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Вітальне слово!  

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми протидії злочинності та корупції»! 

За інформацією очільників правоохоронних органів, криміногенна ситуація 

в Україні під час війни залишається складною, але контрольованою. Разом з тим 

констатується, що змінилися стан і характер злочинності, збереглися усталені 

види злочинності і з’явилися нові форми злочинної поведінки. Слід враховувати, 

що в період повномасштабного вторгнення рф на територію України 

правоохоронним органам поряд з їх основними функціями одночасно доводиться 

виконувати нетипові завдання по обороні держави і територіальних громад, 

захисту та евакуації цивільного населення, виявленні і затриманні членів 

диверсійно-розвідувальних груп, ідентифікації військових злочинців, розшуку 

безвісти зниклих цивільних осіб, а також брати участь у розмінуванні територій, 

розшуку активів держави-агресора та ін. Очевидно, що війна породжує нові 

виклики і загрози для національної безпеки, державного управління, основних 

прав та свобод людини та громадянина. Дуже динамічно розвивається ситуація 

на фронті і в тилу, при цьому постійно трансформується кримінальна практика. 

Разом з тим, правоохоронна система України у надскладних умовах нарощує свої 

функціональні спроможності, реформується і модернізується, демонструє 

ефективність у виконанні завдань за призначенням, напрацьовує унікальний 

досвід розслідування та розкриття найнебезпечніших видів кримінальних 

правопорушень, у тому числі міжнародного характеру, припиненні діяльності 

організованих злочинних угруповань. На якісно новий рівень вийшла міжвідомча 

взаємодія та міжнародна співпраця. Зростає довіра населення до правоохоронних 

інституцій держави.  

Характерними для воєнного стану стали такі кримінальні правопорушення, 

як: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; державна 
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зрада; порушення законів і звичаїв війни; колабораційна діяльність; незаконне 

використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 

допомоги; вбивства і катування цивільного населення; терористична діяльність; 

незаконне переправлення призовників через державний кордон; воєнні та 

військові злочини. Поряд з цим набувають ознак організованого злочинного 

бізнесу незаконний експорт лісоматеріалів, незаконний обіг підакцизних товарів, 

торгівля наркотиками, зброєю і боєприпасами, заволодіння активами державних 

підприємств, так звана товарна контрабанда, легалізація доходів, одержаних 

злочинним шляхом. На окрему увагу заслуговують спеціальні інформаційно-

психологічні операції рф проти України, а також кібертероризм на об’єктах 

критичної інформаційної інфраструктури. 

Метою сьогоднішньої конференції є обговорення поточного стану 

злочинності і корупції, тенденції розвитку цих явищ, напрацювання нових 

підходів, методів і форм протидії злочинності, розкриття та розслідування 

найбільш небезпечних видів кримінальних правопорушень під час дії воєнного 

стану.  

Користуючись нагодою хочу подякувати начальнику Головного 

управління Національної поліції в Харківській області Володимиру 

Володимировичу Тимошку, начальнику Слідчого управління Головного 

управління поліції в Харківській області Сергію Петровичу Болвінову, 

заступнику начальника Управління Служби безпеки України в Харківській 

області Вячеславу Олександровичу Гордієнку, Директору Харківського 

територіального управління Національного антикорупційного бюро України 

Юрію Олексійовичу Кравченку, Директору Територіального управління 

Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві Денису 

Володимировичу Маньковському, заступнику начальника управління нагляду за 

додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть 

боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської 
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обласної прокуратури Маслію Денису Констянтиновичу, також авторитетним і 

знаним науковцям-правникам провідних закладів вищої освіти за те, що знайшли 

час і можливість взяти участь в роботі конференції і виступити з доповідями з 

актуальних проблем протидії злочинності та корупції. 

 Бажаю спікерам та учасникам конференції конструктивної дискусії, 

формування нового бачення щодо шляхів і засобів забезпечення правопорядку в 

умовах війни і повоєнний період! 

 

З повагою, ректор Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних 

наук, професор академік Національної академії правових 

наук України, Заслужений діяч науки і техніки України 

Гетьман А.П. 
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Батиргареєва В.С., 

доктор юридичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут 

інформації, безпеки і права» НАПрН України, 

директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

  

ГЛОРИФІКАТОР: ЖЕРТВА ВОРОЖОЇ ПРОПАГАНДИ ЧИ 

СВІДОМИЙ КОЛАБОРАНТ?  

  

Війни нового покоління, або зразка, у плані застосування «фізичного» 

інструментарію та людського ресурсу для одержання переваги над супротивником 

(зброя, військова техніка, стратегія підготовки і проведення воєнних кампаній, 

тактичні прийоми ведення бою тощо) стають іншими. Не в останню чергу 

досягненню намічених цілей сприяє попередня робота зі створення й 

підтримки потрібної психологічної атмосфери, сприятливої для реалізації воєнних 

задумів, кропітка й наполеглива робота з настроями й почуттями великих груп 

населення, які є соціальною базою для схвалення або, навпаки, заперечення 

відповідного воєнно-політичного курсу тієї чи іншої сторони військового 

протиборства, та ін. Тобто ще одним, а можливо, головним полем битви стає 

інформаційний простір, в якому всі сторони конфлікту докладають величезних 

зусиль. Недаремно Президент України В. Зеленський ще у серпні 2021 р. підписав 

Указ № 446/2021, яким введено в дію рішення РНБО України від 14 травня цього ж 

року «Про невідкладні заходи з кібероборони держави» [1], яким передбачено 

створення кібервійськ у структурі Міністерства оборони України. Буквально 

напередодні збройної російської агресії проти нашої країни 

Президентом В. Зеленським введено в дію ще одне рішення РНБО України «Про План 

реалізації Стратегії кібербезпеки України» [2], в якому так само згадується про завдання 

створити у системі зазначеного Міністерства кібервійська, забезпечивши їх належними 
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фінансовими, кадровими та технічними ресурсами для стримування збройної агресії у 

кіберпросторі та надання відсічі агресору. 

Якщо виникає потреба у кібервійськах, то йдеться про кібервійни, які в останні 

десятиліття стають невід’ємною частиною війн реальних. Мішенню таких війн, 

повторимося, є формування «бажаної» позиції серед населення певних території до 

подій, які передують окупації цих територій та які пов’язані з подальшим розвиток 

ситуації після їх окупації. У свою чергу, головною зброєю кібервійн є ворожа 

пропаганда та дезінформація з її крайнім виразом у вигляді фейків. Ця зброя, ще раз 

зробимо акцент, спрямована насамперед на населення супротивної агресору 

сторони. Наслідки пропаганди та дезінформації з боку агресора сьогодні гостро 

відчуваються Українською державою.  

 Одним із таких наслідків розв’язаної проти України кібервійни в 

інформаційному просторі є явище глорифікації збройної агресії громадянами нашої 

держави. Глорифікацією у широкому смислі слова охоплюються виправдовування, 

визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти 

України й, власне, героїзація її учасників. У березні 2022 р. Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної 

відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 

продукції» [3] КК України був доповнений статтею 4362, в якій встановлено 

кримінальну заборону перелічених дій.  

 Завданням анонсованого дослідження стало з’ясування того факту, наскільки 

чутливими є певні українські громадяни до ворожої пропаганди та дезінформації, 

щоб встати на шлях героїзації ворога? Іншими словами, чи є такі особи своєрідними 

жертвами уміло проведеної пропаганди ззовні або вони вдаються до глорифікації 

агресора та йдуть на співробітництво з ним внаслідок своїх власних, глибоко 

особистісних, осмислених переконань?        

Щоб відповісти на це непросте запитання, спочатку було висунуто гіпотезу про 

те, що на ступінь сприйняття ворожих ідей зумовлюється, зокрема, близькістю до 
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державного кордону з усіма наслідками, що випливають із цього факту (наявність 

родинних та історично усталених сусідських зав’язків, товарні й культурні 

відносини, схожа мова (суржик) прикордонних регіонів та ін.). Можливо, перелічені 

моменти є достатньо вагомими, щоб завчасно не зуміти роздивитися справжніх 

намірів агресора? Однак й у прикордонних з агресором районах абсолютна більшість 

українського населення не сприймає наративи «руського миру». Водночас й у 

віддалених від лінії бойового зіткнення регіонах є чимало тих прихильників, чия 

ідеологія є вкрай небезпечною для соборності та єдності країни, про що свідчить 

слідчо-судова практика.  

У цьому зв’язку з’явилася й гіпотеза про залежність сили впливу та конкретних 

способів насадження небезпечних ідей від віку особи. Як з’ясувалося, за віком 

найчисельнішою серед тих осіб, відомості про яких потрапили до кримінально-

правової статистики, є група осіб передпенсійного та пенсійного віку (у віці від 55 

років і більше). Їх питома вага складає 51 % від усіх тих, кому повідомлено про 

підозру у 2022 році. До цього показника слід додати й винних у віці 40-54 років 

(31,85%). Водночас установлено, що чим молодшою за віком є особа, тим менше в 

неї життєвого досвіду, пов’язаного з минулими часами та колишньою ідеологією 

Homo Soveticus, яку так нарочито намагаються впровадити окупанти серед 

українського населення. Отже, серед молодих осіб «фізично» не може бути 

глорифікаторів, чия свідомість засновувалася б на попередньому власному досвіді 

безпосереднього сприйняття минулого суспільно-політичного ладу. Про цей час 

вони знають хіба що із розповідей літніх людей та джерел ворожої пропаганди. Якщо 

з їх боку має місце колабораціонізм з окупаційною владою у конкретних формах, то 

він є результатом застосування пропагандистських інструментів і впливу 

нав’язаних  наративів. Тому відповідно й мотивація аналізованих осіб вирізняється 

від спонукальних мотивів інших вікових груп. Можна уявити, що якщо таких людей 

захопить будь-яка інша ідея (припустимо, більш приваблива у плані отримання 

певного статусного або соціально-економічного профіту, використання 
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можливостей так званого соціального ліфту або така, що відповідатиме захопленню 

молоді і вирізнятиметься своїм космополітичним характером у молодіжному 

середовищі), то ідеї, що проводяться російською пропагандою, теоретично можуть 

бути відсунуті на другий план. Саме на таку групу осіб потрібно спрямовувати 

зусилля щодо недопущення засилля чужих й небезпечних для українського 

суспільства мотивів та ідеалів.  

