но на оптимізацію роботи слідчого, уніфікацію й автоматизацію документообігу, 
збереження документів. Серед таких проектів особливе місце посідає розроблен-
ня й використання системи «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Запропоновано доповнити програмно-інформаційну систему «АРМ слідчого 
“Інсайт”» окремим модулем «Тактичні операції», передбачивши його у блоці 
«Криміналістичні методики». Модуль «Тактичні операції» має складатися з двох 
рівнів, компонентів: 1) загальні тактичні операції, які можна застосовувати при 
розслідуванні будь-якого злочину; 2) предметні тактичні операції, що провадять-
ся при розслідуванні окремих видів злочинів. Створення та запропонування моду-
ля «Тактичні операції» сприятимуть вдосконаленню інформаційно-технологічного 
програмного комплексу «АРМ слідчого “Інсайт”», розширять межі реалізації 
в практичній діяльності слідчого сучасних інноваційних проектів. 

При розробленні тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів 
злочинів, їх апробації на практиці відповідну інформацію необхідно вносити до 
модуля «Тактичні операції» в окремі криміналістичні методики з урахуванням 
таких елементів: а) етапи розслідування; б) слідчі ситуації; в) проміжні тактичні 
завдання; г) зміст тактичної операції; д) особи, які взаємодіють при проведенні 
тактичної операції; е) план тактичної операції. У запропонованій системі мають 
розміщуватися розроблені, апробовані на практиці тактичні операції. У даному 
разі йдеться не про науковий пошук або розроблені «навчальні продукти» 
криміналістики, а про апробовані та рекомендовані до практичного використан-
ня доробки, адаптовані до практичних цілей слідчої діяльності.

Ключові слова: науково-технічне забезпечення, слідча діяльність, 
інформаційні технології, тактичні операції, АРМ слідчого, оптимізація 
розслідування.

Шевчук В. М. Проблемы усовершенствования научно-технического обес-
печения следственной деятельности

В статье исследуются проблемы усовершенствования научно-техническо-
го обеспечения следственной деятельности, связанные с разработкой новейших 
информационных технологий и внедрением их в практику. Обосновывается, что 
одним из наиболее перспективных направлений оптимизации следственной дея-
тельности является создание и применение автоматизированных информацион-
ных систем, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследо-
вания и профилактики преступлений. Внедрение и распространение такого рода 
информационных систем в первую очередь направлено на оптимизацию работы 
следователя, унификацию и автоматизацию документооборота, хранения доку-
ментов. Среди таких проектов особое место занимает разработка и использо-
вание системы «Автоматизированное рабочее место следователя».

Программно-информационную систему «АРМ следователя “Инсайт”» пред-
ложено дополнить отдельным модулем «Тактические операции», предусмотрев 
его в блоке «Криминалистические методики». Модуль «Тактические операции» 
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должен состоять из двух уровней, компонентов: 1) общие тактические операции, 
которые можно применять при расследовании любого преступления; 2) пред-
метные тактические операции, проводимые при расследовании отдельных видов 
преступлений. Создание и дальнейшее иcпользование модуля «Тактические опера-
ции» будут способствовать совершенствованию информационно-технологиче-
ского программного комплекса «АРМ следователя “Инсайт”», расширят возмож-
ности реализации в практической деятельности следователя современных 
инновационных проектов.

При разработке тактических операций по расследованию отдельных видов 
преступлений, их апробации на практике соответствующую информацию необ-
ходимо вносить в модуль «Тактические операции» в отдельные криминалистиче-
ские методики с учетом следующих элементов: а) этапы расследования; б) след-
ственные ситуации; в) промежуточные тактические задачи; г) содержание 
тактической операции; д) лица, взаимодействующие при проведении тактической 
операции; е) план тактической операции. В предлагаемой системе должны раз-
мещаться разработанные, апробированные на практике тактические операции. 
В данном случае речь идет не о научном поиске или разработке «учебных продук-
тов» криминалистики, а об апробированных и рекомендованных к практическому 
использованию разработках, адаптированных к практическим целям следственной 
деятельности.

Ключевые слова: научно-техническое обеспечение, следственная деятель-
ность, информационные технологии, тактические операции, АРМ следователя, 
оптимизация расследования.

Shevchuk V. M. Problems of scientific and technical support’s improvement of 
investigative activity

The problems of improvement of scientific and technical support investigation 
activities associated with the development of new information technologies and their 
introduction into practice. One of the most promising areas of investigative activity 
optimization is the use of automated information systems, creating a variety of software 
and hardware products designed to improve the efficiency of detection, investigation and 
prevention of crime. The introduction and spread of this kind of information systems, 
primarily aimed at optimizing the investigator, unify and automate workflow, saving 
documents. Among these projects special place is the development and use of 
«workstations investigator».

A complement of software and information system «ARM investigator» Insight 
«specific modulus» tactical operation, providing it in the block «Criminalistic 
techniques». Module «tactical operation» should consist of two levels of components: 
1) general tactical operations that can be used in the investigation of any crime; 
2) subject tactical operations that are carried out in the investigation of certain types of 
crimes. Creating and proposing module «tactical operation» will contribute to the 
improvement of information technology software system «ARM investigator» Insight 
expand the boundaries of implementation in practice of modern investigative innovative 
projects.
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When developing tactical operations concerning the investigation of certain crimes 
and their testing in practice, relevant information necessary to make the proposed tactical 
operations module «tactical operation» in some forensic techniques with the following 
elements: a) stages of the investigation; b) investigating the situation; c) the intermediate 
tactical tasks; d) maintenance of tactical operations; e) persons who interact during 
tactical operations; f) plan tactical operations. In the proposed system are placed 
developed, tested in practice tactical operations. This case is not about scientific research 
or designed «training products» criminology, and the approved and recommended for 
practical use handling, adapted for practical purposes investigative activities.

Key words: scientific and technical support, investigative activity, information 
technology, tactical operations, ARM investigator, optimization investigations.

Рекомендовано до опублікування на засіданні відділу 
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УДК 343.01

СУСпіЛьНі тА привАтНі іНтЕрЕСи в КриміНАЛьНОмУ 
прАві: ДО питАННЯ пОшУКУ бАЛАНСУ

Н. В. Нетеса, кандидат юридич-
них наук, вчений секретар Науко-
во-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни 

Постановка проблеми. Кримінальне право, як і будь-яка ін - 
ша галузь права, є важливим регулятором суспільних відносин, 
у зв’язку з чим одним із його головних призначень є забезпечення 
інтересів різних учасників цих відносин. На це ще наприкінці 
ХІХ ст. вказував відомий правознавець Р. Ієринг, за словами якого 
інтереси – це суть життєвих потреб суспільства, їх охорона саме 
і становить головне призначення права [1, c. 83], яке, врешті-решт, 
є нормативним закріпленням різноманітних соціальних інтересів. 
За таких умов актуальності набуває питання про те, як мають спів-
відноситися між собою суспільні та приватні інтереси в правовому 
регулюванні тих чи інших суспільних відносин, адже сьогодні 
очевидним є той факт, що ці інтереси далеко не завжди можуть (і не 
повинні) визнаватися такими, що перебувають у стані рівноваги. 
Це залежить від низки чинників, серед яких не останнє місце на-
лежить особливостям галузі правового регулювання. Очевидно, що 
має свою специфіку співвідношення суспільних та приватних інте-
ресів і в доктрині кримінального права, у зв’язку з чим актуальним 
стає питання пошуку оптимальної моделі їх взаємодії саме в цій 
галузі права, виходячи з тих завдань, які стоять перед законом про 
кримінальну відповідальність. 

Аналіз наукових публікацій. Слід зазначити, що проблема ви-
значення співвідношення соціальних інтересів у тих чи інших 
суспільних відносинах та їхнього нормативного закріплення є хоча 
й не новою, але все ж таки недостатньо розробленою в науковій 
© Нетеса Н. В., 2017
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літературі. Найбільша кількість напрацювань у цьому напрямі на 
теперішній час є в загальній теорії права (С. П. Погребняк, П. М. Ра-
бінович, С. В. Савченко), конституційному (В. А. Мальцев), цивіль-
ному та цивільному процесуальному праві (А. С. Довгерт, О. А. Підо-
пригора, А. Ф. Пьянкова), а також у кримінальному процесуально-
му праві (Н. В. Глинська, І. А. Тітко). Що стосується доктрини 
кримінального права, то питання співвідношення суспільних та 
приватних інтересів не було предметом самостійного дослідження, 
хоча деякі напрацювання містяться в наукових працях Ю. В. Баулі-
на, присвячених методологічному значенню поділу права на при-
ватне і публічне для кримінально-правових досліджень, а також 
у публікаціях міждисциплінарного характеру, присвячених, зокрема, 
розгляду інститутів примирення сторін (Я. А. Шараєва), угод про 
визнання винуватості (М. І. Хавронюк), захисту інтересів потерпі-
лого від злочину (В. І. Борисов, А. А. Музика, М. І. Панов). 

У зв’язку з цим метою цієї статті є з’ясування найоптимальнішої 
моделі співвідношення суспільних та приватних інтересів у кримі-
нальному праві, характерною ознакою якого є встановлення балан-
су між ними, а так само визначення його сутності та прояву на за-
конодавчому та правозастосовному рівнях. 

Виклад основного матеріалу. У юридичній літературі для по-
значення форм поєднання суспільних та приватних інтересів у пра-
вовому регулюванні вживаються різні терміни, як-от: «рівновага», 
«баланс», «компроміс», «узгодження» тощо. Причому нерідко ці 
терміни застосовуються як синонім, з чим, на наш погляд, не завжди 
можна погодитися. Отже, спробуємо встановити співвідношення 
між зазначеними поняттями та в такий спосіб відшукати найбільш 
оптимальну термінологію в контексті досліджуваного питання.

Насамперед з’ясуємо зміст терміна «рівновага», адже саме за 
його допомогою нерідко розкривається значення інших із згаданих 
термінів. Традиційно під рівновагою розуміється стан нерухомос-
ті, спокою, у якому перебуває певне тіло під впливом рівних, 
протилежно спрямованих і таких, що взаємно знищують одна одну, 
сил; стан стійкого спокою, спокій внаслідок гармонійного поєд-
нання явищ [2, c. 568]. Вочевидь, що цей стан не завжди може бути 
забезпечений, особливо в соціальних системах, і тому слід пого-

Випуск 33 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



125

дитися з думкою С. В. Савченка про те, що встановлення рівно-
ваги інтересів за будь-яких умов не може однозначно бути опти-
мальною формою, оскільки за певних обставин об’єктивно необ-
хідно встановлювати пріоритет одного інтересу та обмеження 
іншого [3, c. 53].

Що стосується слова «баланс», то воно походить від французь-
кого balance і в більшості довідкових джерел буквально тлумачить-
ся як рівновага, врівноваження [4, c. 94; 5, c. 35], що нерідко дає 
науковцям підстави розглядати їх як рівнозначні. Не заперечуючи 
в цілому проти можливості в окремих випадках буквального тлума-
чення терміна «баланс», вважаємо, що в площині кримінального 
права така позиція є свідченням спрощеного підходу до розв’язання 
проблеми впливу кримінального права на суспільні відносини, 
а отже, й на інтереси як їхне ядро. Ми погоджуємося з думкою 
В. А. Мальцева про те, що звуження поняття «баланс» інтересів до 
поняття «стану рівноваги» позбавляє його повноти змісту, ігнорує 
соціально-політичне призначення, а також ускладнює встановлення 
критеріїв його досягнення та забезпечення в правовій державі [6, 
c. 6]. Крім того, підміна поняття «баланс» поняттям «рівновага» не 
відображає й специфіки предмета кримінально-правового регулю-
вання, оскільки кримінальне право насамперед охороняє найбільш 
важливі суспільні інтереси щодо забезпечення національної, гро-
мадської, екологічної безпеки, здоров’я населення, безпеки миру та 
людства тощо, яким особа, що вчиняє злочин, протиставляє власний 
приватний інтерес. Більше того, навіть тоді, коли закон охороняє 
начебто приватний інтерес (наприклад, життя та здоров’я особи, її 
недоторканність), останній нерідко є настільки цінним, що набуває 
суспільної значущості, у зв’язку з чим породжений суспільно не-
безпечним посяганням конфлікт, умовно кажучи, «приватних інте-
ресів», не може бути приведений у стан рівноваги, адже в такому 
разі шкода заподіюється абсолютним соціальним цінностям. Саме 
тому, на наш погляд, рівновага інтересів у кримінальному праві як 
така може бути забезпечена хіба що в окремих випадках посягань 
на відносні цінності, коли порушений інтерес може бути повністю 
відновлений, зокрема, у разі вчинення певних майнових посягань 
чи посягань у сфері господарської діяльності. 
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Щодо терміна «компроміс» та можливості його вживання як 
синоніма слова «баланс», що доволі часто зустрічається в галузі 
кримінального процесу, то в кримінальному праві його застосуван-
ня є вкрай обмеженим. Очевидно, що поява компромісу в матері-
альному праві пов’язана з проникненням до останнього елементів 
процесуального права, насамперед інституту угод про визнання 
винуватості та про примирення. Проте видається, що компроміс як 
угода між представниками різних інтересів на основі взаємних по-
ступок [5, c. 446] може бути досягнутий лише у сфері конфлікту 
приватних інтересів і за жодних умов не може поширюватися на 
випадки посягань на суспільні інтереси або на випадки вчинення 
поліоб’єктних злочинів, коли разом із приватним інтересом ставить-
ся під загрозу суспільний інтерес. По суті з тих самих підстав не-
доцільним видається й вживання для позначення соціального при-
значення кримінального права й категорії «узгодження інтересів» 
(або консенсус).

Викладене дозволяє дійти висновку, що, враховуючи особливос-
ті предмета кримінально-правової охорони, поняття «баланс інте-
ресів» є найбільш оптимальним з точки зору його здатності відбити 
зміст та соціальне призначення кримінального права у сфері регу-
лювання суспільних відносин.

Незважаючи на те, що кримінальне право традиційно вважається 
публічною галуззю права, яка покликана охороняти перш за все 
суспільні інтереси, слід визнати, що однією з тенденцій розвитку 
сучасної доктрини кримінального права є розширення в ньому при-
ватноправових засад. У зв’язку з цим ще одним аспектом, що заслу-
говує на увагу в контексті дослідження питання про забезпечення 
кримінально-правовими засобами балансу соціальних інтересів, 
є виявлення межі між сферами суспільного та приватного інтересу. 
Відразу зазначимо, що, визначаючи взаємозв’язок між суспільним 
та приватним інтересом, ми виходимо з того, що суспільний інтерес, 
який є похідним від приватних інтересів, не зводиться до простої їх 
сукупності, а є певним інтегративним утворенням, яке, у свою чергу, 
набуває нової якості, порівняно з приватними інтересами, а отже, 
й робить можливим їх перебування в протиріччі. Так само не слід 
ототожнювати суспільний інтерес з державним (що іноді зустріча-
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ється в юридичній літературі), адже державні інтереси – це окремий 
різновид публічних інтересів, який не підміняє собою суспільні 
інтереси, а, за справедливим твердженням В. В. Субочева, об’єднує 
кілька взаємовиключних начал: в одних випадках він суперечить 
приватним інтересам, відстоюючи суспільні, у других – суперечить 
суспільним, гарантуючи приватний інтерес, у третіх – взаємови-
ключає як суспільний, так і приватний інтерес заради самого себе 
[7, c. 6]. Отже, суспільні та приватні інтереси в кримінальному 
праві перебувають у діалектичному взаємозв’язку, який виявляється 
в тому, що ці інтереси можуть не лише взаємозумовлювати один 
одного, а й у ряді випадків конфліктувати між собою, у зв’язку 
з чим одним із головних призначень кримінального права стає за-
безпечення за допомогою кримінально-правових засобів захисту 
найбільш уразливих соціальних інтересів (чи то приватних, чи то 
суспільних) шляхом знаходження балансу між ними. 

Слід зазначити, що в будь-якому суспільстві залежно від рівня 
його соціально-економічного та історичного розвитку, традицій, які 
існують у ньому, національних особливостей, культурних, релігій-
них та моральних цінностей установлюються пріоритети в захисті 
суспільних або приватних інтересів. Сьогодні в умовах загроз для 
українського суспільства відбувається двосторонній процес: з одно-
го боку, віддається пріоритет захисту публічних інтересів (загально-
державних та суспільних), з другого – у світлі євроінтеграційних 
процесів (принаймні на законодавчому рівні) – пріоритет захисту 
приватних інтересів (зокрема, законодавчо закріплюється постулат 
примату життя і здоров’я людини, її честі і гідності, недоторкан-
ності і безпеки над корпоративними та державними інтересами) [8, 
c. 14]. За таких обставин цілком логічно постає питання про те, як 
узгоджуються між собою можливість установлення пріоритетності 
в кримінально-правовій охороні тих чи інших інтересів та забез-
печення балансу між ними і чи не порушується останній у такому 
разі? Очевидно, що відповідь на це питання потребує розгляду ба-
лансу інтересів крізь призму певних взаємозв’язків та взаємозалеж-
ностей, а саме: врахування ступеня важливості тих чи інших інте-
ресів та встановлення адекватних цьому ступеню важливості засо-
бів їх кримінально-правового забезпечення. 
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Безумовно, що встановлення балансу суспільних та приватних 
інтересів у кримінальному праві вимагає дотримання низки базових 
конституційних принципів, зокрема рівноправності, домірності, 
неприпустимості надмірного й непропорційного обмеження прав 
і свобод особи, принципу соціальної справедливості, урахування 
рішень Європейського суду з прав людини [3, c. 55]. При цьому ви-
дається, що цілком виправданим є розгляд питання про баланс 
суспільних та приватних інтересів у кримінальному праві з позиції 
дворівневого підходу, тобто з точки зору його дотримання на рівні 
правотворення та правозастосування. 

Не викликає сумнівів, що баланс інтересів в ідеалі має встанов-
люватися на рівні правотворення і передбачати такий спосіб фор-
мулювання законодавцем кримінально-правових норм, за якого 
останні відбивали б оптимальне поєднання суспільних та приватних 
інтересів і співрозмірність ступеня важливості інтересів та зусиль, 
що витрачаються на їх забезпечення. Як уже зазначалося, закон про 
кримінальну відповідальність охороняє лише найбільш важливі, 
найбільш значущі для інтересів держави і суспільства відносини. 
Однак ці відносини не є однорідними з точки зору їх правової при-
роди. Одні з них мають суто публічно-правовий характер, і в разі 
посягання на них приватні інтереси окремих фізичних чи юридич-
них осіб, як правило, взагалі не страждають. Тут цілком виправда-
ним видається пріоритет суспільних інтересів, забезпечення яких 
є умовою ефективного захисту прав кожної окремої особи (зокрема, 
відносини у сфері національної, громадської, екологічної безпеки 
тощо). Інші охоронювані кримінальним законом суспільні відноси-
ни мають, так би мовити, публічно-приватний характер, і в разі 
посягання на них поряд із суспільними інтересами порушуються 
ще й приватні інтереси (йдеться насамперед про комплексні сус-
пільні відносини, що виникають на стику кількох сфер суспільного 
життя). Очевидно, що і тут перевага в охороні має залишатися за 
суспільними інтересами. І нарешті, що стосується визнання існу-
вання в кримінальному праві суспільних відносин, які мають при-
ватноправову природу, то здається, що до них із певним застере-
женням можуть бути віднесені, наприклад, відносини власності, 
посягання на які за загальним правилом зачіпають інтереси лише 
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окремих фізичних та юридичних осіб, або ж окремі групи суспіль-
них відносин у сфері господарської діяльності. Але чи свідчить це 
про те, що в захисті таких суспільних відносин домінують приват-
ні інтереси над суспільними? Відповідь на це питання дати достат-
ньо складно. Справа в тому, що будь-який злочин, навіть тоді, коли 
він спрямований проти приватної особи, є своєрідним викликом не 
лише цій особі, а й державі та її правоохоронній системі [9, c. 162], 
а також суспільству в цілому, оскільки створює в суспільстві стан 
неспокою та породжує потенційну загрозу для всіх інших членів 
суспільства. Тим більше коли злочин, що вчиняється, має підви-
щений рівень суспільної небезпечності. 

До того ж слід погодитися з тим, що дієвий захист приватного 
інтересу у кримінальному праві залежить від можливості визнання 
на законодавчому рівні носія приватного інтересу (потерпілого) пов-
ноцінним учасником кримінально-правових відносин. На жаль, 
сьогодні, як справедливо наголошує А. А. Музика, чинне законо-
давство України, забезпечуючи права підозрюваних, підсудних 
і засуджених, майже не опікується правами потерпілого від злочину, 
який, відповідно до теоретичних положень кримінального права, 
фактично перебуває за межами кримінально-правових відносин, що 
виникають у зв’язку з учиненням злочину [10, c. 106]. За таких умов 
цілком логічно постає питання про підстави виникнення криміналь-
но-правових відносин у разі посягання на приватний інтерес кон-
кретної особи. Очевидно, що успішне вирішення цього питання 
можливе лише за рахунок включення його до складу кримінально-
правових відносин на рівні з іншими двома учасниками – злочинцем 
та державою в особі уповноважених органів. Крім того, баланс 
інтересів з визначальною роллю приватного інтересу можливий за 
умови передбачення в законі про кримінальну відповідальність 
прямої вказівки на відшкодування потерпілому заподіяної шкоди. 

Викладене зайвий раз доводить, що в ідеалі баланс інтересів 
має бути забезпечений на законодавчому рівні, а отже, якщо різні 
соціальні інтереси збалансовані на законодавчому рівні, то не ви-
никає сумнівів у можливості збереження цього балансу й на рівні 
правозастосування. Проте можлива й інша ситуація, коли з певних 
причин не вдалося забезпечити баланс інтересів на законодавчому 
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рівні. Чи можливе за таких умов його відновлення на рівні право-
застосування? 

Дійсно, у законі про кримінальну відповідальність сьогодні на-
явні положення, які не забезпечують баланс різних соціальних інте-
ресів. Як приклад можна навести положення ч. 5 ст. 72 Криміналь-
ного кодексу України в редакції від 26 листопада 2015 р., якою до 
недавнього часу передбачалося, що зарахування судом строку по-
переднього ув’язнення в разі засудження до позбавлення волі в ме жах 
того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було 
застосовано попереднє ув’язнення, провадиться з розрахунку один 
день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. При цьо-
му вказані законодавчі приписи мали імперативний характер і за-
стосовувалися до всіх осіб, щодо яких на момент набуття чинності 
законом набрав законної сили обвинувальний вирок, покарання за 
яким не відбуто повністю, а у визначених законом випадках – навіть 
до винесення вироку. Крім того, ці правила застосовувалися без ура-
хування ступеня тяжкості вчиненого злочину, а отже, й поширюва-
лися на тих осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. За 
таких умов виникала суперечлива ситуація, за якої законодавець, 
прагнучи забезпечити оперативне здійснення необхідних процесу-
альних дій, пов’язаних із доведенням вини або невинуватості особи, 
чомусь поза полем зору залишив інтереси інших учасників суспіль-
них відносин, як тих, яким була заподіяна шкода діянням засуджено-
го, так й інших, котрі мають бути убезпечені від можливості вчинен-
ня такою особою злочинів у подальшому, особливо за теперішніх 
складних соціально-економічних та політичних умов, коли ризик 
того, що ці особи знову вчинять злочин, є занадто високим. Очевид-
но, що за такої редакції ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України 
неможливо було відновити баланс суспільних та приватних інтересів 
на правозастосовному рівні. Саме тому з метою збалансування інте-
ресів усіх сторін конфлікту та забезпечення додаткових гарантій за-
хисту невизначеного кола осіб виникла нагальна потреба в удоско-
наленні положень норми, закріпленої в ч. 5 ст. 72 Кримінального 
кодексу України. На щастя, законодавець певною мірою виправив цю 
ситуацію, прийнявши Закон України «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України щодо правила складання покарань та за-
рахування строку попереднього ув’язнення» № 2046-VIII від 18 трав-
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ня 2017 p., який набрав чинності з 21 червня цього року, і повернув-
ся до попередньої редакції ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України, 
яка передбачає, що попереднє ув’язнення зараховується судом у строк 
покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день. Хоча 
слід визнати, що і такий крок не дозволяє повністю нейтралізувати 
негативні наслідки чинності ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу Укра-
їни в редакції від 26 листопада 2015 p., оскільки остання ще певний 
час застосовуватиметься як більш м’який закон, що має зворотну дію 
у часі. Наведений приклад свідчить про те, що імперативний характер 
кримінально-правових приписів не дозволяє відновити порушений 
на законодавчому рівні баланс приватних та суспільних інтересів на 
рівні правозастосування, а потребує прийняття відповідного рішення 
на законодавчому рівні. 

Водночас Кримінальний кодекс України містить і положення, 
які не позбавляють можливості забезпечити баланс інтересів саме 
на правозастосовному рівні. У кримінально-правовій літературі 
досить часто вживаються поняття типового та індивідуального 
ступеня тяжкості злочинів [11; 12; 13]. Перший із них установлю-
ється законодавцем щодо тієї чи іншої групи злочинів і відбиваєть-
ся в положеннях кримінального законодавства, другий – визначає 
суспільну небезпечність конкретного злочину з урахуванням особ-
ливостей його об’єктивних та суб’єктивних ознак. Очевидно, що 
саме врахування індивідуального ступеня тяжкості злочину за 
умови, якщо законодавчі приписи дозволяють обирати варіант по-
ведінки, є тим чинником, що дозволяє правозастосувачу обмежити 
приватний інтерес і в такий спосіб забезпечити (чи відновити) ба-
ланс між суспільними та приватними інтересами. Так, відповідно 
до ч. 5 ст. 65 Кримінального кодексу України у випадку затверджен-
ня вироком угоди про примирення або про визнання винуватості 
суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди. При цьому 
згідно з ч. 4 ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України, 
наприклад, угода про визнання винуватості може бути укладена 
у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої 
чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, а за певних умов й особ -
ливо тяжких злочинів. Отже, тут ідеться про типовий ступінь тяж-
кості злочину. Водночас відповідно до роз’яснень Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
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ступінь тяжкості вчиненого як показник індивідуального рівня 
суспільної небезпечності конкретного злочину, зумовленого його 
специфічними об’єктивними і суб’єктивними ознаками, згідно з п. 2 
ч. 1 ст. 470 Кримінального процесуального кодексу України має 
враховуватися прокурором при укладенні угоди про визнання ви-
нуватості та судом, який перевіряє таку угоду на відповідність за-
кону [14]. А це дає суду можливість відмовити в затвердженні 
угоди про визнання винуватості в разі, якщо узгоджене прокурором 
та підозрюваним чи обвинуваченим покарання не відповідає саме 
індивідуальному ступеню тяжкості вчиненого ним злочину, й у 
такий спосіб забезпечити баланс суспільних та приватних інтересів. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що баланс інте-
ресів у кримінальному праві не означає абсолютної рівнозначності 
суспільних та приватних інтересів, а є оптимальним їх поєднанням, 
що допускає можливість установлення пріоритету тих чи інших ін-
тересів, виходячи зі ступеня їх важливості. При цьому вирішення 
питання про пріоритет суспільних чи приватних інте ресів (а отже, 
і їх збалансування) багато в чому залежить від волі законодавця, який, 
формулюючи кримінально-правові норми, має прагнути відбити в них 
оптимальне поєднання суспільних та приватних інтересів шляхом 
встановлення співрозмірності ступеня важливості інтересів та зусиль, 
що витрачаються на їх забезпечення. Що стосується правозастосов-
ного рівня, то його призначення полягає в тому, щоб не лише зберег-
ти встановлений на законодавчому рівні баланс суспільних та при-
ватних інтересів, а й відновити його у випадку, коли з певних причин 
не вдалося забезпечити баланс інтересів на законодавчому рівні.
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Нетеса Н. В. Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до 
питання пошуку балансу

Стаття присвячена дослідженню балансу суспільних та приватних 
інтересів у кримінальному праві. Зазначається, що в юридичній літературі для 
позначення форм поєднання суспільних та приватних інтересів у правовому 
регулюванні вживаються різні терміни («рівновага», «баланс», «компроміс», 
«узгодження»), які нерідко застосовуються як синоніми. При цьому доводиться, 
що саме термін «баланс» є найбільш оптимальним для потреб кримінального 
права, адже наповнює змістом співвідношення суспільних та приватних інтересів 
та відображає специфіку об’єкта кримінально-правової охорони, яким є найбільш 
важливі суспільні відносини щодо забезпечення національної, громадської, 
екологічної безпеки, здоров’я населення, безпеки миру та людства тощо. На 
підставі проведеного аналізу робиться висновок про те, що баланс інтересів 
у кримінальному праві не означає стану рівноваги суспільних та приватних 
інтересів, а є оптимальним їх поєднанням, що допускає можливість встановлен-
ня пріоритету в захисті найбільш уразливих соціальних інтересів (чи то приват-
них, чи то суспільних). У статті підкреслюється, що встановлення балансу 
суспільних та приватних інтересів у кримінальному праві вимагає дотримання 
низки базових конституційних принципів, таких як рівноправність, домірність, 
неприпустимість надмірного й непропорційного обмеження прав і свобод особи, 
соціальна справедливість, урахування рішень Європейського суду з прав людини. 
При цьому питання про баланс суспільних та приватних інтересів розглядається 
на двох рівнях – правотворення та правозастосування. 
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Зазначається, що в ідеалі баланс інтересів має встановлюватися на рівні 
правотворення і передбачати такий спосіб формулювання законодавцем 
кримінально-правових норм, за якого вони відбивали б оптимальне поєднання 
суспільних та приватних інтересів і співрозмірність ступеня важливості інтересів 
та зусиль, що витрачаються на їх забезпечення. Що стосується правозастосов-
ного рівня, то його призначення полягає в тому, щоб не лише зберегти встанов-
лений на законодавчому рівні баланс суспільних та приватних інтересів, а й 
відновити його у випадку, коли з певних причин не вдалося забезпечити баланс 
інтересів на законодавчому рівні. На прикладі аналізу конкретних кримінально-
правових приписів демонструються випадки порушення балансу суспільних і при-
ватних інтересів та аналізуються можливості його відновлення на рівні право-
застосування.

Ключові слова: суспільний інтерес, приватний інтерес, рівновага, конфлікт 
інтересів, баланс інтересів, компроміс. 

Нетеса Н. В. Общественные и частные интересы в уголовном праве: 
к вопросу поиска баланса

Статья посвящена исследованию баланса общественных и частных инте-
ресов в уголовном праве. Отмечается, что в юридической литературе для обо-
значения форм сочетания общественных и частных интересов в правовом регу-
лировании используют различные термины («равновесие», «баланс», «компромисс», 
«согласование»), которые часто применяются как синонимы. При этом доказы-
вается, что именно термин «баланс» является наиболее оптимальным для нужд 
уголовного права, поскольку наполняет содержанием соотношение общественных 
и частных интересов и отражает специфику объекта уголовно-правовой охраны, 
в качестве которого выступают наиболее важные общественные отношения по 
обеспечению национальной, общественной, экологической безопасности, здоровья 
населения, безопасности мира и человечества и т. д. На основании проведенного 
анализа делается вывод о том, что баланс интересов в уголовном праве не озна-
чает состояния равновесия общественных и частных интересов, а предполагает 
их оптимальное сочетание, допускающее возможность установления приорите-
та в защите наиболее уязвимых социальных интересов (будь то частных или 
общественных). В статье подчеркивается, что установление баланса обще-
ственных и частных интересов в уголовном праве требует соблюдения ряда ба-
зовых конституционных принципов, таких как равноправие, соразмерность, не-
допустимость чрезмерного и непропорционального ограничения прав и свобод 
человека, социальная справедливость, учет решений Европейского суда по правам 
человека. При этом вопрос о балансе общественных и частных интересов рас-
сматривается на двух уровнях – правотворчества и правоприменения. Отмеча-
ется, что в идеале баланс интересов должен устанавливаться на уровне право-
творчества и предусматривать такой способ формулирования законодателем 
уголовно-правовых норм, при котором они отражали бы оптимальное сочетание 
общественных и частных интересов и соразмерность степени важности инте-
ресов и усилий, затрачиваемых на их обеспечение. Что касается правопримени-
тельного уровня, то его назначение состоит в том, чтобы не только сохранить 
установленный на законодательном уровне баланс общественных и частных 
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интересов, но и восстановить его в случае, когда по определенным причинам не 
удалось обеспечить баланс интересов на законодательном уровне. На примере 
анализа конкретных уголовно-правовых предписаний демонстрируются случаи 
нарушения баланса общественных и частных интересов и анализируются воз-
можности его восстановления на уровне правоприменения.

Ключевые слова: общественный интерес, частный интерес, равновесие, 
конфликт интересов, баланс интересов, компромисс.

Netesa N. V. Public and private interests in criminal law: the question of finding 
a balance

The scientific article is devoted to the study of the balance of public and private 
interests in criminal law. It is noted that in the legal literature various terms («poise», 
«balance», «compromise», «harmonization») are used to describe the forms of combining 
public and private interests in legal regulation, which are often used as synonyms. It is 
proved that the term «balance» is the most optimal for the needs of criminal law, as it 
fills the content of the ratio of public and private interests and reflects the specifics of 
the object of criminal and legal protection, which is the most important public relations 
to ensure national security, public safety, the environment, public health, security of the 
peace and safety of mankind, etc. On the basis of the analysis, it is concluded that the 
balance of interests in criminal law does not mean a state of equilibrium between public 
and private interests, but suggests an optimal combination that allows the possibility of 
establishing a priority in protecting the most vulnerable social interests (whether private 
or public). The article emphasizes that the establishment of a balance of public and 
private interests in criminal law requires compliance with a number of basic constitutional 
principles, such as equality, proportionality, inadmissibility of excessive and 
disproportionate restriction of human rights and freedoms, social justice, taking into 
account the decisions of the European Court of Human Rights. At the same time, the 
issue of the balance of public and private interests is examined at two levels – lawmaking 
and law enforcement. It is noted that, ideally, the balance of interests should be 
established at the level of lawmaking and provide for such a way for the legislator to 
formulate criminal law norms in which they reflect the optimal combination of public 
and private interests and the proportionality of the importance of interests and efforts 
spent on securing them. As for the law enforcement level, its purpose is not only to 
maintain the balance of public and private interests established at the legislative level, 
but also to restore it in the event that for certain reasons it was not possible to ensure 
a balance of interests at the legislative level. On the example of some criminal and legal 
norms imbalance of public and private interests are demonstrated, and the possibilities 
of its restoration at the level of law enforcement are analyzed.

Key words: public interest, private interest, equilibrium, conflict of interests, 
balance of interests, compromise.
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пОЛітичНА зЛОчиННіСть: пОНЯттЯ, СтрУКтУрА, 
НАСЛіДКи ДЛЯ СУСпіЛьСтвА

І. Б. Медицький, кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри 
кримінального права навчально-
наукового Юридичного інституту 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефа-
ника

Постановка проблеми. Анексія Криму та антитерористична 
операція на Сході свідчать про перетворення України на об’єкт 
геополітичного протистояння, вістря цілеспрямованої діяльності 
інших міжнародних суб’єктів із досягнення власних амбітних інте-
ресів. Геополітичні сили визначають наявність або відсутність, за-
гострення інших конфліктних ситуацій – етнічних, політичних, 
конфесіональних, є поштовхом до розвитку процесів регіоналізації 
і дезінтегрованості території України шляхом дестабілізації обста-
новки всередині країни [1, с. 260]. Утвердження України як арени 
протиборства конкуруючих геополітичних інтересів, ризик пере-
творення її на «сіру зону» містить серйозні криміногенні загрози, 
у структурі яких політична злочинність займає визначальне інстру-
ментальне становище, та водночас потужний фактор детермінації 
загальної (позаполітичної) кримінальної активності. У таких умовах 
формування ефективних механізмів протидії проявам політичної 
злочинності по суті означатиме створення дієвої системи блокуван-
ня спроб втягнути Україну до необґрунтованих національними ін-
тересами геополітичних зіткнень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тривалий час кри-
мінологічні аспекти політичної злочинності не привертали до себе 
належної уваги. У Росії становлення політичної кримінології 
пов’язане з іменами В. Бурлакова, В. Вандишева, Б. Волженкіна, 
Я. Гилинського, Г. Горшенкова, С. Іншакова, П. Кабанова, В. Лунє-
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єва, Д. Шестакова та інших вчених. Різноманітні аспекти політичної 
злочинності досліджені також і в працях вітчизняних науковців: 
В. Антипенка, В. Глушкова, В. Дрьоміна, В. Ємельянова, А. Зака-
люка, Н. Зелінської, О. Костенка, О. Литвака, Г. Маляр, О. Орлова, 
В. Шакуна. Окремі аспекти характеристики та запобігання політич-
ній злочинності залишаються недостатньо розкритими, особливо 
ця ремарка стосується її наслідків як конкретного інформаційного 
базису для вироблення ефективної системи протидії.

Стаття має метою розкрити на основі вивчення існуючих у кри-
мінологічній науці підходів розуміння категорії «політична злочин-
ність», окреслити її структуру, а також криміногенність її наслідків 
для суспільства.

Виклад основного матеріалу. Термін «політична злочинність» 
з’явився в науковому обігу для позначення деліктів, пов’язаних із 
боротьбою за владу, соціально-політичними, релігійними, етнічни-
ми, національними, сепаратистськими, зовнішньо політичними та 
іншими причинами. Політична злочинність являє собою специфіч-
не, об’єктивно наявне в суспільстві явище. Сучасна юридична на-
ука, визнаючи надзвичайну важливість політичних деліктів (з ура-
хуванням наслідків, які є більш небезпечними за злочини, вчинені 
на побутовому чи корисливому підґрунті), усе частіше виокремлює 
цей напрям кримінології. Разом із тим багато національних законо-
давств не містять «політичних» статей: ряд юристів вважає, що їх 
відсутність не впливає негативно на процес удосконалення законо-
давства, крім того, далеко не всіх працівників органів кримінальної 
юстиції влаштовує перспектива на практиці зіштовхнутися зі зви-
нуваченнями в «політичному переслідуванні».

Політичні відносини визначають, без перебільшення, сутність 
держави, напрями діяльності відповідних інститутів, становище 
особи в суспільстві та державі, їх взаємодію чи відторгнення. При 
цьому представники криміналітету досить чітко та оперативно ре-
агують на політичні коливання, боротьбу за владу, конфлікти влади 
та опозиції. Усі ці моменти, безумовно, впливають на злочинний 
промисел, полегшуючи чи, навпаки, ускладнюючи його. Нерідко 
посад у вищих ешелонах влади прагнуть особи із кримінальним 
досвідом, а здобувши їх – використовують протиправні методи для 

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



140

подальшого їх утримання. Лише за наявності влади з’являється 
можливість розпоряджатися матеріальними багатствами, державни-
ми ресурсами, а головне – керувати людьми. І не завжди боротьба 
за політичну владу в державі відбувається у цивілізованих рамках. 
Політична злочинність «верхів» і тих, хто безпосередньо виконує 
їх накази, нерозривно пов’язана із суто кримінальною злочинністю.

У розумінні конструкта політичної злочинності науковці не зав-
жди дотримуються одностайних позицій, що можна пояснити під-
вищеною складністю та багатогранністю досліджуваного феномену, 
різними цілями та завданнями, поставленими для реалізації в ході 
наукових пошуків. 

У кримінологічній літературі загалом виокремлюють три 
основ них підходи до тлумачення політичної злочинності: 1) йдеть-
ся про злочини в політичній сфері, пов’язані передусім з питан-
нями державної влади, устрою, політичного режиму; 2) одночасно 
підлягають застосуванню критерії вчинення злочинів у політичній 
сфері та з відповідною політичною мотивацією; 3) беруть до ува-
ги тільки вказану мотивацію і презюмують, що вона може спри-
чинити вчинення різних за своєю юридичною кваліфікацією діянь 
[2, с. 494]. 

На думку В. В. Лунєєва, «реальна політична злочинність являє 
собою суспільно небезпечну форму боротьби правлячих та опози-
ційних політичних еліт, інших політичних сил і окремих осіб за 
владу чи її неправомірне утримання шляхом насилля, обману, під-
купу й інших злочинних дій» [3, с. 58]. Конкретизуючи цей різновид 
злочинності, Д. А. Шестаков веде мову про «властивість суспільства 
відтворювати небезпечні для його членів форми боротьби за вста-
новлення, перерозподіл, підтримку й утримання державної, а також 
наддержавної (“світовий порядок”) влади» [цит. за: 4, с. 88]. 
П. А. Кабанов пропонує під політичною злочинністю розуміти «вид 
суспільно небезпечної поведінки, забороненої міжнародним та 
(або) національним кримінальним законодавством, вчинюваний 
суб’єктами політики (приватними чи посадовими особами, їх гру-
пами, спільнотами чи організаціями) з метою збереження, зміни чи 
припинення діяльності державних конституційних органів, полі-
тичних громадських об’єднань, вищих посадових осіб національної 
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або іноземної держави, або міжнародної спільноти, або громадських 
чи політичних діячів, або збереження чи зміни зовнішніх чи внут-
рішніх кордонів держави, а також повного чи часткового знищення 
людей, або їх витіснення з певної території за національними, ра-
совими, етнічними, релігійними ознаками чи політичними пере-
конаннями» [цит. за: 4, с. 92]. О. В. Зорін, формулюючи інструмен-
тальне визначення політичної злочинності як кримінологічної ка-
тегорії, наголошує на «сукупності вчинених у сфері політики 
злочинів, спрямованих на досягнення політичних цілей на терито-
рії певної держави або регіону в певний проміжок часу, яка має свої 
закономірності появи, існування і розвитку та залежить від різних 
факторів суспільного життя» [4, с. 93]. Ю. В. Орлов, ураховуючи 
специфіку політичного злочину (його сутність, виміри), вважає 
можливим розуміти під політичною злочинністю історично мінли-
вий, статистично стійкий, релятивний, соціальний феномен, що 
виявляється в масових суспільно небезпечних, предметно політич-
них практиках, форми прояву яких мають кількісно-якісний вираз 
у понадсумативній сукупності різнорідних злочинів, а також зло-
чинній діяльності [5, с. 167–168].

Із урахуванням незначної варіативності є підстави акцентувати 
увагу на таких особливостях політичної злочинності, у виокрем-
ленні яких більшість дослідників демонструють свою одностай-
ність: 1) йдеться про масив конкретних форм суспільно небезпечної 
та протиправної поведінки невизначеної кількості осіб (владних та 
опозиційних сил, об’єднань, окремих громадян); 2) указана пове-
дінка має своєю метою здобуття/перерозподіл, утримання та по-
дальше використання державної влади; 3) злочинне використання 
влади та отриманих у результаті можливостей відбувається на те-
риторії окремого регіону, держави чи декількох державних утво-
рень; 4) у процесі реалізації суспільно небезпечної та протиправної 
поведінки використовують різноманітні способи впливу: насиль-
ство, обман, підкуп тощо.

В. В. Лунєєв з урахуванням кримінально-правового, мотивацій-
ного та оціночного підходів пропонує всі різновиди політичної 
злочинності умовно поділити на три види: злочини, які вчиняються 
з політичних мотивів окремими особами чи угрупованнями проти 
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легального конституційного ладу (держави) або її законних керів-
ників; злочини, які вчиняються з політичних мотивів окремими 
особами чи групами осіб проти політичних конкурентів; злочини, 
які вчиняються правлячим угрупованням тоталітарних режимів 
у власних політичних цілях проти народу, окремих партій, груп 
і окремих осіб [6, с. 70–71]. 

У наведеній вище класифікації звертає на себе увагу обов’язкова 
присутність політичної мотивації деліктів, котра, як видається, не 
повинна використовуватись як єдино можливий та самодостатній 
критерій віднесення того або іншого правопорушення до категорії 
політичних. Переконливою вбачається позиція Н. Зелінської, яка 
виокремлює три альтернативних чинники: політичний контекст 
(злочин відбувається в руслі державної політики або політики будь-
якої організації чи групи); політична мотивація індивідуальної чи 
групової поведінки; політична значущість корисливих і насильниць-
ких злочинів з аполітичних мотивацій, зумовлена соціальним ста-
тусом злочинця або загальнонебезпечним способом вчинення зло-
чину [7, с. 63]. Це дає можливість досліджувати політичні злочини 
не лише в контексті боротьби за владу або впливу на неї, а і в кон-
тексті її подальшого утримання чи зловживання нею. У системі 
політичної злочинності необхідно вирізняти й злочини, реалізація 
яких не зумовлена безпосередньо владними претензіями або ж пер-
спективою використання вже здобутих можливостей. Ідеться про 
делікти, які настільки суттєво впливають на соціально-політичну 
ситуацію, що повинні вважатися політичними. Ці злочини пов’язані 
з ідеологічними, релігійними, національними, расовими чи іншими 
переслідуваннями та вчиняються без мети захопити чи утримати 
владу (за визначенням Н. Зелінської, йдеться про «дискримінаційну 
злочинність»). Зважаючи на багатоплановість політичної злочин-
ності як явища, до цього поняття обґрунтовано відносити не тільки 
політично вмотивовані злочини, а й усі злочини, які вчиняються 
у сфері державного управління, тобто в політичній сфері, та суттє-
во впливають на соціально-політичну ситуацію. 

Політичні злочини можуть бути засобом досягнення влади чи 
впливу на неї (опозиційна чи «антидержавна» політична злочин-
ність – злочинність «знизу») або засобом утримання і зловживання 
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владою («державна» злочинність – злочинність «зверху» чи тоталі-
тарна злочинність). На думку Н. Зелінської, «антидержавні» зло-
чини можна умовно поділити на: 1) «зовнішньополітичні», спрямо-
вані проти зовнішньої політики держави (держав) чи внутрішньої 
політики іноземної держави, на провокацію і перешкоду мирному 
врегулюванню міждержавних конфліктів; 2) «внутрішньополітич-
ні», спрямовані на неконституційну зміну форми правління і/чи 
політичного режиму; неконституційну зміну державного устрою; 
екстремістські ідеологічні й деструктивні «протестні» злочини 
(радикально-релігійного, сектантського, так званого «світоглядно-
го», месіанського чи ірраціонального характеру) [7, с. 62].

Г. В. Маляр поділяє політичні злочини на політичні злочини 
у сфері внутрішньої (електоральні і тоталітарні) та зовнішньої по-
літики [8]. До політичних злочинів у сфері внутрішньої політики 
науковець відносить злочини: особи проти держави, громадянином 
якої він є або на території якої постійно проживає; представників 
вищої державної влади проти особи (групи осіб), яка є громадяни-
ном цієї держави або постійно проживає на її території; правлячої 
влади проти представників парламентської опозиції і навпаки («зло-
чини влади проти влади»). Як приклад політичних злочинів у сфе-
рі зовнішньої політики названі злочини однієї держави проти іншої, 
злочини громадян однієї держави проти влади іншої держави, зло-
чини однієї держави проти громадян іншої держави (політичний 
тероризм, агресія та посягання на територіальну цілісність іншої 
держави). 

Досліджуючи природу політичного злочину, Ю. В. Орлов про-
понує використовувати фасетну класифікацію, яка охоплює біль-
шість кримінологічно значущих критеріїв. У цьому контексті науко-
вець виокремлює та характеризує 24 види злочинів, а саме: насиль-
ницькі та ненасильницькі; спрямовані на досягнення стратегічного 
й тактичного результату у сфері політики; внутрішньо- та зовніш-
ньополітичні; внутрішньодержавні й міжнародні; злочини-експан-
сії і злочини-сепарації; електоральні, представницько-кон’юнктурні, 
контрольно-обструктивні, злочини узурпації, політичні диверсії та 
політико-дискримінаційні злочини; ідеологічно конфліктні й без-
конфліктні; лівоідеологічні, правоідеологічні, квазіліберально спря-
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мовані, релігійно-фундаменталістські, протестно-ідеологічні, ідео-
логічно нейтральні [9, с. 392].

Окремий інтерес становить питання наслідків політичної зло-
чинності – і як самостійний різновид, і в контексті характеристики 
загальних наслідків злочинності. Зважаючи на їх різноплановість 
й відповідну складність у обчисленні, дозволимо собі зупинитися 
на окремих соціальних наслідках збройного конфлікту, який перма-
нентно триває на Сході нашої держави, та виокремити такі з них (за 
сферою дії / змістом прояву). 

Соціально-економічні. Унаслідок бойових дій на території Лу-
ганської та Донецької областей, руйнувань транспортної й енерге-
тичної інфраструктури багато підприємств змушені були зупинити 
або припинити виробничі процеси. Малі та середні підприємства 
зменшили економічну активність на 80–90 %, а майже 40 тис. із них 
повністю припинили свою діяльність. За інформацією Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, економічна активність на 
тимчасово неконтрольованих Україною територіях зменшилася 
в 5 разів [10, с. 127–128].

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, станом на 1 лис топада 
2014 р. у Донецькій та Луганській об ластях пошкоджено або зруй-
новано 227 об’єктів освіти, 48 – охорони здоров’я, 56 – культурно-
го і спортивного призначення, 91 адміністративну будівлю, 14 
об’єктів торгівлі та 132 промислових об’єкти на загальну суму 
5  млрд 788 млн грн. Без житла залишилось понад 710 тис. осіб. 
У результаті загальна сума економічних втрат України через бойові 
дії на Донбасі склала понад 30 млрд грн [11].

Втрати бюджету внаслідок воєнної агресії обчислюються мі-
льярдами гривень, ліквідація підприємств призвела до зменшення 
доходів бюджетів усіх рівнів, зростання безробіття, посилення со-
ціального напруження в регіоні. Нестабільність у суспільно-полі-
тичній площині та загроза масштабної збройної агресії зумовлюють 
зростання недовіри до банківської системи, погіршують інвести-
ційний клімат в Україні, що у коротко- та середньостроковій пер-
спективі призведе до значних опосередкованих збитків. Загальні 
втрати банківської системи в Донецькій та Луганській областях за 
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період воєнних дій станом на 1 серпня 2015 р. становлять 47,0 млрд 
грн залучених коштів та 27,8 млрд грн кредитного портфеля [12, 
с. 150].

Соціально-гуманітарні. Йдеться передусім про появу в Україні 
категорії внутріш ньо переміщених осіб, кількість яких, за офіцій-
ними даними на кінець жовтня 2015 р., сягнула 973,1 тис. осіб. 
Проте офіційна статистика не відображає реальних масштабів пере-
селення, оскільки частина грома дян покидає зону бойових дій само-
стійно (пере їзд до родичів, знайомих тощо без проходження реє-
страції). За даними Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців, кількість українських громадян, які звернулися із клопо-
танням про визнання біженцем у семи країнах, з якими межує 
Україна (передусім у Російській Федерації, Білорусі та Польщі), 
становить 353,5 тис. осіб, ще 569,2 тис. осіб перебувають у цих 
країнах на інших підставах [12, с. 171]. 

Правові. Зміна політичної ситуації в країні протягом кінця 
2013 р. та 2014 р., наслідки окупації Автономної Республіки Крим 
Російською Федерацією та ведення АТО на Донбасі, запроваджен-
ня люстрації в Україні не могли не вплинути на посилення кримі-
нальної відповідальності за окремі злочини проти основ національ-
ної та громадської безпеки, службові та військові злочини, що також 
позначилось на кількісних показниках злочинності. 

У 2014 р. суттєво збільшилась, порівняно з 2013 р., кількість 
особливо тяжких злочинів – з 13 776 до 25 872 (темпи зростання 
становили +87,8 %), коли за всіма іншими видами злочинів за 
ступенем тяжкості спостерігалась тенденція до зменшення. Від-
булося збільшення кількості злочинів, які вчинялись з викорис-
танням вогнепальної зброї, – з 761 до 2 523 (+69,8 %), а також 
таких груп злочинів, як: проти основ національної безпеки Укра-
їни – з 8 до 527 (+98,5 %) (із врахуванням закритих у 2014 р. 64 
кримінальних проваджень за пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України); 
проти волі, честі та гідності особи – з 483 до 2 202 (+78,1 %); про-
ти громадської безпеки – з 7 772 до 11 9472 (+34,9 %) (із врахуван-
ням закритих у 2014 р. 9 467 кримінальних проваджень за пп. 1, 
2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України); проти безпеки руху та експлуа-
тації транспорту – з 19 722 до 24 700 (+20,1 %); у сфері охорони 
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державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забез-
печення призову та мобілізації – з 370 до 959 (+61,4 %); проти 
встановленого порядку несення військової служби (військові 
злочини) – з 369 до 4 153 (+91,1 %); проти миру, безпеки людства 
та міжнародного правопорядку – до 9 (+100 %) [13, с. 55–56]. І це 
при тому, що офіційна статистика щодо стану кримінальних пра-
вопорушень в основному не відповідає їх реальному стану. Перш 
за все до статистики не включено повною мірою статистичні по-
казники по Автономній Республіці Крим, яка залишається окупо-
ваною Російською Федерацією, і частині Донецької та Луганської 
областей, у яких запроваджено режим АТО.

Особливості злочинності в екстремальних ситуаціях (у тому 
числі й у зоні проведення АТО) визначають такі фактори: 1) безпо-
радність і вразливість людей, постраждалих в екстремальній ситу-
ації; 2) дезорганізація представників державної влади та правоохо-
ронних органів; 3) ослаблення факторів соціального контролю, 
поява безробіття дорослих і безпритульність дітей; 4) загострення 
потреби в продуктах харчування та речах першої необхідності (якщо 
екстремальна ситуація набуває затяжного характеру); 5) підвищен-
ня нервозності населення, зростання рівня конфліктності в міжосо-
бистісних стосунках; 6) вимушена міграція населення, що розриває 
усталені соціальні зв’язки й послаблює стримуючий вплив мораль-
ності та громадської думки [14, с. 28–29]. Війна й бойові дії ради-
кально впливають на всі соціальні процеси, у тому числі криміно-
генні. 

Висновки. Викладений матеріал засвідчує необхідність активі-
зації державних зусиль у сфері протидії політичній злочинності, яка 
переслідує мету здобуття/перерозподілу, утримання та подальшого 
використання державної влади. Серед подальших перспективних 
пошуків, що матимуть як теоретичне, так і прикладне значення, слід 
указати вивчення категорії наслідків політичної злочинності як від-
повідного інформаційного базису для розробки та впровадження 
найбільш ефективних засобів реакції. Відсутність дієвих методик 
встановлення «ціни» політичної злочинності виступає додатковим 
аргументом на користь зазначеного.
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Медицький І. Б. Політична злочинність: поняття, структура, наслідки 
для суспільства

У статті на основі аналізу існуючих підходів розкрито розуміння політичної 
злочинності як відповідної кримінологічної категорії, також перераховані її 
характерні особливості. Приділено увагу класифікаційним схемам побудови 
політичної злочинності. Із використанням статистичної інформації здійснено 
аналіз соціально-економічних, соціально-гуманітарних, правових наслідків зброй-
ного конфлікту на Сході України та їх ціни для українського суспільства. 

Ключові слова: політична злочинність, політичний злочин, антитерори-
стична операція, ціна злочинності, наслідки злочинності.

Медицкий И. Б. Политическая преступность: понятие, структура, по-
следствия для общества

В статье на основе анализа существующих подходов раскрыто понимание 
политической преступности как соответствующей криминологической катего-
рии, также перечислены ее характерные особенности. Уделено внимание клас-
сификационным схемам построения политической преступности. С использова-
нием статистической информации осуществлен анализ социально-экономических, 
социально-гуманитарных, правовых последствий вооруженного конфликта на 
Востоке Украины и их цены для украинского общества. 

Ключевые слова: политическая преступность, политическое преступление, 
антитеррористическая операция, цена преступности, последствия преступности.
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Meditskii I. B. Political criminality: concept, structure, consequences for society

In article, on the basis of the analysis of existing approaches, the understanding 
of political criminality as corresponding criminological category, also are listed its 
prominent features is opened. The attention is paid to classification schemas of 
construction of political criminality. With use of the statistical information the analysis 
of social and economic, socially-humanitarian, legal consequences of a confrontation 
in the east of Ukraine and their price for the Ukrainian society is carried out. 

Key words: political criminality, political crime, antiterrorist operation, anti-
terrorist operation, cost of crime, crime consequences.
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приНцип пОвАги ДО прАв і СвОбОД ЛюДиНи 
в міжНАрОДНих СтАНДАртАх з прАв ЛюДиНи  

тА пОвОДжЕННЯ із зАСУДжЕНими

О. В. Гальцова, кандидат юридич-
них наук, молодший науковий 
співробітник сектору дослідження 
проблем кримінального та кримі-
нально-виконавчого права Науко-
во-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни, асистент кафедри криміноло-
гії та кримінально-виконавчого 
права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Муд-
рого

Постановка проблеми. Зовнішня політика України спрямована 
на інтеграцію до Європейського Союзу. Це викликає необхідність 
імплементувати положення міжнародних договорів, а також дотри-
муватися взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо поваги та 
захисту загальнолюдських прав і свобод людини, у тому числі 
й осіб, які відбувають покарання. Оскільки принципи права, що 
знайшли своє закріплення в кримінально-виконавчому законодав-
стві, стають підґрунтям, на якому повинна вибудовуватися вся ді-
яльність із виконання кримінальних покарань, то проблематика 
сутності цих принципів викликає науковий інтерес, залишаючись 
актуальною в сучасній доктрині кримінально-виконавчого права 
України. Серед них особливо вирізняється такий принцип кримі-
нально-виконавчого законодавства, виконання і відбування пока-
рань, закріплений у ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу України 
(далі – КВК України), як повага до прав і свобод людини. Саме цей 
принцип покликаний забезпечити повагу до загальновизнаних між-
© Гальцова О. В., 2017
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народною спільнотою прав і свобод людини, гуманне ставлення до 
засуджених та звести до мінімуму різницю між умовами життя 
в установах виконання покарання (далі – УВП) і на волі. 

Принцип поваги до прав і свобод людини, крім міжнародних 
документів у сфері захисту прав людини, знайшов своє закріплення 
й у міжнародних актах спеціалізованого характеру. Серед науковців 
кримінально-виконавчого права вони отримали назву міжнародних 
стандартів поводження із засудженими (далі – МСП). Незважаючи 
на закріплення принципу поваги до прав і свобод людини у кримі-
нально-виконавчому законодавстві, існує низка невирішених проб-
лем щодо нього. Зокрема, втілення деяких положень міжнародних 
стандартів поводження із засудженими в національне законодавство, 
адже вони мають важливе значення не лише для науки кримінально-
виконавчого права, а й для практики виконання покарань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прак-
тичні аспекти, а також проблеми втілення міжнародних стандартів 
поводження із засудженими та їх вплив на національне законодав-
ство, теорію і практику виконання покарань досліджували такі на-
уковці, як: А. П. Гель, В. А. Льовочкін, Т. В. Рудник, О. Б. Пташин-
ський, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та ін.

Метою статті є дослідження міжнародних актів у сфері за-
хисту прав людини та міжнародних стандартів поводження із за-
судженими, щоб максимально втілити їх у правозастосовну ді-
яльність та наблизити чинне кримінально-виконавче законодавство 
України до загальноприйнятих стандартів більшості європейських 
держав. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні правові акти у сфе-
рі захисту прав людини відіграють важливу роль у законодавстві 
України. У подальшому це обумовлює їх імплементацію та вне-
сення низки змін до законів та нормативних актів, щоб національне 
законодавство (у тому числі й кримінально-виконавче як його час-
тина) відповідало взятим на себе міжнародним зобов’язанням. 

Слід указати, що після Другої світової війни почався процес 
щодо формування пріоритету прав і свобод людини. Відтоді у світі 
набула поширення концепція щодо необхідності міжнародного 
співробітництва у сфері загальної поваги та дотримання прав і осно-
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воположних свобод людини [17, с. 8] та їх закріплення в низці між-
народних документів. Наприклад, у Загальній декларації прав лю-
дини, Декларації ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримі-
нації, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Міжна-
родному пакті про економічні, соціальні і культурні права та ін. 
[3; 5; 8; 13; 14]. Указані міжнародні документи ратифікували понад 
100 країн світу, у тому числі й Україна, яка на той час була у скла-
ді СРСР. 

Загальна декларація прав людини є одним із перших міжнарод-
них документів щодо прав людини, прийнятих Генеральною Асамб-
леєю ООН. У її Преамбулі проголошено, що одним із завдань За-
гальної декларації є поважання прав і свобод людини та їх забез-
печення. Тому є слушним твердження вчених, що її норми 
перетворилися на загальновизнані звичаєві норми міжнародного 
права, які визначають міжнародні стандарти прав людини, що їх 
повинні дотримуватися всі країни світу [11, c. 272]. 

Принцип поваги до прав і свобод людини закріплено, зокрема, 
у: ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(зобов’язання поважати права людини) [8]; ст. 2 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права (кожна держава, яка бере 
участь у цьому Пакті, зобов’язується поважати і забезпечувати всім 
особам, що перебувають у межах її території та під її юрисдикцією, 
права, визнані в цьому Пакті) [13]; Заключному акті наради з без-
пеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р. (у розд. VII 
«Повага прав людини та основоположних свобод, включаючи сво-
боду слова, совісті, релігії та переконання») [6] і ін. 

Слід зазначити, що в цих міжнародних актах указано також на 
ті загальні права і свободи засуджених осіб, які повинні поважати-
ся і забезпечуватися під час виконання кримінальних покарань та 
при поводженні з такими особами: кожна людина має право на 
життя, свободу та особисту недоторканність; ніхто не повинен за-
знавати тортур або жорстокого, нелюдського чи такого, що прини-
жує людську гідність, поводження чи покарання; усі позбавлені волі 
особи мають право на гуманне ставлення і повагу до гідності, при-
таманної людській особі. 

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



154

У подальшому принцип поваги до прав і свобод людини, як ми 
зазначали раніше, знайшов своє закріплення й у МСП, під якими 
розуміють стандарти, прийняті на міжнародному рівні як норми, 
принципи й рекомендації у галузі виконання покарань і діяльності 
органів та установ виконання покарань [10, c. 48]. Слід наголосити, 
що, незважаючи на існування стандартів поводження із засуджени-
ми, у чинному кримінально-виконавчому законодавстві дотепер не 
закріплено термін «поводження із засудженими». На це неоднора-
зово звертали увагу науковці кримінально-виконавчого права, зо-
крема Т. В. Рудник, яка запропонувала розуміти цей термін як спо-
сіб чи характер застосування до засуджених різних заходів впливу, 
поводження з ними відповідно до загальноприйнятих правил [21, 
c. 15]. 

Не вдаючись до дискусій, лише зазначимо, що вказана проблема 
потребує відповідного вирішення. Крім того, слід визначитися зі 
змістом поняття «поводження із засудженими» в національному 
законодавстві. На нашу думку, закріплення в законодавстві цього 
поняття сприятиме, зокрема, безперечній повазі до прав і свобод 
людини під час виконання-відбування покарань, оскільки визначить 
межі дозволеної поведінки з боку адміністрації УВП. 

До МСП, що були опрацьовані та погоджені міжнародною спіль-
нотою, відносять: Мінімальні стандартні правила поводження 
з в’язнями [15]; Декларацію про захист всіх осіб від катувань та 
інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, 
видів поводження і покарання [2]; Принципи медичної етики, що 
стосуються ролі працівників охорони здоров’я, особливо лікарів, 
у захисті ув’язнених чи затриманих осіб від катувань та інших 
жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання [19]; Основні принципи поводження із 
в’язнями [18]; Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, не-
людських або таких, що принижують гідність, видів поводження 
і покарання [9]; Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються 
затриманню та ув’язненню будь-яким чином [22]; Європейські 
пенітенціарні (в’язничні) правила [4]; Токійські правила та ін. У цих 
документах визначальною ідеєю є повага до прав і свобод люди-
ни під час виконання кримінальних покарань. Наприклад, у Зводі 
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принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню та 
ув’язненню будь-яким чином, вказується: усі особи, які піддані за-
триманню чи ув’язненню будь-яким чином, мають право на гуман-
не ставлення та повагу, притаманну людській гідності (принцип 1); 
в інтересах осіб, які піддані затриманню чи ув’язненню будь-яким 
чином, не допускається обмеження чи применшення будь-яких прав 
людини, які визнаються державою відповідно до права, конвенцій, 
правил та звичаїв, на тій підставі, що ці права не визнаються або 
визнаються в зменшеному обсязі в указаному Зводі принципів 
(принцип 3); жодна особа, піддана затриманню чи ув’язненню, не 
повинна зазнавати катувань або інших нелюдських чи таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання (принцип 
6) [22]. 

У Мінімальних стандартних правилах поводження з в’язнями 
у розділі «Загальні правила» вказується, що мінімальні умови, які 
розглядаються Організацією Об’єднаних Націй, покликані забез-
печувати захист в’язнів від поганого поводження [15]. В Основних 
принципах поводження із в’язнями стверджується: усі ув’язнені 
користуються повагою, бо в них є гідність і значимість як людей 
(принцип 1); за винятком тих обмежень, необхідність яких надто 
обумовлена фактом ув’язнення в тюрму, всі ув’язнені користують-
ся правами людини і фундаментальними свободами, викладеними 
в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про еко-
номічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про гро-
мадянські і політичні права і Факультативному протоколі до них, 
а також іншими правами, що викладені в інших пактах Організації 
Об’єднаних Націй (принцип 5) [18]. 

Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів пово-
дження і покарання зазначає: будь-яка дія, що являє собою катуван-
ня або інші жорстокі, нелюдські чи такі, що принижують гідність, 
види поводження і покарання, є образою людської гідності та по-
винна визнаватися як порушення прав людини та основних свобод, 
проголошених Загальною декларацією прав людини (ст. 2); підго-
товка персоналу, який забезпечує дотримання закону, і підготовка 
інших офіційних осіб, котрі можуть нести відповідальність за осіб, 

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



156

позбавлених волі, повинна забезпечувати такий стан справ, за яко-
го повністю враховувалася б заборона катувань й інших жорстоких, 
нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження 
та покарання (ст. 5) [2]. 

У Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
міститься заборона катування, відповідно до якої жодні виключні 
обставини, якими вони не були б, стан війни чи загроза війни, внут-
рішня політична нестабільність або будь-яке інше надзвичайне 
становище, наказ вищестоящого начальника чи державної влади не 
можуть бути виправданням катувань (ст. 2) [9]. У Кодексі поведінки 
посадових осіб із підтримання правопорядку міститься таке поло-
ження: при виконанні своїх обов’язків відповідні посадові особи 
поважають та захищають людську гідність та захищають права 
людини щодо всіх осіб (ст. 2) [7]. В Європейських пенітенціарних 
правилах зазначено, що при поводженні з усіма особами, позбавле-
ними волі, необхідно дотримуватись їхніх прав людини (ч. I прин-
ципу 1) [4]. 

Основними міжнародними нормативними актами, що регламен-
тують діяльність УВП та поводження із засудженими, є Європейські 
пенітенціарні правила та Мінімальні стандартні правила поводжен-
ня з в’язнями. Вони визнані вихідним документом для формування 
політики у сфері виконання покарань законодавчими органами, 
судами й тюремними адміністраціями та набули особливого стату-
су серед міжнародних кримінально-процесуальних інструментів 
[24, с. 86]. Вітчизняні науковці-фахівці в галузі кримінально-ви-
конавчого права А. Х. Степанюк та І. С. Яковець наголошують, що 
закріплення цих положень у МСП має істотний вплив на національ-
не законодавство, а також теорію і практику виконання покарань, 
і вказують, що Загальна декларація прав людини, МСП та націо-
нальне законодавство співвідносяться між собою як загальне, особ-
ливе й окреме (одиничне) [23, c. 22].

В. А. Льовочкін слушно наголосив, що міжнародні правові до-
кументи з прав і свобод засуджених впливають на формування 
кримінально-виконавчого законодавства України [12, с. 2]. Підтри-
мують указану точку зору й О. Б. Пташинський [20, с. 2] та інші 

Випуск 33 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



157

вчені, які вважають, що стандарти поводження із засудженими, 
розроблені міжнародною спільнотою, є результатом їх співробітни-
цтва; у подальшому вони дозволять якнайкраще забезпечити права 
і свободи людини у сфері виконання-відбування кримінальних по-
карань [20, c. 170]. За твердженням А. Х. Степанюка та І. С. Яковець, 
закріплення цих положень щодо поваги до прав і свобод людини 
є важливим для правозастосовної діяльності, оскільки вони набу-
вають обов’язкової сили і таких об’єктивно-суб’єктивних характе-
ристик, як нормативність, стабільність, незаперечність і неприпус-
тимість відступу від них навіть у порядку винятку [23, c. 24]. Авто-
ри справедливо вважають, що в діяльності органів і установ 
виконання покарань необхідно створити такі умови, за яких прин-
ципи кримінально-виконавчого законодавства не повинні бути лише 
декларацією, формальною можливістю [23, c. 25]. 

Висновки. У міжнародних стандартах з прав людини і пово-
дження із засудженими вказано на ті загальнолюдські права і сво-
боди засуджених осіб, до яких з повагою має ставитися адміністра-
ція УВП під час виконання-відбування покарань, а саме: право на 
життя та здоровʼя; свободу й особисту недоторканність; нікого не 
може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; всі по-
збавлені волі особи мають право на гуманне ставлення і повагу до 
гідності, притаманної людській особі, а також на належні умови 
тримання. Це означає, що під час відбування покарання держава 
має створити такі умови тримання для засуджених осіб, котрі забез-
печували б людяність, гідність людини та її честь, дотримання прав 
і свобод, що наближуватиме кримінально-виконавче законодавство 
України до загальноприйнятих стандартів більшості європейських 
держав. 

Проаналізовані міжнародні акти вказують на те, що не всі по-
ложення стосовно поваги до прав і свобод людини під час виконан-
ня-відбування покарань, закріплені в чинному законодавстві Укра-
їни, відповідають МСП. Деякі з них, що хоча формально і відповіда-
ють таким стандартам, проте у практичній діяльності національних 
інституцій у сфері виконання-відбування покарань мають лише 
декларативний характер, оскільки не всі вони можуть бути втілени-

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



158

ми й реалізованими внаслідок існування чинників юридичного, 
економічного, соціального характеру, а також упередженого став-
лення до засуджених з боку адміністрації УВП. 

Створення в УВП належних умов тримання, якісного та до-
статнього харчування, надання кваліфікованої та своєчасної ме-
дичної допомоги і лікування є дуже важливим під час відбування 
покарань і потребує відповідного фінансування з боку держави, 
яке, на жаль, є недостатнім. Але не менш важливим є ввічливе 
ставлення до засуджених з боку адміністрації УВП. У цьому разі 
людське ставлення до засуджених не вимагає грошових вкладень 
з боку держави, а залежить виключно від адміністрації УВП. Тому 
під час здійснення своєї діяльності вона повинна усвідомлювати, 
що засуджена особа – це людина, і ставитися до неї як до особис-
тості. У цьому й проявляється гуманізм, оскільки хоча така особа 
й припустилася помилки, проте на її повернення як законослух-
няного громадянина чекають не лише сім’я, а й суспільство та 
держава. 
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Гальцова О. В. Принцип поваги до прав і свобод в міжнародних стандар-
тах з прав людини та поводження із засудженими 

У статті досліджується принцип поваги до прав і свобод людини 
в кримінально-виконавчому законодавстві при виконанні і відбуванні покарань. 
Указується, що цей принцип знайшов своє закріплення в міжнародних стандартах 
з прав людини та міжнародних стандартах поводження із засудженими. 
Наголошується, що необхідно не тільки імплементувати його положення в чинне 
кримінально-виконавче законодавство, але й реально їх втілювати та дотриму-
ватися під час відбування покарання.

Ключові слова: принцип, міжнародні стандарти з прав людини, міжнародні 
стандарти поводження із засудженими, імплементація, повага до прав і свобод 
людини.

Гальцова Е. В. Принцип уважения прав и свобод человека в международ-
ных стандартах прав человека и обращения с осужденными 

В статье исследуется принцип уважения прав и свобод человека в уголовно-
исполнительном законодательстве при исполнении и отбывании наказания. Ука-
зывается, что этот принцип также закреплен в международных стандартах 
прав человека и международных стандартах обращения с осужденными. Ут-
верждается, что необходимо не только имплементировать его положения в дей-
ствующее уголовно-исполнительное законодательство, но и реально воплощать 
и соблюдать во время отбывания наказания. 

Ключевые слова: принцип, международные стандарты по правам человека, 
международные стандарты обращения с осужденными, имплементация, уваже-
ние к правам и свободам человека. 

Haltsova O. V. The principle of respect for human rights and freedoms in human 
rights and treatment of convicts international standarts 

The principle of respect for human rights and freedoms in Correctional Law, 
service of sentence is being studied. It is specified that this principle is enforced in human 
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rights and treatment of convicts international standards. A stress is made on the need of 
not only incorporation of this principle into existing Correctional Law but also of its 
actual implementation and compliance during service of sentence.

Key words: principle, human rights international standards, treatment of convicts 
international standards, incorporation, respect for human rights and freedoms.
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УДК 343.8 

міСцЯ НЕСвОбОДи: пОНЯттЯ тА СУтНіСть

А. І. Богатирьов, кандидат юри-
дичних наук, помічник-консуль-
тант народного депутата Верхов-
ної Ради України

Постановка проблеми. Важливим кроком на шляху гуманізації 
діяльності системи державного примусу та забезпечення прав і сво-
бод громадян стала ратифікація Верховною Радою України у 2006 р. 
Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання [1]. Однак попри всі сподівання на 
зміни, зокрема створення національного превентивного механізму – 
незалежного органу, спрямованого на моніторинг місць несвободи 
та протидію тортурам і жорстокому поводженню, на жаль, фактич-
но реформа закінчилася, навіть не розпочавшись.

При цьому наукові дискусії про необхідність і практичну значу-
щість низки положень Конвенції тривають і донині. Окремі її ново-
введення є слушними та актуальними як ніколи, хоча їх аналіз за-
лишає більше питань, аніж відповідей. Зокрема, невизначеними є ряд 
питань щодо: розуміння словосполучення «місця несвободи»; кри-
теріїв їх визначення; системи їх підпорядкування, моніторингу та 
нагляду з боку держави та громадськості; механізму виокремлення 
осіб, які дійсно перебувають у стані несвободи, та багато інших.

Так, більшість вітчизняних правознавців розуміють поняття 
«місця несвободи» через призму класичної правової доктрини, 
ототожнюючи їх з місцями обмеження чи позбавлення волі. В Укра-
їні до останніх традиційно відносять установи Міністерства юсти-
ції України з питань виконання кримінальних покарань та пробації: 
виправні та виховні колонії, виправні центри, слідчі ізолятори 
Державної кримінально-виконавчої служби України; ізолятори тим-
часового тримання, приймальники-розподільники для дітей та ізо-
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лятори тимчасового тримання Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни; ізолятори тимчасового тримання Служби безпеки України.

Однак у контексті розуміння свободи, включно із свободою 
у сфері особистого та культурного розвитку, до місць несвободи 
в соціальній сфері слід віднести й місця утримання мігрантів із 
неврегульованим статусом, а також шукачів притулку, які підпо-
рядковані Державній міграційній службі України та Державній при-
кордонній службі України; інтернати для дітей-інвалідів, геріатричні 
пансіонати і психоневрологічні інтернати Міністерства соціальної 
політики та Міністерства охорони здоров’я тощо. Адже особи пе-
ребувають у вказаних місцях проти свого бажання під вартою; їх 
побут, режим та зв’язок із зовнішнім світом суворо регламентова-
ні – це надійні критерії, за якими місце перебування особи можна 
віднести до категорії несвободи. 

Тим паче в такі заклади особи поміщуються примусово за рі-
шенням судового чи адміністративного органу, що цілком відповідає 
Протоколу щодо вимог до місць, які підлягають моніторингу в ро-
зумінні ст. 4 Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижу-
ють гідність, видів поводження та покарання [1]. 

Мета статті полягає у визначенні та розкритті суті терміна 
«місця несвободи Міністерства юстиції України», а також аргумен-
тації доцільності запровадження його у вітчизняне пенітенціарне 
законодавство.

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. Зазначимо, що в науці кримінально-виконавчого права 
поняття «місця несвободи» досі не було предметом окремого комп-
лексного дослідження, а наукові розробки переважно стосувалися 
понять «установа виконання покарань» та «місця позбавлення волі», 
що знайшло відображення в працях таких вітчизняних та зарубіж-
них вчених, як: О. М. Бандурка, І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, 
В. В. Коваленко, О. Г. Колб, І. М. Копотун, М. С. Пузирьов, 
В. М. Трубников, М. О. Стручков, І. В. Шмаров, А. Х. Степанюк, 
С. І. Халимон, І. С. Яковець та ін.

Проте єдиної точки зору щодо їх визначення так досі й не ви-
роблено. З одного боку, це свідчить про плюралізм суджень у пені-
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тенціарній науці, а з другого – про потребу в необхідності форму-
лювання ще не досліджуваного за часів незалежності України по-
няття «місця несвободи Міністерства юстиції України», де саме 
й утримуються ув’язнені та засуджені за вчинені злочини.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи певну дефініцію, 
доречно звернути увагу на той факт, що поняття – це спосіб розумін-
ня або абстрактного уявлення про пізнання предметної галузі через 
усвідомлення істотних характеристик її об’єктів. З огляду на це по-
няття «місця несвободи» досліджуватиметься як предмет пенітенці-
арної галузі й відноситиметься до числа універсальних термінів, 
якими апелює кримінально-виконавча та кримінологічна науки. 

Пропонуючи запровадження у вітчизняне правове поле нового 
терміна, слід зауважити, що поняття «місця несвободи» нині не за-
кріплено в національному законодавстві й майже не вживається під 
час правозастосування. Винятком можна вважати лише згадку про 
місця несвободи в нещодавньому наказі Генеральної прокуратури 
України від 12 грудня 2016 р. № 399 «Про затвердження Положення 
про управління нагляду за додержанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів при-
мусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури 
України» [2], що вже можна вважати кроком назустріч упроваджен-
ню терміна «місця несвободи» до чинного законодавства. 

Закріплення в чинному кримінальному та кримінально-виконав-
чому законодавстві терміна «місця несвободи Міністерства юстиції 
України» є абсолютно виправданим з огляду на такі висновки, 
зроблені нами на підставі аналізу матеріалів доповіді Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини «Моніторинг місць 
несвободи в Україні: стан реалізації національного превентивного 
механізму» за 2013 р. [3]:

– по-перше, саме модель «місця несвободи» дозволяє пред-
ставникам громадськості не лише отримувати доступ до закритих 
установ, але й брати активну участь у виконанні існуючих практик 
неналежного поводження з особами, які перебувають під тотальним 
контролем держави, та здійсненні захисту прав і свобод людини 
в місцях несвободи;

– по-друге, зазначена доповідь увібрала в себе результати понад 
260 моніторингових візитів саме до місць несвободи;
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– по-третє, у рамках реалізації національного превентивного 
механізму спільно з Харківським інститутом соціальних досліджень 
та Асоціацією незалежних моніторів підготовлено дві спеціальні 
доповіді дотримання прав людини саме в місцях несвободи;

– по-четверте, сьогодні в Україні кількість місць несвободи 
сягає 6 000 [3, с. 5–7].

У своєму ж дослідженні ми ставили за мету дослідити термін 
«місця несвободи», які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства 
юстиції України як правонаступника Державної пенітенціарної 
служби України відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18 травня 2016 р. № 343 [4].

Крім того, пропонуючи введення у вітчизняну юридичну прак-
тику терміна «місця несвободи», маємо зазначити, що слово «сво-
бода» неодноразово застосовується в Конституції України. Тобто 
свобода є природним, невід’ємним правом людини і може обме-
жуватися або позбавлятися лише як кара за порушення основних 
приписів держави, що охороняють права і свободи іншої людини, 
власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від злочинних посягань, – законом 
України про кримінальну відповідальність.

Така позиція знаходить своє відображення в зарубіжному за-
конодавстві більшості країн світу та в усіх міжнародних актах з прав 
людини, зокрема в таких, як: Загальна декларація з прав людини, 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 
Європейська конвенція про права людини, Хартія основних прав 
Європейського Союзу тощо.

Крім того, стає очевидним, що для засуджених їх свобода в до-
сліджуваних місцях обмежена за вироком суду на певний строк або 
довічно, а це цілком відповідає Протоколу щодо вимог до місць, які 
підлягають моніторингу в розумінні ст. 4 Факультативного прото-
колу до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, не-
людських або таких, що принижують гідність, видів поводження та 
покарання [1]. 

Більш того, на підставі проведеного науковою школою «Ін-
телект» моніторингу установ виконання покарань Міністерства 
юстиції України ми можемо стверджувати, що за притаманними 
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ознаками (загальні та особливі вимоги щодо обладнання установ 
виконання покарань; умови та порядок прийняття, відбуття пока-
рання та звільнення з установи; комунально-побутове та медичне 
обслуговування; порядок застосування фізичної сили та спеціальних 
засобів, заходів стягнення та заохочення тощо) їх цілком можна 
класифікувати як місця несвободи [5].

На підставі аналізу законодавства у сфері кримінальної юстиції 
з’ясовано, що хоча термін «місця позбавлення волі» використовують 
в Кримінальному та Кримінально-виконавчому кодексах України, 
але саме визначення поняття в цих кодифікованих актах відсутнє. 
У свою чергу, Кримінальний процесуальний кодекс України оперує 
не лише словосполученням «місце позбавлення волі» (ч. 5 ст. 535), 
а й «позбавлення свободи» (ч. 2 ст. 12, ч. 2 та ч. 3 ст. 206), які мають 
різне змістове навантаження [6].