Отже, набагато небезпечнішими є настанови саме свідомих глорифікаторів, 

матриця життя яких міцно зрослася з минулим і фактично переплелася з чужою 

історією. Під час дослідження одному із «свідомих» літніх глорифікаторів було 

поставлено запитання з приводу переваг «руського миру». Лейтмотивом-«вітриною» 

сприйняття ідеології агресора у його відповіді стало приблизно таке: непохитні 

моральні ідеали, велика єдина батьківщина, відсутність крадіїв у владі та 

національного розбрату, впевненість у завтрашньому дні та ін. Проте, здається, у 

підґрунті цієї «свідомості» перебуває суто споживчий відтінок, як-от: розрахунок на 

«низьку вартість комунальних послуг», «безоплатну медицину та освіту», «турботу 

про літніх людей та малозабезпечені верстви населення», «можливість мандрувати» 

(!?) країною агресора (напевно, гадають, теж безкоштовно – примітка В.Б) та 

суспільно-політичні entertainments у режимі non stop на безоплатних телеканалах. 

Словом, спрацьовує відомий від стародавніх часів принцип: «хлеба и зрелищ» (рос.). 

Разом із тим у свідомих глорифікаторів (а по факту, потенційних та «відкритих» 

колаборантів) дуже потужними є й мотиви ненависті до України як держави. Так, 

результати  вивчення судової практики дозволили дійти висновку, що основними 

мотивами є помста українській владі як такій або окремим представникам 

політикуму, широка гама «відтінків» ненависті до всього українського – історії і 

майбутньої долі України, схиляння перед минулим, туга за радянськими часами, 

бажання завдати шкоду Українській державі та (або) її союзникам, патріотично 

налаштованому населенню та ін.  



18 
 

Що стосується грорифікаторів – умовних жертв ворожої пропаганди, то в 

мотиваційному комплексі наголос слід зробити на незнанні історії держави, життя 

як такого, омані, хибно зрозумілих конкретною людиною намірів ворога. Інколи 

може йтися про певну особистісну помсту всім і кожному за якісь негаразди у 

власному житті й очікування змін на краще. Крім того, для багатьох глорифікаторів 

(незалежно від віку) є властивим й корисливий мотив (споживчий інтерес, про який 

зазначено вище). Навіть більше. Факт отримання людиною так званої гуманітарної 

допомоги від окупантів у певному сенсі є дією, що пов’язана із вигодою отримувача 

для себе, своєї родини, близьких людей та ін., і що до того ж має потужний емоційний 

підтекст. Так, дійсно, ці дії насамперед пов’язані із задоволенням вітальним 

потреб. Однак надання гуманітарної допомоги у контексті аналізу мотивації 

глорифікаторів розцінюється останніми як серйозна заявка на «завоювання» 

прихильності місцевого населення та «конкретні» кроки «нової влади», спрямовані 

на підтвердження раніше проковтнутих людиною пропагандистських лозунгів.          

Таким чином, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 

агресії рф проти України, глорифікація її учасників є результатом, з одного боку, 

впливу ворожої пропаганди, яка із самого початку виявляється потужним 

інструментом ведення росією гібридної війни проти нашої держави. Із другого боку, 

явище глорифікації є продовженням попередньої лінії поведінки певної частини 

населення України, пам’ять якої услужливо являє картини з минулого. В подібних 

випадках ворожа пропаганда виступає лише каталізатором всіх тих настанов й думок 

особи, які лише чекали на всій час.      
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ЖЕРТВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У XXI СТОЛІТТІ 

 

Оскільки вітчизняні кримінологи  мають достатню інформацію про особу 

злочинця  та його поведінку, існує потреба  в інформації про тих осіб, хто стає 

жертвами злочинних посягань в умовах російсько-української війни. На жаль, 

про жертву злочину саме в цих умовах говорять дуже мало, більше про злочинців, 

воєннополонених, колаборантів. 

А саме військовослужбовці російської федерації вбивали, катували, 

ґвалтували, доводили до суїциду мешканців міст і сіл, які попали в оточення та 

наших воїнів, які попали в полон. Тому, знання про жертву злочину в умовах 

російсько-української війни, про її поведінку в окупованих ворогом містах або 

https://www.president.gov.ua/documents/372022-41289
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селах варто говорити, оскільки це дозволить під час розслідування кримінального 

провадження вчиненого військовослужбовцем Збройних сил російської 

федерації або колаборантом громадянином України довести їх вину. 

Отже, дослідження вчинення ворогом держави-агресора злочинів в умовах 

російсько - української війни не може бути без віктимологічного аналізу, 

оскільки саме такий аналіз повно і точно розкриває дану злочинність. Численні 

дослідження свідчать про значну роль жертви в ґенезі злочину, вплив на 

злочинний результат її особистісних якостей, специфіку відносин із винним. 

Саме тому стає очевидною необхідність проведення в умовах російсько-

української війни дослідження  не лише з тими хто вчиняє злочини на нашій 

території, а й із потенційними жертвами. 

Російсько-українська війна здійснила появу в Україні нових видів 

злочинності, переважна їх кількість пов’язана з наданням допомоги ворогу під 

час окупації. Мабуть ні один кримінолог не міг прогнозувати, що в умовах 

російсько-української такі види злочину як: державна зрада, колабораційна 

діяльність та інші будуть мати такий високий коефіцієнт вчинення.  

Це переконливо свідчать про те, що суспільство і держава наразі не змогли 

за 30 років своєї незалежності сформувати в українців любов до Батьківщини, 

рідної землі, створити потужні позитивні кількісні і якісні зміни в добробуті 

людей. 

Як зазначає американський вчений Дж. Ф. Шелі, «протягом століть 

суспільство практично не помічало людей, яким злочинці завдавали фізичну, 

моральну або матеріальну шкоду, а їх насущні потреби за звичною практикою 

ігнорувалися правовою системою» [1, с. 222].  

Натомість як зазначає вітчизняний вчений О. М. Гумін віктимність особи 

(жертви) можна визначити як соціально набуту сукупність біофізичних, 

психологічних, соціальних рис особистості, які під час взаємодії зі зовнішніми 

умовами підвищують імовірність стати жертвою злочину [2, с. 98].  
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Віктимність особи в умовах російсько – української війни, це особливий 

феномен, який потребує окремого кримінологічного дослідження, оскільки його 

варто вивчати на різних рівнях, проте найбільш затребуваними є заходи, що 

застосовуються на індивідуальному і загальному рівні (економічному, 

організаційному, правовому, виховному, медичному та ін.). 

Наразі доцільно зосередити свою увагу на жертві злочинної діяльності саме 

військово-службовців Збройних сил російської федерації, які своїми 

протиправними діями, втягнули у віктимологічні обставин населення України 

особливо тих хто попав в окупацію ворога. 

Найперше з метою усунення віктимності в умовах російсько - української 

війни варто звернути увагу на  детермінант, через який особа стає потенційною 

жертвою. Це означає, що держава має провести всі необхідні заходи щодо 

евакуації населення і зони воєнних дій. В іншому випадку, людина має 

усвідомлювати, що залишаючись в окупованому ворогом місті або селі вона 

може стати потенційною жертвою ворога держави –агресора. 

З цією метою їй варто обмежити зустрічі з ворогом, не провокувати його на 

вчинення злочину, здійснити спробу сховатися у більш небезпечне місце. 

Зрозуміло, що той хто залишився з певних причин на окупованій території, 

зазвичай не може передбачити жодні дії ворога щодо нього безпосередньо, окрім 

колаборанта. Той знає, що йому робити, тому ми не розглядаємо злочинця як 

жертву. 

Ведучи мову про жертву російсько-української війни, слід зазначити, що 

основну увагу належить зосереджувати на правильному та повноцінному 

інформуванні населення про можливості окупанта під час захоплення нашої 

території вчинення насильницьких та корисливих злочинів. Додатково надавати 

повну інформацію населенню, як діяти в тій чи іншій ситуації, щоби знизити 

можливість збільшення потенційної кількості жертв, які можуть постраждали від 

ворога в умовах російсько-української війни. 
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Віктимологічні заходи в умовах російсько-української війни повинні 

обов’язково підкріплюватися правовими нормами, що стимулюють діяльність 

органів влади та правоохоронних органів. Правова система їх регулювання 

допоможе забезпечити практично безперервність і високий рівень взаємодії 

держави зі суспільством у сфері запобігання та протидії злочинності в умовах 

російсько - української війни. 

На часі прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 

правовий статус жертв, які постраждали в наслідок російсько - української 

війни». Розробка та прийняття такого закону дасть змогу сформувати цілісну та 

комплексну систему заходів, завдяки яким віктимність наших громадян помітно 

зміниться на краще.  

Отже, щоб не стати жертвою російсько-української війни варто знати всі її 

соціальні наслідки, серед яких важливе місце займають узагальнені 

характеристики потерпілих і заподіяної їм шкоди. Що ми має робити в умовах 

російсько-української війни.  

До речі, сучасна статистика та судова практика свідчить про те, що в умовах 

російсько-української війни з’явилося стрімке зростанням кількості випадків 

вчинення сексуального насильства військовослужбовцями російської федерації 

щодо дітей, неповнолітніх та жінок.  

На думку вітчизняних вчених Є.С. Назимко та Т.І. Тіточка, коли мова йде 

про кримінальні правопорушення, які вчиняються військовослужбовцями 

країни-агресора, необхідно враховувати те, що першочерговий їх мотив – 

шовінізм, який є каркасом геноциду. Не є виключенням і сексуальне 

насильство[3, с. 120]..  