У цьому аспекті знову прослідковується відсутність єдності 
кримінального, кримінального процесуального та кримінально-ви-
конавчого законодавства у визначенні місць, де особи мають від-
бувати встановлене судом покарання. Указане вкотре доводить до-
цільність впровадження у вітчизняне законодавство уніфікованого 
терміна «місця несвободи».

Указана законодавча лакуна викликає ланцюгову реакцію в по-
шуку чергових відповідей на ряд запитань, зокрема: законодавчо не 
визначено, які злочини, передбачені кримінальним законом, слід 
віднести до вчинених у місцях позбавлення волі та на підставі яких 
загальних ознак вони можуть кваліфікуватися в одну групу злочинів.

Щоб науковцям отримати відповіді на ці питання, методологіч-
но вірно буде спочатку визначити ознаки, за якими співвідносяться 
терміни «місця позбавлення волі» і «місця несвободи Міністерства 
юстиції України». 

По-перше, вбачається, що ці два терміни не збігаються за об-
сягом, бо позбавлення волі є лише одним із видів ізоляції чи при-
мусового поміщення особи і згідно із законом про кримінальну 
відповідальність – видом покарання. Тобто коли людину засудили 
й направили до установи виконання покарань (колонії), її позбави-
ли не волі, а позбавили свободи. Це випливає із семантики слова 
«воля», яке означає одну з функцій людської психіки, що полягає 
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насамперед у владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому 
регулюванні своєї поведінки, тобто стосується більше психологічно-
психічного стану людини [8, с. 52]. У той же час одним із значень 
слова «свобода», наближених до предмета нашого дослідження, 
є життя, існування тощо без залежності від кого-небудь, можливість 
поводитися на свій розсуд, тобто передбачає відсутність обмежень 
[7, с. 601], які, наприклад, установлені повсякчас у колоніях. Отже, 
існує певна неспіврозмірність між тим, як іменується покарання, та 
його суттю.

По-друге, згідно з Факультативним протоколом до Конвенції 
ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження та покарання, позбав-
лення волі може розглядатися не тільки як покарання [1]. Указаний 
документ вимагає від держав-учасниць більш широкого розуміння 
місць позбавлення волі.

Варто зазначити, що власне Факультативний протокол до Кон-
венції ООН не дає чіткого переліку місць, які підлягають неза-
лежним відвідуванням, й обмежується словосполученням «місця 
утримання під вартою». І автори Факультативного протоколу, й Асо-
ціація з попередження катувань досить широко тлумачать слово-
сполучення «під вартою», навмисно не обмежуючи перелік цих 
місць. Таким чином, перелік місць, які підлягають відвідуванню, 
завжди залишається відкритим з урахуванням інформації, що над-
ходить, і розвитку суспільних відносин. Незмінними залишаються 
найбільш загальні критерії «під юрисдикцією і контролем держави» 
й «за розпорядженням державного органу чи за його вказівкою або 
з його відома чи мовчазної згоди». Крім того, спеціальний пункт 
ст. 4 Протоколу передбачає охоплення місць, де «можуть утриму-
ватися особи, позбавлені волі». 

Також, коли йдеться про місця несвободи, потенційні об’єкти 
для роботи національного превентивного механізму традиційно 
використовують термін «місця позбавлення волі». Цей підхід 
пов’язаний з тим, що у ст. 63 Кримінального кодексу України мова 
йде про те, що позбавлення волі є одним із видів покарання, який 
полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк 
до кримінально-виконавчої установи [9]. 
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Одночасно із цим ми підтримуємо позицію, що термін «місця 
несвободи» хоча і не є зовсім звичним для сучасної практики кри-
мінальної юстиції, але є дуже зручним для швидкого виокремлення 
предмета обговорення, а саме коли йдеться про запобігання пені-
тенціарній злочинності.

З цього приводу вкрай цікавою є думка про внесення змін до 
Кримінального кодексу України шляхом виділення злочинів, що 
вчиняються в місцях несвободи, в окремий розділ «Злочини проти 
режиму відбування покарання».

Убачається, що в цьому контексті використання словосполучен-
ня «місця несвободи Міністерства юстиції України» є найбільш 
виправдане та відповідає змістовому значенню терміна, яким ха-
рактеризують досліджувану групу злочинів, що вчиняються засу-
дженими під час відбування кримінального покарання. Насамперед 
це обумовлено тим, що злочини, вчинені в місцях несвободи, ціле-
спрямовано зосереджені на досягненні власної мети, що і є їх від-
мінною ознакою від інших кримінальних правопорушень, що вчи-
няються поза межами місць несвободи. 

Так, однією з головних ознак, за якою зазначену категорію зло-
чинів можна відрізнити від інших, є місце його вчинення. Місцем 
злочину є установа виконання покарань (арештний дім, слідчий 
ізолятор, виправна колонія, виховна колонія та виправний центр) Мі-
ністерства юстиції України. При цьому ми звертаємо увагу на те, 
що місце вчинення засудженим нового злочину залежить від харак-
теру самого злочину. Наприклад, дії, що дезорганізують роботу 
установи виконання покарань, належить до обов’язкової ознаки 
об’єктивної сторони злочину, а при вчиненні втечі з місця позбав-
лені волі або з-під арешту – до факультативної ознаки, тому кожна 
з цих ознак впливає на правову кваліфікацію злочину.

Наступна відмінна ознака полягає в тому, що для аналізованих 
видів злочинів характерний високий ступінь суспільної небезпеки 
у зв’язку з тим, що їх вчинення викликає значний громадський ре-
зонанс, дискредитує не тільки систему правосуддя, а й діяльність 
установи виконання покарань. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо таку дефініцію «міс-
ця несвободи Міністерства юстиції України» – це місця Міністер-
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ства юстиції України для примусового перебування осіб, які підо-
зрюються у вчиненні злочину або засуджені за вироком суду.

Висновки. Місцями несвободи Міністерства юстиції України 
визнаються: кримінально-виконавчі установи закритого та відкри-
того типу, арештні доми та слідчі ізолятори, у яких утримуються 
ув’язнені та засуджені. Упровадження в законодавство України 
нового терміна «місця несвободи» дозволить уніфікувати ряд норм 
вітчизняного законодавства, вписавши його не тільки в доктрину 
пенітенціарного права України, а й у розробку Пенітенціарного 
кодексу України.
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УДК 343.131

ЩОДО пОНЯттЯ і СтрУКтУри рЕАЛізАції НОрм 
КриміНАЛьНОгО прОцЕСУАЛьНОгО прАвА

С. О. Касапоглу, кандидат юри-
дичних наук, доцент, доцент кафе-
дри кримінального права та кри-
мінології юридичного факультету 
Національного гірничого універ-
ситету 

Постановка проблеми. Реалізацію норм кримінального проце-
суального права пов’язують, як правило, винятково із застосуванням 
норм компетентними (від слова «компетенція») суб’єктами, наділе-
ними владними повноваженнями, або, як традиційно зазначається 
в теорії з кримінального процесу, – тими, «які ведуть процес». Між 
тим значна кількість норм кримінального процесуального права 
адресована іншим суб’єктам кримінального провадження – обви-
нуваченим, їхнім захисникам, потерпілим, свідкам тощо. У науці 
кримінального процесу відсутні дослідження, які б були присвячені 
реалізації норм «інших» його учасників. Оскільки реалізація норм 
права завжди пов’язується з певними суб’єктами, то такий стан на-
укових досліджень із зазначеного вище питання є незадовільним 
і породжує проблему, що має теоретичний і практичний характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науці криміналь-
ного процесу питання щодо поняття і структури реалізації норм 
кримінального процесуального права досліджувалися такими вче-
ними, як В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький, 
О. В. Капліна, В. Т. Маляренко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, 
В. М. Тертишник, О. Г. Шило, М. Є. Шумило та ін. Однак ці до-
слідження присвячувалися іншим проблемним питанням, а реалі-
зація норм права досліджувалася лише фрагментарно, предметом 
окремого (спеціального) дослідження вона не була.

Постановка завдання. Для висвітлення питання щодо поняття 
і структури реалізації норм кримінального процесуального права 
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необхідно виконати такі завдання: визначити, чи є реалізація норм 
кримінального процесуального права діяльністю всіх суб’єктів 
кримінального процесу чи лише компетентних, тобто наділених 
владними повноваженнями; з’ясувати, чи є реалізація таких норм 
для «інших» (крім «компетентних») суб’єктів епізодичною чи три-
ває протягом усього часу, відведеного законом на здійснення кри-
мінального провадження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розпочинаючи до-
слідження предмета цієї статті, відразу варто зазначити, що в ній не 
буде приділена увага (а якщо й буде, то незначна) з’ясуванню сут-
ності реалізації кримінального процесуального права як такого. 
Перед цим дослідженням стоїть завдання – з’ясувати реалізацію 
саме норм кримінального процесуального права з урахуванням 
специфіки реалізації залежно від різновидів норм. 

Як слушно зауважують учені в галузі загальної теорії права, 
«реалізацію правових норм не слід ототожнювати з іншим за змістом 
процесом – реалізацією права як такого, під якою розуміють усі 
шляхи набуття ним властивостей позитивного утворення, переве-
дення його з модусу лише потенційно можливих у даному соціумі 
юридичних форм, з рівня природного права на рівень реального 
чинника суспільного життя. Зокрема, для країн, що входять до ро-
мано-германської правової сім’ї, до яких належить і Україна, згада-
ний процес пов’язаний передусім з фіксацією правових норм у нор-
мативно-правових актах та договорах з визнанням державою право-
вої природи деяких звичаїв» [1, с. 406].

У навчальній літературі з теорії права є різні визначення по-
няття реалізації норм права.

У загальному плані реалізацію правових норм визначають як 
зумовлену правовими приписами правомірну поведінку учасників 
суспільних відносин [1, с. 405], здійснення юридично закріплених 
і гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в ді-
яльності людей та їх організацій [2, с. 463], втілення положень право-
вих норм у фактичній діяльності (поведінці) суб’єктів права [3, с. 321].

Як бачимо, у наведених вище визначеннях ключовими є слова 
«діяльність» і «поведінка». Отже, норма права реалізується тоді, 
коли вона втілюється у фактичній діяльності (поведінці) суб’єктів.

Наукові дослідження                                                                      Випуск 33 ’ 2017



178

У юридичній літературі кримінальна процесуальна діяльність 
визначається як урегульована кримінальним процесуальним законом 
діяльність органів досудового розслідування, прокурора і суду [4, 
с. 11]. Таке визначення було традиційним для юридичної науки, на-
вчальної діяльності, а також у слідчій та судовій практиці за умов дії 
Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. У криміналь-
ній процесуальній діяльності не знаходилося місця діяльності сторо-
ни захисту та інших учасників кримінального провадження.

У навчальній літературі, виданій після набрання чинності Кри-
мінальним процесуальним кодексом України 2012 р., у визначеннях 
кримінального процесу його суб’єктами названі вже не лише «упов-
новажені (компетентні) суб’єкти кримінального процесу», а й сто-
рона захисту, потерпілий та інші особи [5, с. 12].

Л. В. Карабут слушно зазначає, що «аксіоматичність визначення 
поняття кримінальної процесуальної діяльності може бути постав-
лена під сумнів через те, що в ній, крім уповноважених (компетент-
них) державних органів, беруть участь інші суб’єкти, які не наді-
лені владними повноваженнями щодо здійснення цієї діяльності, 
але мають права й обов’язки. Останні суб’єкти вступають у кримі-
нальні процесуальні відносини, які також входять до змісту кримі-
нального процесу» [6, с. 16].

Оригінальну позицію щодо ознак діяльності учасників кримі-
нального процесу, не наділених владними повноваженнями, займають 
фахівці НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса Національної академії правових наук України. У їхньому до-
слідженні наведено такі аргументи. Н. В. Глинська та В. С. Зеленець-
кий указали на те, що більшість дослідників (П. А. Лупинська, 
В. В. Вандишев, Л. Д. Кокорев, В. Г. Дрьомов) виходять із того, що 
поняття «діяльність» у площині кримінального судочинства означає 
певну сукупність (комплекс, систему) правозастосовних дій, які вчи-
нюються суб’єктами у формі правовідносин, в установленому зако-
ном порядку та спрямовані на досягнення цілей кримінального судо-
чинства. Оскільки прийняття правозастосовних актів (кримінальних 
процесуальних рішень) як кульмінаційного етапу будь-якого право-
застосовного процесу (а саме із правозастосуванням пов’язуються 
сутність та призначення кримінальної процесуальної діяльності) є ви-
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ключною компетенцією уповноважених державою органів, суб’єктами 
виду діяльності, що розглядається, є виключно державні органи та 
особи, які здійснюють провадження у кримінальній справі, – органи 
досудового розслідування, прокурор, суд (суддя). Процесуальна ж ді-
яльність решти учасників процесу (підозрюваного, обвинуваченого, 
їх захисників і законних представників та ін.) здійснюється на під-
ставі та в порядку, визначеному законом, і за своїм правореалізуючим 
характером відображається у формах дотримання, виконання та 
використання норм права, а звідси й не підпадає під ознаки (курсив 
мій. – C. К.) кримінальної процесуальної діяльності внаслідок її пра-
возастосовного характеру [7, с. 150].

З такою позицією не можна цілком погодитися. Тут доцільно 
звернути увагу на декілька аспектів. По-перше, автори пишуть про 
те, що діяльність цих (решти) учасників процесу здійснюється на 
підставі і в порядку, передбаченому законом. Варто уточнити – не 
просто законом, а кримінальним процесуальним законом. По-друге, 
дотримання, виконання та використання норм права є формами 
реалізації останніх, а реалізація – це і є діяльність або поведінка 
з приведення в дію норм кримінального процесуального права. По-
третє, автори цитованого тексту пишуть про те, що «процесуальна 
діяльність… не підпадає під ознаки кримінальної процесуальної 
діяльності». І, нарешті, по-четверте, ключовим у висновку авторів 
є те, що діяльність зазначених учасників процесу не підпадає під 
такі ознаки внаслідок правозастосовного характеру кримінальної 
процесуальної діяльності.

Зазначений підхід до визначення ознак діяльності з реалізації 
норм кримінального процесуального права є однобоким. Виходить, 
що під ознаки кримінальної процесуальної діяльності підпадає лише 
правозастосовна діяльність органів досудового розслідування, про-
курора і суду. Але застосування норм права цими суб’єктами без 
реалізації в інших формах – використання, дотримання, виконання – 
було би безглуздим, безпредметним, таким, що обмежує можливос-
ті інших, крім «компетентних», суб’єктів кримінального процесу. 
Тоді останні як суб’єкти процесу, побудованого за основі норм 
кримінального процесуального права, не мали би можливості їх 
реалізовувати і залишалися б поза кримінальним процесом.
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Не існує критерію, за яким можна би було відмежувати кримі-
нальну процесуальну діяльність державних (компетентних) органів 
із застосування норм права від процесуальної діяльності решти 
учасників, здійснюваної в інших формах реалізації цих норм. Про-
те такий критерій і неможливо визначити через те, що як норми 
кримінального процесуального права, так і діяльності різних учас-
ників з їх реалізації є тісно пов’язаними між собою. А діяльність 
окремих учасників утворює певну єдність – кримінальну процесу-
альну діяльність, яка і є діяльністю з реалізації норм кримінально-
го процесуального права в різноманітних формах.

Очевидно, що коли мова йде про правозастосовний характер 
кримінальної процесуальної діяльності, то насамперед мають на 
увазі застосування норм кримінального права. Діяльність із засто-
сування цих норм дійсно проводять лише державні органи – органи 
досудового розслідування, прокурор і суд. Одні з них формулюють 
обвинувачення особи у вчиненні конкретного кримінального право-
порушення, передбаченого певною нормою кримінального права 
(органи розслідування і прокурор), підтримують його перед судом 
(прокурор), інші (суд) – остаточно застосовують цю норму, склада-
ючи відповідний (правозастосовний) акт. Інші учасники криміналь-
ного процесу (підозрювані, потерпілі, свідки тощо) не наділені 
правом застосування норм кримінального права. Вони вправі впли-
вати на перебіг застосування таких (кримінальних) норм, реалізо-
вуючи норми процесуального права і будучи учасниками криміналь-
ного провадження, але не мають права самостійно застосовувати 
матеріальні норми.

Процесуальний же закон містить приписи – права, обов’язки, 
заборони, адресовані як «компетентним», так і всім іншим учасни-
кам кримінального провадження. Було би нелогічним не включати 
їх діяльність з реалізації норм, в яких викладені зазначені приписи, 
до кримінальної процесуальної діяльності. Якщо, реалізуючи нор-
ми кримінального процесуального права, вони не є учасниками 
кримінальної процесуальної діяльності, то учасниками юридичної 
діяльності якого різновиду вони тоді є?

Н. В. Глинська та В. С. Зеленецький розглядають кримінальну 
процесуальну діяльність у широкому та вузькому її розумінні. 
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У широкому розумінні – це загальна сукупність дій суб’єктів кри-
мінального судочинства, які вчиняються в установленому законом 
порядку (курсив мій. – С. К.). У вузькому розумінні – це діяльність 
кожного суб’єкта кримінального процесу, що складається із сукуп-
ності послідовно вчинюваних ним конкретних (курсив мій. – 
С. К.) процесуальних дій [7, с. 151]. 

Л. В. Карабут вважає, що зазначені вище автори припустилися 
логічної помилки, визначаючи ознаки кримінальної процесуальної 
діяльності: «у широкому розумінні» – дії вчиняються у встановле-
ному законом порядку; «у вузькому розумінні» – конкретні проце-
суальні дії, що вчиняються у певному порядку. Авторка вважає, що 
у випадку, коли йдеться про розуміння діяльності в широкому 
сенсі, дії також вчиняються послідовно і вони також є конкретними. 
А у разі, якщо діяльність розуміють у вузькому сенсі, дії так само 
вчиняють у встановленому законом порядку [6, с. 19].

З позицією Л. В. Карабут не можна повністю погодитися. 
У принципі Н. В. Глинська і В. С. Зеленецький просто відобразили 
реальний стан речей, який існує в кримінальному процесі. До речі, 
і визначення останнього, як було показано вище, надаються пере-
важно через поняття «діяльність», яка, на нашу думку, саме і відо-
бражає це поняття в «широкому розумінні». Але ж і діяльність 
окремих учасників кримінального провадження теж існує реально 
і складається з окремих дій і рішень, спрямованих на реалізацію 
окремих норм кримінального процесуального права. 

Якщо розглядати поняття «кримінальна процесуальна діяльність» 
у широкому і вузькому розумінні, то можна зробити такий висновок. 
У широкому розумінні це поняття означає реалізацію кримінального 
процесуального права як правової галузі, а у вузькому розумінні – 
реалізацію окремих норм процесуального права. Коли йдеться про 
реалізацію кримінального процесуального права як галузі, то дійсно 
важко прослідкувати конкретику процесуальної діяльності. Але така 
конкретика відповідає рівню абстрактності, притаманному для будь-
якого явища, яке аналізується на високому рівні узагальнення. Отже, 
не вбачається логічної помилки у визначенні поняття «кримінальна 
процесуальна діяльність» у широкому і вузькому розумінні, надано-
му Н. В. Глинською та В. С. Зеленецьким. 
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До того ж вважаємо, що такий науковий висновок учених віді-
грає для нашого дослідження певну методологічну роль. Так, якщо 
взяти за основу зазначений вище висновок щодо діяльності окремих 
учасників кримінального процесу (у «вузькому розумінні»), то 
слушним буде висновок і про те, що діяльність окремих учасників 
може «розпадатися» на ще менші елементи – діяльність з дотриман-
ня норм кримінального процесуального права, діяльність з вико-
нання цих норм, діяльність з їх використання, а суб’єктів, наділених 
владними повноваженнями, – діяльність із застосування норм.

Викладений вище підхід до розмежування окремих «діяльнос-
тей» з реалізації норм кримінального процесуального права узго-
джується з концепцією, висловленою й обґрунтованою В. С. Зеле-
нецьким, щодо кримінального процесу як упорядкованої ієрархічної 
системи. Згідно з цією концепцією структура кримінального про-
цесу складається з шести рівнів: «1) процес; 2) стадія; 3) етап; 
4) процесуальна дія; 5) елементарний процесуальний акт; 6) “квант” 
процесуальної дії» [7]. Видається, що за такою самою схемою може 
бути описана і структура (система) реалізації правового матеріалу 
того чи іншого ступеня спільності (галузь, підгалузь, інститут, під-
інститут, норма права, структурні елементи норми права – гіпотеза, 
диспозиція, санкція). У цій роботі немає потреби в подібному опи-
сі, бо це не є її завданням. Достатньо лише зазначити, що «квантом» 
реалізації норми кримінального процесуального права є реалізація 
конкретного правового припису, сформульованого у певній частині 
норми. Загальна ієрархічна структура кримінального процесу (мож-
на погоджуватися з наведеними вище структурними його елемен-
тами чи бути прибічником інших точок зору, висловлених у юри-
дичній літературі з цього приводу) більшою чи меншою мірою 
узгоджується з ієрархічною структурою кримінального процесуаль-
ного права: галузь, підгалузь, інститут і т. д.

Зрозуміло, що обсяг діяльності суб’єктів, які «ведуть» кримі-
нальний процес, та інших його суб’єктів на різних, так би мовити, 
рівнях реалізації правового матеріалу є неоднаковим. Якщо компе-
тентні державні службовці по суті відповідають за реалізацію всіх 
структурних елементів кримінального процесуального права (при-
наймні тримають під контролем процес реалізації), то інші суб’єкти 
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(заінтересовані суб’єкти – сторона захисту і потерпілий, а також 
особи, які сприяють провадженню, – свідки, експерти тощо) можуть 
брати в провадженні лише епізодичну участь. Звичайно, останні, 
якщо вони зацікавлені в результаті кримінального провадження, 
мають можливість передбачати цей результат залежно від резуль-
татів своєї діяльності з реалізації норм права, а також діяльності 
компетентних (уповноважених) суб’єктів. 

Для того щоб заінтересовані суб’єкти могли не лише прогнозува-
ти результат кримінального провадження, а й певним чином вплива-
ти на нього, законодавець від самого початку провадження (ще зі 
стадії досудового розслідування – ст. 221 КПК України) наділяє їх 
правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
в яких відображаються факт, зміст та результати реалізації норм 
кримінального процесуального права всіма суб’єктами провадження. 

Викладене дає підставу для таких висновків: реалізація норм 
кримінального процесуального права – це діяльність усіх суб’єктів 
кримінального процесу з упровадження в життя адресованих їм 
норм; усі процеси реалізації окремих норм та інших структурних 
елементів кримінального процесуального права є пов’язаними між 
собою від початку кримінального провадження до його завершення; 
структурні елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують 
норми кримінального процесуального права, є різними за обсягом; 
кожний із суб’єктів незалежно від того, до якої класифікаційної 
групи – суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, чи суб’єктів, 
які є заінтересованими в його результатах, він належить, має мож-
ливість здійснювати певну «автономну» діяльність з реалізації норм 
кримінального процесуального права, а також впливати на таку 
ж діяльність суб’єктів, які представляють державні інтереси (упов-
новажених або компетентних суб’єктів).

Перспективи подальших розвідок. Тема, досліджена в цій 
статті, є доволі об’ємною. Для її повного опрацювання потрібно 
здійснювати подальше дослідження за такими напрямами: вирішен-
ня питання про систему стадій реалізації норм кримінального про-
цесуального права залежно від форми реалізації норм; побудова 
системи принципів (загальних положень) реалізації норм кримі-
нального процесуального права.
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Касапоглу С. О. Щодо поняття і структури реалізації норм кримінального 
процесуального права

У статті розглянуто проблемні питання визначення поняття та структу-
ри реалізації норм кримінального процесуального права. Зроблено висновки про те, 
що реалізацією цих норм є діяльність усіх суб’єктів кримінального процесу з упро-
вадження в життя адресованих їм норм, а також, що структурні елементи 
діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального процесуального 
права, є різними за обсягом.

Ключові слова: норма права, кримінальне процесуальне право, реалізація 
норм, структура.

Касапоглу С. А. О понятии и структуре реализации норм уголовного про-
цессуального права

В статье рассмотрены проблемные вопросы определения понятия и струк-
туры реализации норм уголовного процессуального права. Сделаны выводы о том, 
что реализацией этих норм является деятельность всех субъектов уголовного 
процесса по внедрению в жизнь адресованных им норм, а также, что структур-
ные элементы деятельности различных субъектов, реализующих нормы уголов-
ного процессуального права, различны по объему. 

Ключевые слова: норма права, уголовное процессуальное право, реализация 
норм, структура.

Kasapoglu S. O. On the definition and structure of realization of the criminal 
procedure standards

The article considers the issues of definition and structures of the realization of 
criminal procedure standards. It is concluded the realization of these standards is the 
activities of actualization of the criminal procedure standards by all subject of criminal, 
structural elements of activity of the various subjects who realizes the standards of 
criminal procedural law are different by the volume.

Key words: standard of law, criminal procedural law, realization of standards, 
structure.
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ЩОДО ДОціЛьНОСті прАвОвОї рЕгЛАмЕНтАції 
КриміНАЛьНОгО прОСтУпКУ в зАКОНОДАвСтві 

УКрАїНи

Т. Є. Дунаєва, кандидат юридич-
них наук, науковий співробітник 
відділу кримінального процесу, 
криміналістики та судоустрою На-
уково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України

Постановка проблеми. Політико-правові перетворення в Укра-
їні, передбачення нових процесів і тенденцій, які з’являються в дер-
жаві, висувають нові вимоги, спрямовані на створення високоефек-
тивної, якісної правової системи, зокрема підготовку зважених за-
конодавчих рішень, що відповідали б інтересам соціальних 
інституцій та забезпечували охорону прав та свобод людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема реформу-
вання законодавства про кримінальну відповідальність щодо вве-
дення до кримінального законодавства України інституту кримі-
нального проступку була предметом досліджень багатьох україн-
ських учених. Її висвітлюють у своїх працях О. А. Банчук, 
Н. О. Гуторова, Л. М. Демидова, М. М. Дмитрук, І. Б. Коліуш-
ко, В. М. Куц, Л. М. Лобойко, В. О. Навроцький, Є. Л. Стрельцов, 
В. Я. Тацій, П. В. Хряпінський, П. Л. Фріс та інші вчені. З аргумен-
тами «за» впровадження проступку в національне законодавство 
України виступали, зокрема, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, М. І. Хав-
ронюк. Аргументам «проти» цього присвятили свої роботи 
Л. М. Кривоченко, Г. С. Крайник.

Так, В. І. Борисов вважає, що першим кроком має стати прий-
няття Концепції запровадження інституту кримінального проступ-
ку в систему українського законодавства (указом Президента Укра-
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їни або постановою Верховної Ради України), другим – перехід до 
практичного запровадження інституту кримінального проступку 
в систему законодавства України [1].

Постановка завдання. На сучасному етапі державотворення на 
виконання Концепції реформування кримінальної юстиції реалізу-
ється державна політика із гуманізації кримінальної відповідаль-
ності, яка полягатиме в трансформації кримінального, адміністра-
тивного та інших галузей законодавства України до сучасних вимог 
кримінального процесуального законодавства. 

Метою статті є дослідження доцільності створення інституту 
кримінального проступку в Україні; ймовірних негативних та по-
зитивних наслідків; можливих шляхів реформування в зазначеному 
напрямі, а також формування пропозицій з удосконалення чинного 
законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все слід 
звернутися до тлумачення проступку (від лат. delictum – провина, 
проступок) – це правопорушення, тобто незаконна дія, проступок, 
злочин. Класифікація кримінальних правопорушень та їх груповий 
поділ є в континентальній системі права і в сім’ї загального права. 
З огляду на досвід країн Європи кримінальне законодавство біль-
шості цих країн передбачає два та три види кримінально караних 
діянь. Це, по-перше, злочин, по-друге – проступок, по-третє – по-
рушення, які відрізняються за ступенем суспільної небезпеки, видом 
та розміром покарання тощо.

За період з 2008 р. по теперішній час на виконання Концепції 
реформування кримінальної юстиції від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 
[2] було розроблено кілька проектів законів щодо кримінального 
проступку, а саме: 1) проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту 
кримінальних проступків» від 26 лютого 2012 р. № 10126; 2) проект 
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо введення інституту кримінальних проступків» від 
3 березня 2012 р. № 10146; 3) частково у проекті Закону України від 
12 грудня 2012 р. № 0894; 4) проект Закону «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 
щодо запровадження інституту кримінальних проступків» від 
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17 жовтня 2013 р. № 3438; 5) проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень 
Кримінального процесуального кодексу України» від 16 квітня 
2014 р. № 4712. Саме в останньому законопроекті запропоновано 
детально розроблену концепцію запровадження інституту кримі-
нального проступку.

У висновку Верховного Суду України на проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запро-
вадження кримінальних проступків» від 3 червня 2015 р. № 2897 
зазначається, що в кримінальних кодексах більшості країн Європи, 
на відміну від Кримінального кодексу України (далі – КК України), 
міститься лише формальне визначення злочину (злочинного діян-
ня) як діяння, передбаченого кримінальним законом, або ж немає 
жодної відповідної дефініції. Злочинні діяння класифікують 
по-різному. Злочини та проступки поділені в кримінальних кодексах 
таких країн, як Естонська Республіка, Королівство Іспанія, Литов-
ська Республіка, Найсвітліша республіка Сан-Марино. Існує окре-
мий закон у Республіці Польща, який регламентує кримінальну 
відповідальність за кримінальні проступки [3]. Слід додати, що 
розташування різновидів кримінально караних діянь у Криміналь-
ному кодексі притаманне Федеративній Республіці Німеччина, 
Французькій Республіці та двом країнам Прибалтики (Латвійській 
Республіці та Литовській Республіці). 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу 
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження кримінальних проступків». Під час 
його засідання зазначалося, що метою законопроекту № 2897 [4] 
є реалізація державної політики із гуманізації кримінальної відпо-
відальності, наслідком якої стануть суттєве зменшення кількості 
судимих осіб і осіб, які позбавлятимуться волі, та різке зниження 
рівня злочинності. Законопроект пропонує запровадити в Кримі-
нальному кодексі поняття «кримінальні правопорушення», яке 
охоплює всі кримінально карані діяння, що поділяються на злочини 
та кримінальні проступки. При цьому низка діянь, які зараз визна-
ються адміністративними правопорушеннями та містяться в Кодек-
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сі України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та 
Митному кодексі, «переносяться» до КК України та отримують 
«статус» кримінальних проступків (порушення порядку ведення 
передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення 
референдуму з використанням засобів масової інформації та по-
рядку участі в інформаційному забезпеченні виборів (ст. 2129 
КУпАП), порушення обмежень щодо ведення передвиборної агіта-
ції, агітація в день проведення референдуму (ст. 21210 КУпАП), 
порушення митних правил (статті 468–485 Митного кодексу Укра-
їни) та ін.). Кримінальними проступками пропонують вважати такі 
злочини невеликої тяжкості, як умисне легке тілесне ушкодження, 
незаконне розголошення лікарської таємниці тощо. Висувають про-
позицію запровадити дві системи кримінальних покарань: по-перше, 
за вчинення злочинів та проступків і, по-друге, диференційовану 
систему розмірів штрафів [5].

Законом у кримінальному праві визначають основні поняття 
таким чином: кримінальне правопорушення – це суспільно небез-
печне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кри-
мінального правопорушення, проступок або злочин. Кримінальний 
проступок – це діяння, за яке передбачене покарання у виді арешту 
на строк не більше шести місяців, обмеження волі на строк до двох 
років або інше, більш м’яке покарання, за винятком основного по-
карання у виді штрафу в розмірі понад тисяча неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Злочин – це передбачене КК України 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину, за яке передбачене покарання більш суворе, ніж 
за вчинення проступку. Так, поняття «кримінальний проступок» 
пропонувалося ввести в законодавство України ще у 2008 р. шляхом 
створення і прийняття Кодексу про кримінальні проступки [6].

Як відомо, норма про кримінальний проступок у КК України 
відсутня, і дотепер жодного проекту закону щодо кримінального 
проступку не було прийнято, бо науковці і практики дискутують 
щодо питання, чи бути кримінальному проступку в кодексі чи 
в окремому законі. 

Зокрема, майбутній Кодекс публічних правопорушень України 
[7] об’єднав би норми про відповідальність за злочини, адміністра-
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тивні делікти і дисциплінарні правопорушення. Автори цього про-
екту Кодексу пропонують виключити з Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК України) норми, що передбачають 
особливості провадження щодо кримінальних проступків, та перед-
бачити відповідальність за кримінальні проступки в окремому кодек-
сі, який би мав матеріально-правову та процесуальну складові. 

Аналіз законопроектів щодо кримінального проступку дозволив 
зробити висновок про те, що, незважаючи на всілякі перепони 
в прий нятті такого законодавчого акта, його прийняття сприятиме 
підвищенню ефективності діяльності органів кримінальної юстиції 
та поверненню довіри населення до цих органів.

На думку противників, упровадження інституту кримінального 
проступку в Україні може призвести до: 1) невідповідності Консти-
туції України, де поняття кримінального проступку відсутнє; 2) по-
гіршення захисту потерпілого та суб’єктів кримінальних проступків; 
3) ускладнення кваліфікації злочинів, кримінальних проступків та 
адміністративних правопорушень, збільшення кількості помилок 
при їх розслідуванні та розгляді тощо. Один із можливих варіантів 
вирішення питання кримінальних проступків противники впрова-
дження інституту кримінального проступку вбачають у його ви-
ключенні з Концепції реформування кримінальної юстиції в Укра-
їні від 15 лютого 2008 р. № 311 і з КПК України та виключенні су-
димості за злочини невеликої тяжкості. 

У Коментарі Верховного Суду України до розділу Х Прикінце-
вих положень Кримінального процесуального кодексу України [8] 
зазначається, що положення КПК України, що стосуються кримі-
нального провадження щодо кримінальних проступків, вводяться 
в дію одночасно з набранням чинності законом України про кримі-
нальні проступки. Норми процесуального закону (про форму та 
порядок досудового розслідування кримінальних проступків, про 
вжиття заходів кримінального провадження тощо) регламентують 
порядок здійснення кримінального провадження кримінальних 
проступків. Так, наголошується, що визначення та перелік цих 
кримінальних правопорушень будуть надані в спеціальному законі 
України. Норми процесуального законодавства щодо кримінально-
го провадження щодо проступків не діють, тому що такого закону 
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на день набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом 
України немає.

У національній юридичній науці традиційно вважають, що про-
цесуальні норми приводять у відповідність до матеріальних. У де-
яких країнах Близького Сходу та Азії є випадки, коли норма права 
була закріплена в КПК, а потім уже через кілька років вона була 
закріплена в КК. Національний законодавець у цьому випадку пішов 
саме цим шляхом. Тут можна говорити про «підсилення» (курсив 
мій. – Т. Д.) норми права.

У КПК України впроваджено категорію «кримінальні правопо-
рушення», яка поділяється на злочини та кримінальні проступки за 
критерієм тяжкості [9]. Як відомо, поняття «кримінальний просту-
пок» у КПК України відсутнє (норми кримінального процесуального 
права містять бланкетні норми, які відсилають до положень кримі-
нального права, а тому поняття «кримінальний проступок» має ви-
значатись у КК України), проте в ньому є процедура розгляду таких 
правопорушень, у тому числі і процедура спрощеного провадження. 
Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здій-
снюється згідно із загальними правилами досудового розслідування.

Слід зазначити, що в КПК України закріплене об’єднання від-
окремлених раніше стадій дізнання та досудового слідства в одну – 
досудове розслідування, що розпочинається з моменту надходжен-
ня інформації про вчинений злочин до правоохоронних органів, яка 
обов’язково вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
При цьому в процесі дізнання здійснюватиметься розслідування 
кримінальних проступків, а під час досудового слідства – розсліду-
вання злочинів [10].

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України «слідчий, прокурор невідклад-
но, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 
вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного ви-
явлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
розпочати розслідування». 

О. В. Керевич визначає, що характерною рисою досудового роз-
слідування кримінальних проступків є закріплення законодавцем 
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у КПК України обмежень у використанні процесуальних засобів та 
заходів. Специфіка здійснення провадження по кримінальних про-
ступках передбачає, що під час їх розслідування не допускається 
застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, 
застави або тримання під вартою. Ці обмеження вводяться у зв’язку 
з тим, що суспільна небезпечність кримінальних проступків, у по-
рівнянні зі злочинами, менша, тому і процесуальний вплив на пра-
ва та свободи людини повинен також бути меншим. Ще однією 
новацією КПК України є можливість прийняття судового рішення 
в спрощеному порядку, яке являє собою процедуру розгляду мате-
ріалів кримінального провадження по суті без проведення судового 
розгляду в судовому засіданні. Обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного проступку особа отримає всі процедурні права і гарантії кри-
мінального процесу, і до неї неможливо буде застосовувати запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, результатом 
проведення досудового розслідування кримінальних проступків 
може бути укладання угоди про примирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинуваченим або угоди між прокурором та 
підо зрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, які 
складатимуть понад 50 % випадків. Слід наголосити, що особливіс-
тю інституту провадження в кримінальних проступках є заборона 
негласних слідчих (розшукових) дій, які обмежують права людини 
[11, с. 529–531]. На нашу думку, така ситуація позитивно вплине на 
повернення довіри населення до органів кримінальної юстиції. 

Деякі науковці вважають, що з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних про-
ступків» або Кодексу публічних правопорушень буде гуманізоване 
законодавство, зокрема збільшиться кількість покарань у виді штрафів. 

Висновки. Для України є важливим використання кращого між-
народного досвіду у сфері забезпечення якості та ефективності за-
конодавства. Зокрема, виокремлення інституту кримінальних про-
ступків у законодавстві, на думку прихильників, може привести до: 
1) швидкого дізнання і передачі до суду; 2) підвищення ефективнос-
ті діяльності слідчих (розкриття особливо тяжких злочинів); 3) по-
вернення довіри населення до органів кримінальної юстиції; 4) ефек-
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тивного і якісного захисту особи, громадянського суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень. На думку ж противників, 
упровадження інституту кримінального проступку в Україні може 
призвести до: 1) невідповідності Конституції України, де поняття 
кримінального проступку відсутнє; 2) погіршення захисту потерпі-
лого та суб’єктів кримінальних проступків; 3) ускладнення кваліфі-
кації злочинів, кримінальних проступків та адміністративних право-
порушень, збільшення кількості помилок при їх розслідуванні та 
розгляді. Одним із можливих варіантів вирішення питання кримі-
нальних проступків противники впровадження інституту криміналь-
ного проступку вбачають у його виключенні з Концепції реформу-
вання кримінальної юстиції в Україні від 15 лютого 2008 р. № 311 і з 
КПК України та виключенні судимості за злочини невеликої тяжкості. 

Разом із тим лише комплексний підхід до проблеми введення 
інституту кримінального проступку до законодавства України є най-
більш доцільним і потребує всебічного подальшого розвитку. 
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Дунаєва Т. Є. Щодо доцільності правової регламентації кримінального 
проступку в законодавстві України

Стаття присвячена актуальним питанням інституту кримінального про-
ступку в кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві України. 
Розглядаються доцільність створення такого інституту в Україні; імовірні 
негативні та позитивні наслідки; можливі шляхи реформування в зазначеному 
напрямі. Проаналізовано шість проектів законів України «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запро-
вадження інституту кримінальних проступків» та проект Кодексу публічних 
правопорушень. Обґрунтовано доцільність запровадження цього інституту 
в сучасних умовах кримінального судочинства. Досліджено дізнання, досудове 
слідство та процесуальні особливості здійснення провадження по кримінальних 
проступках за КПК України (під час їх розслідування не допускається застосу-
вання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання 
під вартою). Робиться висновок, що для України є важливим використання кра-
щого міжнародного досвіду у сфері забезпечення якості та ефективності зако-
нодавства. Зокрема, виокремлення інституту кримінальних проступків 
у законодавстві, на думку прихильників, може привести до: 1) швидкого дізнання 
і передачі до суду; 2) підвищення ефективності діяльності слідчих (розкриття 
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особливо тяжких злочинів); 3) повернення довіри населення до органів кримінальної 
юстиції; 4) ефективного і якісного захисту особи, громадянського суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень. На думку ж противників, упрова  - 
дження інституту кримінального проступку в Україні може призвести до: 
1) невідповідності Конституції України, де поняття кримінального проступку 
відсутнє; 2) погіршення захисту потерпілого та суб’єктів кримінальних 
проступків; 3) ускладнення кваліфікації злочинів, кримінальних проступків та 
адміністративних правопорушень, збільшення кількості помилок при їх 
розслідуванні та розгляді. Один із можливих варіантів вирішення питання 
кримінальних проступків противники впровадження інституту кримінального 
проступку вбачають у його виключенні з Концепції реформування кримінальної 
юстиції в Україні від 15 лютого 2008 р. № 311 і з КПК України та виключенні 
судимості за злочини невеликої тяжкості. 