Отже, віктимологічне розуміння, особа жертви сексуального насильства в 

умовах російсько-української війни має передбачати сукупність суб’єктивних та 

обєктивних факторів, які сприяють розвитку віктимної поведінки в процесі 

спілкування із злочинцем. Вчиняючи сексуальне насильство в умовах російсько-
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української війни військовослужбовець р.ф. показує високий рівнь цинізму, 

оскільки його жертвами є фізично не готові дати супротив. 

Найгірше, це коли ворог  держави – агресора вчиняє сексуальне насильство 

на очах батьків відносно дитини і навпаки дитини відносно матері або батька. 

Для багатьох мешканців України російсько-українська війна — це незламність 

духу перед ворогом у тяжкі години лихоліття.  

Історія 16-річної дівчини, яка під час окупації ворога пережила разом з 

братом і бабусею не тільки жахіття війни, а і щоденне сексуальне насильство з 

боку окупантів. Наскільки треба бути нелюдами, щоб при бабусі ґвалтувати 

дитину. Як можна її бити автоматом, стріляти в стелю, залякувати бабусю і брата?  

Що поганого зробила росіянам ця дівчина? Нічого. А окупант, який вчиняв 

злочин, зламав їй долю і майбутнє. Вона буде довго пам’ятати його обличчя, 

голос, обіцянку знову повернутися після війни і забрати з собою. Спроби бабусі 

захистити онуку від насильства нічого не дали. Ворог наставляв ножа до горла і 

виганяв її з хати. Спроба брата захистити сестру могла для нього закінчитись 

трагічно [4, с. 135].  

От чому кримінологи так наполегливо рекомендують у школах і закладах 

вищої освіти проводити віктимологічні заходи. Завдяки таким заходам 

неповнолітня особа зможе уникнути сексуального насильства та збігу 

несприятливих життєвих обставин, які привели до такого насильства. 

На завершення розгляду питанння про жертву в умовах російсько - 

української війни робимо узагальнення і висновок, що віктимологічне 

запобігання слід розглядати як фактор зменшення кількості жертв злочину не 

тільки під час російсько-української війни, а і в мирний час, що дозволить 

убезпечити людей від злочину та уникати і наражатися на небезпеку. 
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ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Збереження державності та територіальної цілісності, з початком 

повномасштабного російського вторгнення в Україну, є найважливішим 

завданням українського соціуму. Виклики, які прийшли із війною, є серйозною 

проблемою стабільності та безпеки суспільства, загрозою стійкості правових 

інститутів, демократичних цінностей та верховенства права. Поряд із війною, 

корупція залишається ще до сьогодні однією із найбільш складних та досі 

невирішених проблем в Україні, і теж поряд із війною, слугує  загрозою 

безпекової стабільності держави, розвитку демократії та збереження етичних 

цінностей.  

Як зауважують дослідники, корупція в Україні «охопила всі сфери 

суспільного життя (…)  у сфері оборони та воєнної безпеки (…) вона знижує 

ефективність військової організації та боєздатність армії (…) в мирний час 

корупційні прояви є чинником уповільненого розвитку держави» [1, с. 17]. Про 

системність проявів корупції у мирний та воєнний час свідчать численні 

публікації на сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення 

корупції – центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним 

статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну 

політику [2]. Піддаючи в період війни аналіз діяльності Національного агентства 

з питань запобігання корупції, то передусім вона пов’язана із перевіркою 

декларацій в автоматичному режимі, аналізі державних закупівель та перевірці 
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контрагентів, питаннями реорганізаційних процесів органів влади, участі у 

формуванні санкційних списків осіб, до яких можуть бути застосовані заборони 

та обмеження, та розробці  Державної антикорупційної програми на 2023-2025 

роки. У програмі пропонується впровадження стандартів НАТО для оборонних 

цілей, єдиних правил ведення бізнесу, зміни в пʼятнадцяти сферах державної 

політики, зокрема в судовій системі, охороні здоровʼя, освіті, тощо. Дієвість 

пропонованої антикорупційної програми визначатиме, на думку фахівців, 

«персональна відповідальність за імплементацію тих чи інших заходів» [3]  

В свою чергу, науковці схиляються до переконання, що  корупція в Україні 

в період воєнного стану «має свої запобіжники (…) у воюючій країні з 

обмеженими ресурсами неможливо красти абсолютно все (...) це відразу стане 

відомо» [4, с. 31]  та сприяючими факторами у поширенні корупції в Україні 

вважають присутність слабких правових інституцій та відсутність прозорих 

механізмів правосуддя. 

У дослідженні, проведеному за підсумками 2022 року 

Transparency International, ризиків індексу сприйняття корупції (СPI) різних 

країн  «постраждала від війни Україна є однією з небагатьох країн, які значно 

покращили CPI, набравши вісім балів з 2013 року» [5]. Водночас зазначено, що 

загарбницька війна зірвала процеси антикорупційних реформ та посилила 

критичну ситуацію, спричинивши серію антикорупційних скандалів, зокрема  в 

Міністерстві оборони та розвитку громад і територій, про що широко висвітлено 

в засобах масової інформації у лютому 2023 року.  Як аргумент позитиву 

вважають схвалену у червні 2022 року Антикорупційну стратегію на 2021-2025 

роки [6], зі змісту якої вбачається про  значну поширеність корупції в Україні. 

Так, у підсумки стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні, 

проведеного у 2020 році, інших досліджень щодо стану, динаміки та 

поширеності корупції в Україні, а також за результатами 

аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики, наведених у 
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Антикорупційній стратегії свідчать, що  найбільш пріоритетним напрямом 

боротьби є очищення від корупції «судової системи, наступними за 

пріоритетністю охорона здоров’я (38 відсотків), поліція і прокуратура (37 

відсотків), державний сектор економіки (27 відсотків), податкова і митна сфери 

(25 відсотків), а також фінансування партій та виборчих кампаній (21 

відсоток)(…) поліція і прокуратура (41 відсоток), податкова і митна сфери (32 

відсотки), фінансування партій та виборчих кампаній (25 відсотків), охорона 

здоров’я (24 відсотки), оборона і безпека (23 відсотки)» [6]. 

Беззаперечна значимість наведених статичних даних в період війни є 

необхідною умовою для розуміння масштабів поширення корупції в країні з 

метою напрацювання дієвих та ефективних інструментів її усунення та протидії. 

Оскільки, як слушно зазначає Драго Кос у статті «Війна і корупція в Україні», 

«будь-яка війна колись закінчується, і (…) як наслідок недостатньої уваги до 

корупції під час збройного конфлікту, рівень корупції в постраждалій країні 

незмінно зростає, і це не закінчується із завершенням бойових дій» [7]. Водночас 

зауважимо, що з економічної точки зору присутня відмінність між війною і 

збройним конфліктом, що полягає в завданих збитках та зміні стану суспільства, 

де органи влади виконують інші специфічні функції – наприклад, військові 

адміністрації, що чітко спостерігається нині в Україні та зумовлює необхідність 

у врахуванні стану суспільства з економічної точки зору до проявів корупції та 

протидії їй. Більше того, після війни до додаткових корупційних ризиків також 

включають слабке верховенство права, відсутність політичної волі та проблеми 

спроможності. Відтак, поряд із  значним рівнем корупції у довоєнний період, слід 

визнати, що війна не сприятиме зменшенню проявам корупції, а усугублятиме 

вищенаведену статистику. Лише аналіз реального масштабу проблеми дозволить 

протидіяти корупції, є необхіднім у формуванні антикорупційної діяльності до 

існуючої форми корупції та зміцнення державних структур. Поряд з цим, 

профілактичні заходи слід розпочинати шляхом напрацювання вже сьогодні 



28 
 

простих, зрозумілих та абсолютно прозорих механізмів протидії корупції.  

Також, визнання реального масштабу проблем корупції у співставленні 

можливості збільшення її масштабів у повоєнний період, зумовлює необхідність 

напрацювання якісних правових норм для збереження спроможності правової 

держави із застосуванням кращих міжнародних практик та стандартів.   

Принагідно зауважимо, що нормативну основу у забезпеченні протидії 

корупції в Україні складають Закон України «Про запобігання корупції» [8], 

Кримінальний кодекс України [9], Кодекс України про адмінiстративні 

правопорушення [10]. Також у 2006 році Україною ратифіковано Конвенцію 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції [11]. До положень ст. ст. 5, 65 

Конвенції держави - учасниці зобов&apos;язані сприяти протидії корупції, 

застосовувати ефективні види практик, спрямованих на запобігання корупції 

відповідно до основоположних принципів внутрішнього права, та наділені 

правом вжиття суворіших заходів для запобігання корупціїї та боротьби з нею. 

Отже, внутрішнє право є важелем та інструментом запобігання та протидії 

корупції в країні,  джерелом прийняття рішень, та об&apos;єктивним виразником 

спроможності держави, та повинно слугувати логічним відповідником динаміці  

процесів та стану в суспільстві.  

Іншим змістовним та важливим документом, прийнятим у 2004 році  у сфері 

запобігання та протидії корупції, є  Конвенція  ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності [12], якою запроваджено комплексний набір 

стандартів, заходів і правила, які можуть застосовувати всі країни для зміцнення 

своїх правових і регуляторних режимів боротьби з корупцією. Конвенцією  

конкретизовано для кожної держави-учасниці перелік законодавчих та інших 

заходів, які визначають рівень кримінальної відповідальності за діяння, 

встановлені в Конвенції, зокрема за корупцію. Визначальною умовою  Конвенції 

є  необхідність вжиття заходів для забезпечення ефективних дій органів у сфері 

протидії корупції шляхом наданням їм достатньої незалежності для усунення 
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неправомірного впливу на їхні дії (стаття 9 Конвенції). 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що рівень корупції у війну лише 

зростає, що є логічним в період нестабільності та орієнтованості держави на 

збереження суверенітету та територіальної цілісності. Шкода, яку завдає країні 

війна є співставною неконтрольованим проявам корупції. 