Ключові слова: кримінальний проступок, кримінальне правопорушення, 
кримінальне законодавство, кримінально-процесуальне законодавство, кримінальне 
провадження. 

Дунаева Т. Е. О целесообразности правовой регламентации уголовного 
проступка в законодательстве Украины 

Статья посвящена актуальным вопросам института уголовного проступ-
ка в уголовном и уголовном процессуальном законодательстве Украины. Рассмат-
риваются целесообразность создания такого института в Украине; возможные 
негативные и позитивные последствия; возможные пути реформирования в этом 
направлении. Проанализированы шесть проектов законов Украины «О внесении 
изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины о внедрении 
института уголовных проступков» и проект Кодекса публичных правонарушений. 
Обоснована целесообразность введения данного института в современных усло-
виях уголовного судопроизводства. Исследованы дознание, досудебное следствие 
и процессуальные особенности осуществления производства по уголовным про-
ступкам в соответствии с УПК Украины (во время их расследования не допуска-
ется применение мер пресечения в виде домашнего ареста, залога или заключения 
под стражу). Сделан вывод, что для Украины является важным использование 
лучшего международного опыта в сфере обеспечения качества и эффективности 
законодательства. В частности, выделение института уголовных проступков 
в законодательстве, по мнению сторонников, приведет к: 1) быстрому дознанию 
и передаче дела в суд; 2) повышению эффективности деятельности следователей 
(раскрытия особенно тяжелых преступлений); 3) возвращению доверия обще-
ственности к органам уголовной юстиции; 4) эффективной и качественной за-
щите лица, гражданского общества и государства от уголовных правонарушений. 
По мнению же противников, внедрение института уголовного проступка в Укра-
ине может привести к: 1) несоответствию Конституции Украины, где понятие 
уголовного проступка отсутствует; 2) ухудшению защиты потерпевшего и субъ-
ектов уголовных проступков; 3) усложнению квалификации преступлений, уголов-
ных проступков и административных правонарушений, увеличению количества 
ошибок при их расследовании и рассмотрении. Один из возможных вариантов 
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решения вопроса уголовных проступков противники внедрения института уго-
ловного проступка видят в его исключении из Концепции реформирования уголов-
ной юстиции в Украине от 15 февраля 2008 г. № 311 и УПК Украины и исключении 
судимости за преступления небольшой тяжести.

Ключевые слова: уголовный проступок, уголовное правонарушение, уголов-
ное законодательство, уголовное процессуальное законодательство, уголовное 
производство.

Dunayeva T. Y. About the feasibility of legal regulation of criminal offense under 
the law of Ukraine

The article is devoted the actual questions of institute of criminal misconduct in 
the criminal and of criminal procedure of statute of Ukraine. Consider the feasibility of 
establishing such an institution in Ukraine; likely negative and positive consequences; 
possible ways of reform in that direction. Six projects of Laws of Ukraine are analysed 
«About making alteration to Criminal and Criminal judicial the codes of Ukraine about 
introduction of institute of criminal misconducts» and project of Code of public offences. 
Expedience of introduction of this institute is grounded in the modern terms of criminal 
trial. An inquest, pre-trial investigation and judicial features of realization of production, 
is investigational on criminal misconducts in accordance with by the Criminal Procedure 
Code of Ukraine (during their investigation application of measures of suppression is 
shut out as a home arrest, mortgage or keeping in custody). Drawn conclusion, that for 
Ukraine the use of the best international experience is important in the sphere of 
providing of quality and efficiency of legislation. In particular, the selection of institute 
of criminal misconducts in a legislation in opinion of supporters will result to in:1) rapid 
inquest and transmission of business in a court; 2) increase of efficiency of activity of 
investigators (on opening of especially grave crimes); 3) returning of trust of public is 
to the criminal justice agencies; 4) effective and high-quality protecting of person, civil 
society and state, from criminal offences. To according to opponents of introduction of 
institute of criminal misconduct in Ukraine can result to in: 1) to disparity of Constitution 
of Ukraine where the concept of criminal misconduct absents; 2) worsening of defence 
of victim and subjects of criminal misconducts; 3) complication of qualification of crimes, 
criminal misconducts and administrative offences, increase of amount of errors at their 
investigation and consideration. One of possible variants of decision of question of 
criminal misconducts the «opponents» of introduction of institute of criminal misconduct 
see in his exception from Conception of reformation of criminal justice in Ukraine from 
February, 15, 2008 № 311 and from СPK of Ukraine, and to eliminate previous conviction 
for the crimes of small weight.

Кey words: criminal misconducts, criminal offences, criminal law, criminal 
procedure, investigation, criminal proceedings.

Рекомендовано до опублікування на засіданні відділу 
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В. В. Сташиса НАПрН України (протокол № 3 від 
17.03.2017 р.).
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УДК 343.98

НАУКОвО-тЕхНічНЕ зАбЕзпЕчЕННЯ  
СЛіДчОї ДіЯЛьНОСті

Н. В. Павлюк, кандидат юридич-
них наук, науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України

Постановка проблеми. Реалізацію вимог кримінального про-
цесуального законодавства України (ст. 2 Кримінального процесу-
ального кодексу України), якими передбачено проведення швидкого, 
повного й неупередженого досудового розслідування та судового 
розгляду, неможливо уявити без впровадження інновацій науково-
технічного потенціалу в діяльність співробітників органів кримі-
нальної юстиції, основним завданням яких є ефективна протидія 
злочинності.

Не викликає сумнівів той факт, що тільки використання сучасних 
науково-технічних засобів криміналістики гарантує високий рівень 
якості та ефективності розслідування. Науково-технічні засоби роз-
ширюють пізнавальні можливості слідчого (прокурора, детектива), 
за їх допомогою суб’єкт, уповноважений на проведення досудового 
розслідування, продуктивніше здійснює збирання доказової інфор-
мації. Використання науково-технічних засобів у слідчій діяльності 
виявляється також у тому, що фіксація матеріальної обстановки зло-
чину за їх допомогою забезпечує наочність отриманих даних, ком-
пенсуючи тим самим неможливість безпосереднього їх сприйняття 
окремими учасниками кримінального провадження. 

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – 
КПК України) передбачено застосування науково-технічних засобів 
під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій, що істотним чином впливає на поліпшення якос-
© Павлюк Н. В., 2017
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ті розслідування, збільшення ефективності наявних у розпоряджен-
ні слідчого методів та засобів. Важливе значення має використання 
досягнень науки та техніки в профілактиці злочинів.

Серед основних аспектів використання досягнень науково-тех-
нічного прогресу в криміналістиці можна назвати такі: 1) викорис-
тання науково-технічних засобів для ефективного розкриття зло-
чину, викриття злочинців; 2) застосування науково-технічних засо-
бів у профілактичній роботі службових осіб, уповноважених на 
здійснення досудового розслідування за конкретними проваджен-
нями та у загальнопревентивній діяльності; 3) використання до-
сягнень науки й техніки в управлінській діяльності та в цілях науко-
вої організації слідчої роботи, а також для потреб кримінологічно-
го та управлінського прогнозування [1, с. 3–5].

Аналіз криміналістичної літератури дає підстави стверджувати, 
що проблема науково-технічного забезпечення слідчої діяльності 
досліджувалася в різних аспектах, однак розглянуті питання не 
охоплюють усієї проблематики, що досліджується. Тому виникає 
необхідність у подальшому розгляді низки питань, пов’язаних з ви-
значенням поняття та сутності науково-технічного забезпечення 
слідчої діяльності, що зумовлює актуальність цієї проблеми. 

Стан розробки проблеми. Питання науково-технічного забез-
печення слідчої діяльності здебільшого висвітлювалося в працях 
науковців через дослідження окремих проблем: упровадження або 
застосування науково-технічних засобів у кримінальному судочин-
стві (М. Б. Вандер, А. І. Вінберг, В. Г. Гончаренко, Г. І. Грамович, 
О. О. Закатов, Є. П. Іщенко, Н. С. Карпов, В. В. Коваленко, В. П. Кол-
маков, Ю. Г. Корухов, Ю. М. Оропай, О. О. Пунда, М. О. Селіванов, 
П. В. Цимбал та ін.); криміналістичного або техніко-криміналістич-
ного забезпечення розслідування злочинів (В. В. Лисенко, О. В. Та-
ран, О. Х. Волинський, Є. В. Давидов, І. І. Дановська, К. Є. Дьомін, 
М. В. Капустіна, І. П. Кочнева, І. Л. Ландау, Т. О. Мудряк, К. Є. По-
джаренко, Л. О. Селезньова, П. Т. Скорченко, В. С. Філашкін, 
В. Ю. Шепітько, Ю. М. Чорноус та ін.) чи інформаційного забез-
печення слідчої діяльності (О. О. Бєлов, К. І. Бєляков, В. В. Бірюков, 
В. А. Журавель, І. О. Ієрусалімов, П. П. Іщенко, Є. Д. Лук’янчиков, 
Ю. В. Попов, Я. А. Посков та ін.). Однак роботи зазначених авторів 
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не дають чіткого та однозначного уявлення про досліджувану проб-
лему, не розкривають її зміст. 

Безпосередньо питанню науково-технічного забезпечення слід-
чої діяльності приділялася увага у працях М. В. Кобця [2], С. С. Па-
ламарчука [3], С. Й. Соболевської [4], Л. Д. Удалової [5] та ін. 

Метою статті є висвітлення поняття та сутності науково-техніч-
ного забезпечення слідчої діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Появу поняття «на-
уково-технічне забезпечення» можна віднести до першої половини 
80-х рр. ХХ ст., коли воно почало використовуватися в спеціальній 
літературі, а потім і відомчих нормативних актах [6, с. 16]. Однак 
до теперішнього часу чітко не визначено, що слід розуміти під на-
уково-технічним забезпеченням слідчої діяльності. 

Розкриваючи зміст цього поняття, вважаємо за доцільне спо-
чатку звернутися до співвідношення понять «науково-технічні 
засоби» та «техніко-криміналістичні засоби», що розробляються, 
пристосовані або використовуються для вирішення завдань кримі-
налістики. Перше поняття передбачає застосування для виявлення, 
розслідування і запобігання злочинам продуктів розвитку науки 
й техніки. Друге – нерозривно пов’язане з практичним втіленням 
творчої думки щодо створення приладів, пристроїв, матеріалів, 
прийомів і способів, які використовуються в цих цілях [7, с. 41].

Науково-технічні засоби криміналістики – це прилади, при-
стосування та матеріали, які застосовують для збирання, дослі-
дження та використання доказів або створення умов, що усклад-
нюють вчинення злочинів. За походженням такі засоби можуть 
бути розподілені на кілька груп: 1) запозичені з різних галузей 
науки і техніки без спеціального пристосування до задоволення 
потреб криміналістики (фото- і відеоапаратура загального призна-
чення, засоби звукозапису, персональні комп’ютери, слюсарні 
інструменти, будівельний гіпс тощо); 2) запозичені з різних галу-
зей науки і техніки та спеціально пристосовані до задоволення 
потреб криміналістики (мікроскопи, металошукачі, електроліхта-
рі зі спеціальними насадками, спеціалізовані фотокамери тощо); 
3) спеціально створені для задоволення потреб криміналістики 
(фотороботи, набори для виявлення слідів рук шляхом окурюван-
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ня парами йоду, магнітні дактилоскопічні щітки, набори для дак-
тилоскопіювання, роботи з мікрооб’єктами, експрес-аналізу нар-
котичних речовин тощо). Сучасні науково-технічні засоби та ме-
тоди криміналістики базуються на останніх досягненнях 
природознавства, математики, аналітичної фізики й хімії, кібер-
нетики та інших наук, розробляються з орієнтацією на потреби 
слідчої, експертної, судової та оперативно-розшукової практики. 
За видом науково-технічні засоби розподіляються на: прилади, 
апаратуру й обладнання, інструменти та пристосування, приладдя 
та матеріали, а також комплекти техніко-криміналістичних засобів 
(слідча валіза, фотосумка тощо) [8, с. 41–42].

Сфера застосування науково-технічних засобів значно ширша, 
ніж сфера застосування криміналістичної техніки, бо вона виходить 
далеко за межі боротьби з правопорушеннями. Попри це в науці 
криміналістиці не можна обмежуватись тільки вивченням криміна-
лістичної техніки. Криміналістам необхідно знати про всі новітні 
науково-технічні засоби та методи, що з’явилися в інших галузях 
науки і техніки, які можуть бути використані або пристосовані для 
вирішення завдань, що стоять перед криміналістикою. Виготовлен-
ня або пристосування технічних засобів спеціально для викорис-
тання при розслідуванні та попередженні злочинів є основною 
ознакою чи критерієм, що дозволяє розглядати їх як техніко-кримі-
налістичні засоби [9, с. 77].

У свою чергу, поняття «техніко-криміналістичні засоби» роз-
глядають у вузькому і широкому розумінні. У першому аспекті – це 
тільки технічне обладнання, пристрої, інструменти й матеріали, 
у другому – також прийоми й способи їх застосування та роботи 
з доказами. Таким чином, під техніко-криміналістичними засобами 
слід розуміти спеціально виготовлені або пристосовані прилади, 
пристрої, інструменти, матеріали, а також розроблені криміналіс-
тикою технічні прийоми та способи, що застосовують у цілях про-
тидії злочинності. Тому поняття «науково-технічні засоби», що 
розробляються криміналістикою, пристосовані або використову-
ються для вирішення її завдань, збігається з поняттям «техніко-
криміналістичні засоби» і відрізняється від нього лише комплексом 
узятих без зміни з інших галузей людської діяльності пристроїв, 
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пристосувань, інструментів і матеріалів, а також способів їх засто-
сування [7, с. 42].

Щодо лексичного значення терміна «забезпечення» слід указати, 
що він вживається в різних значеннях: дія; надання достатніх для 
життя матеріальних засобів, необхідних для діяльності, функціону-
вання чого-небудь; матеріальні засоби для існування, життя; те, що 
слугує гарантією виконання, збереження чого-небудь; охорона кого-, 
чого-небудь від небезпеки тощо. Змістовне значення дієслова «за-
безпечувати» – постачати; створювати умови, гарантувати [10, 
с. 285; 11, с. 238].

На думку Є. Д. Лук’янчикова, термін «забезпечення» має два 
аспекти: констатацію правової діяльності як суб’єкта забезпечення 
суспільних відносин та передбачену законом сукупність заходів 
забезпечення існування чи функціонування будь-чого [12, c. 110]. 
Як слушно зауважує К. О. Чаплинський, забезпечення можна роз-
глядати в статиці як сукупність засобів, методів, інструментів, що 
слугують вирішенню певних завдань, а також умов, які сприяють 
процесу їх вирішення, і в динаміці – як процес створення і надання 
зазначених вище засобів та умов. Автор також наголошує на тому, 
що термін «забезпечення» вміщує як власне криміналістичне забез-
печення, так і всі інші види забезпечення стосовно криміналістич-
них засобів та методів [13, с. 210]. 

Ураховуючи вищевикладене, вважаємо за потрібне тлумачити 
термін «забезпечення» як систему дій, спрямованих на підвищення 
науково-технічного потенціалу процесуальної діяльності, суб’єктами 
якої є слідчий, прокурор, детектив. Ця система включає: дії з роз-
робки, удосконалення, надання та використання засобів (як матері-
альних – самої техніки, так і теоретичних – наукових положень та 
рекомендацій), а також дії з підготовки суб’єктів їх застосування.

Що стосується змісту поняття «слідча діяльність», то в науковій 
літературі існують різні підходи до його визначення. Так, М. Є. Дир-
дін слідчу діяльність розуміє як урегульовану нормами криміналь-
ного процесуального законодавства діяльність, спрямовану на 
розкриття і розслідування злочинів [14, с. 206]. На думку П. П. Іщен-
ка, слідча діяльність – це спеціально організована і цілеспрямовано 
здійснювана правоохоронними органами діяльність [15, с. 9]. Серед 
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науковців заслуговує на особливу увагу робота А. С. Колодіної, 
у якій автор зазначає, що в межах наявних наукових підходів ука-
зане поняття трактують як: специфічний вид криміналістичної ді-
яльності; практичну діяльність, що визначається в кримінально-
процесуальному та криміналістичному аспектах; об’єкт управління 
(організаційно-управлінський аспект визначення слідчої діяльнос-
ті); різновид предметної діяльності, що взаємодіє з протиставленою 
злочинною діяльністю; стадію кримінального процесу, на якій ор-
гани досудового розслідування виконують передбачені криміналь-
но-процесуальним законом дії; специфічний вид соціальної прак-
тики, що полягає в пізнанні подій протиправного характеру за до-
помогою відповідних закону засобів і прийомів; регламентовану 
кримінальним процесуальним законом, засновану на ньому та на 
криміналістичних рекомендаціях діяльність. На думку науковця, 
слідчу діяльність можна розглядати у двох аспектах: кримінально-
процесуальному та криміналістичному. Так, слідча діяльність у кри-
мінально-процесуальному аспекті – це специфічний вид практичної 
діяльності, яка спрямована на протиставлену їй злочинну діяльність, 
здійснюється спеціально уповноваженими суб’єктами та ґрунтуєть-
ся на визначених кримінальним процесуальним законом засадах. 
У криміналістичному аспекті – це інформаційно-пізнавальна ді-
яльність, основним суб’єктом якої є слідчий, що реалізується за 
допомогою обрання і використання спеціальних засобів, методів, 
прийомів та рекомендацій у процесі розслідування кримінально-
релевантної події, метою якої є швидке та ефективне розслідування 
злочинів [16, с. 6–7].

Вважаємо, що термін «слідча діяльність» може використовува-
тися у двох розуміннях: широкому – коли йдеться про діяльність 
органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює 
контроль за додержанням податкового законодавства, органу дер-
жавного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-вико-
навчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутріш-
нього контролю Національного антикорупційного бюро України 
в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати до-
судове розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. 3 
КПК України), а також діяльність органів прокуратури, що спрямо-
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вана на боротьбу зі злочинністю (ст. 36 КПК України) [17], та вузь-
кому – коли мається на увазі діяльність, пов’язана з розкриттям та 
розслідуванням злочинів. 

Перш ніж перейти до розкриття сутності науково-технічного 
забезпечення слідчої діяльності, хотілося б звернутися до робіт 
деяких учених-криміналістів. Так, В. А. Волинський вважає, що 
це поняття правомірно вживати стосовно діяльності органів внут-
рішніх справ у цілому, тобто коли йдеться про використання всьо-
го комплексу науково-технічних засобів (спеціальної, оперативної, 
криміналістичної техніки, засобів зв’язку тощо). Якщо мати на 
увазі процесуальну діяльність, пов’язану з розкриттям і розсліду-
ванням злочинів, то доцільно, на його думку, застосовувати термін 
«техніко-криміналістичне забезпечення» [6, с. 16]. С. Й. Соболев-
ська пропонує таке визначення поняття науково-технічного забез-
печення: науково-технічне забезпечення – це прикладна система 
науково-практичних рекомендацій застосування науково-техніч-
них, у тому числі й криміналістичних, засобів і методів з метою 
запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів, тобто, 
по суті, наукове (у формі криміналістичних знань) і технічне за-
безпечення. Разом з тим автор зазначає, що в системі науково-тех-
нічного забезпечення криміналістичне забезпечення відіграє знач-
ну роль і виконує стрижневу функцію. Науково-технічне забез-
печення являє собою систему засобів, необхідну для реалізації 
цілей діяльності з розслідування кримінальних проваджень. Ви-
дається, що систему науково-технічного забезпечення утворюють 
наукові знання в ідеальній і матеріальній формах (технічні засоби). 
Вона містить: теоретичний компонент, що відбиває елементи ме-
ханізму злочинної діяльності; технічний компонент – техніка ро-
боти з речовими доказами; тактичний та методичні компоненти 
[4, с. 15]. На переконання Т. О. Ткачук, яка розглядає це поняття 
стосовно діяльності працівників оперативних підрозділів, науково-
технічне забезпечення – це система дій, спрямованих на створен-
ня умов постійної готовності правоохоронних органів до застосу-
вання науково обґрунтованих методів та засобів для пошуку, 
фіксації, дослідження й використання інформації, що індивідуа-
лізує об’єкти розшуку, реалізації таких умов у повсякденній прак-
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тиці розшуку. При цьому створення умов постійної готовності 
передбачає взаємоузгоджене й взаємозалежне вирішення органі-
заційних, правових, науково-технічних, методичних проблем ви-
користання наукових методів та засобів розшукової діяльності. Як 
слушно зауважує автор, розвиток науково-технічного забезпечен-
ня базується на досягненнях науки і техніки, однак знаходиться 
в прямій залежності від суспільного прогресу, ступеня розуміння 
суспільством загроз з боку злочинності, а відповідно – необхід-
ності розробки та використання адекватних заходів боротьби 
з нею. У цьому процесі реалізуються такі соціальні функції кри-
міналістики, як пізнавальна, творча, освітня, упроваджувальна, 
діяльнісна та ін. Певною мірою для розвитку науково-технічного 
забезпечення характерною є інноваційна діяльність, що виража-
ється формулою: розробка – апробація – упровадження – практи-
ка [18]. В. М. Бодяков вважає, що науково-технічне забезпечення 
логічно поєднує в собі як криміналістичний елемент, так і спеці-
ально-технічний, оскільки в структурно-змістовному аспекті вони 
являють собою дворівневу систему дій, спрямованих: 1) на ство-
рення умов постійної готовності суб’єктів до використання до-
сягнень науки і техніки у здійсненні правоохоронної діяльності; 
2) реалізацію таких умов у повсякденній практиці. Мається на 
увазі: створення нових і вдосконалення наявних засобів, методів 
та рекомендацій; упровадження й використання цих засобів, ме-
тодів та рекомендацій у практику діяльності правоохоронних ор-
ганів; криміналістична підготовка суб’єктів розкриття й розсліду-
вання злочинів; удосконалення правових засад застосування  
засобів, методів і рекомендацій для здійснення зазначеної діяль-
ності, що, у свою чергу, було б неможливим без роз’яснення їх 
сутності та необхідності реалізації конкретних заходів захисту 
суспільства від злочинних посягань [19]. На переконання 
А. В. Іщенка, І. П. Красюка та В. В. Матвієнка, науково-технічне 
забезпечення є одним із важливих елементів криміналістичного 
забезпечення. Автори зазначають, що науково-технічне та науково-
методичне забезпечення передбачає освоєння і впровадження 
у криміналістичну практику технічних засобів, методик і тактич-
них рекомендацій щодо збирання та дослідження доказів, які де-
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далі більше поєднують з реалізацією можливостей сучасних ін-
формаційних технологій і комп’ютерної та криміналістичної тех-
ніки [20, с. 130–133]. 

Висновки. Викладене дозволяє дійти висновків про те, що на-
уково-технічне забезпечення слідчої діяльності є складовою части-
ною криміналістичного забезпечення та являє собою розробку на-
укових положень та рекомендацій, спрямованих на підвищення 
науково-технічного арсеналу процесуальної діяльності, суб’єктами 
якої є слідчий, прокурор, детектив, шляхом удосконалення техніч-
них засобів, організаційних та правових основ їх застосування.
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Павлюк Н. В. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності

У статті розглядаються питання науково-технічного забезпечення слідчої 
діяльності. Акцентовано увагу на співвідношенні понять «науково-технічні за-
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соби» та «техніко-криміналістичні засоби». Основним критерієм є походження 
цих засобів: якщо вони запозичені з різних галузей науки і техніки без спеціального 
пристосування до задоволення потреб криміналістики, то це дозволяє розглядати 
їх як науково-технічні засоби, а якщо вони виготовлені або пристосовані спеціально 
для використання при розслідуванні та попередженні злочинів – як техніко-
криміналістичні. Поняття «науково-технічні засоби», що розробляються 
криміналістикою, пристосовані або використовуються для вирішення її завдань, 
збігається з поняттям «техніко-криміналістичні засоби» і відрізняється від 
нього лише комплексом узятих без зміни з інших областей людської діяльності 
пристроїв, пристосувань, інструментів і матеріалів, а також способів їх засто-
сування.

Проаналізовано лексичне значення терміна «забезпечення», у зв’язку з чим 
вважаємо за потрібне тлумачити цей термін як систему дій, спрямованих на 
підвищення науково-технічного потенціалу процесуальної діяльності, суб’єктами 
якої є слідчий, прокурор, детектив. Ця система включає: дії з розробки, удоско-
налення, надання та використання засобів (як матеріальних – самої техніки, так 
і теоретичних – наукових положень та рекомендацій), а також дії з підготовки 
суб’єктів їх застосування.

Дається авторське визначення поняття «науково-технічне забезпечення 
слідчої діяльності» – це складова частина криміналістичного забезпечення, яка 
являє собою розробку наукових положень та рекомендацій, спрямованих на 
підвищення науково-технічного арсеналу процесуальної діяльності, суб’єктами 
якої є слідчий, прокурор, детектив, шляхом удосконалення технічних засобів, 
організаційних та правових основ їх застосування.

Ключові слова: науково-технічне забезпечення слідчої діяльності, науково-
технічні засоби, техніко-криміналістичні засоби, досудове розслідування, бороть-
ба зі злочинністю.

Павлюк Н. В. Научно-техническое обеспечение следственной деятель-
ности

В статье рассматриваются вопросы научно-технического обеспечения 
следственной деятельности. Акцентировано внимание на соотношении понятий 
«научно-технические средства» и «технико-криминалистические средства». 
Основным критерием является происхождение этих средств: если они заимство-
ваны из различных отраслей науки и техники без специального приспособления 
к удовлетворению потребностей криминалистики, то это позволяет рассматри-
вать их в качестве научно-технических средств, а если они специально изготов-
лены или приспособлены для использования при расследовании и предупреждении 
преступлений – как технико-криминалистические. Понятие «научно-технические 
средства», разработанные криминалистикой и приспособленные или используемые 
для решения ее задач, совпадает с понятием «технико-криминалистические сред-
ства» и отличается от него лишь комплексом взятых без изменения из других 
областей человеческой деятельности устройств, приспособлений, инструментов 
и материалов, а также способов их применения.

Проанализировано лексическое значение термина «обеспечение», в связи 
с чем считаем необходимым толковать этот термин как систему действий, на-
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правленных на повышение научно-технического потенциала процессуальной дея-
тельности, субъектами которой являются следователь, прокурор, детектив. Эта 
система включает: действия по разработке, совершенствованию, предоставле-
нию и использованию средств (как материальных – самой техники, так и теоре-
тических – научных положений и рекомендаций), а также действия по подготов-
ке субъектов их применения.

Сформулировано авторское определение понятия «научно-техническое обе-
спечение следственной деятельности» – это составная часть криминалистиче-
ского обеспечения, представляющая собой разработку научных положений и ре-
комендаций, направленных на повышение научно-технического арсенала 
процессуальной деятельности, субъектами которой являются следователь, 
прокурор, детектив, путем усовершенствования технических средств, организа-
ционных и правовых основ их применения.

Ключевые слова: научно-техническое обеспечение следственной деятель-
ности, научно-технические средства, технико-криминалистические средства, 
досудебное расследование, борьба с преступностью.

Pavliuk N. V. Scientific and Technical Support of Investigative Activities

The article deals with the issue of scientific and technical support of investigative 
activities. The greater focus is placed on the correlation of notions «scientific and 
technical resources» and «technical and criminalistical resources». The basic criterion 
is the origin of theses resources. If they are borrowed from different branches of science 
and technology without special adaptation to meeting demands of criminalistics, that 
allows to identify them as scientific and technical resources; on the other hand, if they 
are made or adapted specially for using them during investigation and preventing crimes 
they have to be considered as technical and criminalistical resources. The notion of 
«scientific and technical resources» that is developed by criminalistics and meets its 
demands or is used to deal with its issues is broadly congruent with the notion of 
«technical and criminalistical resources» and is distinguished from it only by the complex 
of the devices, appliances, tools, materials and the ways of their using taken without 
changes from other spheres of human activity.

The etymology of the term «support» has been analyzed in the article. Thus we 
insist on using this term as a system of activities focused on raising the scientific and 
technical potential of procedural activity, where an investigator, a prosecutor and 
a detective stand as the parties of legal process. This system include: the activities in 
development, improvement, borrowing and using resources (both material – the 
equipment itself, and theoretical – the scientific theses and recommendations), and the 
activities on qualifying the subjects of its appliance.

The author’s definition of the notion «scientific and technical support of 
investigative activity» is given. It is the component part of the criminalistical support 
which represents the development of scientific principles and recommendations 
focused on raising the scientific and technical pool of the procedural activity, where 
an investigator, a prosecutor and a detective stand as the parties of legal process by 
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means of improvement of technical resources, organizational and legal basis of its 
appliance. 

Key words: scientific and technical support of investigative activity, scientific and 
technical resources, technical and criminalistical resources, pretrial investigation, crime 
prevention.
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ТРИБУНА ДОКТОРАНТА,  
АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

УДК 343.241.4 

ОКрЕмі питАННЯ НОрмАтивНОгО рЕгУЛювАННЯ 
пОКАрАННЯ У виДі СЛУжбОвОгО ОбмЕжЕННЯ  

ДЛЯ війСьКОвОСЛУжбОвців зАЛЕжНО віД зміНи 
прАвОвОгО рЕжимУ в ДЕржАві

Т. Б. Ніколаєнко, кандидат юри-
дичних наук, доцент, докторант 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

Постановка проблеми. Тимчасова окупація частини території 
України, тривалий збройний конфлікт у її східних регіонах зумови-
ли подальше продовження реформування та вдосконалення доктри-
нальних положень воєнної політики України, формування сектору 
безпеки та оборони з виконання основних завдань у сфері оборони, 
захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та не-
доторканності держави, захисту конституційного ладу, а також за-
конних прав та інтересів громадян. Згідно з положеннями Стратегії 
національної безпеки України, Воєнної доктрини, Концепції розви-
тку сектору безпеки та оборони України створення нової системи 
забезпечення національної безпеки України неможливо без відпо-
відного реформування Збройних Сил України (далі – ЗСУ) та зміц-
нення військової дисципліни та правопорядку в її рядах. Недооці-
нення дисципліни і правопорядку призводить до негативних наслід-
ків в умовах як існування воєнних колективів, так і її забезпечення 
на рівні міжнародних відносин. 

За останніми даними судової статистики, з початку розв’язання 
воєнного конфлікту рівень військової дисципліни значно погіршив-
ся і, як результат, зросла військова злочинність. Станом на січень 
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2017 р. показники цієї злочинності становили 3,42 % від загальної 
кількості всіх злочинів [1], у той же час як у 2012 р. – вони склада-
ли 0,17 % [2]. Це вимагало негайного реагування. У лютому 2015 р. 
Радою національної безпеки і оборони України було прийнято рі-
шення щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення 
окремих злочинів проти встановленого порядку несення військової 
служби під час дії особливого періоду [3]. Проте такі кроки з ура-
хуванням вимог міжнародної спільноти та змісту законодавчих 
ініціатив держави щодо орієнтування на поширення застосування 
альтернативних позбавленню волі видів кримінальних покарань 
потребували узгодження нормативності застосування відносно 
різних категорій військовослужбовців у зв’язку зі зміною право-
вого становища в державі. Це, зокрема, стосується такого покаран-
ня, як службове обмеження для військовослужбовців.

Узагалі цей вид покарання в системі покарань є доволі «моло-
дим». Але його існування на теренах сучасного законодавства не 
можна визначити як якесь нововведення чи запозичення. Історичний 
екскурс у вітчизняне минуле свідчить, що ще в ХІХ ст. були закла-
дені підвалини його існування. Так, у положеннях Військового 
Статуту про покарання 1869 р. (статті 61, 64) була визначена мож-
ливість застосування до військовослужбовців такого кримінально-
го покарання (виправного), як вирахування із грошового утримання 
певної суми протягом визначеного строку, щодо військовослужбов-
ців вищих чинів (у вигляді основного самостійного покарання) та 
нижчих чинів – у разі необхідності відшкодування за заподіяну 
шкоду та збитки і неспроможності останніх заплатити повністю чи 
частково накладені грошові зобов’язання [4]. У період Північної 
війни, підвищеного рівня напруги щодо військової дисципліни, 
нормативне існування такого виду покарань насамперед пересліду-
вало мету охорони головних засад армії у воєнний час (підлеглості, 
чиношанування, покори) та дотримання їх «завжди та й усюди». 
Саме такий порядок, як зазначав П. О. Бобровський, з виключністю 
існування якостей військової дисципліни на відміну від цивільного 
побуту Петро І намагався утвердити у військах [5, с. 40]. Лише 
в умовах військової влади, обстановки військового побуту посиле-
ні заходи військово-виховного характеру щодо винного та збере-
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ження умов навчання військовослужбовця військовій справі є більш 
результативними в досягненні мети покарання [6, с. 18]. 

Не будь-яке протиправне діяння, вчинене військовослужбовцем, 
потребує визнання його непридатним для військової служби та є по-
казником його моральної зіпсованості. Безпечність, недолік уваги, 
захоплення, легковажність нерідко, на думку В. В. Сивова, лежать 
в основі таких злочинів. А збільшення в таких випадках тягаря по-
карання є не лише зайвим, але й не відповідає основним умовам 
кримінального закону: співрозмірність кари та вини [7, c. 15].

Але зі встановленням радянської влади, в умовах гострої боротьби 
за утвердження нового ладу, революційного правопорядку, посилення 
кримінальної репресії, таке покарання було витиснуто. І лише згодом, 
із здобуттям Україною своєї незалежності, у кримінальному законо-
давстві відновлюється такий вид покарання. З датою свого народжен-
ня службові обмеження для військовослужбовців поступово отримують 
практичність своєї реалізації. Навіть на загальному тлі тенденції ши-
рокого застосування покарань у виді позбавлення волі показники за-
стосування службових обмежень поступово збільшуються.

Початок воєнної агресії на Сході держави вніс свої корективи. 
Необхідність посилення кримінальної відповідальності стосовно 
військовослужбовців під час дії особливого періоду зумовила, з од-
ного боку, перегляд санкцій Кримінального кодексу України (далі – 
КК України) щодо діянь у сфері порушення порядку несення вій-
ськової служби, з другого – зневілювання будь-яких особливостей 
стосовно призначення кримінальних покарань відносно військово-
службовців у результаті зміни правового становища в державі та 
видів проходження військової служби. 

Метою нашої статті є дослідження особливостей правового 
регулювання покарання у виді службових обмежень для військово-
службовців з урахуванням змін правового становища в державі 
і видів проходження військової служби через призму їх правового 
статусу та проходження військової служби в мирний час та особ-
ливий період. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням кримі-
нально-правового аналізу законодавства щодо регулювання поряд-
ку та умов застосування покарання у виді службових обмежень для 
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військовослужбовців у юридичній літературі приділялося чимало 
уваги. У своїх дослідженнях такі вчені, як: Ф. В. Грушин, Т. А. Де-
нисова, А. В. Звонов, О. Л. Карабанов, Є. В. Лядов, В. Н. Орлов, 
В. Н. Петрашев, Ю. А. Пономаренко, В. В. Сивов, А. Х. Степанюк, 
Н. С. Таганцев, А. А. Толкаченко, С. З. Тулін, М. Д. Шаргородський 
та ін., здебільшого висвітлювали окремі аспекти сутності та змісту 
покарання. Проте зміни правового становища держави на тлі ре-
формування ЗСУ зумовили дещо по-іншому звернутися до аспектів 
кримінально-правового регулювання зазначеного виду покарання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кримінальне по-
карання як феномен систематизації правових, філософських, соці-
альних, психологічних аспектів постійно перебуває в полі зору 
прискіпливої уваги вчених. Без всебічного та ґрунтовного висвіт-
лення його особливостей, суті та змісту не можна осягнути його 
розуміння. 

Ще в минулому столітті між провідними радянськими вченими-
юристами (А. А. Піонтковським, М. О. Біляєвим, В. Е. Квашисом, 
М. Д. Шаргородським) та сучасними науковцями (Ю. В. Бауліним, 
В. І. Борисовим, Т. А. Денисовою, В. М. Орловим, А. Х. Степаню-
ком, Є. В. Фесенком та ін.) точилася дискусія з приводу розуміння 
кари як змісту, мети та суті покарання. Одні зазначали, що покаран-
ня за своєю суттю є карою, що має передбачати певні обмеження 
та страждання для особи, відплатою за вчинений злочин [8, с. 25]. 
Інші вважали, що кара не є жорсткою помстою чи відплатою особі 
з боку держави за вчинений злочин, а є орієнтованим законодавцем 
комплексом обмежень його прав та свобод, відчутним та достатнім 
для досягнення основних цілей покарання. На думку третіх, кара 
є метою покарання, а його сутність – зазнавання засудженим певних 
втрат і страждань [9, с. 100–101]. На думку деяких учених, зміст 
покарання визначався його карою – позбавленням або обмеженням 
прав і свобод особи, засудженої за вчинення злочину [10, с. 154], 
або, навпаки, – карою, що не конкретизована у змісті покарання 
в цілому чи конкретному його виді, а є його головною якістю в ці-
лому та є його суттю. Так само можна вести мову про кару, що 
властива конкретному виду покарання [11, с. 11]. Чи, як зазначає 
І. Г. Богатирьов, зміст покарання передбачає правовий стан засу-
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дженого, в якому незалежно від виду покарання на перший план 
виступає обмеження певної групи суб’єктивних прав і свобод [12, 
с. 64]. Саме «карність», як переконує Т. А. Денисова, є сутністю, 
внутрішнім змістом кримінального покарання. Завдяки йому засу-
джений позбавляється певних благ, переваг, пільг, зазнає обмежень, 
позбавлень, а держава зі свого боку примушує винного до виконан-
ня певних обов’язків [13].

Проте, не занурюючись у дискусійність питання розуміння кари 
як змісту, мети та суті покарання, зазначимо, що така неоднознач-
ність відобразилася і на розумінні суті та змісту покарання у виді 
службових обмежень для військовослужбовців. 

Досягнення мети покарання у виді службових обмежень для 
військовослужбовців в умовах подальшого проходження військової 
служби без ізоляції від суспільства законодавцем позиціонується як 
пріоритетне. Таке обмеження по військовій службі передбачає пев-
ний вплив на особу засудженого, де поєднуються заходи матеріаль-
ного характеру та сувора дисципліна, засоби військового виховання 
та виправного впливу. При цьому взаємозв’язок чи навіть взаємо-
залежність кримінально-правових заходів та засобів військового 
виховання повинні в єдності правового поля їх регулювання впли-
вати на досягнення кінцевого ефекту мети покарання. 

Чинне законодавство України в межах диспозиції ст. 58 КК 
України з визначенням каральних властивостей покарання залиши-
ло поза увагою особливість правового становища військовослуж-
бовців у межах залишення їх у військовому колективі, необхідність 
впливу на них з можливою зміною правового становища в державі. 
Зокрема, це стосується насамперед категорії осіб військовослуж-
бовців залежно від виду проходження ними військової служби.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 58 КК України покарання у виді 
службового обмеження для військовослужбовців застосовується до 
всіх категорій засуджених військовослужбовців, крім військово-
службовців строкової служби. Згідно з положеннями Закону Укра-
їни «Про військовий обов’язок і військову службу» (ст. 2) військово-
службовці строкової служби – це військовослужбовці, які проходять 
військову службу в добровільному порядку (за контрактом) чи за 
призовом.
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Проте з виникненням небезпеки державній незалежності Укра-
їни, реальних загроз її територіальній цілісності, загостренням 
суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові, а також 
створенням незаконних збройних формувань на Сході держави 
ситуація змінилась. З’явилась необхідність оголошення та про-
ведення часткової мобілізації. Для її забезпечення було проведено 
призов військовозобов’язаних, у тому числі резервістів. Норма-
тивна база потребувала негайних змін. Урегулювання проведення 
заходів часткової мобілізації в стислі терміни, вирішення завдань 
щодо створення умов для здійснення комплектування ЗСУ та ін-
ших військових формувань, забезпечення правового захисту вій-
ськовослужбовців, призваних під час мобілізації, підвищення 
рівня їх мотивації щодо проходження служби у військовому ре-
зерві як у мирний час, так і під час особливого періоду, а також 
окремі аспекти відповідальності за порушення законодавства про 
оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію були визначені 
пріоритетними. Урегулювання статусу резервістів та запроваджен-
ня такого нового виду проходження військової служби, як військо-
вої служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, 
зазнали також змін. 

Проте масовість потрапляння в ряди військовослужбовців до-
сить різного контингенту позначилась і на дисципліні: масштабність 
грубого порушення військової дисципліни (особливо в місцях зла-
годження бойових підрозділів, у районах проведення АТО), само-
вільне залишення військової частини та місць несення служб, 
збільшення кількості вчинення злочинів проти порядку підлеглості, 
зловживання спиртними напоями тощо. Для належного забезпечен-
ня правопорядку та військової дисципліни законодавцем були вжи-
ті заходи щодо посилення кримінального впливу на порушників 
у разі вчинення ними військових злочинів в умовах дії особливого 
періоду. Однак поряд із цим залишилися поза увагою питання нор-
мативної узгодженості правового врегулювання диференційованої 
відповідальності різних категорій військовослужбовців залежно від 
видів проходження ними військової служби. З розширенням видів 
проходження військової служби положення КК України не зазнали 
жодних змін, пов’язаних із цим. 
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Згідно з чинною редакцією ст. 58 КК України покарання у виді 
службових обмежень для військовослужбовців застосовується для 
всіх категорій військовослужбовців, які проходять військову служ-
бу за контрактом чи за призовом (за винятком військовослужбовців 
строкової служби). 

Стосовно військовослужбовців-контрактників застосування 
цього покарання з урахуванням особливості каральної властивості 
покарання у виді залишення засудженого на службі обумовлюється 
насамперед доцільністю збереження необхідних військових кадрів, 
забезпечення бойової готовності ЗСУ та інших військових форму-
вань, а також можливістю досягнення мети покарання в межах ко-
лективу. 

Щодо призовників, то вести мову про доцільність збереження 
цих військових кадрів із забезпеченням бойової готовності ЗСУ та 
інших військових формувань є доволі сумнівним. Саме розуміння 
проходження військової служби «за призовом» зумовлює примусо-
вість виконання військовозобов’язаними свого обов’язку щодо 
проходження військової служби. Рівень професійно-психологічно-
го відбору кожного з прискіпливим ставленням до вивчення інди-
відуально-психологічних якостей є відповідним. Порушення ними 
закону під час особливого періоду є не лише небезпечним, а й 
становить пряму загрозу військовій дисципліні, безпеці взагалі, 
безпеці колективу, військового формування, державі в цілому. На-
явність високих бойових, морально-психологічних якостей військо-
вослужбовця на ґрунті патріотизму, свідомого ставлення до вико-
нання військового обов’язку, вірності Військовій присязі, особистої 
вимогливості не сумісні з порушенням військової дисципліни 
в складних умовах. Дисципліна зобов’язує кожного військовослуж-
бовця дотримуватися Конституції та законів України, Військової 
присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази 
командирів; поводитися з гідністю й честю, не допускати самому 
і стримувати інших від негідних вчинків. Дисципліна у військовій 
частині (підрозділі), закладі, установі та організації визначається 
здатністю особового складу виконувати у повному обсязі та в строк 
поставлені завдання; морально-психологічним станом особового 
складу; спроможністю командирів (начальників) підтримувати її на 
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належному рівні. Крім того, як показує аналіз практики, кількість 
військовослужбовців, притягнутих до кримінальної відповідальнос-
ті з початку розв’язання воєнного конфлікту на Сході держави та 
оголошення часткової мобілізації, збільшилась у 20 разів. При 
цьому питома вага злочинів становила щодо самовільного залишен-
ня військової частини або місця служби (77,5 %) [14] з перевагою 
військовослужбовців, призваних за мобілізацією, на особливий 
період (83,3 %). 

З урахуванням особливостей проведення оборонної реформи 
в Україні, ускладненої воєнно-політичною, оперативно-стратегіч-
ною ситуацією, в рамках комплексного огляду сектору безпеки та 
оборони, з оцінкою стану воєнної безпеки держави, АТО та неза-
вершеністю переходу на контрактний принцип комплектування 
реформа повинна відповідати актуальним проблемам оборони 
України, зміцненню спроможностей її сил, підвищенню готовності 
до виконання завдань за призначенням. Імплементація реформ, 
необхідних для адекватного реагування на загрози національній 
безпеці у воєнній сфері, для захисту держави, її суверенітету, тери-
торіальної цілісності та непорушності державних кордонів повинна 
відповідати реаліям сьогодення в умовах існування незавершеного 
збройного конфлікту, окупації частини території держави з мінімі-
зацією негативного впливу на її бойову готовність та підвищення 
здатності до виконання завдань оборони та ефективного реагування 
на воєнні загрози. Досягнення поставлених завдань з урахуванням 
пріоритетності професіоналізації сил оборони та створення необ-
хідного військового резерву, реалізація воєнної політики України 
та розвитку сил оборони зосереджені на професійності підготовки 
кадрів, комплектуванні кадрового потенціалу ЗСУ та інших скла-
дових сил оборони підготовленим та мотивованим особовим скла-
дом з високими морально-діловими якостями, здатним якісно ви-
рішувати складні військово-професійні завдання в мирний час та 
особливий період. Безпосередньо реформування системи мобіліза-
ції та мобілізаційної підготовки, створення військового резерву на 
основі базових європейських підходів з урахуванням набутого до-
свіду у створенні військового оперативного резерву першої черги 
(Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних для забезпе-
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чення військового обліку громадян України) здійснюються з онов-
ленням нормативно-правової бази у сфері оборони щодо ефектив-
ності концептуальних підходів у сфері оборонного планування, 
з удосконаленням нормативно-правових актів у сфері мобілізаційної 
підготовки та мобілізації в державі з урахуванням набутого досвіду 
проведення заходів часткової мобілізації [15]. 

На жаль, застарілість норм у сфері правового регулювання від-
повідальності військовослужбовців у разі порушення норм у сфері 
оборонного планування, проведення мобілізаційної підготовки та 
мобілізації не відповідає їх нормативному врегулюванню. Немає 
моделі правового регулювання нормативної узгодженості реформ 
у секторі безпеки та оборони з особливостями кримінальної відпо-
відальності її суб’єктів. Тому питання щодо доцільності існування 
непорушності норм КК України щодо відповідальності та покаран-
ня військовослужбовців без відповідних урахувань, проведених 
у сфері оборонних реформ, є доволі актуальним. 

У тих державах, де існує аналогічне покарання, питання норма-
тивного врегулювання категорій військовослужбовців, до яких мож-
ливе його застосування, визначено однозначно. Зокрема, у Кримі-
нальних кодексах Азербайджанської Республіки, Респуб ліки Біло-
русь, Республіки Таджикистан, Російської Федерації, Туркменистану, 
Узбекистану застосування покарання у виді «обмеження по військо-
вій службі» можливе лише щодо військово службовців, які проходять 
військову службу: за контрактом, у доб ровільному порядку чи за 
обов’язком (згідно із Законом Туркменистану «Про військовий 
обов’язок і військову службу» військова служба за обов’язком є спе-
ціальним видом державної служби, яку громадяни проходять на до-
бровільній основі в збройних силах та інших військових формуваннях 
держави відповідно до закону). І лише в законодавстві Грузії відсут-
ня згадка про категорії військовослужбовців. 

Позиція останнього є доволі вмотивованою. З одного боку, ним 
надається широка можливість ореолу дії його положень відносно 
всіх категорій військовослужбовців незалежно від виду проходжен-
ня ними військової служби. З іншого боку – бажанням останнього 
переходу на виключність існування професійної військової служби. 
Хоча за Законом Грузії «Про військовий обов’язок і військову служ-
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бу» й існує диференціація військової служби на: обов’язкову вій-
ськову службу, контрактну (професійну), кадрову військову та ре-
зервну (в період воєнних зборів чи проходження військової служби), 
утім у 2015 р. членом парламенту Грузії Зурабом Джапарідзе був 
внесений законопроект щодо необхідності скасування обов’язкової 
військової служби, обов’язкової резервної служби та переходу на 
створення військово-професійної армії. 

Проте війна з Росією змінила політику Грузії. Стратегія обо-
рони держави визначала, що головним фактором планування на-
ціональної оборони і безпеки залишається загроза широкомасштаб-
ної агресії. Пріоритетність розвитку системи оборони відзначилась 
тотальністю забезпечення оборони. Обов’язкова військова служба 
та служба резерву, на їхню думку, є доволі важливими елементами 
тотальної оборони і в кризисній (воєнній) обстановці є підтримкою 
активного компоненту Збройних сил Грузії. Відповідно питання 
правового регулювання військової служби в мирний час, особливий 
період та період воєнного стану залишилися актуальними.

Аналогічна ситуація склалася в нашій державі. Питання дифе-
ренціації відповідальності військовослужбовців залежно від виду 
проходженням ними військової служби та правового становища 
в державі є досить гострими. Аспекти правового регулювання по-
карання у виді службових обмежень для військовослужбовців 
з урахуванням особливостей їх правового статусу не втрачають 
своєї важливості. 

Висновки. Покарання у виді службових обмежень для вій-
ськовослужбовців слід визначити для категорії військовослуж-
бовців, які проходять військову службу в добровільному порядку 
(за контрактом). Застосування цього покарання в разі зміни 
правового становища в державі слід розглядати як можливість. 
Ореол дії покарання стосовно військовослужбовців, які прохо-
дять військову службу за призовом, виключити із суб’єктів їх 
застосування. Перспективами подальших розвідок у цьому на-
прямі є дослідження питань диференційованого підходу до нор-
мативного врегулювання призначення покарання у виді службо-
вих обмежень для військовослужбовців у випадках, визначених 
законодавством. 
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Ніколаєнко Т. Б. Окремі питання нормативного регулювання покарання 
у виді службового обмеження для військовослужбовців залежно від зміни право-
вого режиму в державі

У статті досліджено питання необхідності правового врегулювання по-
карання у виді службових обмежень для військовослужбовців різних категорій, які 
проходять військову службу за контрактом та призовом, у зв’язку зі зміною 
правового становища в державі. З виникненням небезпеки для державної 
незалежності України, реальних загроз її територіальній цілісності, необхідністю 
проведення часткової мобілізації постали питання правового врегулювання ста-
тусу осіб, призваних за мобілізацією, на особливий період. Одним із кроків стало 
запровадження нового виду проходження військової служби. Це залишилося поза 
увагою законодавця в питаннях правового регулювання покарань, що можуть за-
стосовуватися до різних категорій військовослужбовців. Автором звернуто 
увагу на актуальність такого дослідження. Обґрунтовано необхідність реалізації 
покарання у виді службових обмежень для категорії військовослужбовців, які про-
ходять військову службу за контрактом, з відповідними обмеженнями щодо інших 
категорій військовослужбовців.

Ключові слова: службові обмеження для військовослужбовців, військова 
служба за контрактом, військова служба за призовом, особливий період. 
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Николаенко Т. Б. Отдельные вопросы нормативного урегулирования на-
казания в виде служебного ограничения для военнослужащих в зависимости 
от изменения правового режима в государстве

В статье исследуются вопросы необходимости правового регулирования 
наказания в виде служебных ограничений для военнослужащих различных ка-
тегорий, проходящих военную службу по контракту и по призыву, в связи с из-
менением правового положения в государстве. С возникновением опасности для 
государственной независимости Украины, реальных угроз ее территориальной 
целостности, необходимостью проведения частичной мобилизации возникли 
вопросы правового урегулирования статуса лиц, призванных по мобилизации, на 
особый период. Одним из шагов стало введение нового вида военной службы. Это 
осталось без внимания законодателя в вопросах правового регулирования наказа-
ний, применяемых к различным категориям военнослужащих. Автором обращено 
внимание на актуальность такого исследования. Обоснована необходимость реа-
лизации наказания в виде служебных ограничений для категории военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, с соответствующими ограничениями 
для других категорий военнослужащих.

Ключевые слова: ограничение по военной службе, военная служба по кон-
тракту, военная служба по призыву, особый период. 

Nikolaienko T. B. Some issues of standard regulation of punishment as service 
restriction for military in dependence on the change of the state’s legal order.

The article deals with the issues of the standard regulation of punishment as service 
restriction for military necessity towards different categories of the military who serve 
contract and conscription service in the context of the change of the state’s legal order. 
With advent of of the danger for the state independence of Ukraine, real threats to its 
territorial integrity, the necessity of calling to limited mobilization, there emerged some 
issues on standard regulation of the called to mobilization during the special period 
persons’ status. Introducing the new type of serving the duty was one of the steps. It was 
neglected in issues of the standard regulation of the punishments, which can be applied 
to different categories of the military. The author payed her attention to the topicality of 
such a research. The necessity of the implementation of the restrictions for the category 
of the contract service military with the corresponding restrictions towards other 
categories of military has been grounded. With the change of the state’s legal order its 
usage is defined only as a possibility of such implementation.

Key words: service restriction for military, contract military service, conscription 
military service, special period.
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СОціАЛьНО-рОЛьОвА хАрАКтЕриСтиКА ОСіб,  
ЯКі вчиНЯють ЕКОЛОгічНі зЛОчиНи 

Ю. А. Турлова, кандидат юри-
дичних наук, старший радник 
юстиції, головний науковий спів-
робітник відділу науково-мето-
дичного забезпечення прокурор-
ської діяльності поза сферою 
кримінальної юстиції Науково-
дослідного інституту Національ-
ної академії прокуратури Украї-
ни, докторант відділу проблем 
кримінального права, криміноло-
гії та судоустрою Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецько-
го НАН України

Постановка проблеми. Питання, що стосуються соціально-
рольових характеристик особи злочинця, у науковій літературі 
розглядаються при дослідженні одного з основних елементів кри-
мінології – особи злочинця, актуальність якого зумовлена тим, що 
в ньому переплітаються такі важливі кримінологічні проблеми, як 
природа злочинності та шляхи її запобігання. 

Варто зауважити, що особливостями кримінологічного вчення 
про особу злочинця як складового елементу предмета кримінології 
визнаються гранична складність його природи і безпосередній 
вплив на інші елементи предмета кримінологічної науки, зокрема 
стан злочинності та її детермінанти. Тому цілком обґрунтованим 
є висловлене в науковій літературі твердження, що, з одного боку, 
детермінанти злочинності пов’язані з об’єктивними соціальними 
явищами, які негативно впливають на моральне формування людей 
і виявляються в індивідуалістичних, антисуспільних поглядах, 
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звичках, позиціях, що лежать в основі злочинної поведінки, а з 
другого – з обставинами, що сприяють реалізації прояву подібних 
поглядів, звичок і позицій у конкретному злочині. Здавалось, зазна-
чені явища та обставини незалежні від людини, яка вчинила злочин, 
і є зовнішніми щодо неї, але свого криміногенного значення вони 
набувають, формуючи особу злочинця, і таким чином трансформу-
ючись у внутрішні детермінанти злочину [1, c. 114].

Усе зазначене вище стосується й окремих видів злочинності, 
у тому числі й екологічної злочинності, запобігання якій неможли-
ве без з’ясування специфіки особи, що вчиняє злочини цієї катего-
рії, адже система особистісних характеристик злочинців має важ-
ливе значення для аналізу причин злочинної поведінки, а отже, і для 
запобігання таким злочинам.

Для кримінологічної характеристики екологічного злочинця має 
значення вивчення його ролі та статусу в суспільстві, адже сутність 
особистості розкривається через призму тієї ролі, яку вона відіграє 
в суспільному житті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що 
окремим питанням, які стосуються кримінологічної характеристи-
ки особи, котра вчиняє екологічні злочини, приділялась увага в до-
слідженнях екологічної злочинності взагалі та її окремих видів 
такими науковцями, як С. Б. Гавриш, О. Л. Дубовик, Е. М. Жевлаков, 
Н. Г. Іванова, Т. В. Корнякова, О. В. Мельник, Г. С. Поліщук, 
В. М. Раднаєв та ін. Водночас, незважаючи на вагоме наукове та 
практичне значення досліджень зазначених авторів, багато питань 
у цій сфері залишаються ще недостатньо висвітленими.

Метою статті є дослідження, що ґрунтується на загальнотеоре-
тичних знаннях про особу злочинця та емпіричному матеріалі, 
особи, яка вчиняє екологічні злочини, та надання її соціально-ро-
льової характеристики.

Виклад основного матеріалу. Дослідження осіб, які вчиняють 
екологічні злочини, передбачає аналіз структуроутворюючих еле-
ментів характеристик цих осіб. У кримінологічній науці запропо-
новано багато варіантів щодо розуміння структури особи злочинця 
та визначення її складових. Найбільш поширеним є уявлення про 
структуру особи злочинця, що включає сукупність таких елементів, 
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як: її соціально-демографічні ознаки, моральні властивості та пси-
хологічні особливості, її соціальний статус і соціальні зв’язки, 
кримінально-правові ознаки [1, с. 120].

А. П. Закалюком була запропонована структура особи злочинця, 
що складається з дев’яти блоків (груп) ознак, у тому числі: 

– три відображають соціальну характеристику особи злочинця 
(його особистість): ознаки формування, соціалізації особи; ознаки 
соціального статусу та соціальних ролей; безпосередні ознаки спря-
мованості особистості;

– п’ять – біосоціальні, що включають: демографічні ознаки, які 
мають соціальне і психологічне значення; психофізіологічні особ-
ливості, у тому числі генетичного походження; показники фізично-
го стану здоров’я; показники психічного стану здоров’я; індивіду-
альні психологічні риси;

– окремий блок (дев’ятий) містить ознаки, пов’язані з вчинен-
ням злочину особою. Переважно це кримінально-правові ознаки 
самого злочину [2, с. 257–258].

А. Ф. Зелінський досліджував особу злочинця здебільшого 
з психологічних позицій без урахування соціально-демографічних 
і кримінально-правових ознак [3, с. 54–55]. Ю. М. Антонян у струк-
турі особи виділяє шість блоків, три з яких містять види особистіс-
них елементів без зазначення їх походження, один – це навички, 
уміння, знання (тобто результати соціалізації та іншого індивіду-
ального розвитку), два – групують ознаки та властивості біосоці-
ального характеру [4, с. 84–89]. 

Різноманітні варіанти згрупування кримінологічних ознак осо-
би злочинця можна наводити й надалі, але очевидною є наявність 
у будь-якій структурній моделі групи ознак, що відображають со-
ціально-рольову характеристику особи злочинця.

У науковій літературі зауважують, що соціально-рольові харак-
теристики розкривають функції індивіда, обумовлені його станови-
щем у системі існуючих суспільних відносин, належністю до певної 
соціальної групи, взаємодією з іншими людьми та організаціями 
в різних сферах громадського життя (робітник чи службовець, ря-
довий виконавець чи керівник, неодружений чи глава сім’ї, праце-
здатний чи непрацездатний, безробітний тощо). Ці дані показують 
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місце і значимість особи в суспільстві, яким ролям вона віддає пере-
вагу, а які ігнорує, розкривають її соціальну чи антисоціальну орі-
єнтацію [1, с. 121].

Соціально-рольові характеристики, особливості поведінки осо-
бистості в групі та в більш широких соціальних спільностях вира-
жають поняття «статус», «позиція», «роль», «ранг» та ін.

Статус відображає місце індивіда в системі міжособистісних 
відносин у групі, суспільстві, його права, обов’язки і привілеї. Роль 
розглядається психологами як динамічний аспект статусу, як реалі-
зація зв’язків, заданих позиціями особистості в суспільстві.

Існує кілька підходів до визначення соціальних ролей. Перший 
підхід розкриває нормативне розуміння соціальної ролі, тобто со-
ціальна роль розкривається через поведінку людини, яка залежить 
від позицій, що їх вона займає в суспільстві. Сама соціальна пози-
ція – це сукупність зв’язків у соціальних відносинах, а роль – це 
зміст вимог, що ставляться до особи, яка займає цю позицію. Роль 
визначається як вільна поведінка людини, зумовлена її індивідуаль-
ними особливостями. Інший підхід характеризує роль як зміст 
очікувань інших людей і соціальних груп щодо поведінки людини. 
У науковій літературі роль визначається як продукт взаємодії со-
ціальних факторів і внутрішнього світу людини [5, с. 433–434].

Розглядаючи механізм учинення злочину, треба зазначити, що 
вищеокреслені рольові очікування часто детермінують поведінку 
особи. Нерідко мають місце ситуації, коли вони суперечать бажанням 
і очікуванням особи. Важливим є питання, чи виправдовує особа со-
ціальні очікування, чи відповідає її поведінка конкретній ролі, чи 
виконує вона свої рольові обов’язки? Саме цими факторами зумов-
люються поведінка особи, прояв її індивідуальних особливостей. 
У разі невідповідності соціальних і особистісних очікувань наявність 
гострих рольових протиріч часто мають наслідком психологічний 
конфлікт, що може стати причиною злочинної поведінки.

Аналіз статистичних відомостей дозволяє дослідити деякі озна-
ки злочинців, що належать до соціально-рольової характеристики, 
зокрема їх зайнятості. 

Виходячи із сутності та правової регламентації відповідальнос-
ті за вчинення екологічних злочинів, дослідження зазначених ознак 
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осіб, які вчиняють злочини цієї категорії, проводилось за матеріа-
лами кримінальних справ, що знаходились у провадженні органів 
досудового слідства або були розглянуті судами за статтями 
розд. VIII Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – 
КК України) «Злочини проти довкілля», офіційними статистичними 
відомостями та іншими джерелами кримінологічної інформації.

Треба зауважити, що особливості статистичного обліку осіб, які 
вчинили злочини, не дають можливості проаналізувати диференці-
йовано окремі категорії екологічних злочинів, адже в статистичній 
звітності (Форма № 2 Генеральної прокуратури України «Звіт про 
осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» [6]) наведені лише 
узагальнені відомості за категорією «Правопорушення проти дов-
кілля (розд. VІІІ КК України)». Відомості ж щодо інших екологічних 
злочинів, які знаходяться за межами розд. VІІІ Особливої частини 
КК України, також наведені не за всіма відповідними статтями КК 
України. Тому вважаємо, що хоча деякі склади злочинів формально 
й охоплюються поняттям екологічної злочинності, проте через вкрай 
незначну поширеність у правозастосовній практиці є статистично 
незначущими (близько 1 %), а отже, такими, що суттєво не вплива-
ють на узагальнюючі характеристики осіб, які вчинили екологічні 
злочини, у зв’язку із чим до уваги братись не будуть.

У зведеному вигляді відомості щодо кримінологічних та інших 
ознак осіб цієї категорії містять такі офіційні статистичні відомос-
ті, як Форма № 2 Міністерства внутрішніх справ України «Звіт про 
осіб, які вчинили злочини», а з 20 листопада 2012 р. (у зв’язку з тим, 
що розпорядником статистики є Генеральна прокуратура України) – 
Форма № 2 Генеральної прокуратури України «Звіт про осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення», а також Форма статистич-
ної звітності Державної судової адміністрації України № 7 «Звіт про 
склад засуджених» [7].

Зазначені відомості певною мірою відрізняються в показниках, 
що характеризують особу злочинця, адже в одному випадку статис-
тичні дані стосуються осіб, які вчинили злочини, а в другому – за-
суджених осіб. Різниця полягає в правовому статусі таких осіб, адже 
відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, 
містяться у відповідному звіті у випадках звернення до суду з об-
винувальним актом, з клопотанням про звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності, з клопотанням про застосування при-
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мусових заходів медичного або виховного характеру, а також за-
криття кримінального провадження, коли помер підозрюваний, 
обвинувачений (крім випадків, якщо провадження є необхідним для 
реабілітації померлого). У Формі № 7 йдеться про осіб, обвинуваль-
ні вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.

Для аналізу нами було обрано період з 2009 по 2016 р. Розподіл 
виявлених осіб, що вчинили екологічні злочини, за видом зайнятос-
ті протягом зазначеного періоду наочно відображає зміни, що від-
бувались у структурі зайнятості населення країни і, зокрема, до-
сліджуваної категорії осіб.

Найбільшу групу екологічних злочинців за видом зайнятості 
складали працездатні особи, які не працюють і не навчаються. У се-
редньому протягом аналізованого періоду їх частка становила 62,2 %. 
Привертають увагу зміни зазначеного показника: починаючи з 2009 р. 
питома вага зазначеної категорії осіб стабільно зменшується до міні-
мального значення у 2013 р. (55,0 %), а далі так само стабільно збіль-
шується до максимального значення у 2016 р. (71,9 %). 

Другою за розміром категорією є безробітні. Середнє значення 
даної категорії становить 16,2 %. Характер змін зазначеного показ-
ника є протилежним попередньому: з 2009 р. частка безробітних 
збільшується до максимального значення у 2012 р. (20,4 %), а в по-
дальшому – стабільно знижується до мінімального значення 
у 2016 р. (11,1 %).

Треба зазначити, що окреслені структурні зміни ознак зайнятос-
ті не є специфічними щодо осіб, які вчинили екологічні злочини. 
Аналогічні тенденції притаманні й загальній злочинності, про що 
зазначається в науковій літературі [8, с. 267]. 

Зауважимо, що межі між зазначеними категоріями є досить 
рухомими, адже в статистичних відомостях під категорією «без-
робітні» мають на увазі зареєстрованих безробітних, тобто громадян 
працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку 
або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані 
в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові 
та здатні приступити до відповідної роботи [9, с. 340].

Отже, досить часто різниця у виді зайнятості працездатних осіб, 
які не працюють і не навчаються, та безробітних полягає тільки 
в наявності або відсутності формально закріпленого в службі зай-
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нятості статусу безробітного. Зазначене підтверджують вищенаве-
дений характер змін показників цих категорій, а також їх сумарні 
показники. Разом частка двох зазначених категорій становила в се-
редньому протягом аналізованого періоду 79,0 %.

Графічно зазначені показники відображає наведена діаграма 
(рис. 1):

 
кількість у % роки 

Рис. 1. Частки працездатних осіб, які не працюють і не навчаються, 

та безробітних осіб, що вчинили екологічні злочини,  

протягом 2009 -2016 рр. в Україні 

 

Інші категорії населення в статистичних відомостях, що відображають 

кількість осіб, які вчинили екологічні злочини («Звіт про осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення»), практично відсутні. Так, частка учнів та 

студентів навчальних закладів є незначною – у середньому 0,9 %. На відміну 

від екологічних злочинів, для загальної злочинності цей показник значно 

більший та коливається у межах 3-5 % [8, с. 268]. 

Показники, що відображають вчинення екологічних злочинів такими 

категоріями населення, як депутати, державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів і 

військовослужбовці, характеризуються одиничними випадками виявлення. 

Більш деталізованою в цьому відношенні є судова статистика. Так, 

відповідно до відомостей у Формі статистичної звітності Державної судової 

адміністрації України № 7 «Звіт про склад засуджених» середні значення 

протягом 2009 - 2016 рр. серед засуджених за екологічні злочини 

характеризувались такими показниками: робітники – 8,3 %; службовці (крім 
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Інші категорії населення в статистичних відомостях, що відо-
бражають кількість осіб, які вчинили екологічні злочини («Звіт про 
осіб, які вчинили кримінальні правопорушення»), практично від-
сутні. Так, частка учнів та студентів навчальних закладів є незнач-
ною – у середньому 0,9 %. На відміну від екологічних злочинів, для 
загальної злочинності цей показник значно більший та коливається 
в межах 3–5 % [8, с. 268].

Показники, що відображають вчинення екологічних злочинів 
такими категоріями населення, як депутати, державні службовці, 
посадові особи місцевого самоврядування, працівники правоохо-
ронних органів і військовослужбовці, характеризуються одинични-
ми випадками виявлення.

Більш деталізованою в цьому відношенні є судова статистика. 
Так, відповідно до відомостей у Формі статистичної звітності Дер-
жавної судової адміністрації України № 7 «Звіт про склад засудже-
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них» середні значення протягом 2009–2016 рр. серед засуджених за 
екологічні злочини характеризувались такими показниками: робіт-
ники – 8,3 %; службовці (крім державних) та приватні підприємці – 
по 1,6 %; працівники господарських товариств – 1,2 %; пенсіонери, 
у тому числі інваліди, – 5,0 %; учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій – 
0,4 %; студенти навчальних закладів – 0,6 %.

Питома вага працездатних осіб, які не працюють і не навчають-
ся, та безробітних осіб, що вчинили екологічні злочини, щодо ви-
явлених і засуджених осіб дещо відрізняється. Так, щодо засуджених 
частка працездатних осіб, які не працюють і не навчаються, стано-
вить у середньому 72,8 %, що суттєво більше за аналогічні показ-
ники виявлених осіб. Частка безробітних засуджених, навпаки, 
є меншою порівняно з виявленими особами – 6,0 %. Водночас су-
марний показник засуджених працездатних осіб, які не працюють 
і не навчаються, та безробітних майже є практично тотожним ана-
логічному показникові щодо виявлених осіб – 78,8 %.

Структуру засуджених осіб, що вчинили екологічні злочини, за 
видами зайнятості ілюструє діаграма на рис. 2.
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Результати проведеного аналізу переконливо засвідчують зна-
чимість трудової дезадаптації як детермінуючого чинника екологіч-
них злочинів.

Переважну більшість (79,0 %) серед осіб, які вчиняли екологіч-
ні злочини (йдеться щодо виявлених і засуджених), становлять 
працездатні особи, які не працюють і не навчаються, та безробітні. 
Як зазначалось авторкою в попередніх публікаціях, це «виключені» 
особи, тобто такі, що змушені існувати на узбіччі життя без вклю-
чення в активні трудові, соціальні, політичні, культурні процеси [9, 
с. 159]. 

Структуризація сучасного суспільства за критерієм «включе-
ність/виключеність» (inclusive/exclusive, за Я. І. Гілінським) є одним 
із його системоутворюючих чинників. Виключення відбувається 
поступово, шляхом накопичення труднощів, розриву соціальних 
зв’язків, дискваліфікації, кризи ідентичності. Більшість «виключе-
них» – без освіти, без професії, без роботи, без легальних доходів, 
але оточені «гламуром», іномарками, ресторанами, бутиками. Без-
надія існування більшості з них не може не викликати відповідну 
реакцію [10, с. 230].

Можна обґрунтовано стверджувати, що криміногенність таких 
осіб пов’язана з їх пошуками свого місця і ролі в суспільному жит-
ті. Унаслідок безробіття, міграції, зубожіння виникла ситуація, яка 
не дозволяє багатьом людям обирати і виконувати бажану суспіль-
ну роль. Вчинення екологічних злочинів зазначеними соціальними 
категоріями пояснюється невідповідністю між реально виконуваною 
і бажаною соціальними ролями. Отже, рольовий статус особи знач-
ною мірою зумовлює характер вчиненого нею злочину. 

Висновки. Проведене дослідження засвідчує, що соціально-
рольова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини, має 
важливе кримінологічне значення, оскільки сприяє повноті висвіт-
лення досліджуваної проблеми. Аналіз узагальнюючих ознак осіб, 
які вчиняють екологічні злочини, дозволяє встановити специфічні 
характеристики злочинців цієї категорії порівняно з типовими ха-
рактеристиками всього населення, що сприятиме розробленню за-
ходів запобігання.
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Турлова Ю. А. Соціально-рольова характеристика осіб, які вчиняють 
екологічні злочини

У статті надано соціально-рольову характеристику особи, яка вчиняє 
екологічні злочини, на основі дослідження офіційної статистичної звітності та 
інших джерел кримінологічної інформації. Проведений аналіз дозволив установи-
ти специфічні характеристики злочинців цієї категорії, а саме розподіл екологічних 
злочинців за видами зайнятості. Зроблено висновок щодо значущості трудової 
дезадаптації як детермінуючого чинника екологічних злочинів.

Ключові слова: особа злочинця, екологічні злочини, соціально-рольова харак-
теристика, освіта, зайнятість.

Турлова Ю. А. Социально-ролевая характеристика лиц, совершающих 
экологические преступления

В статье представлена социально-ролевая характеристика лица, соверша-
ющего экологические преступления, на основе исследования официальной стати-
стической отчетности и других источников криминологической информации. 
Проведенный анализ позволил установить специфические характеристики пре-
ступников данной категории, а именно распределение экологических преступников 
по видам занятости. Сделан вывод о значимости трудовой дезадаптации как 
детерминирующего фактора экологических преступлений.

Ключевые слова: личность преступника, экологические преступления, со-
циально-ролевая характеристика, образование, занятость.
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Турлова Yu. А. Social and role-specific characterization of individuals 
committing environmental crimes

Based on the study of official statistical reports and other criminological data 
sources, the article offers social and role-specific characterization of an individual who 
commits environmental crimes. Having made a respective analysis, the author established 
the specific characteristics of offenders in this category, in particular, classification of 
environmental offenders by the type of employment. The conclusion is achieved that 
labor desadaptation is significant as a determining factor of environmental crimes.

Key words: personality of a criminal, environmental crimes, social and role-
specific characterization, education, employment. 
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УДК 343.9

грОмАДСьКий КОНтрОЛь зА ДіЯЛьНіСтю 
СпЕціАЛізОвАНих СУб’ЄКтів зАпОбігАННЯ КОрУпції

А. В. Білецький, аспірант кафедри 
кримінології та кримінально-ви-
конавчого права Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого

Постановка проблеми. Жодна демократична держава не може 
існувати без дієвого контролю за органами влади з боку суспільства. 
Контроль є універсальним засобом поліпшення взаєморозуміння 
між владою та громадськістю. Зараз громадські антикорупційні 
організації постійно створюють або вдосконалюють уже існуючі 
способи контролю. Однак зазначимо, що істотних змін у мінімізації 
рівня корупції в державі вони не досягли. Тому сьогодні нагальною 
потребою є виявлення найефективніших форм контролю з узагаль-
ненням при цьому вже існуючих заходів. 

Аналіз останніх досліджень. На думку вчених, недосяжними 
для компетентного й ефективного громадського контролю, непід-
звітними суспільству у своїй діяльності є органи прокуратури, без-
пеки, поліція, суди. Можна сказати, що це зумовлено специфікою 
їх роботи, особливо в нинішніх умовах найвищої концентрації за-
гроз суспільству та державі. Проте зазначається, що результативне 
функціонування цих структур потребує не тільки перевірки з боку 
інших інститутів державної влади, але й впливу експертно-профе-
сійної організованої громадськості [1, c. 39–40].

Виклад основного матеріалу. Здебільшого поняття громадсько-
го контролю зводиться до вказівки на суб’єктів, що здійснюють 
контрольну діяльність. Вдале визначення містить Закон України 
«Про цивільний демократичний контроль над Воєнною організа цією 
і правоохоронними органами держави» від 19 червня 2003 р. 
№ 975-IV – комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і за-
конів України правових, організаційних, інформаційних заходів для 
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забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості 
в діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохо-
ронних органів держави, сприяння їхній ефективній діяльності 
і виконанню покладених на них функцій, зміцненню державної та 
військової дисципліни [2]. Громадськість має на меті неухильне 
дотримання вимог законності в судах та правоохоронних органах 
під час їх запобіжної діяльності щодо корупції. Однак це визначен-
ня не містить чіткого переліку суб’єктів такого контролю.

Один із провідних експертів з питань контролю В. М. Гаращук 
погоджується з думкою про те, що до громадського контролю слід 
відносити не тільки контроль з боку різних громадських об’єднань, 
а й контроль з боку громадян. Однак пересічний громадянин лише 
опосередковано бере участь у здійсненні контролю. Такий грома-
дянин діє саме як представник громадського об’єднання [3, c. 112]. 
У своїй монографії «Контроль та нагляд у державному управлінні» 
вчений виокремлює предмет, об’єкт та суб’єкт контролю в держав-
ному управлінні, його види та форми. Ми у свою чергу пропонуємо 
розглянути вказані елементи громадського контролю, при цьому 
додавши до них механізми, засоби, заходи та форми:

– суб’єктами такого контролю виступають різні громадські 
об’єднання, утворені у встановленому законодавством порядку;

– об’єктом громадського контролю є самі правоохоронні та 
судові органи;

– предметом громадського контролю виступатимуть акти право-
застосування, управлінські рішення, які приймаються цими орга-
нами в процесі реалізації їх запобіжної діяльності (статистична 
звітність, накази, рішення, рекомендації тощо);

– механізм громадського контролю – це процес реалізації комп-
лексу заходів громадського контролю;

– засобами громадського контролю переважно виступають 
звернення громадян, запити на отримання публічної інформації, 
пошук інформації у відкритих джерелах, ресурсах та базах даних;

– заходи громадського контролю здійснюються в таких формах: 
облік, спостереження, перевірка діяльності органу, аналіз результа-
тів діяльності, огляд, ознайомлення із статистичною звітністю, 
ознайомлення із виконанням управлінських рішень [4, c. 56];
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– громадський контроль є зовнішнім видом контролю, оскільки 
здійснюється позавідомчими організаціями (громадськими 
об’єднаннями);

– громадський контроль проходить кілька етапів: організацій-
ний, під час якого обирається необхідний об’єкт контролю, визна-
чаються його мета, засоби та належна форма здійснення контролю; 
етап його здійснення та етап реалізації матеріалів контролю.

На нашу думку, найбільш успішними є такі форми громадсько-
го контролю: 1) участь суб’єктів громадського контролю в роботі 
консультативно-дорадчих органів об’єктів громадського контролю; 
2) громадський моніторинг; 3) громадські слухання [5, c. 155], кон-
сультації з громадськістю, публічні громадські обговорення; 4) гро-
мадська антикорупційна експертиза.

Консультаційно-дорадчі органи є не тільки ефективним засобом 
взаємодії із владою, способом впливу на формування та реалізації 
антикорупційної політики, але є і дієвим механізмом контролю за 
органом, при якому вони створені. 

Рада громадського контролю (далі – РГК) при Національному 
антикорупційному бюро України (далі – НАБУ), відповідно до за-
конодавства, є контролюючим органом і створена для забезпечення 
прозорості та цивільного контролю за діяльністю НАБУ. Основні 
права та обов’язки РГК закріплені в Законі України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України» та Положенні про Раду 
громадського контролю при Національному антикорупційному бюро 
України, яке затверджено Указом Президента України від 15 травня 
2015 р. № 272/2015. Так, усі повноваження РГК можна умовно по-
ділити на такі: контрольно-організаційні, контрольно-інформаційні, 
контрольно-управлінські. Загалом, робота РГК сприяє підтримці 
НАБУ як незалежного антикорупційного органу і в той же час надає 
власні рекомендації стосовно рішень керівництва НАБУ.

Консультативна рада (далі – КР) при Генеральній прокуратурі 
України (далі – ГПУ) була створена в процесі демократизації право-
охоронних органів наприкінці 2014 р. Виходячи з Положення про 
Консультативну раду при Генеральній прокуратурі України, затвер-
дженого наказом Генерального прокурора від 29 жовтня 2014 р. 
(далі – Положення), КР є постійно діючим колегіальним консульта-
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тивним органом при ГПУ. КР при ГПУ має майже ті самі завдання, 
що й РГК, однак зауважимо, що в Положенні чітко вказано «сприян-
ня ГПУ у попередженні корупції та зловживання владою в органах 
прокуратури та в інших державних органах» як одне з основних 
зав дань [6]. На нашу думку, така норма сприяє визначеності компетен-
ції КР при ГПУ в заходах щодо запобігання корупції. Узагальнення 
практики та виявлення суттєвих недоліків у діяльності правоохорон-
ного чи судового органу значно підвищує роль консультаційно-дорад-
чих органів і тому необхідно, щоб таке повноваження закріплялось не 
тільки за КР, але й за РГК та Громадською радою доброчесності. 

У тому ж Положенні вказаний і спосіб формування цього орга-
ну: персональний склад КР затверджується особисто Генеральним 
прокурором України. Слід також додати, що до складу КР можуть 
входити представники об’єднань громадян, правозахисних, благо-
дійних, профспілкових організацій, засобів масової інформації, 
народні депутати України, науковці. Звідси можна зробити такі 
висновки: по-перше, само по собі формування складу КР Генераль-
ним прокурором ставить під сумнів її контролюючий потенціал, 
оскільки туди можуть обиратись колишні представники органів 
прокуратури чи звичайні громадяни, які будуть приймати «зручні» 
для Генеральної прокуратури рішення. А рішення КР можуть бути 
підставою для видання наказів, вказівок або розпоряджень Гене-
рального прокурора України [6]. По-друге, залучення до персональ-
ного складу КР народних депутатів України також ставить під 
сумнів положення про аполітичність органів прокуратури. Тому, на 
нашу думку, КР слід формувати за аналогією з РГК, тобто на засадах 
відкритого та прозорого конкурсу. Також слід виключити положен-
ня щодо можливості участі народних депутатів України в КР, що 
дозволить уникнути небажаного політичного тиску на прокуратуру.

Громадська рада при Національному агентстві з питань запо-
бігання корупції була створена відносно нещодавно. Основними 
повноваженнями Громадської ради, відповідно до законодавства, є: 
заслуховування інформації про діяльність, виконання планів і за-
вдань Національного агентства; затвердження щорічних звітів про 
діяльність Національного агентства; надання висновків за резуль-
татами експертизи проектів актів Національного агентства; делегу-
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вання для участі в засіданнях Національного агентства свого пред-
ставника з правом дорадчого голосу [7]. Ця Громадська рада має 
стати ефективним засобом участі громадськості у формуванні анти-
корупційної політики в державі. 