За таких умов запровадження набору кращих міжнародних практик,  

стандартів і правил, дозволить зміцнити правові та регуляторні режими у 

боротьбі з корупцією. Зусилля, які Україна приклала до запобігання корупції в 

мирний час, не можуть пройти надаремно. Подальші кроки у протидії корупції 

полягають в усвідомленні необхідності максимального перегляду нормативних 

актів крізь призму ситуації, що склалась, та напрацювання базису ефективного 

післявоєнного законодавства з метою не доведення корупції до сталої величи, а 

усвідомлення її руйнівного ефекту. 

Якщо новий інструмент протидії корупції буде введено, він зможе реально 

змінити ситуацію та якість життя в Україні, усунувшу одну із критичних 

перешкод правової держави – корупцію. Це новий виклик для держави, проте 

вважаємо, що міжнародне співтовариство підтримає Україну не лише у перемозі 

у війні, а й ліквідації корупціїї з метою відбудови держави, в основу якої 

закладено демократичний принцип європейського співтовариства – принцип 

верховенства права. 
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Бусол О. Ю.,  

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 

Головний науковий співробітник відділу дослідження проблем протидії 

корупції та загрозам економічній безпеці Міжвідомчого науково-

дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю   

при Раді національної безпеки і оборони України,  

Київ, Україна 

 

МОНОПОЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ В УКРАЇНІ   

 

Тендерна мафія у сфері охорони здоров’я в Україні є 

потужним організованим злочинним угрупованням, що незаконно 

збагачуються  на монопольних поставках медичних товарів і лікарських 

засобів. Проведений аналіз ситуації у сфері ендопротезування осіб з 

інвалідністю, зокрема на підставі безпосереднього вивчення (спостерігання) 

проблем в галузі, опитувань українських громадян та  неформальних бесід з 

лікарями, статей у ЗМІ, матеріалів журналістських розслідувань, свідчить про 

складну криміногенну ситуацію щодо корупції серед лікарів і службових осіб у 

сфері охорони здоров’я України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15#Text
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Гіпотези. 1. В Україні існує монополія на проведення операцій з 

ендопротезування, а також жорстка конкуренція між лікарями ортопедами-

травматологами за право проводити зазначені операції в обхід безкоштовної 

програми, з отриманням незаконних прибутків, а відтак – йде боротьба за 

пацієнтів-інвалідів та їх фактичне пограбування. Внаслідок цієї боротьби багато 

високопрофесійних лікарів-ортопедів, не допущених до корупційних 

схем, штучно позбавлені права робити операції з ендопротезування. 2. Лікарі 

– травматологи, фахівці з ендопротезування масово пояснюють, зокрема в 

наукових статтях, що значне збільшення випадків асептичного некрозу головки 

кульшового суглобу або важких форм захворювань колінного суглобу, 

відбувається внаслідок перенесених пацієнтами захворюванням COVID-19. 

Можна припустити, що або вакцини, або протоколи лікування коронавірусної 

хвороби з застосуванням великих доз «дексаметазону» визначально були 

спрямовані на збільшення випадків захворювань суглобів (умисну інвалідізацію 

населення). У свою чергу, це потребує реалізації відповідних протезів, а відтак, 

отримання лікарями-ортопедами – монополістами в цій галузі, неправомірної 

вигоди. Не слід виключати і включення у корупційну схему 

транснаціональних корпорацій. 

В Україні, згідно статистичних даних, обліковується понад 2,7 млн осіб з 

інвалідністю, і значна кількість населення держави потребує отримання 

реабілітаційних послуг. Щорічно близько 600 тис. осіб потребують забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації [1]: протезів, інвалідних візків, 

ходунків та медичних ліжок. Усі ці засоби купуються за кошти платників 

податків не через систему ProZorro, а через укладання прямих контрактів з 

державними і приватними підприємствами. Так, у 2020 р. Мінсоцполітики 

передало їм 1,5 млрд грн, а у 2022 р. витратило 1,7 млрд грн [2]. Протезно-

ортопедичну допомогу особам з інвалідністю сьогодні в Україні надають 12 
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державних протезно-ортопедичних підприємств та 93 підприємства приватної 

форми власності. 

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 [3], 

та за інформацією Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної 

адміністрації від 30 березня 2022 р., заміну кульшового суглобу кияни можуть 

зробити безкоштовно. Так, на виконання заходів міської цільової програми 

«Здоров’я киян» м. Київ закуповує і передає до лікарень дороговартісні витратні 

матеріали. Проте, така програма почасти існує лише на папері. Попри мільярдні 

витрати, через недоліки системи, безконтрольність відповідних державних 

органів, та неефективне використання коштів, не всі особи, які потребують таких 

засобів, їх отримують [2]. Якісних штучних суглобів нині потребують особи з 

інвалідністю усіх вікових категорій, учасники та ветерани війни. Зареєстровані 

випадки, коли гарантовану державою безкоштовну операцію не роблять навіть 

діючим військовослужбовцям під час війни. 

Національне агентство з питань запобіганні корупції (НАЗК) відмічає 

наявність десяти корупційних схем у сфері реабілітації інвалідів [1]. 

Однією з корупційних схем є недопущення фахових хірургів до проведення 

операцій з ендопротезування. Окремі лікарі медичних закладів районного і 

обласного рівня отримують винагороди від свого вищого керівництва за 

направлення пацієнтів до столиці для проведення їм операцій або консультацій, з 

призначенням та продажу пацієнтам дорогих ліків, технічних засобів реабілітації 

(ТЗР), які пацієнт має отримувати безкоштовно за спеціальними програмами або 

за спонсорські кошти.  

Доволі часто лікарі державних медичних закладів працюють одночасно в 

приватних клініках, або мають свої у власності, завдяки чому лобіюють свої 

приватні інтереси. Так, поширеною є практика доведення ортопедами хвороби 

пацієнта до останньої, 4-ї стадії в державній лікарні, після чого йому пропонують 

зробити операцію з ендопротезування в приватній клініці за десятки тис. долл. 
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США. При цьому лікарі уникають документування прийому пацієнта в 

державній поліклініці, обмежуючись лише усними порадами, не надаючи 

кваліфікованої медичної допомоги і не фіксуючи фактів прийомів пацієнта. 

Аналіз практики застосування нормативного регулювання публічних 

закупівель у зазначеній сфері свідчить про те, що деякі з членів медичних 

(медико-соціальних) комісій, використовуючи свої повноваження із корисливих 

мотивів у змові з постачальниками ТЗР, могли спотворювати індивідуальну 

програму реабілітації особи з інвалідністю та потребу особи у конкретному засобі 

реабілітації. Як наслідок, із державного бюджету підприємству-постачальнику 

ТЗР були відшкодовані кошти за вироби, які не відповідали реальним потребам 

особи з інвалідністю. 

Проблемами, пов’язаними з державними підприємствами галузі є: 

зловживання під час обрання керівників підприємств; приватні інтереси 

керівників державних протезно-ортопедичних підприємств, які мають власні 

компанії; розтрата майна державних підприємств відповідного профілю. 

Висновки. 

1. В Україні існує монополія організованої групи лікарів – 

травматологів-ортопедів на проведення операцій з ендопротезування суглобів 

людини. 

2. Масштаби корупції у сфері ендопротезування в МОЗ України на всіх 

рівнях посад медичних працівників є високими, через що страждає імідж країни 

на міжнародній арені та відповідно унеможливлює прийняття України як 

повноцінного члена до ЄС. 

3. Корупційні злочини у сфері ендопротезування продовжують вчиняти 

лікарі та високопосадові особи, які заміщують свої посади багато років, не 

зважаючи на те, що стосовно деяких з них відкривалися кримінальні 

провадження щодо корупції, та які є недоброчесними за інформацією в інтернеті. 



35 
 

4. Робота правоохоронних органів у зазначеній сфері виявилася 

безрезультативною. 

5. Напрацьовані та презентовані НАЗК рекомендації щодо вирішення 

проблеми корупції у сфері забезпечення осіб із інвалідністю технічними 

засобами реабілітації [1] не взято до уваги урядом, або залишилися поза його 

контролем.  

6. Джерелами корупційних ризиків у розглянутій сфері є: індивідуальна 

недоброчесність членів медичних (медико-соціальних) комісій, що приймають 

відповідне рішення та оформлюють висновок; порушення порядку призначення 

ТЗР відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю; 

відсутність ефективного контролю за діяльністю медичних (медико-соціальних) 

комісій. 

7. Існує нагальна потреба  у комплексному реформуванні галузі [1]. 

Прогноз. Після закінчення війни проблема корупції у галузі 

ендопротезування, зважаючи на зростаючу кількість інвалідів війни, набуде 

особливої гостроти, і може призвести до народних протестів і мітингів як самих 

осіб з інвалідністю, так і їх рідних. 

Пропозиції. Кабінету міністрів України та Верховній раді України 

необхідно вжити законодавчих та інших заходів щодо запобігання та припинення 

схем в сфері ендопротезування, зокрема: переглянути порядок призначення на 

вищі посади у системі охорони здоров’я, персональний склад  медичних (медико-

соціальних) комісій, з виключенням фактів перебування в них лікарів та 

посадових осіб з корупційним минулим; провести експертизу нормативно-

правових та відомчих актів Мінсоцполітики на предмет виявлення в них 

корупційних ризиків; галузевому комітету Верховної ради України активізувати 

проблему щодо публічних закупівель у сфері ендопротезування, зокрема 

витрачання бюджетних коштів; посилити кримінальну відповідальність за 

вчинення корупційних злочинів у медичній сфері під час воєнного стану. Службі 
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безпеки України, Генеральній прокуратурі Україні, Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі, Державному бюро розслідувань, Національному 

антикорупційному бюро України, Головному управлінню національної поліції 

України, Національному агентству з питань запобігання корупції необхідно 

спрямувати роботу на проведення заходів, у межах компетенції, щодо виявлення, 

припинення, документування корупційних злочинів у сфері ендопротезування. 
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ризиків. НАЗК. 2021. URL: топ-10 (nazk.gov.ua) 

2. Півтора мільярда і протези: як посадовці будують корупційні схеми 
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3. Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами 

реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової 

компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби. Постанова Кабінету 
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URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text  

  

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/top-10-TZR_final-2.pdf
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/10/26/679076/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text


37 
 

Вапнярчук В. В. 