Одним із спеціально уповноважених суб’єктів запобігання ко-
рупції є Національна поліція України (далі – НПУ). Зазначимо, що 
НПУ має лише право складати протоколи про адміністративні пра-
вопорушення, які пов’язані з корупцією, і не займається розсліду-
ванням кримінальних корупційних правопорушень. Однак, виходя-
чи з важливої ролі НПУ в здійсненні превентивної функції як такої, 
маємо розглянути питання здійснення громадського контролю за 
НПУ. Отже, положення громадського контролю визначені Законом 
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. 
У статтях 89, 90 цього Закону йдеться про те, що поліція взаємодіє 
з громадськістю не тільки шляхом проведення спільних проектів та 
заходів, але й шляхом залучення громадськості до спільного роз-
гляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки 
інформації про належне виконання покладених на них обов’язків 
відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України 
[8]. Однак Законом не вказується, яким чином будуть обиратись 
громадські представники, що потенційно може призвести до не-
хтування цією нормою.

Громадський моніторинг є однією із найважливіших форм 
контролю. Він може здійснюватись шляхом: 1) збирання та накопи-
чення інформації щодо думки громадськості про діяльність органів 
влади в обраній сфері; 2) аналізу та інтерпретації зібраної інформа-
ції відповідно до мети та завдань моніторингу; 3) підготовки та 
представлення рекомендацій щодо існуючих практики та політики 
в обраних сферах відповідно до обраних критеріїв; 4) відслідкову-
вання процесу внесення змін в урядову політику та наслідків упро-
вадження змін для громадськості [9, c. 57].

Громадські слухання, консультації з громадськістю, публічні 
громадські обговорення переважно здійснюються з метою обгово-
рення законопроектів, які прямо чи опосередковано впливають на 
діяльність спеціалізованих антикорупційних органів. Законом Укра-
їни «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною органі-
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зацією і правоохоронними органами держави» визначено право 
громадськості брати участь у громадських дискусіях та відкритих 
парламентських слуханнях з питань реформування і діяльності 
правоохоронних органів держави [2]. Громадські слухання, обгово-
рення та консультації можуть бути ініційовані як з боку самої гро-
мадськості, так і з боку органів державної влади та місцевого само-
врядування.

Питання проведення громадської антикорупційної експертизи 
в основному пов’язане з нормативно-правовими актами та їх про-
ектами. Цей вид діяльності громадськості є не тільки способом 
впливу на формування державної антикорупційної політики, але 
й ефективним засобом контролю. У нашій країні триває активний 
процес створення нових антикорупційних органів, і, як наслідок, 
приймають нові закони в цих сферах. Основною роллю громад-
ськості є саме перевірка цих актів на наявність корупціогенних 
чинників. Право на проведення громадської антикорупційної екс-
пертизи нормативно-правових актів та їх проектів закріплено в низ-
ці законів України: «Про запобігання корупції», «Про демократич-
ний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохорон-
ними органами держави», Регламенті Кабінету Міністрів України. 
Крім того, існують кілька нормативно-правових актів, які визна-
чають порядок та методологію проведення антикорупційної екс-
пертизи нормативно-правових актів: Методологія проведення анти-
корупційної експертизи, яка була затверджена наказом Міністерства 
юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5; Порядок проведен-
ня антикорупційної експертизи, затверджений наказом Міністерства 
юстиції України від 18 березня 2015 р. № 383/5; Порядок проведен-
ня антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 
Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердже-
ний рішенням Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції 28 липня 2016 р. № 1. 

Висновки. Проаналізувавши наявні підходи до розуміння гро-
мадського контролю, ми можемо дійти таких висновків. Потенцій-
ним посиленням заходів громадського контролю за спеціалізовани-
ми антикорупційними органами буде збільшення можливостей 
впливу консультаційно-дорадчих органів. Ці органи акумулювали 
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майже всі форми здійснення громадського контролю: моніторинг, 
вплив на прийняття рішень органом, при якому вони створені. Тому 
необхідно законодавчо змінити положення, зокрема, щодо 
обов’язковості розгляду рішень та рекомендацій цих органів. Звіс-
но, якщо, наприклад, такий орган подає певну інформацію стосов-
но виявлених порушень усередині об’єкта контролю, то вона має 
відповідати критеріям об’єктивності, достовірності, точності. КР 
при ГПУ також потребує більшої незалежності, а саме: законодав-
чого закріплення способу формування КР (шляхом відкритого та 
прозорого конкурсу) та заборони участі в ній представників влади. 
Створення єдиних правил проведення заходів громадського конт-
ролю, які відповідатимуть позитивним міжнародним та національ-
ним практикам, сприятимуть підвищенню якості та надійності його 
результатів. Необхідним є також закріплення положень про 
обов’язковість урахування та перевірки цих результатів. 
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Білецький А. В. Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих 
суб’єктів запобігання корупції

У статті розглядається поняття громадського контролю у сфері 
запобігання корупції, надається перелік основних його елементів. Автор перелічує 
типові форми громадського контролю та здійснює їх подальший аналіз. Запропо-
новано подальші шляхи вдосконалення заходів громадського контролю.

Ключові слова: громадський контроль, запобігання корупції, громадськість, 
форми контролю.

Белецкий А. В. Общественный контроль за деятельностью специализи-
рованных субъектов предупреждения коррупции

В статье рассматривается понятие общественного контроля в сфере 
предотвращения коррупции, подается перечень основных его элементов. Автор 
перечисляет типовые формы общественного контроля и осуществляет их даль-
нейший анализ. Предложено дальнейшие пути совершенствования мер обще-
ственного контроля.

Ключевые слова: общественный контроль, предотвращение коррупции, 
общественность, формы контроля.

Biletskyi A. V. Public control over the activities of specialized entities to prevent 
corruption

The article deals with the concept of public control in the sphere of preventing 
corruption, a list of its main elements is provided. The author lists standard forms of 
public control and carries out their further analysis. It was suggested that further ways 
of improving public control measures.

Key words: public control, prevention of corruption, the public, forms of control.
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УДК 343.9

ДЕЯКі прОбЛЕми зАпОбігАННЯ КОрУпції в пУбЛічНій 
тА привАтНій СФЕрАх

А. Ю. Дзюба, молодший науковий 
співробітник відділу криміноло-
гічних досліджень Науково-до-
слідного інституту вивчення про б-
лем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України 

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикоруп-
ційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII 
та Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1700-VII [1; 2], розв’язання проблеми корупції є одним із пріо-
ритетів для українського суспільства на сучасному етапі його роз-
витку. Запобігання корупції у приватному секторі в контексті вка-
заних нормативних джерел розглядається одним із важливих на-
прямів функціонування системи запобігання корупції в Україні. 
Водночас дослідженню проблем запобігання вчиненню корупційних 
злочинів у приватній сфері, зокрема таких злочинів, як зловживан-
ня повноваженнями службовою особою юридичної особи приват-
ного права (ст. 3641 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України)), підкуп службової особи юридичної особи приватного 
права (ст. 3683 КК України), у кримінологічній літературі приділя-
ється недостатня увага. З огляду на це правоохоронним органам 
бракує сучасних науково обґрунтованих заходів запобігання вказа-
ним видам корупційних злочинів. Саме тому дослідження проблем 
запобігання корупції у приватній сфері видається актуальним і своє-
часним.

Аналіз наукової літератури антикорупційної спрямованості 
виявляє обґрунтованість наукових досліджень у царині вивчення 
феномену корупції в працях таких учених, як А. В. Білецький, 
© Дзюба А. Ю., 2017
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Ю. О. Бусол, В. М. Гаращук, В. Д. Гвоздецький, В. В. Голіна, 
Б. М. Головкін, О. М. Литвинов, М. І. Мельник, В. Я. Настюк, 
С. В. Невмержицький, О. О. Попова, О. Ю. Шостко. Дослідниками 
розроблено механізми мінімізації корупційних ризиків на державній 
службі, у системі розміщення замовлень для державних і муніци-
пальних потреб, у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального за-
безпечення. Проте вітчизняна державна політика у сфері запобіган-
ня корупції не завжди приділяє достатню увагу питанням викоре-
нення корупційних правопорушень у приватній сфері. Отже, метою 
статті є переосмислення, уточнення концептуальних положень 
кримінологічної науки у сфері протидії корупції в приватному сек-
торі та вирішення її ключових проблем. Для цього вважаємо за 
необхідне окреслити сферу проявів корупційної злочинності в при-
ватному секторі.

Виклад основного змісту матеріалу. Корупція походить від 
латинського слова «corruptio», що означає псування, розбещування. 
Образно кажучи, таке розуміння корупції свідчить про розбещення 
певних службових осіб наданими їм повноваженнями. Символічне 
в цьому розумінні також і те, що тлумаченню терміна «корупція» 
в багатьох словниках та енциклопедіях передує визначення іншого 
терміна латинського походження – «корозія», що перекладається як 
роз’їдання й руйнування.

Корупція виступає своєрідним різновидом соціальної корозії, 
яка роз’їдає і руйнує державу та суспільство. В її основі, зокрема, 
лежать такі вікові традиції взаємодії в суспільстві, як «послуга за 
послугу», «do ut des» («даю, щоб ти дав»). Корупція – це своєрідна 
корозія влади. Як іржа роз’їдає метал, так корупція руйнує апарат 
відповідних підприємств, установ та організацій, роз’їдає моральні 
устої суспільства. Рівень корупції – своєрідний термометр суспіль-
ства, показник його морального стану, спроможності відповідних 
соціальних інститутів вирішувати завдання в інтересах суспільства. 
Подібно до того, як для металу корозійна втома означає зниження 
межі його витримки, так і для суспільства втома від корупції означає 
зниження його опору.

Отже, корупція – це складне і багатоаспектне (економічне, по-
літичне, правове, морально-психологічне) соціальне явище. Її со-
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ціальна сутність виявляється в тому, що вона: має соціальну об-
умовленість (є продуктом соціального життя); має свою соціальну 
ціну, яку платить суспільство за існування корупції; істотно впливає 
на найважливіші соціальні процеси; має історичні витоки і глобаль-
ний характер; є економічним, політичним, правовим, психологічним 
і моральним явищем; має властивість пристосовуватись до соціаль-
них реалій, постійно мімікрувати та видозмінюватися.

Соціальна сутність корупції виявляється також у тому, що це 
явище (конкретні його прояви) отримують правову та моральну 
оцінку з боку держави і суспільства [3]. Держава у відповідних за-
конах (кримінальному, адміністративному та інших) визначає, яка 
поведінка наділеної владними повноваженнями особи є протиправ-
ною і яка юридична відповідальність настає в разі вчинення певних 
діянь. З боку суспільства така оцінка може виявитись у моральному 
осуді осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Корупція як соціальне явище існує в певних інституціональних 
рамках, в яких економічні, політичні, правові, соціальні процеси 
впливають на неї [4, с. 69–78], а корупція, у свою чергу, здійснює 
вплив на економіку, політику, право, ідеологію, суспільну психоло-
гію тощо. 

Питанням запобігання вчиненню корупційних злочинів при-
свячено низку міжнародних нормативно-правових актів, зокрема: 

– Кримінальну конвенцію Ради Європи про боротьбу з коруп-
цією (ETS 173) від 27 січня 1999 р.;

– Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої зло-
чинності від 15 листопада 2000 р.; 

– Конвенцію ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р.; 
– Конвенцію ЄС про боротьбу з корупцією серед посадових осіб 

Європейських співтовариств або посадових осіб держав – членів 
ЄС, прийняту Радою Європейського Союзу 26 травня 1997 р.; 

– Рамкове рішення ЄС про боротьбу з корупцією в приватному 
секторі від 22 липня 2003 р.; 

– Міжамериканську конвенцію проти корупції від 29 березня 
1996 р.; 

– Конвенцію Африканського Союзу про недопущення корупції 
та боротьбу з нею від 12 липня 2003 р. 
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Україна ратифікувала Кримінальну конвенцію про боротьбу 
з корупцією (ETS 173 від 18 жовтня 2006 р.), Конвенцію ООН про-
ти транснаціональної організованої злочинності (4 лютого 
2004 р.) та Конвенцію ООН проти корупції (18 жовтня 2006 р.) [5, 
с. 42–48].

Чинний КК України в примітці до ст. 45 до корупційних зло-
чинів відносить злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 
313, 320, 357, 410 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зло-
вживання службовим становищем, а також злочини, передбачені 
статтями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368–3692 КК України. Отже, пере-
важна більшість корупційних злочинів міститься в нормах розд. ХVІІ 
Особливої частини КК України «Злочини у сфері службової діяль-
ності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг». 

Відповідні приписи покликані охороняти три окремі групи сус-
пільних відносин, у межах яких вчиняються корупційні злочини: 
перша група – це суспільні відносини, змістом яких є встановлений 
законом порядок здійснення своїх повноважень державними служ-
бовими особами та службовими особами місцевого самоврядуван-
ня (інтереси публічної служби); друга – це суспільні відносини, 
змістом яких є встановлений законом порядок здійснення своїх 
повноважень іншими службовими особами (інтереси приватної 
служби); третя – суспільні відносини, змістом яких є встановлений 
законом порядок здійснення своїх повноважень особами, які нада-
ють публічні послуги. Крім того, караними є також корупційні ді-
яння у формі підкупу таких спеціальних суб’єктів, як працівник 
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, 
та особа, яка працює на користь підприємства, установи чи органі-
зації (ст. 354 КК України). Наведений розподіл корупційних зло-
чинів засновано на принциповій відмінності природи повноважень 
публічних і приватних службовців, їх значимості, а також особли-
востях повноважень осіб, які надають публічні послуги, та ролі 
інших працівників на підприємствах, установах та організаціях. 
Відповідно до цього диференційовано підстави кримінальної від-
повідальності означених суб’єктів та суворість заходів кримінально-
правового впливу щодо їх корупційних діянь.
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Чинне кримінальне законодавство України поділяє злочини, що 
вчиняються у сфері службової діяльності та професійної діяльнос-
ті, пов’язаної з наданням публічних послуг (розд. XVII Особливої 
частини КК України), на три блоки. Перший блок складають зло-
чини, пов’язані з діяльністю службових осіб виключно публічного 
права (статті 364, 368, 3682, 369 КК України). Другий блок утворю-
ють злочини, що вчиняються службовими особами юридичних осіб 
приватного права (статті 3641, 3683 КК України). Третій – такі, що 
пов’язані з діяльністю будь-яких службових осіб як публічного, так 
і приватного права (статті 366, 367, 370 КК України). Отже, пере-
важна більшість злочинів у сфері службової діяльності може вчи-
нятися службовими особами як публічної, так і приватної сфери [6, 
с. 191–195]. 

Інституційна безпека держави як складова національної без-
пеки прямо залежить від стану функціонування управлінських та 
пов’язаних із ними структур як публічного, так і приватного секто-
ру. Невиконання владними інституціями своїх функцій протягом 
тривалого часу не тільки унеможливлює сталий розвиток суспіль-
ства, а й призводить до системних деформацій, породжує злочин-
ність кризового типу. Крім того, соціально-політичні процеси, які 
розпочалися в Україні наприкінці 2013 р., багато в чому зумовлені 
накопиченим відчуттям недієвості управлінських структур, їх ко-
румпованістю [7, с. 199–200]. Поширення корупційної злочинності, 
незважаючи на можливе скептичне ставлення до індексу сприйнят-
тя корупції, ставить її на один щабель із країнами, які вважаються 
у Європі найбільш корумпованими, а це негативно впливає на між-
народний авторитет, інвестиційну привабливість держави.

Також слід звернути увагу на те, що дослідження у сфері кри-
мінального права дещо відходять від знань, отриманих у межах 
кримінології, щодо пояснення природи корупційної злочинності як 
фактично інституціоналізованих відносин та особливого різновиду 
неправової соціальної практики – корупційної практики. Інституціо-
налізація корупції виявляється в тому, що корупційні відносини 
настільки тісно пов’язані з політичними, економічними, правовими 
відносинами, що стали виконувати регулятивну функцію й при-
власнили частину функцій легальних соціальних інститутів [8]. Таке 
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розуміння природи корупції зумовлює необхідність нових правових 
інструментів, які б не ґрунтувалися, як раніше, на уявленні, що 
корупція є нетиповою девіантною поведінкою суб’єктів [9, с. 124]. 
Звичні механізми кримінологічного запобігання та кримінально-
правової протидії корупційним злочинам довго зводилися й нині 
зводяться до наявності одного рубежу – встановлення заборони 
конкретних корупційних діянь, які є суспільно небезпечними. Роз-
галужена диференціація підстав кримінальної відповідальності за 
корупційні злочини, яка була здійснена в Україні, принципово не 
змінила сам інститут корупційних злочинів, що використовує ще 
модель, вироблену за радянських часів. Реалії корупційних відносин 
сьогодення, інституціоналізація корупції в Україні вже давно по-
требують принципово нових рішень, у тому числі й у сфері запо-
бігання корупції. Вважаємо, нова модель запобігання корупції по-
винна будуватися за принципом «полібар’єрності», коли відповідні 
антикорупційні заходи будуть реалізовуватися не лише по відно-
шенню до конкретних корупційних правопорушень (основний 
бар’єр), а й щодо поведінки, яка ще не є корупційним діянням, 
проте формує певний корупційний ризик, наявність якого вже має 
відповідний рівень суспільної небезпечності (попередній бар’єр), 
а також щодо інших об’єктивних виявів учинених у минулому актів 
корупції, які залишилися латентними (завершальний бар’єр).

Найбільш поширеними формами корупційних практик у при-
ватному секторі є так звані «відкати» комерційними структурами, 
що діють у сфері державних закупівель та тендерних пропозицій; 
отримання неправомірної вигоди при працевлаштуванні; проти-
правна торгівля комерційною інформацією про конкурентів; по-
рушення норм антимонопольного (конкурентного) законодавства 
у формі змови щодо утримання цін на певному рівні. 

Серед нелегальних практик, які створюють умови для корупцій-
них проявів, найбільш поширеними є виплати заробітної плати «в 
конвертах», ведення подвійної бухгалтерії, використання послуг 
фіктивних фірм для ухилення від сплати податків та отримання 
інших протизаконних преференцій оподаткування [10]. 

Корупційну злочинність у приватній сфері можна поділити на 
такі види: а) корупційні неправомірні дії, що вчиняються щодо 
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юридичних осіб приватної сфери, б) підкуп-продажність усередині 
компанії, в) використання державними службовцями приватних 
комерційних структур для отримання неправомірної вигоди [11].

Основним інструментом подолання цього виду корупції вважа-
ють систему комплаєнс – систему заходів, що застосовують на під-
приємстві, в установі чи організації з метою запобігання вчиненню 
їх працівниками чи керівництвом корупційних та пов’язаних з ними 
правопорушень, а також з метою забезпечення відповідності ді-
яльності підприємства, установи, організації вимогам антикоруп-
ційного законодавства та вимогам запобігання конфлікту інтересів 
[12]. Антикорупційні комплаєнс-процедури можна розглядати як 
найбільш важливі засоби реагування юридичних осіб приватного 
права на чинні антикорупційні закони [13, с. 63]. Такі процедури, 
по суті, є певним переліком дій, що мають на меті привести веден-
ня підприємницької діяльності компанії у відповідність до норм 
антикорупційного законодавства та убезпечити її від негативних 
наслідків його застосування. Наприклад, Антикорупційна програма 
юридичної особи, Положення про антикорупційну політику повинні 
визначати основні принципи діяльності підприємства щодо нега-
тивного ставлення до корупції та визначати відповідні правила 
і процедури, які буде застосовувати підприємство у своїй діяльнос-
ті. Але законодавство не закріплює вичерпний перелік складників 
системи комплаєнс. Відповідно до ст. 61 Закону України «Про за-
побігання корупції» юридичні особи забезпечують розробку та 
вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобі-
гання і протидії корупції у діяльності юридичної особи. Керівник, 
засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну 
оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні 
антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних 
ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалеж-
ні експерти, зокрема для проведення аудиту [14]. Таким чином, 
упровадження антикорупційного compliance є необхідною умовою 
для бізнесу в Україні. Але обсяги і види процедур системи компла-
єнс повинні індивідуально визначатися для кожного окремого під-
приємства, бо не всім юридичним особам доведеться здійснювати 
їх на тому ж рівні, що і компаніям, які постійно беруть участь 
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у державних закупівлях, відносинах з отримання дозвільних до-
кументів, де корупційні ризики набагато вищі.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про 
те, що спостерігається тенденція до злочинного зрощення коруп-
ційних проявів у публічному і приватному секторах. Саме тому 
нагальною видається проблема розробки комплексу спільних за-
ходів запобігання корупційним проявам у зазначених сферах життя 
суспільства. 
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Дзюба А. Ю. Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній 
сферах

У статті розглянуто питання дослідження проблеми корупції у приватній 
сфері, а також взаємозв’язок між корупцією в публічній та приватній сферах. 
Установлено завдання кримінологічного запобігання корупції на сучасному етапі 
розвитку держави.
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інституційна безпека держави, модель запобігання корупції, принцип 
«полібар’єрності», корупція в приватній сфері, система комплаєнс, комплаєнс-
процедури, фінансовий аудит.

Дзюба А. Ю. Некоторые проблемы предотвращения коррупции в публич-
ной и частной сферах

В статье рассматриваются вопросы исследования проблемы коррупции 
в частной сфере, а также взаимосвязь между коррупцией в публичной и частной 
сферах. Ставятся задачи криминологического предупреждения коррупции на со-
временном этапе развития государства.

Ключевые слова: коррупционная преступность, социальная сущность кор-
рупции, институциональная безопасность государства, модель предотвращения 
коррупции, принцип «полибарьерности», коррупция в частной сфере, система 
комплаенс, комплаенс-процедуры, финансовый аудит.

Dziіuba A. Y. Some problems preventing corruption in the public and private 
sphere

The article examines the problematic issues of investigating the problem of 
corruption in the private sphere, as well as the relationship between corruption in the 
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public and private spheres. The tasks of criminological prevention of corruption at the 
present stage of development of the state are established.

Key words: corruption crime, social essence of corruption, institutional security 
of the state, corruption prevention model, the principle of «polybarrier», corruption in 
the private sphere, compliance system, compliance procedures, financial audit.
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пЕрЕшКОДжАННЯ СЛУжбОвій ДіЯЛьНОСті 
прАцівНиКів прАвООхОрОННих ОргАНів: пОНЯттЯ, 

різНОвиДи тА ФОрми прОЯвУ

С. В. Єрмолаєва-Задорожня, здо-
бувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права 
Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого

Постановка проблеми. Нормальне та стабільне функціонуван-
ня правоохоронних органів є обов’язковою умовою ефективного 
забезпечення охорони конституційного ладу, законності та право-
порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціальних 
груп, суспільства від правопорушень, а також забезпечення націо-
нальної безпеки держави. Правоохоронна діяльність передбачає 
владний вплив на поведінку людей, у тому числі можливість за-
стосування державного примусу та притягнення осіб, що вчинили 
правопорушення, до відповідальності, у зв’язку з чим має ризико-
ваний та підвищено конфліктний характер. Працівники правоохо-
ронних органів під час виконання службових обов’язків постійно 
стикаються з активною протидією з боку кримінальних структур, 
а також інших осіб, які переслідують протиправні цілі.

У теоретичному плані злочинна діяльність із перешкоджання 
службовій діяльності працівників правоохоронних органів являє 
собою інтеграцію індивідуальної діяльності великої кількості людей 
у колективну діяльність певної частини суспільства [1]. У зв’язку 
з цим існують певні підстави говорити про існування в суспільстві 
складного небезпечного соціального явища – перешкоджання служ-
бовій діяльності працівників правоохоронних органів, яке має 
власні тенденції функціонування та розвитку, форми прояву, зако-
номірності детермінації, «механізм» заподіяння злочинної шкоди.

Аналіз останніх публікацій. Окремими питаннями перешко-
джання службовій діяльності працівників правоохоронних органів 
© Єрмолаєва-Задорожня С. В., 2017
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займалися: Є. М. Блажівський, В. І. Возьний, Є. О. Гладкова, 
Б. М. Головкін, В. А. Горбунов, Д. Ю. Гуренко, І. М. Залялова, 
Я. І. Карапейчик, О. О. Кваша, В. І. Осадчий, О. Г. Фролова та інші 
науковці.

Метою статті є з’ясування сутності явища перешкоджання 
службовій діяльності працівників правоохоронних органів, визна-
чення його різновидів і типових форм прояву.

Виклад основного матеріалу. Слід погодитися з В. Я. Тацієм, 
що поняття «правоохоронні органи» є одним із найбільш невизна-
чених в українському правознавстві, внутрішньо суперечливим за 
змістом і надмірним за обсягом [2, c. 3]. Не сприяють вирішенню 
цієї проблеми і законодавчі визначення вказаного поняття. Так, у 
ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки» від 
19 червня 2003 р. № 964-IV під правоохоронними органами розу-
міють органи державної влади, на які Конституцією і законами 
України покладено здійснення правоохоронних функцій. У Законі 
України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організа цією і правоохоронними органами держави» від 19 черв-
ня 2003 р. № 975-IV дається більш широке визначення право-
охоронних органів як державних органів, які відповідно до зако-
нодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. 
При цьому зміст правозастосовних та правоохоронних функцій не 
розкривається.

У Законі України «Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII міс-
титься перелік правоохоронних органів, незавершеність якого оче-
видна. Згідно зі ст. 2 цього Закону до правоохоронних органів від-
несено органи прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, На-
ціональне антикорупційне бюро України, органи охорони держав-
ного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 
покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового конт-
ролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Як бачимо, законодавець використовує широкий підхід до ви-
значення системи правоохоронних органів шляхом простого пере-
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рахування спеціально уповноважених державних органів, не визна-
чаючи при цьому змісту правоохоронної функції, а акцент на право-
застосовну функцію взагалі створює підстави для віднесення до 
правоохоронного органу всіх державних органів, оскільки тією чи 
іншою мірою вони всі здійснюють повноваження із застосування 
норм права [3, c. 7].

З огляду на вищенаведене стають зрозумілими складнощі, 
пов’язані з визначенням поняття «працівник правоохоронного ор-
гану» як безпосередній суб’єкт правоохоронної діяльності. Так, 
спільними ознаками, які характеризують працівників цих органів, 
є, по-перше, те, що вони перебувають у трудових чи службових 
відносинах із правоохоронними органами (відкритий перелік яких, 
як уже зазначалося, міститься у ст. 2 Закону України «Про держав-
ний захист працівників суду і правоохоронних органів»), а по-друге, 
за характером посади, яку обіймають, вони виконують правоохо-
ронні чи правозастосовні функції [4, c. 713].

Отже, працівниками правоохоронних органів як суб’єктами 
окремого державного захисту (в тому числі кримінально-правово-
го) слід визнавати не всіх працівників цих органів, а лише тих, на 
яких покладено завдання протидії правопорушенням, виконання 
яких ставить під загрозу не лише реалізацію службових обов’язків, 
а й особисті цінності працівників (життя, здоров’я, волю, безпеку, 
недоторканність, власність) [5, c. 104]. У такому розумінні не є пра-
цівниками правоохоронних органів ті технічні працівники цих ор-
ганів, які не виконують правоохоронні чи правозастосовні функції.

Ураховуючи те, що перелік зазначених функцій міститься у ст. 2 
Закону України «Про державний захист працівників суду і право-
охоронних органів», ми поділяємо думку В. І. Осадчого, що праців-
ник правоохоронного органу – це громадянин України, який працює 
у створюваних державою утвореннях (органах, службах, установах, 
підрозділах тощо) і виконання яким службових обов’язків пов’язано 
з реалізацією хоча б однієї з таких функцій: 1) кримінального про-
вадження та провадження в справах про адміністративні правопо-
рушення; 2) оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності; 
3) охорони громадського порядку і громадської безпеки; 4) вико-
нання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, що 
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здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розсліду-
вання, та прокурорів; 5) контролю за переміщенням людей, тран-
спортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через 
державний і митний кордон України; 6) нагляду і контролю за ви-
конанням законів [5, c. 104–105].

Вищезазначені функції являють собою основні напрями право-
охоронної діяльності та реалізуються через здійснення встановле-
них законом прав і виконання службових обов’язків працівниками 
правоохоронних органів. Фактично це діяльність зазначених пра-
цівників, що входить до кола їх повноважень, закріплених у зако-
нодавстві, та яка здійснюється в інтересах служби. У цьому контек-
сті виконання службових обов’язків становить зміст службової ді-
яльності працівників правоохоронних органів. Під виконанням 
службових обов’язків розуміють виконання тих обов’язків праців-
ника правоохоронного органу, в яких втілюються його правозасто-
совні та правоохоронні функції, передбачені відповідними законами 
та підзаконними актами [4, c. 720].

Завданням службової діяльності працівників правоохоронного 
органу є захист закріплених у нормах права суспільних відносин 
від конкретних посягань, відновлення правового стану в разі запо-
діяння шкоди суб’єктам права, інтересам суспільства, правопоряд-
ку, притягнення до відповідальності осіб, що вчинили правопору-
шення, забезпечення правопорядку та підтримання законності, 
а також забезпечення національної безпеки України.

У зв’язку з особливою значимістю службової діяльності праців-
ників правоохоронних органів для всього суспільства та держави 
перешкоджання виконанню покладених на них функцій є непри-
пустимим. Отже, розкривши сутність службової діяльності праців-
ників правоохоронних органів, спробуємо з’ясувати, що являє собою 
перешкоджання зазначеному виду суспільної діяльності.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної україн-
ської мови перешкоджати – це бути перепоною для чого-небудь, 
створювати завади, заважати, забороняти кому-, чому-небудь. 
У свою чергу, під перешкодою розуміють: 1) те, що перепиняє рух, 
заступає шлях, закриває доступ куди-небудь, перепона; 2) те, що 
заважає здійсненню чого-небудь, завада [6, c. 752]. Синонімом до 
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слова «перешкоджати» є слово «протидіяти», яке розуміють як дії, 
що спрямовані проти іншої дії, перешкоджають їй.

Об’єднуючою ознакою складного небезпечного соціального 
явища – перешкоджання службовій діяльності працівників право-
охоронних органів – є те, що воно охоплює численні конкретні види 
соціально небезпечної протиправної поведінки (вчинки та діяль-
ність), пов’язані із незаконним впливом на належне виконання 
службових обов’язків працівниками правоохоронних органів з ре-
алізації покладених на них правоохоронних та правозастосовних 
функцій. Із наведеного випливає, що метою зазначеної негативної 
активності є унеможливлення виконання встановлених законом 
повноважень службовими особами правоохоронних органів. 

Наявність зазначеної мети вказує на умисний, свідомий та ціле-
спрямований характер такої злочинної поведінки при її конкретно-
му прояві. Досліджуване явище може проявлятися як в одиничних 
злочинах, так і в систематичній злочинній діяльності (множині), але 
незалежно від прояву, характеру завжди має конкретну мету, на до-
сягнення якої спрямовані дії правопорушників.

Наступною ознакою явища перешкоджання службовій діяль-
ності працівників правоохоронних органів є те, що воно спрямо-
ване саме проти законної службової діяльності працівників пра-
воохоронних органів. Указівка на законність такої діяльності, по 
суті, є визначальною. Так, відповідно до ст. 19 Конституції України 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах пов-
новажень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. Законність виконання обов’язків працівниками право-
охоронного органу передбачає, що зазначені особи, реалізуючи 
свої повноваження, діють відповідно до вимог закону. Порушення 
зазначеними працівниками правових норм і приписів, передбаче-
них законом способів реалізації службових повноважень або дії 
всупереч інтересам служби є незаконними і такими, що суперечать 
цілям і завданням правоохоронної діяльності. У разі протидії явно 
незаконним діям, що вчиняються працівником правоохоронного 
органу, протестні дії особи кваліфікуються за правилами необхід-
ної оборони.
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Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що перешкоджання 
службовій діяльності працівників правоохоронних органів як склад-
не небезпечне соціальне явище – це окремий різновид протиправної 
поведінки, що полягає у створенні умов та будь-яких інших пере-
шкод, спрямованих на унеможливлення належного виконання служ-
бових обов’язків працівниками правоохоронних органів.

Отже, визначившись із предметною сутністю об’єкта пізнання, 
маємо встановити форми його зовнішнього та внутрішнього прояву, 
що й утворює, власне, явище у зв’язках та залежностях з іншими 
явищами суспільного життя [7, c. 18]. Одразу зазначимо, що в Кри-
мінальному кодексі України (далі – КК України) відсутня окрема 
стаття чи розділ, які прямо передбачали би відповідальність за пере-
шкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних ор-
ганів. Лише звернувшись до змісту низки статей, можна вирізнити 
їх за такою об’єднуючою ознакою. 

У структурі досліджуваного явища за характером протиправно-
го впливу на працівника правоохоронного органу можна виокреми-
ти дві категорії злочинів:

а) злочини, безпосередньо спрямовані на перешкоджання служ-
бовій діяльності працівників правоохоронних органів (ч. 2 ст. 342, 
ст. 343, ст. 392 КК України);

б) злочини, пов’язані із перешкоджанням службовій діяльності 
працівників правоохоронних органів (ч. 3 ст. 296, статті 341, 345, 
347, 348, 349, 391 КК України).

Важливим є поділ явища перешкоджання службовій діяльності 
працівників правоохоронних органів на внутрішнє та зовнішнє 
перешкоджання. Під внутрішнім перешкоджанням розуміють про-
тидію, яка вчиняється службовими особами державних органів, 
установ та організацій, що тим чи іншим чином причетні до право-
охоронної діяльності (або мають повноваження в цій сфері, або 
наділені контрольними чи наглядовими повноваженнями за діяль-
ністю правоохоронних органів). Зазначений різновид перешкоджан-
ня може вчинятися, наприклад, керівниками структурних чи тери-
торіальних підрозділів державних органів, прокурорами, суддями, 
іншими співробітниками правоохоронних органів, народними де-
путатами України, депутатами місцевих рад тощо. Найбільш по-
ширеними формами прояву внутрішнього перешкоджання є, напри-
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клад, різнобічний вплив окремих службових осіб на працівника 
правоохоронного органу шляхом зловживання владою або службо-
вим становищем, що полягає в наданні незаконних або таких, що 
суперечать інтересам служби, обов’язкових вказівок чи доручень, 
пропозиції надання неправомірної вигоди за неналежне виконання 
службових обов’язків, погрозі звільнення або проведення перевірок 
у разі відмови від виконання зазначених вимог, підробці офіційних 
документів, необхідних для належного виконання службових 
обов’язків, затягуванні розслідування тощо.

Зовнішнє перешкоджання службовій діяльності працівників 
правоохоронних органів проявляється в цілеспрямованій діяльнос-
ті всіх інших осіб, які не наділені повноваженнями в цій сфері (без-
посередньо правопорушників, їх близьких осіб, знайомих, пред-
ставників засобів масової інформації чи громадських організацій 
та ін.), дії яких спрямовані на протидію належному виконанню 
службових обов’язків працівника правоохоронного органу.

Прояви явища перешкоджання службовій діяльності працівни-
ків правоохоронних органів, на наш погляд, доцільно класифікува-
ти за певним критерієм. Методологічна функція кримінологічної 
класифікації явищ і понять полягає в поглибленому пізнанні їх 
окремих аспектів, установленні закономірних зв’язків між струк-
турними елементами, визначенні місця кожного елементу в єдиній 
структурі об’єкта дослідження, побудові логічно впорядкованої 
системи явищ і понять, що відображають їх предметну сутність та 
шляхи подальшого розвитку [8, c. 15].

Залежно від об’єкта злочинного впливу пропонуємо виокрем-
лювати такі різновиди перешкоджання службовій діяльності пра-
цівників правоохоронних органів:

– злочинні посягання, безпосередньо спрямовані на нормальну 
реалізацію службових повноважень працівників правоохоронних 
органів (ст. 341, ч. 2 ст. 342, статті 343, 391 КК України);

– злочинні посягання, спрямовані проти життя та здоров’я, осо-
бистої недоторканності працівників правоохоронних органів чи їх 
близьких родичів (ч. 3 ст. 296, статті 345, 348, 349, 392 КК України);

– злочинні посягання на майно працівника правоохоронного 
органу чи його близьких родичів (ст. 347 КК України).
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Способи перешкоджання службовій діяльності працівника пра-
воохоронного органу можуть бути як насильницькими, так і нена-
сильницькими. До насильницьких належать: нанесення тілесних 
ушкоджень; погроза вбивством, насильством чи пошкодженням 
майна; фізичний опір; вбивство працівника правоохоронного органу, 
знищення його майна та ін. Прикладами ненасильницького перешко-
джання є шантаж; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 
вигоди працівнику правоохоронного органу; службове підроблення; 
незаконні доручення чи накази; інший вплив на працівника право-
охоронного органу шляхом зловживання владою або службовим 
становищем тощо.

Відповідно до зазначених способів найбільш типовими форма-
ми прояву досліджуваного явища є:

1. Опір працівникові правоохоронного органу або втручання 
у виконання його службових обов’язків, поєднані із застосуванням 
насильства або з погрозою його застосування та вчинені безпосе-
редньо під час виконання ним службових обов’язків, а також злісна 
непокора законним вимогам працівника правоохоронного органу 
(проведення слідчих чи оперативно-розшукової дій, патрулювання 
території, затримання правопорушників, реагування на заяви та 
повідомлення тощо). Відображені в ч. 3 ст. 296, статтях 342, 343, 
391 КК України.

2. Посягання на життя та здоров’я, власність, особисту недо-
торканність працівника правоохоронного органу чи його близьких 
родичів з мотивів помсти чи залякування, пов’язане з виконанням 
службових обов’язків. Відображені в статтях 341, 345, 347, 348, 349, 
392 КК України.

Висновки. На підставі вищевикладеного можна побачити знач-
ну суспільну небезпечність явища перешкоджання службовій ді-
яльності працівників правоохоронних органів та актуальність його 
дослідження. Зазначені в статті визначення цього поняття, його 
ознаки та типові форми прояву можуть у подальшому бути вико-
ристані при наданні кримінологічної характеристики та розробці 
заходів запобігання перешкоджанню службовій діяльності праців-
ників правоохоронних органів.
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Єрмолаєва-Задорожня С. В. Перешкоджання службовій діяльності 
працівників правоохоронних органів: поняття, різновиди та форми прояву

У статті розглянуто перешкоджання службовій діяльності працівників 
правоохоронних органів як негативне соціальне явище. На думку автора, пере-
шкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів – це окремий 
різновид протиправної поведінки, що полягає у створенні умов та будь-яких інших 
перешкод, спрямованих на унеможливлення належного виконання службових 
обов’язків працівниками правоохоронних органів. Структура цього явища склада-
ється із двох категорій злочинів: а) злочини, безпосередньо спрямовані на пере-
шкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів; б) злочини, 
пов’язані із перешкоджанням службовій діяльності працівників правоохоронних 
органів. Автор зазначає, що перешкоджання службовій діяльності працівників 
правоохоронних органів поділяється на внутрішнє та зовнішнє перешкоджання. 
Під внутрішнім перешкоджанням розуміють протидію, яка вчиняється посадо-
вими та службовими особами державних органів, установ та організацій, що тим 
чи іншим чином причетні до правоохоронної діяльності. Зовнішнє перешкоджан-
ня службовій діяльності працівників правоохоронних органів проявляється в ціле-
спрямованій діяльності всіх інших осіб, які не наділені повноваженнями в цій 

Випуск 33 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



271

сфері (безпосередньо правопорушників, їх близьких осіб, знайомих, представників 
засобів масової інформації чи громадських організацій та ін.), дії яких спрямовані 
на протидію належному виконанню службових обов’язків працівника правоохо-
ронного органу.

Ключові слова: перешкоджання службовій діяльності, злочини проти 
працівників правоохоронних органів, опір працівнику правоохоронного органу, 
втручання в правоохоронну діяльність.

Ермолаева-Задорожная С. В. Воспрепятствование служебной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов: понятие, разновидности 
и формы проявления

В статье рассматривается препятствование служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов как негативное социальное явление. По 
мнению автора, препятствование служебной деятельности сотрудников право-
охранительных органов – это отдельный вид противоправного поведения, заклю-
чающийся в создании условий и любых других препятствий, направленных на 
противодействие надлежащему выполнению служебных обязанностей работни-
ками правоохранительных органов. Структура этого явления состоит из двух 
категорий преступлений: а) преступления, непосредственно направленные на 
препятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов; б) преступления, связанные с препятствием служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. Автор отмечает, что препятство-
вание служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов делит-
ся на внутреннее и внешнее препятствование. Под внутренним понимается 
противодействие, совершаемое должностными и служебными лицами государ-
ственных органов, учреждений и организаций, причастных тем или иным образом 
к правоохранительной деятельности. Внешнее препятствование служебной дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов проявляется в целенаправ-
ленной деятельности иных лиц, не наделенных полномочиями в этой сфере (непо-
средственно правонарушителей, их близких лиц, знакомых, представителей 
средств массовой информации или общественных организаций и др.), действия 
которых направлены на противодействие надлежащему выполнению служебных 
обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

Ключевые слова: препятствование служебной деятельности, преступления 
против сотрудников правоохранительных органов, сопротивление сотруднику 
правоохранительного органа, вмешательство в правоохранительную деятель-
ность.

Ermolaeva-Zadorozhna S. V. Obstructing official activities of law enforcement: 
concept, forms, methods

The article deals with obstructing official activities of law enforcement as 
a negative social phenomenon. According to the author, obstructing official activities of 
law enforcement officers is a particular kind of illegal behavior, that create conditions 
and any other barriers aimed at countering the proper performance of official duties 
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law enforcement officers. The structure of this phenomenon consists of two categories 
of crimes: a) crimes directly aimed at obstructing official activities of law enforcement 
agencies; b) crimes related to the official activities of obstruction of law enforcement. 
The author notes that obstructing official activities of law enforcement is divided into 
«internal» and «external» interference. «Internal» obstruction is counteracting that 
committed by officials of state bodies, institutions and organizations involved in one or 
another way to law enforcement. «External» obstruction of the official activities of law 
enforcement officers manifested in purposeful activities of all other persons who don’t 
have the authority in this area (offenders, their close persons, friends, the media or NGOs 
etc.), that actions are aimed at countering the proper on duty law enforcement officer.

Key words: obstruction of official activities, crimes against law enforcement 
officers, resisting a law enforcement officer, interference in law.
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УДК 343.126

КриміНАЛьНий прОцЕСУАЛьНий примУС У СиСтЕмі 
зАпОбіжНих зАхОДів

К. О. Середа, ад’юнкт кафедри 
кримінального процесу Націо-
нальної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу у вітчизняній 
кримінальній процесуальній літературі стверджувалося, що запо-
біжні заходи є частиною більшої системи – заходів кримінального 
процесуального примусу. Така точка зору була усталеною як у на-
уковій [1], так і у навчальній літературі [2, с. 12]. З набранням 
чинності Кримінальним процесуальним кодексом України 13 квіт-
ня 2012 р. (далі – КПК України) в слідчій і судовій практиці вико-
ристовують термін «заходи забезпечення кримінального проваджен-
ня», до числа яких належать і запобіжні заходи. Попри це в науці 
кримінального процесу вживають терміни «кримінальний проце-
суальний примус», «заходи процесуального примусу» тощо, ото-
тожнюючи їх із заходами забезпечення кримінального провадження. 
Між тим у законодавстві європейських держав і в практиці його 
застосування вкрай обережно ставляться до визначення системи 
заходів примусу, притаманних кримінальному провадженню, і сис-
тема запобіжних («примусових») заходів в українському криміналь-
ному процесі не збігається із системами таких заходів у законодав-
стві держав Європейського Союзу. В умовах інтеграції правової 
системи України до правової системи Європейського Союзу питан-
ня щодо того, чи є примус обов’язковим у системі запобіжних за-
ходів у кримінальному провадженні, є вкрай актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо на-
явності в запобіжних заходів такої ознаки, як примус, досліджува-
лося в багатьох наукових працях, виданих як до набрання чинності 
КПК України 2012 р., так і після цього. Як приклад можна навести 
дослідження в межах наукової статті Г. І. Голуба [3] та дисертацій-
ні дослідження К. К. Білецької [4, с. 6, 8], А. О. Побережник [5, с. 8], 
© Середа К. О., 2017
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в яких автори ототожнюють систему запобіжних заходів із системою 
кримінально-процесуального примусу. Такий широкий підхід до 
розуміння примусу в системі запобіжних заходів зараз є традицій-
ним у науковій літературі з кримінального процесу.

Постановка завдання. Для повного і всебічного дослідження 
питання щодо включення процесуального примусу до системи за-
побіжних заходів треба виконати такі завдання: з’ясувати, чи є до-
цільним у сучасному кримінальному процесі широке розуміння 
примусу при визначенні запобіжних заходів; за яких умов примус 
у перебігу застосування запобіжних заходів є виправданим.

Виклад основного матеріалу дослідження. У підручниках, 
виданих у часи незалежності України, вживають термін «заходи 
процесуального примусу» . Так, наприклад, В. М. Тертишник у сво-
єму підручнику (2003 р.) зазначає, що для забезпечення вирішення 
завдань кримінального процесу органи досудового розслідування, 
прокурор та суд можуть застосовувати різні заходи процесуального 
примусу (курсив мій. – К. С.). Причому до їх числа він, серед іншо-
го, відносить також окремі слідчі дії: обшук та огляд [6, с. 656]. 
Згаданий підручник виданий 2003 р., тобто ще в період дії КПК 
України 1960 р. Ситуація у навчальній літературі з розглядуваного 
питання не змінилася і після набрання чинності КПК України 
2012 р. У підручнику, виданому процесуалістами Національної 
академії внутрішніх справ у 2013 р., також вжитий термін «заходи 
кримінально-процесуального примусу» [7, с. 163], а вченими На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого – 
«заходи примусового характеру» [8, с. 256].

Видається, що причиною поширення в кримінальному процесі 
термінів, що містять слово «примус», обумовлено традиційним для 
юридичної науки радянського періоду підходом до визначення по-
няття права. Наведемо дослівно позицію з цього приводу, вислов-
лену класиком радянського права С. С. Алексєєвим: «Право – це 
гетерономне соціально-класове утворення, загальнообов’язковий 
регулятор, дія якого підтримується примусовою силою держави.

Звідси нероздільний зв’язок права і державного примусу, який 
з граничною чіткістю виражений у відомих ленінських словах про 
те, що право – ніщо без апарату, здатного примушувати до дотри-
мання норм права» [9, с. 266].
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Автори сучасного українського підручника із загальної теорії 
права, викладаючи витоки радянського розуміння права, що скла-
лося переважно в 30-ті рр. ХХ ст., пишуть: «Перемагає вульгарний 
марксизм в інтерпретації А. Вишинського, який на Першій нараді 
науковців права в липні 1938 р. визначив право як сукупність правил 
поведінки, що виражають волю пануючого класу і забезпечуються 
примусовою силою держави. Таке розуміння права відкривало ши-
року можливість для свавілля можновладців» [10, с. 49].

У науковій літературі з кримінального процесу ставлення до 
запобіжних заходів як частини системи примусових (хоча й кримі-
нальних процесуальних) має місце і після набрання чинності КПК 
України 2012 р. Так, Г. І. Голуб зазначає, що «за своєю правовою 
природою запобіжні заходи є примусовими засобами, що застосо-
вуються до особи, коли вона ще не визнана винною у вчиненні 
злочину» [3]. Цей автор, проводячи різницю між заходами забез-
печення кримінального провадження (до числа яких за законом 
належать і запобіжні заходи) та «іншими» заходами процесуально-
го примусу, погоджується з позицією, висловленою ще в 2009 р. 
в одному з вітчизняних підручників1, і ототожнює ці заходи [3].

В. О. Попелюшко в контексті визначення нової конституційної 
формули презумпції невинуватості також оперує термінологією, 
притаманною радянському кримінальному процесу, і, ототожнюю-
чи державний та процесуальний примус, зазначає таке: «справжній 
принцип презумпції невинуватості для усіх без винятку, а для слід-
чого, прокурора, судді особливо і обов’язково, є правилом їх по-
ведінки, згідно з яким їм забороняється поступати з обвинуваченим 
як із злочинцем до моменту, поки не набере законної сили обви-
нувальний вирок суду, що означає нормальне взаємовідношення 
між ними як між людьми рівними; що державний (процесуаль-
ний) примус під час кримінального провадження може застосовува-

1  Учені-процесуалісти одеської школи кримінального процесу в зазначеному 
підручнику ілюстрували відмінності заходів державного примусу від заходів суто 
процесуального примусу, зазначаючи, що останні «застосовуються компетентними 
органами і в межах своїх повноважень відносно осіб, які беруть участь у справі та 
неналежна поведінка яких може створити перешкоду для успішного ходу кримінального 
судочинства, та застосовуються при наявності передбачених законом підстав, умов 
і порядку, що гарантує їх законність та обґрунтованість» [11, с. 325–326].
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тися лише в тій мірі і лише настільки, наскільки це необхідно для 
того (виходячи виключно із його поведінки під час кримінального 
провадження), щоби він міг постати перед судом» [12].

Виходячи з викладеного, можна зробити такі проміжні висновки: 
традиційно однією з ознак норм права вважають забезпеченість її 
реалізації примусовою силою держави; заходи кримінального про-
цесуального примусу є частиною заходів державного примусу. Але 
чи дійсно це так?

Запобіжні заходи в коментарях до КПК України визначають як 
«заходи процесуального примусу попереджувального характеру, 
пов’язані з позбавленням або обмеженням свобод підозрюваного 
та обвинуваченого, які за наявності підстав та в порядку, встанов-
леному законом, застосовуються під час кримінального проваджен-
ня слідчим суддею, судом з метою забезпечення їх належної про-
цесуальної поведінки» [13, с. 401].

В іншому коментарі до КПК України заходи забезпечення кри-
мінального провадження визначені як «передбачені кримінально-
процесуальним законодавством процесуальні засоби примусового 
характеру, що застосовуються у сфері кримінального судочинства 
уповноваженими на те посадовими особами і державними органа-
ми за наявності підстав і в порядку, передбаченому законом, щодо 
обвинувачених, підозрюваних та інших осіб для попередження 
і припинення їхніх неправомірних дій з метою успішного розсліду-
вання і вирішення завдань кримінального судочинства» [14, с. 290].

Як бачимо, зміна в 2012 р. законодавчої термінології (запобіжні 
заходи стали частиною системи заходів забезпечення кримінально-
го провадження) не стала причиною відмови науковців від наукової 
термінології радянського кримінального процесу.

Якщо вести мову про забезпеченість норм права примусом 
з боку держави, то процесуальний примус має застосовуватися лише 
в разі порушення приписів конкретних норм права, тобто як реакція 
державних органів, уповноважених здійснювати кримінальний про-
цес, на неправомірну поведінку підозрюваного, обвинуваченого чи 
засудженого. Іншими словами, примус у кримінальному процесі 
мав би бути частиною санкційних заходів за неправомірну поведін-
ку. Натомість запобіжні заходи застосовують до особи для забез-
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печення її належної поведінки в майбутньому. Якщо пристати на 
позицію, згідно з якою запобіжні заходи є різновидом заходів кри-
мінального процесуального примусу, то виходить, що ці заходи вже 
в момент їх обрання повинні виконувати функцію примусового 
стороннього впливу. Але практично всі запобіжні заходи функції 
«залякування» не виконують. Їхнє завдання полягає лише в тим-
часовому гарантуванні належної поведінки особи, щодо якої ви-
сунуто підозру, обвинувачення чи постановлено обвинувальний 
вирок. 

Тому ми не можемо повністю погодитися з визначенням при-
мусу, запропонованим А. І. Каплуновим, який вважає, що примусом 
є «процес обмеження індивідуальної волі шляхом зовнішнього 
впливу, спрямованого на те, щоб примусити індивіда зробити щось 
або утриматися від яких-небудь дій» [15, с. 10]. 

Покладання на особу певних обов’язків і вимога щодо їх вико-
нання не завжди є примусом. Так, у кримінальному процесуально-
му законі сформульовано багато різноманітних обов’язків щодо 
різних суб’єктів кримінального провадження. Але цей факт сам по 
собі не є підставою для визнання всіх обов’язків запобіжними за-
ходами.

У словниках української мови слово «примус» тлумачать як на-
тиск із чийогось боку [16, с. 1122], застосування сили [17, с. 365].

Слід погодитися з позицією авторів одного з посібників з кри-
мінального процесу в тому, що «теперішнє розуміння примусу 
в українському кримінальному процесі є застарілим, а тому непри-
датним для майбутнього розвитку інституту процесуального при-
мусу. Це пов’язано зі збереженням радянського підходу до права 
і жодним чином не стосується захисту прав людини. Під час пере-
вірки документів чи відвідування житла не відбувається жодного 
“примусу”. Адже особа може добровільно надавати документи або 
допускати осіб у житло чи на інші об’єкти володіння. Ці заходи 
в законодавстві СРСР іменувалися “примусовими” тільки на тій 
підставі, що посадові особи уповноважувалися вимагати здійсню-
вати певні дії, а інші особи були зобов’язані дотримуватися цих 
вказівок. Тобто відбувалося змішування в межах одного інституту 
юридичного змісту й емоційного, вольового ставлення осіб до юри-
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дичних положень» [18, с. 131]. Це пояснюється, на думку С. Г. Голо-
ватого, панівним на той час підходом до права, закладеним у працях 
К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна і продовженим А. Вишин-
ським [19, с. 1305]. Коротко узагальнюючи цю відому позицію, слід 
згадати, що держава в радянській юридичній традиції визначалася 
як машина для придушення (примушування) одного класу іншим. 
А право виконувало роль форми політики диктатури пролетаріату. 
У цьому полягав винятково інструментальний підхід до права, який 
означав, що всі рішення державних органів забезпечуються при-
мусовою силою.

Вивчення змісту праць українських вчених, виданих до Жовтне-
вого перевороту 1917 р., у тому числі професора Київського універ-
ситету І. Т. Тарасова, засвідчує, що вони розглядали примус лише 
як один із елементів у процедурі виконання прийнятого акта, коли 
особи відмовляються ці акти виконувати добровільно. Для застосу-
вання примусу необхідно, щоб була протидія з боку особи, яка не 
бажає виконувати рішення адміністрації. «Необхідно встановити 
такі перехідні моменти від розпорядження до примусу, які, з одно-
го боку, забезпечували б застосування примусу тільки у виняткових 
випадках і за наявності спротиву, а з другого – попереджувало 
б заінтересованих про те, що настане примус», – зауважував І. Т. Та-
расов [20, с. 66].

Основними вимогами до права примусової влади визнавалися 
такі: межі примусу залежать не від значення того, що має бути ви-
конане, а від роду і міри протидії; примус має місце тільки там, де 
є протидія, а тому припиняється із припиненням протидії; форми 
примусу можуть передбачатися тільки законом; сила примусу по-
винна бути пропорційною протидії, а тому має відбуватися послі-
довно, від нижчих до вищих заходів доти, доки не буде зламано 
спротив; законність застосування примусових заходів повинна 
підлягати судовому контролю за скаргами потерпілих осіб [20, с. 67, 
68]. Видами примусових заходів були: наказ; наказ з погрозою ви-
конання наказаного за рахунок зобов’язаної особи; наказ з погрозою 
покарання; наказ з погрозою фізичного примусу [20, с. 68].

Зазначені висловлення І. Т. Тарасова повністю збігаються з по-
ложеннями сучасного західноєвропейського права.
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Так, поняття «примус» використовують у німецькому праві 
(Федеральний Закон від 10 березня 1961 р. «Про безпосередній 
примус при здійсненні публічної влади чиновниками виконавчих 
органів Федерації») лише для позначення окремої процедури ви-
конання рішень. До того ж Федеральний Закон обмежує примус 
впливом на осіб або речі за допомогою фізичної сили, допоміжних 
засобів та зброї (§ 2).

У Голландії під примусовими заходами розуміють тільки фізич-
ні заходи, які застосовують органи влади або від їх імені, спрямо-
вані проти діяльності (бездіяльності), що перешкоджає виконанню 
обов’язків, установлених статутною нормою або відповідно до неї 
(ст. 5:21 Акта із загального адміністративного права від 4 червня 
1992 р.) [21, с. 310].

У жодній європейській державі не йдеться про так зване «ши-
роке» розуміння примусу. Такий підхід дозволяє культивувати іде-
ологію винятковості примусових заходів для забезпечення право-
порядку в суспільстві. Цього не відбувається в нашій державі, коли 
до інституту примусу відносять перевірку документів у осіб, з одно-
го боку, і застосування зброї чи наручників – з другого.

Слід повернутися до дореволюційного поняття примусу, оскіль-
ки воно в цій частині більше відповідає нинішній правовій доктри-
ні країн Європи [21, с. 310–311].

Запобіжні заходи застосовують не у зв’язку з тим, що підозрю-
ваний, обвинувачений чи засуджений вчинили якесь правопорушен-
ня. За правопорушення вони можуть бути притягнуті до юридичної, 
у тому числі і кримінальної процесуальної, відповідальності. Запо-
біжні заходи не є санкціями за неправомірну поведінку. Вони, як 
правило, полягають у покладанні на зазначених вище осіб обов’язку 
належно себе поводити під час кримінального провадження. Зро-
зуміло, що різновид обраного запобіжного заходу залежить від 
попередньої поведінки особи, але сам цей захід не є примусом 
у тому розумінні, яке в нього вкладають у європейських державах.

О. А. Банчук та І. Б. Коліушко вважають, що існуючий інститут 
адміністративного примусу потребує ґрунтовного переосмислення 
і зміни у певних напрямах [21, с. 312]. Підтримуючи таку ідею, 
вважаємо за можливе адаптувати запропоновані цими вченими на-
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прями трансформації інституту адміністративного примусу до ін-
ституту кримінального процесуального примусу, запропонувавши 
такі напрями його трансформації в науці і під час викладання: від-
мови від широкого розуміння процесуального примусу; звуження 
змісту примусу лише до процедури примусового виконання судових 
рішень; визнання заходів примусу, про які йдеться у навчальній та 
науковій літературі, різновидами заходів забезпечення провадження. 
З урахуванням цього заходами примусу серед заходів забезпечення 
кримінального провадження доцільно визнавати лише привід, за-
тримання особи, вилучення майна чи документів та деякі інші за-
ходи, під час яких застосовується фізична сила.

За результатами дослідження, здійсненого в цій статті, можна 
зробити такі висновки: широке розуміння примусу при визначенні 
запобіжних заходів в сучасному кримінальному процесі є недоціль-
ним; існуючий інститут кримінального процесуального примусу 
потребує ґрунтовного переосмислення і зміни.

Перспективи подальших розвідок. Тема, досліджена в цій 
статті, є доволі об’ємною. Для її повного опрацювання потріб-
но здійснювати подальше дослідження за такими напрямами: 
з’ясування критеріїв розумного співвідношення в перебігу за-
стосування запобіжних заходів примусових та інших елементів 
забезпечення кримінального провадження; вивчення можливості 
відмови (повної чи часткової) від примусу в системі запобіжних 
заходів.
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Середа К. О. Кримінальний процесуальний примус у системі запобіжних 
заходів

У статті розглянуто причини існування в науці кримінального процесу ши-
рокого підходу до розуміння примусу в системі запобіжних заходів. Обґрунтовано 
висновок про потребу відмови від широкого розуміння примусу в цій системі з ме-
тою наближення правового регулювання і теоретичних позицій до регламентації 
заходів кримінального процесуального примусу в державах Європейського Союзу.

Ключові слова: запобіжні заходи, примус, заходи кримінального процесу-
ального примусу.
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Середа К. А. Уголовное процессуальное принуждение в системе мер пре-
сечения

В статье рассмотрены причины существования в науке уголовного про-
цесса широкого подхода к пониманию принуждения в системе мер пресечения. 
Обоснован вывод о необходимости отказа от широкого понимания принуждения 
в этой системе с целью приближения правового регулирования и теоретических 
позиций к регламентации мер уголовного процессуального принуждения в госу-
дарствах Европейского Союза.

Ключевые слова: меры пресечения, принуждение, меры уголовного процес-
суального принуждения.

Sereda K. O. The criminal procedural primus in the precaution system

This article is about the reasons of the existence in the science of the criminal 
process of the wide approach to the primus understanding in the precaution system. The 
conclusion is well-founded about the necessity of the denial from the wide primus 
understanding in this system with a goal of the approaching of the law handling and 
theoretical positions to the measures regulation of the criminal procedural primus in 
states of the European Union. 

Key words: precautions, primus, the criminal.
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УДК 343.544

ЩОДО ОСОбЛивОСтЕй ДЕтЕрміНАції зЛОчиНів, 
пОв’ЯзАНих зі СтвОрЕННЯм АбО УтримАННЯм міСць 

рОзпУСти тА звіДНицтвОм

Т. І. Усатова, здобувач Науково-до-
слідного інституту вивчення проб-
лем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливішими науко-
вими і практичними завданнями. Найскладнішим завданням 
у процесі дослідження протиправних діянь, пов’язаних зі створен-
ням або утриманням місць розпусти та звідництвом, без сумніву, 
є з’ясування причин їх вчинення. У методологічному плані вияв-
лення детермінант, що призводять до протиправної поведінки осіб 
у сфері сексуальних стосунків, видається важливим для розуміння 
в загальних рисах механізму формування в особи злочинця, що 
зай мається протиправною організацією надання сексуальних по-
слуг, відповідної мотивації на вчинення зазначених діянь. Крім того, 
поглиблений аналіз цих явищ є необхідним не лише для визначення 
комплексу ефективних заходів запобігання й протидії цим фактам 
та розв’язання проблеми подолання надлатентності останніх, а й 
для встановлення теперішніх тенденцій, що намітилися в суспіль-
стві стосовно підходів у розумінні сексуальної свободи людини, 
відповідного виховання і культури та ін. Знання особливостей де-
термінації злочинів, передбачених ст. 302 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України), зрештою сприятиме визначенню пер-
спектив можливого виправлення злочинця, що дуже важливо для 
практики призначення покарань за ці діяння. 

Стан розробки проблеми. На перший погляд зараз проблема-
тиці походження злочинів проти моральності у сфері статевих 
стосунків стало приділятися багато уваги. Ґрунтовні дослідження 
детермінаційного комплексу походження цих злочинів проводили, 
зокрема, такі українські та зарубіжні вчені, як І. О. Бандурка, Я. І. Гі-
© Усатова Т. І., 2017
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лінський, О. О. Дудоров, А. П. Дьяченко, О. Г. Манич, Д. О. Наза-
ренко, А. М. Орлеан, О. О. Петрянина, Л. В. Плотнікова, Н. В. Уха-
нова, М. І. Хавронюк, С. В. Шлик, А. Є. Шпаков та ін. Проте аналіз 
робіт, присвячених саме проблемам походження й існування про-
ституції як фонового явища злочинності в цілому та звідництва 
й створення або (та) утримання місць розпусти зокрема, свідчить, 
що відповідний матеріал викладається безсистемно. Під час ви-
вчення діянь, передбачених ст. 302 КК України, постає завдання не 
лише просто перерахувати детермінанти, а й пояснити логіку науко-
вого пошуку та встановлення їх особливостей, оскільки, на наш 
погляд, жодним із дослідницьких підходів до пізнання проблеми 
криміногенної детермінації фонового явища злочинності – прости-
туції, та певних посередницьких форм протиправної організації 
сексуальних стосунків не враховуються повністю особливості ме-
ханізму взаємодії всіх учасників кримінально караного звідництва 
й організації і створення місць розпусти та чітко не виокремлюють-
ся основні детермінанти, що призводять до вчинення злочину саме 
в цій специфічній площині людських стосунків. До того ж не роби-
лися спроби пояснити, чому звідництво як менш прибуткова форма 
організації сексуальних стосунків, порівняно із сутенерством, усе 
одно є доволі поширеним явищем. Тому є сенс запропонувати влас-
не розуміння походження діянь, кримінальна відповідальність за 
які встановлюється ст. 302 КК України.

Метою статті є виявлення особливостей детермінації звідни-
цтва, створення або утримання місць розпусти з огляду на розумін-
ня складної природи взаємодії учасників злочинної події та сприй-
няття того факту, що поведінкова активність злочинця у своїй осно-
ві спирається на певну сексуальну поведінку інших учасників 
протиправної події.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як справедливо 
визначає Я. І. Гілінський, різні види небажаних для суспільства 
проявів – суть форми соціальної активності [1, c. 309]. Іншими 
словами, постає питання: що лежить в основі соціальної активнос-
ті звідника або створювача (утримувача) місць розпусти? 

Видається, що двигунами такої активності є певні мотиви людей, 
якими, власне, й зумовлюється протиправна поведінка правопорушника.
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Оскільки і звідництво, і створення (утримання) місць розпусти 
є, так би мовити, груповою злочинною подією, яка не може відбу-
тися без участі інших осіб (наприклад, особи, які готові надавати 
сексуальні послуги, особи, які готові використовувати ці приміщен-
ня як клієнти (гості), тощо), то аналіз детермінації цих злочинів 
слушно починати саме із зовнішніх стосовно поведінки злочинця 
спонукальних сил. Останніми, на наш погляд, теж виступають мо-
тиви, хоча й інших осіб. Отже, зупинимося спочатку на мотивах 
інших учасників протиправної події. 

Основним мотивом клієнтів, що звертаються за сексуальними 
послугами до звідників, утримувачів місць розпусти, є прагнення 
задовольнити статеву пристрасть (сексуальний мотив). Звісно ж, 
поряд із цим мотивом можуть мати місце й інші мотиви, навіть 
цілком схвалювані мотиви, як-от: улаштувати особисте життя, за-
пліднити, розширити уявлення про сексуальну сферу, здолати пев-
ні комплекси, знайти сексуального партнера, будучи фізично не-
повноцінною особою, та ін. Проте все одно слід виходити з того, 
що пропозицію у вигляді організації надання сексуальних послуг 
породжує попит саме на задоволення сексуальної пристрасті. Тому 
під час аналізу детермінації злочинів, передбачених ст. 302 КК 
України, інші мотиви осіб, що звертаються за сексуальними по-
слугами, слід залишити осторонь, сконцентрувавши увагу головним 
чином на розгляді сексуального мотиву.

Необхідність задоволення сексуальної пристрасті поза межами 
шлюбних стосунків (унаслідок різних причин) в умовах економії 
часу на пошук сексуальних партнерів або взагалі небажання ви-
трачати на це свій особистий час стимулює розвиток різних орга-
нізованих форм надання сексуальних послуг. Цікаво, що сексуаль-
ний потяг, напевно, є єдиною із біологічних потреб людини, задо-
волення якої обмежується вимогами законодавства (неприпустимість 
насильницького задоволення цієї потреби у формі, наприклад, 
зґвалтування, неприродним способом, заборона статевих зносин 
з особою, яка не досягла статевої зрілості, та ін.). У цьому плані 
більш широко до проблеми сексуальних табу підходить сучасний 
дослідник фонових явищ злочинності Д. О. Назаренко. Розміркову-
ючи про протидію проституції, він пише, що ця протидія є доволі 
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специфічним організаційно-правовим утворенням, що зводиться 
в основному до подолання соціальних відхилень, іншими словами, 
до забезпечення нормативної поведінки соціальних об’єктів [2, 
с. 254] (курсив мій. – Т. У.). Отже, якщо виходити з того, що про-
ституція зумовлюється насамперед існуванням попиту на задово-
лення сексуальних потреб, то наведений висновок цілком підтвер-
джує нормативну складову в реалізації деяких форм сексуального 
поводження. Із цим висновком органічно пов’язане і таке спосте-
реження: якщо в людства, життєдіяльність якого нехай навіть й ор-
ганізована у формі високорозвиненого сучасного соціуму, існує 
такий інстинкт та є біологічно зумовлена потреба в його задоволен-
ні, то завжди будуть і люди, що сприятимуть його задоволенню за 
певну користь від цього для себе. Звісно ж, під час пояснення по-
ведінки саме правопорушника не слід спростовувати справедливу 
тезу про те, що біологічні чинники не можуть самі по собі бути 
причиною злочинів, якою завжди виступають антисуспільні погля-
ди й звички [3, с. 185]. 

Отже, питання полягає в тому: що рухає правопорушниками, 
які готові взяти участь в організації надання сексуальних послуг? 

Убачається, що тут, з одного боку, має місце суто корисливий 
мотив, а з другого – проявляється нібито альтруїзм у широкому 
розумінні слова – зробити благу справу у вигляді допомоги налаго-
дити сексуальні стосунки між незнайомими людьми, які прагнуть 
до задоволення своїх сексуальних потягів. Принаймні чимало вин-
них у такий «альтруїстичний» спосіб намагаються пояснити власну 
поведінку. Проте необхідно наголосити, що такий альтруїзм має 
дуже опосередковане відношення до істинного розуміння цього 
феномену. 

Зосередивши увагу на корисливості, точніше, на тому, чому її 
задоволення набуває протиправних форм, зазначимо, що злочинним 
мотивом її роблять саме шляхи, які обираються людиною для її за-
доволення та роблять поведінку останньої протиправною. Узагалі 
про корисливість як мотив злочину та важливішу детермінанту 
в причинно-наслідковому комплексі злочинності за різних часів 
написано багато, особливо тими вітчизняними і зарубіжними авто-
рами, які досліджували проблематику корисливої та корисливо-на-
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сильницької злочинності, а ось щодо вчинення злочинів проти засад 
моральності, то це питання практично не ставало об’єктом дослід-
ницького інтересу. Вважаємо, що тут головним, крім витоків утво-
рення цього мотиву, є й обрання сфери суспільних відносин, в якій 
цей мотив призводить до проявів відповідної людської активності. 
У зв’язку із цим заслуговують на увагу два аспекти: 1) пояснення 
того факту, чому він проявляється у певній сфері (частково нами 
вже дана відповідь на це запитання з позиції теорії інтеракції (ве-
ликий попит на сексуальні послуги породжує інтерес задовольнити 
свої корисливі прагнення за рахунок надання або організації надан-
ня відповідних послуг)); 2) унаслідок яких чинників цей мотив 
формується та стає домінантним у поведінці людини.

Видається, що відповідь на це є доволі простою: обрання зазна-
ченої сфери зумовлюється відсутністю в людини відчуття відпові-
дальності за дотримання моногамності в сексуальних стосунках 
і свого роду сакральності інтимної сфери людських взаємин, звіль-
ненням від будь-яких обов’язків за наслідки такої поведінки, непо-
вагою до традицій цивілізованого світу в міжстатевому спілкуванні 
та ін. Подібному світогляду сприяє наявність у людини таких якос-
тей, як елементарна розбещеність, зрадництво, цинізм, грубість, 
брутальність, що є наслідком морального занепаду особи, її мораль-
но-правової та соціально-психологічної дезадаптації. Усі ці якості 
в поєднанні із бажанням швидкого збагачення, в основі якого мо-
жуть бути елементарна жадність і користолюбство, призводять до 
обрання відповідної сфери людських стосунків, у якій вчинятиметь-
ся злочин. Але таке поєднання кількох визначальних ланок людської 
активності з огляду на положення все тієї ж теорії інтеракції пояс-
нює, так би мовити, лише причини «на виході», що виявляються 
в цілком конкретній сфері. Напевно, у цьому випадку особистісні 
риси та якості, що зумовлюють спрямованість діянь особи, саме 
і становлять ту детерміністичну категорію, що в кримінологічній 
науці має назву причин злочинності.

Що ж формує окреслені вищі негативні риси та якості, які мають 
безпосереднє значення для пояснення злочинної поведінки? Убача-
ється, що вони мають цілком соціальний характер, адже породжу-
ються внаслідок впливу соціуму. 
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Якщо звернутися до історії людства, життя якого вписується в ті 
чи інші цивілізаційні форми, то пересічна людина завжди перебу-
вала на перетині конфронтації численних течій із різними уявлен-
нями про сексуальне облаштування життя та межі дозволеної сек-
суальної свободи особи. І до виру цією конфронтацією іноді втягу-
валися цілі прошарки населення, впливові політичні сили, 
кримінальні клани. Протидія різних уявлень із цього питання від-
бувається й за наших часів. 

Як справедливо зазначається в юридичній літературі, уявлення 
про свободу вибору є не лише одним із напрямів сексуального лі-
бералізму й основою руху за легалізацію сексуального бізнесу, 
а також досить поширеною позицією громадськості, особливо серед 
чоловіків [1, с. 210]. Оскільки проституція є спорідненим явищем 
із розглядуваними нами проблемами звідництва та створення або 
утримання місць розпусти, то основний фокус проблеми сексуаль-
ної свободи, що саме й спрямований на проституцію, не оминає 
й інші форми організації протиправного надання сексуальних по-
слуг. Видається, що ставлення до останніх завжди залежатиме від 
визначення позиції суспільства стосовно «статусу» основного 
явища – проституції. А до того часу, як це відбудеться, наше сус-
пільство живе в системі подвійних координат. З одного боку, йдеть-
ся про надмірну західну пропаганду сексуальної толерантності та 
свободи, що подається під виглядом сексуальної культури та обі-
знаності в питаннях сексу, а з другого – про правові заборони про-
явів сексуального лібералізму. У такій ситуації навіть доросла до-
свідчена людина не в змозі остаточно визначитися з межею дозво-
леної поведінки в цій сфері. До цього слід додати і повну відсутність 
державницької волі у справі боротьби із такими фактами проти-
правної поведінки. Маємо на увазі незадовільну роботу правоохо-
ронних органів: замість того, щоб викривати подібні правопору-
шення, ці органи самі через відомі причини «зацікавлені» в існу-
ванні місць розпусти та процвітанні проституції. 

Навіть перелічених чинників, що пронизують наше суспільство 
з верху до низу, вже достатньо, щоб у свідомості людини сформу-
валося нігілістичне ставлення не лише до засад моральності. Слід 
ураховувати й той факт, що за незначний час у суспільстві відбула-
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ся переоцінка багатьох попередніх пріоритетів. Наслідком розвитку 
ринкової (економіко-ліберальної ідеології) як на рівні управління 
економікою, так і на рівні міжособистісних відносин, правовідносин 
(правовий економізм), відносин у сфері політики стала масова пси-
хологія споживання й корисливості [4, с. 336]. Як нами встановлено, 
переважно злочинцями є представники незаможних прошарків на-
селення, для яких досягнення стандартів життєвого успіху є досить 
проблематичним від самого початку. Це створює додаткове наван-
таження на випробування міцності людини в складних життєвих 
ситуаціях, прискорює процес формування корисливих прагнень без 
розуміння шляхів їх легального задоволення. 

Із надр слов’янської ментальності походять традиції звідництва 
(сватання) як способу знайомства майбутнього подружжя. Звісно 
ж, і сексуальний підтекст таких знайомств був завжди присутнім. 
Ця традиція існує й зараз, оскільки відсутність можливості позна-
йомитися і знайти свою другу половину стає великою проблемою 
для зайнятих молодих людей. Однак чомусь в одних випадках звід-
ництво – нормальна практика, а в інших – розцінюється як право-
порушення. Видається, що це – не що інше, як наочний прояв по-
двійних стандартів суспільної моралі. 

Цілком справедливим у плані розкриття сутності детермінації 
розглядуваних правопорушень на макрорівні є зауваження 
Т. А. Шевчук стосовно соціально-економічних і морально-ідеоло-
гічних чинників, що призводять до сутенерства або втягнення осо-
би в заняття проституцією. Оскільки йдеться про детермінанти 
спільних за спрямованістю злочинів, а саме злочинів проти засад 
моральності, то буде цілком доречним навести деякі із цих чинників, 
що є актуальними й для аналізу детермінант правопорушень, перед-
бачених ст. 302 КК України. Отже, до соціально-економічних чин-
ників ученим віднесено, зокрема: низький рівень життя населення; 
різке розшарування суспільства на багатих і бідних; складнощі 
в отриманні професійної освіти та відсутність перспектив праце-
влаштування; низькі соціальні виплати, а також небажання займати-
ся некваліфікованою або низькооплачуваною працею; підвищення 
конкуренції із боку чоловіків щодо жінок у плані трудової зайня-
тості; зростання кількості безпритульних [5, с. 241]. Серед мораль-
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но-ідеологічних чинників помітне місце в детермінації зазначених 
правопорушень посідають такі: деморалізація суспільства в цілому 
та окремих осіб; пропаганда культу насильства та жорстокості; зне-
вага до встановлених у суспільстві норм і правил поведінки; по-
ширення попиту на продукцію порнографічного характеру; попит 
на надання послуг сексуального характеру; недоліки у виховній 
роботі серед молоді щодо статевого виховання; зростання безпри-
тульності та маргіналізації населення; сучасна міграція населення; 
високий рівень латентності сутенерства та втягнення особи в за-
няття проституцією; роль засобів масової інформації в популяриза-
ції надання сексуальних послуг та вигоди від цього заняття [5, 
с. 241]. Згодом ці негативні процеси, на жаль, лише заглиблювати-
муться в нашому суспільстві. 

Базисом задовільного рівня життя окремої пересічної людини 
є стан економіки країни. В умовах безпрецедентного розшарування 
українського суспільства переважна частина населення не в змозі 
задовольнити навіть елементарних матеріальних потреб. Болючою 
проблемою сучасного українського суспільства є проблема безро-
біття та низької оплати праці. Тривала економічна криза згубно 
позначається на зайнятості в країні. Через економічні дисбаланси 
та наслідки військового конфлікту на Сході країни ситуація на рин-
ку праці є напруженою [6, с. 20]. Наслідком безробіття є міграція 
населення. Тому особливо слід зазначити про таку детермінанту 
правопорушень, як сучасна міграція населення. Залишається тра-
диційним такий вид міграції, як зовнішня сексуальна міграція. 
Великі міста України в останні роки стають центрами сексуально-
го туризму: все більше іноземців щороку прибувають до України 
з метою отримання у тому числі й сексуальних послуг. До цього 
слід додати й маятникову внутрішню міграцію в пошуках заробітків 
до великих населених пунктів як з боку організаторів протиправ-
ного надання сексуальних послуг, так і з боку осіб, що ці послуги 
надають. Подібна міграція, викликана бажанням задовольнити 
сексуальні потреби та бажанням заробити на експлуатації сексуаль-
ної сфери, безумовно, є вагомою криміногенною детермінантою. 

Разом із тим останнім часом в Україні з’явився новий різновид 
міграції – міграція внутрішньо переміщених осіб унаслідок відомих 
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воєнних подій на Сході України та анексії Автономної Республіки 
Крим. Це не могло не відбитися на кримінальній обстановці на під-
контрольних українській владі територіях. В умовах відсутності 
придатного житла, будь-якої роботи, а отже, й достатніх засобів 
існування, поведінка таких осіб загрожує кримінальними ексцесами. 
Уже зараз цей різновид міграції та його причини й наслідки потре-
бують ретельного кримінологічного аналізу, адже в будь-якому разі 
ми зіштовхнулися з іще одним новим для України явищем, що 
згодом заявить про себе вголос [7, с. 299]. Нашим дослідженням 
установлено: понад 8 % осіб, які займалися організацією налаго-
дження сексуальних стосунків між незнайомими людьми, мали 
реєстрацію в Луганській та Донецькій областях, а також в Авто-
номній Республіці Крим.

Як справедливо зауважує В. І. Шакун, особливе занепокоєння 
викликають процеси деформації правової свідомості, як індивіду-
альної, так і групової та суспільної, а так само недоліки правового 
виховання молоді [8, с. 67]. Усе це виявляється живильним ґрунтом 
розквіту корупції. Наголосимо ще раз, що не обходить стороною цю 
проблему й можливість безкарного вчинення злочинів проти мо-
ральних засад суспільства. Адже заняття таким протиправним 
бізнесом нерідко перебуває в прямій залежності від ступеня поши-
реності в тому чи іншому регіоні корупційних практик. Прикро, але 
такий стан речей є вигідним як для тих, хто вчиняє злочин, перед-
бачений ст. 302 КК України, так і для тих, хто цей злочин приховує. 

Як відомо, чимало коренів майбутніх проблем виростають із 
часів дитинства, юнацтва. Автори відомої праці за загальною ре-
дакцією В. В. Голіни та В. П. Ємельянова «Кримінологічні пробле-
ми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: 
досвід конкретно-соціологічного дослідження» (2006), досліджую-
чи злочинність неповнолітніх, справедливо зазначали, що неповно-
літні завжди відчувають вплив не лише свого найближчого оточен-
ня: батьків, вихователів, друзів, сусідів тощо, а й усього суспільства 
і держави, що здійснюється через відповідні навчальні і виховні 
установи, засоби масової інформації, громадські організації тощо 
[9, c. 58–59]. У зв’язку з цим хотілося б особливо наголосити на 
зміні вектора організації та дії виховної системи нашого суспільства: 
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від майже тотальної опіки над підростаючим поколінням за радян-
ських часів до повної байдужості протягом уже тривалого часу до 
необхідності реалізації завдань позашкільного виховання дітей, 
зокрема щодо допомоги батькам у цьому питанні. Крім культиву-
вання патріотизму, що останнім часом став популярною темою 
серед усіх верств населення, навіть серед дітей, школі слід здійсню-
вати й контроль за тим, чим займаються діти у вільний від навчан-
ня й обов’язкових педагогічних заходів час. Але тут спрацьовує, 
очевидно, відомий постулат сучасної правової доктрини про не-
втручання в особисте життя людини. Тому знаходження дітей і під-
літків у тих закладах і місцях, в яких їм за віком перебувати не 
можна, стає нормою. Отже, фактично відбувається манкірування 
і батьками, і школою своїми високими покликаннями – формувати 
всебічно розвинуту особистість із міцними моральними засадами. 
Одним із наслідків такого підходу до відповідальної справи є фор-
мування не лише правового нігілізму, а й сексуальної розпусти, 
цинізму, підступності в міжособистісних стосунках. 