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, 

 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ КОНЦЕПЦІЙ НЕДОПУСТИМОСТІ 

ДОКАЗІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ 

 

У наукових працях, присвячених механізму визначення допустимості 

доказів, виділяються концепції можливого визнання певної інформації 

недопустимою для доказування (користуючись термінологією чинного закону – 

концепції визнання доказів недопустимими).  

Передусім зазначимо, що всі ці концепції можна поділити на дві групи. До 

першої належать ті, в яких використовується категоричний (однозначний) підхід 

до вирішення порушеного питання (концепція «нещадного виключення доказів», 

або «чаю та чорнил»), до другої – ті, в яких використовується диференційований 

підхід до наслідків порушень кримінального процесуального закону (всі інші 

концепції).  

Відразу зауважимо, що концепція «нещадного виключення доказів», сутність 

якої полягає в тому, що будь-яке, навіть незначне порушення вимог 

кримінального процесуального закону щодо порядку отримання доказів тягне за 

собою визнання їх недопустимими, викликає справедливу критику в науковій 

літературі та серед більшості практиків. Адже, дотримання правової процедури 

не є самоціллю, а формалістський підхід призводитиме до безглуздої втрати 

важливої доказової інформації при будь-якому порушенні кримінального 

процесуального закону, в тому числі й незначному.  
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Концепція «істотності порушення кримінального процесуального закону». 

Її сутність полягає у використані диференційованого підходу до наслідків 

порушень кримінального процесуального закону при формуванні доказової 

основи правової позиції суб’єкта доказування (при збиранні доказів) шляхом 

поділу їх на істотні та неістотні, а також на ті, які як зв’язані, так і не зв’язані з 

порушенням прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами 

України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України.  

Неістотні порушення правової процедури отримання доказів, як не зв’язані 

(незначні порушення правової процедури; дефекти процесуального оформлення) 

так і зв’язані, з порушенням прав та свобод людини (порушене не 

фундаментальне право; порушення є несуттєвим), – не тягнуть за собою визнання 

отриманої інформації недопустимою як докази у кримінальному провадженні. В 

той же час істотні порушення правової процедури отримання доказів, як зв’язані 

(ч. 2 ст. 87 КПК) так і не зв’язані, з порушенням конституційних чи конвенційних 

прав та свобод людини (ч. 3 ст. 87 КПК), – мають наслідком  визнання отриманої 

доказової інформації недопустимою як докази.  

Варто також відзначити, що окремі процесуальні порушення (навіть ті, які 

не передбачені як такі в чинному КПК (зокрема у ст. 87 КПК як у частині 2, так і 

3 цієї статті)) можуть бути також кваліфіковані як істотні. Мова йде зокрема, 

приміром про такі: проведення слідчої (розшукової) дії без понятих; здійснення 

розслідування за межами чи з порушенням строків досудового розслідування 

тощо. 

Таке розуміння сутності цієї концепції недопустимості доказів знайшло своє 

не тільки законодавче регламентування, а й правозастосовне тлумачення у 

вітчизняній судовій практиці. Зокрема, відповідно до постанови Верховного 

Суду від 28 січня 2020 року у справі № 359/7742/17 (провадження № 51-

2114км19), «застосовуючи положення ст. 87 КПК при оцінці доказів, наданих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


39 
 

сторонами, суд виходить із того, що ці положення можуть бути підставою для 

визнання доказів недопустимими не за будь-якого порушення процесуального 

закону, а лише у випадку істотного порушення прав і свобод людини» [1].  

Згідно з постановою Верховного Суду від 25 вересня 2018 року у справі № 

210/4412/15-к (провадження № 51-80км17) «перелік діянь, які передбачені у ст. 

87 КПК, як підстави для визнання фактичних даних недопустимими доказами, не 

є вичерпним і становить порушення фундаментальних гарантій, які є орієнтиром 

для визначення змісту поняття «істотне порушення» у випадках, які не 

підпадають під цей перелік. До таких, наприклад, можна віднести порушення 

вимог ч. 7 ст. 223 КПК про обов'язкове запрошення понятих при проведенні 

визначених законом слідчих дій» [2].  

Окремі науковці, як самостійну, інколи виділяють таку науково-теоретичну 

концепцію недопустимості доказів, – положення якої, до речі, вже теж знайшли 

своє законодавче регламентування в чинному КПК України, – як концепцію 

«плодів отруєного дерева». Виокремлення її як самостійної вбачається цілком 

допустимим, якщо не виділяється концепція «істотності порушення 

кримінального процесуального закону». Адже можливість застосування правила 

«плодів отруєного дерева» залежить від істотності порушення прав і свобод 

людини (ч. 1 ст. 87 КПК). 

Так, відповідно до постанов Верховного Суду від 8 жовтня 2019 року у 

справі № 639/8329/14-к (провадження № 51-8259км18) та від 12 листопада 2019 

року у справі № 236/863/17 (провадження № 51-8865км18), «суд, вирішуючи 

питання щодо допустимості доказу в контексті ч. 1 ст. 87 КПК, має обґрунтувати, 

чому він вважає порушення фундаментального права або свободи настільки 

істотним, щоб обумовити недопустимість доказу. Застосовуючи ч. 1 ст. 87 КПК 

при визнанні недопустимими похідних доказів, суд має встановити не лише те, 

що первісний доказ отриманий з порушенням фундаментальних прав і свобод 

людини і використовувався в процедурах, які призвели до отримання похідного 
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доказу, а також те, що похідний доказ здобутий саме завдяки тій інформації, яка 

міститься в первісному доказі, що визнаний недопустимим» [3; 4]. 

У постанові від 30.05.2019 у справі № 164/1457/16-к (провадження № 51-

8008км18) Верховний Суд зазначив, що «відповідно доктрини «плодів отруєного 

дерева» недопустимими є докази, здобуті завдяки інформації, отриманій 

внаслідок суттєвого порушення прав та свобод людини. Ця доктрина передбачає 

заборону використання даних, отриманих на підставі або з використанням 

доказів, визнаних недопустимими. Тобто слід надавати оцінку допустимості 

всього ланцюжка доказів, що базуються один на іншому, а не кожного окремого 

доказу автономно. ЄСПЛ неодноразово наголошував, що при недопустимості 

одного доказу в єдиному ланцюжку суд повинен у подібному випадку вирішити 

питання про справедливість судового розгляду в цілому. Тобто, якщо процес у 

даній справі у цілому і загалом справедливий, то й отримані у незаконний спосіб 

докази можуть бути прийнятними (див. рішення ЄСПЛ у справі «Хан проти 

Сполученого Королівства»)» [5].  

Концепція «асиметрії правил допустимості доказів». Сутність її полягає в 

різних можливих правових наслідках порушень, допущених при одержанні 

доказів, для сторони обвинувачення і сторони захисту. На думку прихильників 

цієї концепції, докази, що свідчать на користь обвинуваченого (наприклад, 

упізнаючий не впізнав обвинуваченого), залишаються допустимими, незважаючи 

на жодні процесуальні порушення, оскільки інакше порушується право 

обвинуваченого на захист. 

Відповідно до постанови Верховного Суду від 29 вересня 2020 року № 

601/1143/16 (провадження № 51-2996 км 19) «якщо суд без достатнього 

обґрунтування відкидає докази, що свідчать на користь обвинуваченого, це 

суперечить основоположній вимозі, що сторона обвинувачення має довести 

висунуте обвинувачення, і одному з фундаментальних принципів кримінального 

права, а сааме in dubio pro reo. Тому, відхиляючи докази на користь 
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обвинуваченого, суд має надати детальні і переконливі пояснення такому 

рішенню [6]. 

Крім того, якщо доказ отримано і надано суду стороною обвинувачення, суд 

має бути вкрай обережним, оцінюючи вплив формальних порушень під час 

отримання доказу на можливість його використання для спростування 

обвинувачення. 

Правила оцінки доказів, особливо вимога дотримуватися передбаченого 

законом порядку при отриманні доказів, мають за мету запобігання 

неправомірному втручанню держави та заохочення доброчесної поведінки 

правоохоронних органів. Вимога визнати докази, отримані з порушеннями, 

недопустимими спрямована на те, щоб сторона, що допустила порушення, не 

могла скористатися його результатами. Використання цих правил на шкоду 

стороні, яка жодним чином не відповідальна за порушення процесуальних 

правил, суперечить їх меті. 

Суд звертає увагу на асиметричний підхід законодавця до правил доведення 

в кримінальному процесі. Наприклад, Кодекс у частині 3 статті 17 КПК 

передбачає, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих 

незаконним шляхом, однак не містить подібної категоричної заборони щодо 

доказів, які надаються на спростування обвинувачення і свідчать на користь 

сторони захисту». 

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що у вітчизняному кримінальному 

процесуальному законодавстві окремі концепції визнання певної інформації 

недопустимою для доказування (концепції визнання доказів недопустимими), які 

використовують диференційований підхід до наслідків порушень кримінального 

процесуального закону при формуванні доказової основи правової позиції 

суб’єкта доказування (при збиранні доказів), уже знайшли своє унормування та 

правозастосовне тлумачення у судовій практиці з метою вдосконалення їх 

реалізації. Це, з нашого погляду, є досить позитивним явищем, адже сприяє 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_114/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#114
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підвищенню ефективності кримінального провадження, виконанню його цілей і 

завдань, належному здійсненню кримінального процесуального доказування. 
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ФОРМУВАНЬ:КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

  

Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності 

Збройних Сил України (ЗСУ) та інших військових формувань в особливий період 

передбачена ст. 1141 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній 

діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань має високий 

рівень суспільної небезпеки; це діяння, яке може заподіяти незворотну 

матеріальну шкоду, втрату контролю над територіями України, окупацію їх 

ворогом, масову загибель військових і цивільного населення, послабити 

обороноздатність країни та сприяти насильницькому поваленню 

конституційного ладу і знищенню української держави. Особливої гостроти 

набувають такі дії в період воєнного стану в державі, що підтверджують і 

статистичні дані.  

Так, на кінець 2022 року було обліковано 76 кримінальних правопорушень 

за статтею 114-1 КК України і лише 8 особам вручено повідомлення про підозру, 

щодо 5 осіб направлено обвинувальні акти до суду, щодо 20 осіб кримінальні 

провадження закрито на підставі за  п.п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального 

процесуального кодексу України [1]. Лише за січень 2023 року обліковано вже 7 

кримінальних правопорушень [2]. Для порівняння така кількість правопорушень 

була облікована за весь 2021 рік, що свідчить про різке зростання вчинення 

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань після повномасштабного вторгнення військ рф в Україну.  
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Тривалий час після криміналізації перешкоджання законній діяльності 

Збройних Сил України та інших військових формувань наукова полеміка 

точилась щодо кримінально-правової характеристики цього кримінального 

правопорушення, проблем його відмежування від інших злочинів проти основ 

національної безпеки тощо. На сьогодні, зважаючи на майже дев’ятирічний 

термін дії цієї норми і застосування її правоохоронними органами та судом 

можемо вести мову про актуальність дослідження перешкоджання законній 

діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань з позиції 

кримінології. Виразність кримінологічного аспекту вказаного злочину найбільш 

проявилась саме в умовах дії воєнного стану з моменту вторгнення військ РФ і 

саме цей період може дати належний емпіричний матеріал як для вивчення 

комплексу детермінації такої поведінки, її механізму, особи злочинця, з метою 

оцінки існуючих та розробки нових, можливо більш дієвих засобів припинення, 

протидії чи запобігання цьому злочину.  

Розглядаючи умови вчинення вказаного злочину, можна зазначити, що 

одною з його кримінологічних характеристик є те, що він вчиняється у певний 

часом, а саме – в особливий період. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 

оборону України»,  особливий період  – це період, що настає з моменту 

оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до 

виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний 

час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій [3]. Згідно зі ст. 

1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особливий 

період – період функціонування національної економіки, органів державної 

влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних 

Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, 

установ і організацій, а також виконання громадянами України свого 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 
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територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення 

про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно 

прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково 

відбудовний період після закінчення воєнних дій [4]. 

Вже наразі можна говорити, що причинами злочинної поведінки є 

ідеологічні та політичні переконання особи, а саме: незгода з офіційною 

політикою уряду, незадоволення діяльністю органів державної влади та 

місцевого самоврядування; деструктивний інформаційно-ідеологічний вплив зі 

сторони держави-агресора, спрямована дезінформація та ворожа пропаганда. 

Не виключений і корисливий мотив, а саме: отримання матеріальної 

винагороди від держави-агресора або отримання певних вигод та привілеїв в 

майбутньому в умовах окупації та подальшої колаборації з окупантами, 

сподівання на покращення умов при незаконній окупаційній владі.  

Окремим чинником мотивації для злочинця можуть стати такі фактори, як 

судимість або борги, які суттєво обмежували та ускладнювали життя, тому, 

сподіваючись на їх ануляцію, особа може вчиняти дії, що полягають у 

перешкоджанні діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань. 

Особливим фактором злочинної поведінки може стати бажання особи 

запобігти збройному конфлікту, як зі своїх власних переконань (наприклад 

пацифізму), так і зі страху перед можливістю бойових дій поблизу її місця 

проживання та можливості завдання шкоди її майну, життю та здоров’ю. Особа 

може перешкоджати діяльності Збройних Сил України та іншим військових 

формувань з метою зниження обороноздатності держави для ненасильницького 

захоплення державної влади агресором.  

Причини та умови, які сприяють вчиненню злочину, знаходяться у взаємодії 

суб’єктивних та об’єктивних факторів. Територіально цей злочин можна скоїти 
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на всій території країни, де реалізують свою діяльність Збройні Сили 

України (далі – ЗСУ) та інші військові формування, але більша кількість таких 

злочинів можлива в регіонах, де проходять бойові дії, оскільки саме тут 

зосереджується основна діяльність ЗСУ та військових формувань, а по-друге, в 

таких регіонах є значно більше об’єктивних факторів, які провокують злочинну 

поведінку. 

Для запобіганню дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності 

ЗСУ та інших військових формувань, необхідна розробка дієвих засобів 

профілактики. Вважаємо, що першочергово мають проводитись заходи в 

інформаційній сфері для протидії ворожій пропаганді та дезінформації, також 

необхідно проводити заходи з протидії колабораційній діяльності та 

попередженню сепаратистських настроїв. Необхідно проводити постійну 

інформаційну роботу, пояснювати необхідність військової оборони та звільнення 

захоплених населених пунктів, спростовувати припущення стосовно покращення 

умов життя при захопленні державної влади агресором. Місцевим органам влади 

необхідно підтримувати сталий зв&apos;язок з населенням, виявляти турботу та 

забезпечувати підтримку. 
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ЗАСТАВА У КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ 

  

Проблема корупції в Україні завжди була системною та однієї з ключових 

на шляху до вступу в Європейський союз. Початок повномасштабного 

вторгнення країни-агресора об’єднав населення з різними політичними та 

світоглядними поглядами. Однак корупційні скандали в різних галузях життя, в 

тому числі в сфері оборони, дають підстави стверджувати, що окреслена 

проблема нікуди не ділась. Від подолання корупційних ризиків в умовах 

сьогодення залежить і майбутнє держави. Після 24 лютого 2022 року 

парламентом було прийнято низку законів та змін до чинного законодавства, 

включно з кримінально-процесуальним. Так, наприклад положення статті 615 

Кримінального процесуального кодексу України надали широкі повноваження 

прокурору, в деяких випадках наділивши його функціями слідчого судді. В той 

же час на сьогодні є чимала кількість нагальних проблем у кримінальному 

провадженні, які потребують негайного вирішення. Однією з таких проблем є 

можливість підозрюваного у корупційному злочині уникнути відповідальності, 

шляхом втечі на стадії досудового розслідування від органу досудового 

розслідування. Непоодинокими є випадки застосування до такої категорії осіб 
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запобіжних заходів, не пов’язаних із триманням під вартою, а ті, щодо яких і 

ухвалюється таке рішення, потім можуть внести заставу та втікти. Звісно хтось 

може заперечувати, обґрунтовуючи, що зараз прикордонна служба як ніколи 

професійно виконує свої обов’язки із затримання осіб, що намагаються 

незаконно перетнути кордон з країнами ЄС. Однак аналіз засобів масової 

інформації наштовхує на висновок, що деяким все ж таки вдається незаконно 

перетнути кордон. Отже, ч. 4 ст. 183 КПК дає право слідчому судді не визначати 

розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Оскільки проблема корупції в умовах воєнного стану є більш 

нагальною ніж незаконний обіг наркотичних засобів, було б доцільно доповнити 

положення ст. 183 КПК положеннями про право слідчого судді або суді не 

визначати розмір застави в такій категорії справ. Виключно жорстка позиція 

держави в цьому питанні є підґрунтям для подолання корупції. 

  



49 
 

Головкін Б.М., 

головний науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності 

та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В.В. Сташиса, доктор юридичних наук, професор 

 

ВІКТИМОГЕННІ ФАКТОРИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 286 КК УКРАЇНИ 

Віктимогенні фактори аналізованого виду злочинів доцільно поділити на 

ситуаційні, поведінкові,  психофізіологічні.  

Ситуаційні віктимогенні фактори розуміються як сукупність несприятливих 

дорожніх обставин, небезпечних дій учасників дорожнього руху та інших осіб, 

що створюють необхідні умови для вчинення автотранспортних злочинів і 

настання суспільно небезпечних наслідків.  

Несприятливі дорожні обставини включають об’єктивне виникнення 

небезпечної ситуації, що реально загрожує вчиненням кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України; створення аварійної 

ситуації діями водія або інших учасників дорожнього руху, що призводить до 

дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) із суспільно небезпечними 

наслідками; віктимізація [1, с. 93] учасників дорожнього руху внаслідок впливу 

технічних чинників; віктимогенний вплив дорожнього середовища на безпеку 

учасників дорожнього руху.  

Об’єктивне виникнення небезпеки (перешкоди) для руху транспортного 

засобу полягає в такій зміні дорожньої обстановки, що потенційно загрожує 

життю та здоров’ю учасників дорожнього руху або сторонніх осіб і зобов’язує їх 

діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху (далі – ПДР).  Віктимізація 

учасників дорожнього руху, які потрапили в аварійну ситуацію, залежить від 

правильності їхніх подальших дій та неухильного виконання вимог ПДР. 

Помилки в керуванні транспортними засобами (далі – ТЗ) в аварійних ситуаціях, 
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як правило, невідворотно призводить до ДТП та впливають на тяжкість їх 

наслідків.  