Серйозною медико-соціальною проблемою сучасного україн-
ського загалу є проблема алкоголізму. Ще понад 10 років тому 
в Рекомендаціях Верховної Ради України на тему: «Соціально-
економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму 
в Україні та шляхи їх розв’язання» наголошено, що на алкогольні 
розлади, за оціночними даними (з урахуванням прихованої їх 
кількості), страждає майже 7 % (!) населення України працездат-
ного віку. При цьому з року в рік число таких осіб залишається 
стабільним, не зазнаючи зменшення, а питома вага дітей та моло-
ді серед них поступово зростає [10]. Не менш тривожною є ситу-
ація й з поширенням в Україні наркоманії. Зазначені психоактивні 
речовини є супутниками злочинності у сфері сексуальних відно-
син, не говорячи вже про інші види загальнокримінальної зло-
чинності. Тому навряд чи можна заперечувати проти відомої трі-
ади «алкоголізм і наркоманія – моральне зубожіння і деградація 
суспільства – злочинність». 

Макрорівневі детермінанти злочинності безпосередньо зумов-
люють і детермінанти макрорівня. Поширюється макрорівневий 
негатив у вигляді асоціальної поведінки окремих представників 
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суспільства у мікрогрупах, в яких протікає життя будь-якої особи. 
До них, як відомо, належать сім’я, професійні осередки, побутове 
оточення, групи, в яких особа проводить своє дозвілля, інші не-
формальні колективи тощо. Саме цим суспільним ланкам (у більшій 
або меншій мірі) нерідко належить вирішальна роль в остаточній 
руйнації моральних засад особи, їх заміщенні хибними ідеалами 
і поглядами та трансформації попередньої поведінки особи в таку, 
що має негативну спрямованість. У контексті зазначеного видаєть-
ся цікавим наголосити ще раз на деяких можливих каналах набуття 
особою негативного досвіду. Таким каналом може виступати роди-
на, особливо батьківська. На жаль, стосовно засуджених за звідни-
цтво, створення або утримання місць розпусти нам вдалося отри-
мати дуже фрагментарну інформацію. Єдине, що можна стверджу-
вати, що серед винних зустрічалися як ті, що виховувалися 
в благополучних родинах, так і ті, батьківські сім’ї яких розпалися 
ще в дитинстві. Унаслідок цих подій в особи цілком могло сформу-
ватися негативне ставлення до родинних цінностей, сімейних сто-
сунків, партнерської любові тощо. 

Водночас не можна не відмітити і той факт, що найближче по-
бутове оточення доволі формально підходить до оцінки поведінки 
винних після вчинення ними злочину. Так, на вимогу правоохорон-
них і судових органів з боку громадськості (з місця проживання та 
роботи винних) надавалися стандартні, нібито знеособлені харак-
теристики, що, напевно, може свідчити про байдужість, відсторо-
неність і незацікавленість життям інших. 

Дослідження природи кримінологічної детермінації звідництва, 
створення або утримання місць розпусти дозволяє зробити такі 
висновки: 

1. Оскільки діяння, передбачене ст. 302 КК України, є злочинною 
подією, що відбувається за участю інших осіб, то серед детермінант 
цих злочинів насамперед треба виокремлювати зовнішні спонукаль-
ні сили, що є головною умовою протиправної активності злочинця. 
Такими зовнішніми детермінантами є масовий попит на сексуальні 
послуги, що є наслідком бажання інших осіб задовольнити статеву 
пристрасть, улаштувати особисте життя, запліднити, розширити 
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уявлення про сексуальну сферу життя, знайти постійного сексуаль-
ного партнера та ін. До внутрішніх причин протиправної поведінки 
злочинця належать корисливість та хибно зрозумілий альтруїзм. 
Але роблять поведінку особи злочинною конкретна сфера людських 
стосунків та шляхи, в яких умотивовані дії втілюються. Обрання 
зазначеної сфери зумовлюється відсутністю в людини відчуття від-
повідальності за дотримання моногамності в сексуальних стосунках 
і свого роду сакральності інтимної сфери людських взаємин, звіль-
ненням від будь-яких обов’язків за наслідки такої поведінки, непо-
вагою до традицій цивілізованого світу в міжстатевому спілкуванні, 
сприйняттям проституції як цілком нормального явища, нігілістич-
ним ставленням до засад моральності в цілому та ін. Подібному 
світогляду сприяє наявність у людини таких якостей, як елементар-
на розбещеність, зрадництво, цинізм, грубість, брутальність, глуп-
ство, що є наслідком морального занепаду особи, її морально-пра-
вової та соціально-психологічної дезадаптації.

2. Чинники, внаслідок яких корисливий та альтруїстичний мо-
тиви формуються та стають домінантними, набуваючи ознак особ-
ливої стійкості, мають цілком соціальний характер, оскільки зумов-
лені впливом соціуму – як на найширшому рівні, представленому 
системою суспільних відносин як таких, так і на рівні найближчого 
побутового й дозвільного оточення. Серед таких негативних впли-
вів слід назвати: загальну соціальну аномію українського суспіль-
ства як прояв тривалої економічної і політичної кризи; низький 
рівень життя населення країни з одночасними процесами різкого 
розшарування соціуму та маргіналізації; безробіття, вимушену 
міграцію населення і зростання кількості безпритульних; звільнен-
ня від багатьох традиційних моральних імперативів і процвітання 
етичного «плюралізму»; невизначеність суспільства в ставленні до 
проституції; поширення в Україні алкоголізму і наркоманії; про-
рахунки й недоліки правового виховання молоді та деформацію 
правосвідомості; існування традицій звідництва (сватання); нега-
тивну роль ЗМІ; незадовільну роботу правоохоронних органів щодо 
запобігання існуванню місць розпусти та процвітанню проституції; 
незначний каральний ефект за вчинення злочинів проти моральнос-
ті тощо. 
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Усатова Т. І. Щодо особливостей детермінації злочинів, пов’язаних зі 
створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом

Статтю присвячено з’ясуванню особливостей детермінації злочинів, 
кримінальна відповідальність за які встановлюється у ст. 302 Кримінального 
кодексу України. Наголошується, що специфіка походження цих злочинів зумов-
лена насамперед тим фактом, що створення або утримання місць розпусти та 
звідництво є злочинною подією, в якій беруть участь кілька осіб. Мотивація цих 
осіб у походженні аналізованих правопорушень є зовнішньою детермінантою 
протиправної активності злочинця. Ця мотивація пов’язана, зокрема, із масовим 
попитом на сексуальні послуги. До внутрішніх причин протиправної поведінки 
злочинця належать корисливість та хибно зрозумілий альтруїзм. Разом із тим 
у статті підкреслюється, що поведінку особи роблять злочинною конкретна 
сфера людських стосунків та шляхи, в яких втілюються дії правопорушника. 
Останній обирає цю сферу внаслідок відповідного світогляду та наявності таких 
якостей, як розбещеність, зрадництво, цинізм, брутальність, глупство, що 
є наслідком морального занепаду особи, морально-правової та соціально-
психологічної дезадаптації такої людини. Усі перелічені якості мають цілком 
соціальний характер та зумовлені впливом соціуму на різних рівнях, у тому числі 
на рівні найближчого побутового й дозвільного оточення. Серед негативних 
чинників у статті зазначаються: загальна соціальна аномія суспільства як прояв 
тривалої економічної і політичної кризи; низький рівень життя населення країни; 
безробіття; вимушена міграція; етичний «плюралізм»; поширення алкоголізму 
і наркоманії; недоліки морального і правового виховання; негативний вплив засобів 
масової інформації та ін.

Ключові слова: детермінація, створення або утримання місць розпусти, 
звідництво, корисливість, альтруїзм. 

Усатова Т. И. Относительно особенностей детерминации преступлений, 
связанных с созданием или содержанием притонов и сводничеством

Статья посвящена выяснению особенностей детерминации преступлений, 
уголовная ответственность за которые устанавливается в ст. 302 Уголовного 
кодекса Украины. Подчеркивается, что специфика происхождения этих преступ-
лений обусловлена прежде всего тем фактом, что создание или содержание мест 
разврата и сводничество являются преступным событием, в котором принимают 
участие несколько человек. Мотивация этих лиц в происхождении рассматрива-
емых правонарушений выступает внешней детерминантой противоправной ак-
тивности преступника. Эта мотивация связана, в частности, с массовым спро-
сом на сексуальные услуги. К внутренним причинам противоправного поведения 
преступника относятся корысть и ложно понятый альтруизм. Вместе с тем 
в статье подчеркивается, что поведение лица делают преступным конкретная 
сфера человеческих отношений и пути, в которых воплощаются действия право-
нарушителя. Последний выбирает данную сферу вследствие соответствующего 
мировоззрения и наличия таких качеств, как распущенность, предательство, 
цинизм, грубость, глупость, что является следствием морального упадка лично-
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сти, морально-правовой и социально-психологической дезадаптации такого чело-
века. Все перечисленные качества имеют вполне социальный характер и обуслов-
лены влиянием социума на различных уровнях, в том числе на уровне ближайшего 
бытового и досугового окружения. Среди негативных факторов в статье указы-
ваются: общая социальная аномия общества как проявление затянувшегося 
экономического и политического кризиса; низкий уровень жизни населения стра-
ны; безработица; вынужденная миграция; этический «плюрализм»; распростра-
нение алкоголизма и наркомании; недостатки нравственного и правового воспи-
тания; негативное влияние средств массовой информации и др.

Ключевые слова: детерминация, создание или содержание мест разврата, 
сводничество, корысть, альтруизм. 

Usatova T. I. About the peculiarities of determination of the crimes connected 
with the creation or holding the places of sexual abuse and pandering

The paper is dedicated to the clarification of peculiarities of determination of 
crimes, the criminal responsibility for which is provided in the Article 302 of the Criminal 
Code of Ukraine. It is emphasized, that the specificity of these crimes’ origin is primarily 
due by the fact, that the creation or holding the places of sexual abuse, as well as 
pandering, are a criminal event, in which several people take part. The motivation of 
these people, concerning the analyzed offence origin, is the external determinant of 
illegal criminal activity. This motivation is associated, in particular, with the massive 
demand for sexual services. The internal reasons of illegal criminal behavior belong to 
the greed and misguided altruism. At the same time the author emphasized, that a person’s 
behavior becomes criminal due to particular areas of human relationships and the ways, 
in which an offender’s actions, are realized. The criminal chooses this area because of 
a certain view of world and the possession of such qualities as depravity, treachery, 
cynicism, brutality, folly, that is the result of the person’s moral decline, of moral and 
legal, as well as social and psychological, maladjustment of such individual. All these 
qualities are quite social in their nature and due to the influence of society on various 
levels, including at the level of the nearest household and permissive environment. As 
for the negative factors, the following ones are mentioned in the paper: general social 
anomie of society as a manifestation of the prolonged economic and political crisis; the 
low standard of living of the population; unemployment; forced migration; ethical 
pluralism; the spread of alcoholism and drug addiction; disadvantages of moral and 
legal education; the negative impact of the media, etc.

Key words: determination, pandering, creation or holding the places of sexual 
abuse, greed, altruism.

Рекомендовано до опублікування на засіданні відділу 
кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академі-
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УДК 343.14

прОбЛЕми визНАчЕННЯ ОбСЯгУ ДОКАзів тА пОрЯДОК 
їх ДОСЛіДжЕННЯ в СУДОвОмУ прОвАДжЕННі

І. І. Шепітько, здобувач кафедри 
кримінального процесу Націо-
нального юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого

Постановка проблеми. Здійснення судового розгляду (судово-
го слідства) передбачає визначення обсягу доказів та порядку їх 
дослідження. Процесуальний порядок визначення обсягу доказів та 
їх дослідження регламентовано ст. 349 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК України). У цій нормі процесу-
ального закону встановлено, що після роз’яснення обвинуваченому 
суті обвинувачення (тобто після виконання дій, передбачених ст. 348 
КПК України) головуючий з’ясовує думку учасників судового про-
вадження про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх 
дослідження. 

У п. 8 листа Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних та кримінальних справ від 5 жовтня 2012 р. 
№ 223-1446/0/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення судового 
розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України» встановлено, що 
головуючий має з’ясувати в учасників судового провадження думку 
про те: 1) які докази необхідно дослідити; 2) в якому порядку слід 
досліджувати докази [21]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеціальних дже-
релах проблемам доказування в кримінальному процесі приділяла-
ся постійна увага. Про це свідчить значна кількість наукових праць 
відомих учених: Ю. М. Грошевого, М. М. Михеєнка, С. М. Стахів-
ського, М. С. Строговича, Ф. Н. Фаткулліна, С. А. Шейфера та ін. 

Правову регламентацію щодо «визначення обсягу доказів, що 
підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження», яку перед-
бачено ст. 349 КПК України, необхідно віднести до новел кримі-
© Шепітько І. І., 2017
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нального процесуального закону 2012 р. У КПК України 1960 р. 
було передбачено порядок направлення прокурором справи до суду. 
Зокрема, у ст. 232 КПК України 1960 р. було встановлено, що «про-
курор або його заступник, затвердивши обвинувальний висновок, 
складений слідчим, або склавши новий обвинувальний висновок, 
направляє справу до суду, якому вона підсудна…» (курсив мій. – 
І. Ш.). На відміну від КПК України 1960 р., згідно з яким суду перед 
початком судового розгляду надавалися матеріали кримінальної 
справи цілком, ч. 4 ст. 291 КПК України 2012 р. забороняє надавати 
суду до початку судового розгляду будь-які документи, крім зазна-
чених у ч. 4 ст. 291 КПК України. Це зроблено законодавцем з метою 
створити рівні умови для сторін захисту та обвинувачення стосов-
но надання доказів, запобігання обвинувальному нахилу суду [19, 
c. 105]. Крім того, М. І. Шевчук прямо вказує, що аналіз норм КПК 
України 1960 р. та норм КПК України 2012 р. дав підстави для ви-
сновку, що з набранням чинності новим КПК України ініціатива 
суду щодо дослідження доказів під час судового розгляду кримі-
нальної справи значно зменшилася, внаслідок чого змінилася роль 
суду в дослідженні доказів під час судового розгляду [32, c. 134]. 
КПК України 2012 р. наділяє суд відносно пасивним положенням. 
Цій моделі властиві певні елементи активності суду, оскільки саме 
на суд покладається відповідальність за законність та обґрунтова-
ність рішень, що ухвалюються в стадії судового розгляду, у зв’язку 
з цим він не може бути зв’язаний тією сукупністю доказів, які були 
надані сторонами [32, c. 130–135].

У сучасній процесуальній літературі недостатньо уваги приді-
лялося проблемі щодо визначення обсягу доказів, що підлягають 
дослідженню, та порядку їх дослідження [6, c. 135–142; 12, с. 158–
162; 32, с. 130–135 та ін.]. Так, О. В. Кучер справедливо зазначає, 
що ця проблема «майже не розглянута в доктрині вітчизняного 
кримінального процесуального права» [12, c. 158]. 

Метою статті є визначення обсягу доказів та встановлення по-
рядку їх дослідження в судовому провадженні.

Виклад основного матеріалу. У кримінальному процесуально-
му законодавстві вжито термін «обсяг доказів», який раніше не 
використовувався в теорії доказування. Термін «обсяг доказів» 
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є оціночним поняттям і тому потребує більш глибокого вивчення 
[12, c. 159]. 

Теорія доказування не визначала поняття «обсяг доказів», а тра-
диційно розглядала такі поняття і категорії, як «доказ», «доказуван-
ня», «джерела доказів», «предмет доказування», «межі доказування» 
та ін. Вживання терміна «обсяг доказів» потребує визначення його 
сутності і відмежування від близьких процесуальних термінів, ка-
тегорій або інститутів (наприклад, предмета і меж доказування). 

Аналіз норм кримінального процесуального законодавства та-
кож свідчить про відсутність нормативного визначення поняття 
«обсяг доказів». Те саме стосується й ст. 349 КПК України, в якій 
лише використовують це словосполучення, але відсутнє його тлу-
мачення1. Тому існує нагальна потреба у формулюванні поняття та 
визначенні змісту «обсягу доказів».

У спеціальних процесуальних джерелах доказами в криміналь-
ному судочинстві визнають фактичні дані, які містяться в законно-
му встановленому джерелі [25, c. 225]. При цьому деякі процесуа-
лісти наголошують, що докази – це не самі факти об’єктивної дій-
сності, а відомості про них, які відобразились у свідомості людей 
(свідків, потерпілих тощо) або відбились на матеріальних об’єктах. 
Змістом доказів є відомості, інформація, яка здатна встановлювати 
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи 
[11, c. 122]. 

У ст. 84 КПК України надано нормативне (процесуальне) визна-
чення доказу, де в ч. 1 вказано, що «доказами в кримінальному 
провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодек-
сом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 
встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 
мають значення для кримінального провадження та підлягають до-
казуванню». У деяких джерелах справедливо зауважується, що 
«законодавець не випадково визначає докази як фактичні дані, а не 
факти» [9, c. 181]. 

У лексичному розумінні слово «обсяг» означає величину чого-
небудь у довжину, висоту і ширину, що вимірюється в кубічних 

1  Термін «обсяг доказів» було застосовано у ст. 299 КПК України 1960 р. 
(у редакції Закону України від 21 червня 2001 р. № 2533-III). 

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача                                         Випуск 33 ’ 2017



304

одиницях, або взагалі величину, кількість [20, c. 377] чи зміст чого-
небудь з погляду його величини, кількісного вираження тощо; зміст 
чого-небудь з погляду його значення, важливості [4, c. 653]. Таким 
чином, обсяг доказів має означати величину, кількість або зміст 
інформації (відомостей, даних), яка здатна встановлювати обстави-
ни, що мають значення для правильного вирішення справи. Обсяг 
доказів – це кількість та зміст фактичних даних.

Обсяг доказів певним чином співвідноситься з межами доказу-
вання. Різниця між обсягом доказів і межами доказування полягає 
в тому, що стосовно обсягу доказів мова йде про їх кількість, а сто-
совно межі доказування – про певне обмеження процесу щодо 
збирання, дослідження та оцінки доказів, яке визначається на шля-
ху встановлення обставин злочину. Доказування, на відміну від 
доказу, – різновид практичної пізнавальної діяльності. Тому метою 
доказування завжди є пізнання всіх суттєвих обставин, що мають 
значення для прийняття правильного рішення по справі [25, c. 116]. 
Межі доказування – це необхідна і достатня зібрана по справі су-
купність доказів, яка забезпечує правильне її вирішення шляхом 
установлення «шуканого комплексу» обставин, що підлягають до-
казуванню [25, c. 187]. 

У процесуальній літературі інколи ставиться знак рівності між 
межами доказування й обсягом доказування, вказується, що ці по-
няття тотожні [17, c. 106–107]. Зокрема, у сучасних джерелах зазна-
чається, що межі доказування (або обсяг доказування) – оцінна 
категорія, яка визначається по кожному кримінальному проваджен-
ню та кожному конкретному процесуальному рішенню, що прий-
мається залежно від зібраних доказів і внутрішнього переконання 
особи, яка збирає докази. Звичайно, що кількісна сторона меж до-
казування не може бути визначена через цифрові показники. Вона 
може бути розкрита через такі показники, як сукупність доказів, 
зіставлення цієї сукупності з предметом доказування, та залежати 
від рішення, яке необхідно прийняти, або дії, яку необхідно вчини-
ти» [9, c. 193]. Існує й інша позиція про те, що межі доказування 
й обсяг доказування повною мірою не збігаються, оскільки межі 
доказування – це певна ідеальна сукупність доказів, а обсяг дока-
зування – сукупність доказів, які реально наявні у кримінальному 

Випуск 33 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



305

провадженні. Ю. М. Грошевий та С. М. Стахівський пишуть, що 
термін «обсяг доказування» має право на існування, проте він не 
є рівнозначним термінові «межі доказування». Обсяг доказування – 
це наявність усіх доказів у справі, а межі – їх мінімальна сукупність, 
яка дозволяє якісно і ґрунтовно дослідити обставини, що входять 
до предмета доказування [5, c. 43]. Цей погляд поділяють й деякі 
інші науковці [24, c. 8]. У процесуальній літературі висловлювала-
ся також і позиція про недоцільність узагалі виокремлювати по-
няття «обсяг доказування», оскільки практично він не є потрібним, 
а теоретично це може призвести до плутанини [28, c. 23].

Необхідно відрізняти обсяг доказів і предмет доказування. Пред-
мет доказування дає відповідь на питання: що підлягає доказуванню 
у справі. У процесуальній теорії обставини, що підлягають доказу-
ванню (або, по-іншому, – предмет доказування), розглядають як 
сукупність фактів і обставин, які мають значення для правильного 
вирішення кримінальної справи і підлягають встановленню за до-
помогою доказів [26, c. 114]. Предмет доказування – це певна су-
купність обставин, установлення яких необхідно по кожному кри-
мінальному провадженню, без виявлення яких неможливо розкри-
ти кримінальне правопорушення, встановити особу, котра його 
вчинила, прийняти законне, обґрунтоване, вмотивоване рішення [9, 
c. 190]. Іншими словами, предмет доказування – система обставин, 
що виявляє властивості і зв’язки досліджуваної події, суттєві для 
правильного вирішення кримінальної справи та реалізації в кожно-
му конкретному випадку завдань судочинства. Ці обставини вста-
новлюються шляхом процесуального доказування [25, c. 139]. 

Предмет доказування визначено в кримінальному процесуаль-
ному законодавстві. У ч. 1 ст. 91 КПК України надано перелік об-
ставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні: 
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 
обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винува-
тість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушен-
ня; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 
а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають 
на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 
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характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують 
покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є під-
ставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що 
є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або 
покарання.

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що запропонований 
у кримінальному процесуальному законі термін «обсяг доказів» 
певним чином співвідноситься з термінами «предмет» та «межі 
доказування». Тлумачення терміна «обсяг доказів» розкриває його 
змістовну сторону, яка означає кількість фактичних даних у кримі-
нальному провадженні, що виявляється у певному їх поєднанні як 
належна сукупність (або система).

Згідно із ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами 
доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. 
Необхідно наголосити, що в процесуальному розумінні до докумен-
тів за наявності в них відомостей належать у тому числі протоколи 
процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на 
яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії 
(п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК України).

У ст. 349 КПК України йдеться про дослідження доказів. У юри-
дичній літературі дослідження доказів розглядаються як елемент 
процесу доказування. Метою дослідження доказів є встановлення 
змісту доказу, його достовірності та узгодженості з іншими доказа-
ми в справі. Здійснюється слідчим (судом) безпосередньо або за 
допомогою експерта [18, c. 199]. 

У теорії кримінального процесу дослідження доказів визначають 
як їх перевірку, яка провадиться шляхом їх аналізу, зіставлення 
з іншими доказами, що може призвести до висновку про необхід-
ність збирання нових доказів, які підтверджують або спростовують 
докази, що перевіряються. Отже, особливість перевірки доказів 
полягає в тому, що вона здійснюється як логічним, тобто розумовим 
шляхом, так і за допомогою практичних дій, які можуть бути 
пов’язані зі збиранням нових доказів, відповідно до закону (ст. 93 
КПК України) [9, c. 203]. Існує також думка про те, що докази мо-
жуть правильно відображати об’єктивну дійсність, а можуть і ви-
кривлювати її, тобто вони можуть бути достовірними або недосто-
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вірними. Тому всі вони підлягають ретельній, всебічній та 
об’єктивній перевірці [26, c. 142].

У процесуальній літературі існують різні підходи щодо розумін-
ня та тлумачення поняття «дослідження доказів». Так, О. В. Литвин 
пише, що «у доктрині кримінального процесуального права скла-
лося декілька підходів до визначення “дослідження доказів”» [13, 
c. 728]. При цьому зауважується, що окремі автори ототожнюють 
дослідження та перевірку доказів, інші – вважають термін «пере-
вірка» неточним [13, c. 728].

Поряд із термінами «дослідження доказів» та «перевірка дока-
зів» використовують також і такий термін, як «верифікація даних». 
Так, О. П. Ващук пише, що, «застосовуючи метод верифікації, 
учасники судового провадження першої інстанції перевіряють, чи 
відповідають обставини, встановлені в ході кримінального прова-
дження, – фіксованому результату події, що мала місце в минуло-
му… Верифікація на судовому провадженні першої інстанції – це 
метод підтвердження того, що хід і результати судового проваджен-
ня першої інстанції відповідають дійсним обставинам події, що мала 
місце» [3, c. 89]. Дослідження доказів на стадії судового розгляду 
передбачає здійснення їх верифікації. На можливість верифікації 
відомостей (даних) й на інших стадіях кримінального провадження 
теж зверталася увага в літературних джерелах [2, c. 89–92].

Термін «верифікація» походить від лат. verus, що означає справж-
ній і facio – роблю. Верифікація у довідкових джерелах визначаєть-
ся як перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень 
науки шляхом зіставлення їх із об’єктами, що спостерігаються 
чуттєвими даними, експерименту [1, c. 194] або «перевірка істин-
ності, встановлення достовірності» [4, c. 82]. Тому термін «верифі-
кація» може бути використаний і в кримінальній процесуальній 
теорії для позначення порядку перевірки істинності фактичних 
даних і встановлення їх достовірності.

Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, перед-
бачає визначення їх належності (ст. 85 КПК України) і допустимос-
ті (статті 86, 87, 88, 89 та 90 КПК України). У ч. 3 ст. 17 КПК Укра-
їни встановлено, що «обвинувачення не може ґрунтуватися на до-
казах, отриманих незаконним шляхом». У ч. 1 ст. 86 КПК України 
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передбачено, що «доказ визнається допустимим, якщо він отрима-
ний у порядку, встановленому цим Кодексом». При цьому в ч. 2 
ст. 86 КПК України наголошено на тому, що «недопустимий доказ 
не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, 
на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення». 
Крім того, у ст. 87 КПК України визначено поняття «недопустимість 
доказів, отриманих внаслідок порушення прав та свобод людини». 
У ч. 2 ст. 87 КПК України вказано, що суд зобов’язаний визнати 
істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод 
такі діяння: 1) здійснення процесуальних дій, які потребують по-
переднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його 
суттєвих умов; 2) отримання доказів внаслідок катування, жорсто-
кого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, пово-
дження або погрози застосування такого поводження; 3) порушен-
ня права особи на захист; 4) отримання показань чи пояснень від 
особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від 
давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання 
з порушенням цього права; 5) порушення права на перехресний 
допит.

Згідно із ч. 2 ст. 89 КПК України у разі встановлення очевидної 
недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей 
доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження 
такого доказу або припинення його дослідження в судовому засі-
данні, якщо таке дослідження було розпочате. При цьому сторони 
кримінального провадження, потерпілий мають право під час судо-
вого розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопус-
тимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів 
недопустимими.

Цікавою є практика Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) щодо визнання доказів недопустимими. Аналіз правових 
позицій ЄСПЛ у частині доказування у кримінальному проваджен-
ні віддзеркалює тенденцію у зміненні підходів у питаннях про до-
пустимість доказів у контексті справедливого судового розгляду. 
С. О. Ковальчук пише, що із часом ЄСПЛ почав поступово відхо-
дити від застосування традиційного підходу, використовуючи ди-
намічний підхід до визначення недопустимості доказів. ЄСПЛ пере-
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носить акцент на процедуру дослідження й перевірки доказів та 
аналізує докази, отримані із порушенням гарантій ст. 6 Європейської 
конвенції – презумпції невинуватості, права не свідчити проти себе 
і своїх близьких, права на допомогу адвоката (зокрема, докази, 
отримані в результаті провокації або особливо цинічних форм об-
ману) [7, c. 201]. 

Сторони судового провадження мають надавати свої пропозиції 
щодо обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх 
дослідження. С. Л. Шаренко зазначає, що суд на початку судового 
розгляду має з’ясувати думку учасників судового провадження (на-
самперед сторін), які докази необхідно дослідити. З урахуванням 
обсягу відповідних доказів від сторін таку думку доцільно витре-
бувати в письмовому вигляді (клопотання тощо). Зокрема, від учас-
ника кримінального провадження слід з’ясувати: 1) які саме докази 
він бажає надати для дослідження суду; 2) які саме обставини мають 
підтвердити чи спростувати ці докази; 3) чи дотримано порядок 
відкриття матеріалів (ч. 12 ст. 290 КПК України); 4) в якому поряд-
ку слід досліджувати докази [30, c. 105].

У ст. 349 КПК України встановлено загальне правило про те, що 
докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі 
сторони захисту – у другу. Більш конкретного порядку дослідження 
доказів кримінальний процесуальний закон не передбачає. У про-
цесуальній літературі висловлювалася позиція про те, що пропо-
нований порядок «не є імперативним, він може бути змінений 
ухвалою суду, відповідно до ч. 2 ст. 349 КПК. Зокрема, така зміна 
є доцільною в разі, якщо сторона захисту стверджує про недопус-
тимість певного доказу зі сторони обвинувачення і бажає надати 
свої докази на підтвердження цього. Також необхідність зміни об-
сягу дослідження доказів може бути зумовлена появою нових до-
казів (наприклад, коли під час дослідження обставин справи та 
перевірки їх доказами суд дійде висновку про необхідність прове-
дення судової експертизи)» [30, c. 107].

Відповідно до ч. 2 ст. 349 КПК України обсяг доказів, які будуть 
досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою 
суду і в разі необхідності можуть бути змінені. У п. 8 листа Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
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справ «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду 
в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримі-
нального процесуального кодексу України» вказано, що обсяг до-
казів, які досліджуватимуться, та порядок їх дослідження (послі-
довність) визначаються ухвалою суду і за необхідності може бути 
змінено.

Певною новелою кримінального процесуального законодавства 
України є встановлення можливості спрощеного порядку дослі-
дження доказів1. Цей порядок передбачено згідно із Рекоменда цією 
№ 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 
«Стосовно спрощення кримінального правосуддя», якщо консти-
туційні й правові традиції допускають це, то має бути введена 
процедура «заява підсудного про визнання провини», за якої від 
обвинуваченого потрібна явка в суд на ранній стадії правосуддя, 
щоб заявити в суді публічно про те, що він приймає чи відкидає 
звинувачення проти себе, або мають бути введені подібні проце-
дури. У таких випадках суд першої інстанції повинен бути в змо-
зі вирішувати, чи обійтися без усього процесу розслідування або 
його частини та негайно перейти до розгляду особи правопоруш-
ника, винесення вироку й по можливості вирішення питання про 
компенсацію [22]. 

У ч. 3 ст. 349 КПК України регламентовано, що «суд має право, 
якщо цього не заперечують учасники судового провадження, визна-
ти недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким 
не оспорюються. При цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють 
зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровіль-
ності їх позиції, а також роз’яснює їм, що у такому випадку вони 
будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному 

1  Цей порядок було встановлено ч. 3 ст. 299 КПК України 1960 р., в якій за-
значалося, що «суд вправі, якщо проти цього не заперечують учасники судового 
розгляду, визнати недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних об-
ставин справи та розміру цивільного позову, які ніким не оспорюються. При 
цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють підсудний та інші учасники судового 
розгляду зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх 
позиції, а також роз’яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права 
оспорювати ці фактичні обставини справи та розмір цивільного позову в апеля-
ційному порядку». Норму ст. 299 КПК України сформульовано в редакції Закону 
України від 21 червня 2001 р. № 2533-III.
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порядку». У п. 8 листа Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку 
здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій 
інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України» вказано, що «ці роз’яснення суду та пояснення обвинува-
ченого, потерпілого, прокурора та інших мають бути відображені 
в усіх засобах фіксування кримінального провадження» [21].

У процесуальній літературі висловлені різні (навіть протилеж-
ні) погляди щодо порядку спрощеного дослідження доказів у судо-
вому розгляді (спрощеного порядку судового слідства) [15, c. 248–
250; 23, с. 74–77; 27; 31, с. 175–181 та ін.]. Окремі науковці роблять 
заяви про те, що треба виключити можливість спрощеного дослі-
дження доказів. Так, А. В. Форостяний зазначає, що «необхідно 
взагалі виключити ч. 3 ст. 349 КПК України. Обґрунтування цієї 
пропозиції полягає в тому, що під час проведення спрощеного су-
дового розгляду обмежується така конституційна засада криміналь-
ного провадження, як презумпція невинуватості та доведення вини» 
[29, c. 66]. 

Л. М. Лобойко наголошує, що спрощення у провадженні судово-
го слідства, яке полягає в обмеженні дослідження доказів у справі, 
у кримінальному процесі змішаної форми за умов, коли Україна лише 
будує правову державу, призведе до загрози наближення форми про-
цесу не до змагальної, а, навпаки, до інквізиційної [15, c. 250].

Інші процесуалісти більш обережно підходять до інституту 
спрощеного дослідження доказів. Такі позиції полягають у необхід-
ності внесення змін та доповнень до кримінального процесуально-
го закону щодо порядку спрощеного дослідження доказів. Зокрема, 
Л. Д. Удалова та В. Я. Корсун пишуть, що потрібно заборонити 
проведення спрощеного судового розгляду в таких випадках: 
1) у разі обвинувачення особи в учиненні тяжких та особливо тяж-
ких злочинів; 2) у справах, у яких матеріали щодо однієї або кількох 
осіб, які заперечують свою вину, виділені в окреме провадження; 
3) у справах щодо неповнолітніх підсудних та осіб, які через свої 
фізичні вади не можуть повною мірою реалізувати свої права; 
4) у всіх випадках, коли у суду виникає сумнів у тому, що позиція 
обвинуваченого є добровільною та істинною [27, c. 56–57]. 
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Поряд із терміном «спрощений порядок судового розгляду (су-
дового слідства)» використовується також і термін «скорочена про-
цедура судового слідства». Зокрема, О. В. Литвин використовує 
термін «скорочений судовий розгляд» (ч. 3 ст. 349 КПК Украї-
ни) і вказує, що «умовою проведення скороченого судового роз-
гляду є правильність розуміння учасниками судового провадження 
змісту обставин, які не оспорюються, добровільність їх позиції» 
[14, c. 172]. Ю. Л. Лопанчук зазначає, що скорочена процедура су-
дового слідства – повне або часткове виключення етапу досліджен-
ня доказів по справі, що відбувається за рішенням суду за згодою 
сторін процесу і спрямоване на пришвидшення та спрощення роз-
гляду кримінальної справи [16]. 

У КПК деяких країн Європи передбачено процедуру щодо «ско-
роченого розгляду доказів». Так, у ст. 273 КПК Литовської Респуб-
ліки встановлено: якщо обвинувачений, якого не обвинувачують 
у вчиненні тяжких чи дуже тяжких злочинів, після проголошення 
акта обвинувачення повідомить, що визнає свою вину та бажає 
з приводу цього давати свідчення і погоджується на не розгляд до-
казів, тоді розгляд і дослідження доказів при опитуванні обвинува-
ченого, згідно з вимогами ст. 291 цього Кодексу, можуть зупинити-
ся і в разі відсутності сумнівів щодо характеру та мотивів скоєного 
злочину після короткого ознайомлення з доказами слідства розгляд 
справи закривається за згодою прокурора та захисника. У ч. 2 ст. 273 
КПК Литовської Республіки зазначається: якщо з’ясується, що об-
винувачений вчинив один чи декілька злочинів, скорочений розгляд 
доказів проводиться тоді, коли визначені у частині першій цієї 
статті умови підпадають під усі обвинувачення [10]. 

Висновки. На нашу думку, проведений аналіз дозволяє ствер-
джувати, що терміни «спрощення» та «скорочення» судового роз-
гляду необхідно розглядати як співвідношення загального та окре-
мого понять, оскільки до спрощеного судового розгляду може бути 
також віднесено процедуру спрощеного провадження щодо кримі-
нальних проступків (статті 381, 382 КПК України), кримінальне 
провадження на підставі угод (статті 468, 469 КПК України). При 
цьому спрощене судове слідство означає скорочений порядок у до-
слідженні доказів, а скорочений порядок дослідження доказів об-
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умовлений необхідністю економії процесуальних засобів. Тому така 
процедура повинна міститися в чинному кримінальному процесу-
альному законодавстві. Повною мірою можна погодитися із пропо-
зиціями тих науковців, які пропонують внесення доповнень до ч. 3 
ст. 349 КПК України про встановлення певних умов або процесу-
альних меж щодо використання спрощеної процедури судового 
розгляду і можливостей скороченого дослідження доказів щодо тих 
обставин, які ніким не оспорюються. 
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Шепітько І.  І. Проблеми визначення обсягу доказів та порядок  їх 
дослідження в судовому провадженні

Стаття присвячена новелі кримінального процесуального законодавства, 
яка передбачає порядок визначення обсягу доказів та їх дослідження в процесі 
судового розгляду (ст. 349 КПК України). Здійснено аналіз поняття «обсяг доказів» 
і встановлено його співвідношення з межами і предметом доказування. Приділено 
певну увагу розгляду проблеми дослідження і перевірки доказів у судовому 
провадженні. Аргументовано позицію про те, що дослідження доказів на стадії 
судового розгляду передбачає їх верифікацію.

Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, вимагає встанов-
лення їх належності та допустимості. У зв’язку з чим у статті звернуто увагу 
на практику Європейського суду з прав людини. У роботі проаналізовано також 
можливості у визначенні оптимального порядку дослідження доказів під час су-
дового розгляду.

У статті розглянуто специфіку спрощеного порядку дослідження доказів 
і скороченого судового розгляду. Висловлено думку про доцільність встановлення 
певних умов (або меж) у використанні цих процедур.

Ключові слова: обсяг доказів, доказування, межі доказування, дослідження 
доказів, порядок дослідження доказів, судове провадження, судовий розгляд, спро-
щене дослідження доказів, скорочений судовий розгляд.

Шепитько И. И. Проблемы определения объема доказательств и порядок 
их исследования в судебном производстве

Статья посвящена новелле уголовного процессуального законодательства, 
предусматривающей порядок определения объема доказательств и их исследова-
ния в процессе судебного разбирательства (ст. 349 УПК Украины). Проведен 
анализ понятия «объем доказательств» и установлено его соотношение с преде-
лами и предметом доказывания. Уделено определенное внимание рассмотрению 
проблемы исследования и проверки доказательств в судебном производстве. Ар-
гументирована позиция о том, что исследование доказательств на стадии судеб-
ного разбирательства предполагает осуществление их верификации.

Определение объема доказательств, подлежащих исследованию, требует 
установления их относимости и допустимости. В этом отношении в статье 
обращено внимание на практику Европейского суда по правам человека. В работе 
проанализированы также возможности в определении оптимального порядка 
исследования доказательств в судебном разбирательстве. 

В статье рассмотрена специфика упрощенного порядка исследования до-
казательств и сокращенного судебного разбирательства. Высказано мнение 
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о целесообразности установления определенных условий (или пределов) в исполь-
зовании данных процедур.

Ключевые слова: объем доказательств, доказывание, пределы доказывания, 
исследование доказательств, порядок исследования доказательств, судебное про-
изводство, судебное разбирательство, упрощенное исследование доказательств, 
сокращенное судебное разбирательство.

Shepitko I. I. Problems of determination of the scope of evidence and order of 
their examination in judicial proceedings.

This article is dedicated to a novel of criminal procedure legislation, which 
provides for the order of determination of the scope of evidence and their study in the 
process of judicial examination (art. 349 of the Criminal Procedure Code of Ukraine). 
The concept «scope of evidence» is analyzed and its correlation with the limits and the 
ultimate fact is established. A particular attention is paid to the examination of the 
problem of evidence study and verification in judicial proceedings. Some arguments are 
given concerning the position, that the evidence research on the stage of judicial 
examination provides for the realization of their verification. 

The determination of the scope of evidence to be researched suggests the 
establishment of their relevance and admissibility. In this regard, the article draws 
attention to the practice of the European Court of Human Rights. The possibilities of 
determining the optimal order of investigating evidence in a court proceeding are also 
analyzed in the work.

The article considers the specifics of the simplified procedure for the study of 
evidence and a shortened trial. The opinion is expressed on the expediency of establishing 
certain conditions (or limits) in the use of these procedures.

Key words: scope of evidence, proving, limits of proving, study of evidence, order 
of evidence study, judicial proceedings, judicial examination, simplified study of evidence, 
fast track trial.
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