Небезпека на дорозі має багато проявів. Зокрема, це потрапляння під дію 

стихійних сил, механізмів, тварин, іншої непереборної сили, що не дозволяє 

уникнути ДТП або зменшити його суспільно небезпечні наслідки. На шляху 

прямування іноді появляються нерухомі об’єкти (перешкоди), що змушують 

вдаватися до небезпечного маневрування, невдалого екстреного гальмування, 

внаслідок чого відбувається зіткнення, перекидання ТЗ із травмуванням та 

загибеллю учасників дорожнього руху чи сторонніх осіб, які випадково 

опинилися на місці події. Трапляються випадки раптової появи на дорозі іншого 

ТЗ, який швидко наближається до смуги руху, перетинає її з порушенням ПДР 

або ж рухається назустріч загального транспортного потоку. Небезпека на дорозі 

виникає через появу на проїзній частині інших рухомих об’єктів у некерованому 

стані (колесо, гужовий віз, речовий візок, причіп/напівпричіп, ТЗ без водія) [2, с. 

275-279]. Несприятливі метеорологічні умови, тимчасове обмеження оглядовості 

проїзної частини, незадовільна видимість у темну пору доби чи на 

спусках/підйомах, віражах і заокругленнях, залізничних переїздах та інші 

надзвичайні події – також становлять небезпеку для дорожнього руху.  

Створення аварійної ситуації діями особи, яка керує ТЗ, внаслідок чого 

травмувалися чи загинули інші учасники дорожнього руху може проявлятися в 

такому. Залишення ТЗ на проїзній частині в умовах обмеженої видимості (туман, 

снігопад) або в темну пору доби без увімкненої аварійної сигналізації чи 

позначення його попереджувальними знаками, що завершується наїздом на 

перешкоду і тягне за собою суспільно небезпечні наслідки[3, с. 272]. На окрему 

увагу заслуговують різноманітні порушення правил обгону і зустрічного 

роз’їзду, проїзду перехресть, пішохідних переходів, проїзд на червоний сигнал 

світлофора, порушення правил перестроювання або розвороту, перевищення 

швидкості та ін., якщо такі дії викликають настання суспільно небезпечних 
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наслідків. Одностороннє створення аварійної ситуації водієм-порушником може 

бути необхідною умовою вимушеного заподіяння дисциплінованим водієм 

шкоди життю і здоров’ю винній особі, якщо в останнього не було технічної 

можливості уникнути таких наслідків. Трапляються випадки, коли в подібних 

ситуаціях страждають треті особи, жодним чином непричетні до порушень ДТП, 

так звані «рикошетні жертви». Крім цього, аварійні ситуації із злочинними 

наслідками створюються в результаті порушення ПДР або недотримання вимог 

безпеки дорожнього руху декількома учасниками дорожнього руху одночасно, 

коли тільки випадковий збіг обставин визначає хто стане жертвою/жертвами, а 

хто злочинцем/злочинцями.  

Одним із факторів віктимізації учасників дорожнього руху є експлуатація 

несправного транспортного засобу, чи зміна його технічного стану під час руху. 

Порушення ПДР у вигляді експлуатації ТЗ із технічними несправностями, що 

загрожують безпеці руху, створюють необхідні умови для вчинення 

кримінальних правопорушень, передбачених ст. 286 КК України, в момент 

виникнення небезпеки на дорозі, за якої водій немає технічної можливості 

уникнути ДТП із злочинними наслідками. Поряд з цим виникають поломки 

систем управління ТЗ під час руху, що становлять небезпеку дорожньому руху і 

загрожують віктимізацією учасників. 

Дорожні й інфраструктурні фактори віктимізації включають незадовільний 

(неналежний) стан дорожнього покриття, технічних засобів організації 

дорожнього руху, непродуманий дизайн доріг та вулиць, високу інтенсивність 

дорожнього руху. На аварійність, травматизм і смертність на дорогах найбільший 

вплив чинять незадовільний стан поверхні проїзної частини на окремих ділянках 

доріг загальнодержавного і місцевого значення, відсутність або неналежний стан 

дорожньої розмітки та дорожніх знаків, необхідного інженерного облаштування 

доріг, а також нестабільна робота світлофорів й автоматизованої системи 

управління дорожнім рухом, обмежена пропускна спроможність центральних 
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вулиць у години пік, відсутність освітлення на пішохідних переходах і 

перехрестях у темну пору доби під час примусового знеструмлення населених 

пунктів. Підвищує ризик віктимізації незручна дорожня інфраструктура 

(надмірна кількість закритих поворотів, несанкціонованих зупинок (стоянок) 

пасажирського і комерційного транспорту, що обмежують оглядовість, а також 

необлаштовані пішохідні переходи біля закладів торгівлі, навчальних закладів, 

медичних установ), замала кількість штучних перешкод для зниження швидкості 

у місцях концентрації пішоходів, відсутність захисних острівців на перехрестях і 

тротуарах, недостатня ширина тротуарів та відсутність велосипедних доріжок, 

необлаштовані зупинки громадського транспорту захисними бар’єрами, 

критично мала кількість підземних пішохідних переходів, низький рівень 

автоматизації засобів контролю за порушенням ПДР та ін.  

Небезпечна ситуація для учасників дорожнього руху виникає через 

збільшення інтенсивності дорожнього руху, у т.ч. через рух на зустрічних курсах 

за участю вантажного, пасажирського та приватного транспорту на 

аварійнонебезпечних ділянках дороги, наприклад, при одночасному переміщенні 

різних видів транспорту разом з колонами військової техніки та ін. Значний вплив 

на віктимізацію учасників дорожнього руху справляє відсутність 

попереджувальних знаків про проведення дорожньо-ремонтних робіт, 

спеціальних вибухотехнічних робіт, а також щодо тимчасових дорожніх 

розв’язок і мостових переправ, замінованих узбічь тощо. 

Поведінкові віктимогенні фактори охоплюють, з одного боку, порушення 

ПДР особами, які керують ТЗ, що спричиняє заподіяння шкоди життю та 

здоров’ю, а з другого боку, невиконання вимог правил безпеки руху та 

експлуатації транспорту, внаслідок чого вчиняється автотранспортний злочин. 

Найчастіше, до загибелі чи травмування учасників дорожнього руху призводять 

такі дії водіїв ТЗ як-от: перевищення безпечної швидкості, порушення правил 

маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду 
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пішохідних переходів, керування ТЗ у стані сп’яніння, недотримання дистанції, 

виїзд на смугу зустрічного руху та ін.  

Віктимізація пішоходів зазвичай настає внаслідок невикористання у темну 

пору доби та в умовах недостатньої видимості світлоповертального одягу та 

світлоповертальних елементів; переходу проїзної частини, перехрестя поза 

межами пішохідного переходу; неочікуваного виходу/вибігання пішохода на 

проїзну частину; неврахування попереджувальних світлових і звукових сигналів 

ТЗ і світлофорів; руху пішоходів по автомагістралі чи дорозі для автомобілів у 

попутному напряму або у в зустрічному напряму поза межами населених пунктів; 

перебування пішоходів у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння чи під 

впливом речовин, що ускладнюють правильну оцінку дорожньої обстановки та 

вчасне реагування на небезпечну поведінку інших учасників дорожнього руху.  

Психофізіологічні фактори віктимізації учасників дорожнього руху 

включають особливості роботи сенсорних, розумових та моторних систем, 

психічний стан людини під час руху, що негативно впливають на увагу, здатність 

виявляти і розрізняти небезпеку, приймати правильні рішення в екстремальних 

ситуаціях і швидко реагувати на аварійну ситуацію.     
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ 

ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

В будь-якій демократичній країні права та свободи громадян є найбільшою 

цінністю. В Україні гарантом прав і свобод людини і громадянина є Конституція 

України, яка прийнята 28 червня 1996 року [1]. Держава надає своїм громадянам 

повний обсяг прав та обов‘язків, але в умовах воєнного стану, дії ворога 

переходять всі норми встановлені як всесвітньо відомими нормативно – 

правовими актами, так і нормами права, що ухвалені законодавством України, не 

розуміючи суспільно небезпечні наслідки та неправомірність своїх дій. 

Римський статут в свою чергу визначає перелік міжнародних злочинів: 

геноцид (намір винищити певну національну, расову, етнічну або релігійну 

групу), злочини проти людяності (масштабне переслідування мирного 

населення), воєнні злочини (порушення законів та звичаїв ведення війни) та 

злочини агресії (планування або здійснення особою, яка здійснює контроль над 
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силовими формуваннями акту агресії, який є порушенням Статуту  

 ООН) [2]. 

Розуміючи чітко визначену термінологію цих понять, не можливо не 

зазначити, що злочини створені під час воєнного стану несуть більш значну 

суспільну небезпеку для громадян України в кореляції зі злочинами вчиненими у 

мирний час, адже відрізняються масштабом вчинення, та масштабом суспільно 

небезпечних наслідків.  

Спираючись на нормативно-правову базу можна виділити багато злочинів, 

вчинених рядовим та начальницьким складом воєнних сил країни-агресора, а 

саме були порушені норми, передбачені статтями Кримінального Кодексу 

України[4]: ч. 2 ст. 115, ст. 127,  ч.3 ст. 146 ( слід чітко розуміти що ці злочини 

вчиняються з мотивів національної нетерпимості, з боку солдатів Російської 

Федерації та класифікуються відповідно цього), ч. 2 ст. 147, ч.3 ст. 146, ст. 152, 

ст. 153[3]. 

В першу чергу це злочини, які порушують права і свободи цивільного 

населення, і в умовах вчинення кримінальних правопорушень за час воєнного 

стану, що згідно пункту 11 статті 67 Кримінального Кодексу України (далі – КК 

України) [4], будуть класифікуватися більш жорстоко. Всі ці статті 

безпосередньо відносяться до порушення статті 297 Цивільного кодексу 

України[5], що регламентує нам право на повагу до гідності та честі людини і 

громадянина.  

Неможливо не згадати також воєнні злочини вчинені російськими 

агресорами проти миру і безпеки суверенної території України, які мають пряме 

посягання на життя і здоров‘я цивільного населення, в свою чергу це[3]:  

1. пошкодження і знищення історичних пам’яток, лікарень, релігійних 

споруд, закладів освіти, науки, мистецтва;  

2. розграбування захоплених населених пунктів 

3. використання зброї, забороненої міжнародними угодами 
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4. Інші порушення законів та звичаїв війни:  

5. напади на цивільні об’єкти, знищення й пошкодження майна, напади на 

склади гуманітарної допомоги, гуманітарні місії та коридори;  

6. знищення харчів і води та перешкоджання гуманітарним місіям у їхній 

доставці;  

7. обстріли населених пунктів, загибель і поранення людей унаслідок 

обстрілів, екологічна катастрофа внаслідок обстрілів; 

8. використання непристосованого місця для утримання під вартою;  

9. мінування територій. 

Аналізуючи воєнні злочини, які військові російської федерації вчинили на 

території України, потрібно звернути увагу, що за цей час вони порушили багато 

міжнародних правових актів, угод, договорів, таких як Будапештський 

меморандум, підписаний 05.12.1994, в якому російська федерація зобов’язалася 

«утримуватися від загрози силою чи її  використання проти територіальної 

цілісності чи політичної незалежності України», також «згідно з принципами 

Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони 

України» [6]. 

Також з боку країни-агресора є жорстоке недотримання норм встановлених 

у Гаазьких і Женевських конвенціях. Прикладом цього є що дії, які суперечать 

Женевським конвенціям, кваліфікуються порушенням міжнародного 

гуманітарного права. Женевські конвенції 1949 року та звичаєве міжнародне 

гуманітарне право прямо забороняють нападати на цивільні об’єкти, 

розміщувати військові об’єкти поруч із цивільними, атакувати історичні 

пам’ятки. Але з боку сторони-агресора міжнародно-правові акти, пов’язані з 

умовами ведення війни, поводження з військовополоненими, цивільним 

населенням, згадуються лише в російській пропаганді, в якій не міститься ні 

одного правдивого факту.  
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Гаазькі спеціалізовані конвенції категорично обмежують методи та засоби 

ведення воєнних дій, адже деякі види озброєння є надзвичай небезпечними, вони 

завдають надмірних фізичних ушкоджень або мають невибіркову дію, тобто 

знищують усе живе на своєму шляху.  

Так само грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму  та 

звичаєвого міжнародного гуманітарного права є атака й захоплення 

Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Крім того, окупанти 

обстрілюють нафтобази та газопроводи в багатьох регіонах України. Такі дії 

становлять екологічну загрозу для всього людства. 

Всі ці воєнні злочини мають велику гласність на міжнародній арені, і Росію 

визнано країною-спонсором тероризму. Всі вчинені протиправні діяння 

російськими військовими на території Української держави не повинні зійти з 

рук, ні звичайним солдатам, ні високопоставленій владі, і вони понесуть 

кримінальну відповідальність за всі протиправні діяння на території суверенної 

України. 
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АТРИБУТИ КУЛЬТУ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

Активна пропаганда у всіх сферах діяльності держави є невід’ємною 

частиною авторитарної чи тоталітарної держави. Зазвичай у таких державах 

формується культ особи, яка нею керує. Лідера держави поважають, бояться і 

люблять водночас. У політичній енциклопедії під культом особи розуміють 

звеличення аж до обожнювання верховних правителів, яке проявляється в 

процедурах, церемоніях, пропаганді й вихованні молоді [1, с. 380]. 

В. Корнієнко зазначає, що однією з ознак культу особи є його 

«усюдисущість». Портрет вождя висить у кожній квартирі, на кожному робочому 

місці. Причому на ту стіну, де висить портрет, заборонено вішати що-небудь ще 

[2, c. 207]. Розповсюдження портретів лідера є традиційним засобом розбудови 

культу особи [3, с. 119]. Не дивно, що одразу після окупації українських 

територій на бігбордах, афішах та у службових кабінетах окупаційної влади 
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з’являється російська символіка і портрети путіна. До атрибутів культу особи 

можуть також відноситись інші предмети та речі, які містять лозунги, зображення 

чи силует путіна: плакати, брошури, сувеніри, іграшки, елементи одягу та 

аксесуарів, які особа використовує у побуті та на роботі. Такі речі можуть мати 

доказове значення під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

Обставинами, які підлягають доказуванню є: ті, які характеризують 

особу, вина, мотив і мета кримінального правопорушення. У деяких частинах 

статей КК мета має вагоме значення під час кваліфікації. Вивішування на стіну, 

викладення на стіл портрету путіна, будь-якого іншого керівника росії, «ДНР», 

«ЛНР» та інших незаконних утворень є фактом, який підтверджує визнання дій 

президента росії належними, а призначену ним окупаційну владу легітимною. Ці 

відомості можуть бути прямими (вказувати на дії, передбачені об’єктивною 

стороною ст.ст. 111-1 КК, 436-2 КК чи інших статей) або непрямими доказами 

(встановити погляди особи на російську агресію проти України).  

Інформація про наявність портрету путіна у кабінеті може бути отримана під 

час безпосереднього огляду приміщення (що на час окупації є неможливим) або 

під час огляду інформації, опублікованої у соціальних мережах. У вилученні 

портрету та долученні його до матеріалів кримінального провадження немає 

необхідності, оскільки у таких випадках доказове значення має наявність 

портрету.  

Про наявність портрету путіна у службовому кабінеті зазначено у одному з 

повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст.111-1 КК. В обґрунтуванні підозри директорці школи, 

окрім іншого, зазначено що вона присутня на фото з прапорами та портретом 

президента країни-агресора у кабінеті. Дане фото опубліковано у 

інформаційному пості Телеграм-каналу «Типичная Акимовка» від 26.09.2022, 

який присвячений загальному збору «Ми Великая Россия». Текст до вказаного 



60 
 

посту несе слова подяки директорці за підтримку окупаційної влади. Директорці 

повідомлено про підозру за вчинення умисних дій, спрямованих на впровадження 

стандартів освіти держави-агресора у закладі освіти [4].  

У повідомленні про підозру не зроблено висновку яким чином ця публікація 

підтверджує впровадження директоркою стандартів освіти держави-агресора 

(тільки ця форма колабораційної діяльності інкримінована директорці). На нашу 

думку, такі дії директорки підтверджують її проросійські погляди та підтримку 

окупаційної влади, можуть бути непрямими доказами вчинення правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК. Водночас ці дії не містять ознак складу 

кримінального правопорушення, передбаченого за освітньо-культурний 

колабораціонізм.  

Вважаємо, що у даному випадку здійснено неправильну оцінку доказу. 

Однак, дати відповідь на усі дискусійні питання, які виникають внаслідок аналізу 

вказаного повідомлення про підозру неможливо. Адже доступу до інформації, 

отриманої під час досудового розслідування ми не маємо, а відомості про, 

проведені слідчі (розшукові) дії та зібрані докази у повідомленні про підозру не 

зазначаються. Оцінка зібраних доказів та остаточне рішення у справі буде 

здійснено під час судового розгляду кримінального провадження. Так, 06.02.2023 

повинно було відбутися підготовче засідання [5].  

Отже, сформований культ особи путіна продовжує поширюватись на 

окупованих територіях України. До атрибутів культу особи путіна можна 

віднести будь-які речі, на яких зображений путін чи його висловлювання. Одним 

із засобів поширення культу путіна є використання його портретів у будинках та 

кабінетах громадян. Встановлення факту наявності у службовому кабінеті 

портрету путіна підтверджує проросійську позицію цієї особи, визнання 

окупаційної влади та заперечення російської агресії проти України. Такі дані 

можуть бути прямими або непрямими доказами воєнних злочинів та можуть 

збиратися під час огляду приміщення або дописів у соціальних мережах. Під час 
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аналізу повідомлення про підозру директорці школи, встановлено, що 

обґрунтування підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК містить епізод, який пов’язаний із публікацією її 

фото у службовому кабінеті на фоні портрету путіна і російського стягу на 

пропагандистському Телеграм-каналі. Встановлення цього факту має вагоме 

значення для характеристики особи, її поглядів та для встановлення умислу у 

співпраці з окупантом. Виявлені недоліки у повідомленні про підозру директорці 

школи за ч. 3 ст. 111-1 КК вкотре підтверджу складність досудового 

розслідування та кваліфікації колабораційної діяльності. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

  

Використання спеціальних знань значно розширює можливості органів 

досудового розслідування та суду в аспекті встановлення обставин, які 

підлягають з’ясуванню: встановлення факту вчинення кримінального 

правопорушення, часу, місця, способу його вчинення, кількості причетних осіб 

та винуватості певної особи, причин та умов, а також багатьох інших обставин.  

Втім, на сьогодні є значні об’єктивні та суб’єктивні 

складнощі здійснення процесуальних дій в умовах воєнного стану. В першу 

чергу, це пов’язано із забезпеченням реальної безпеки осіб, які приймають участь 

у слідчій (розшуковій) або негласній слідчій (розшуковій) дії, під час здійснення 

їх процесуальних функцій; також це: значна кількість епізодів, обмеженість 

інформації в силу труднощів, пов’язаних з її збором та аналізом; великий обсяг 

території, яка підлягає огляду, кількість речових доказів та слідів кримінальних 

правопорушень, які підлягають виявленню, вилученню, упакуванню та 

подальшому дослідженню, велика кількість свідків та потерпілих, яких 

необхідно допитати (в тому числі неповнолітніх свідків, щодо яких необхідним є 

залучення спеціалістів). Все це обумовлює необхідність залучення значного 

обсягу різноманітних ресурсів,  як людських, так і матеріальних, 

для забезпечення здійснення відповідних дій. Зазначені обставини вимагають 
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ретельного планування та організації роботи із врахуванням необхідності 

активного реагування на постійні зміни ситуації та знання сучасних можливостей 

використання спеціальних знань, які допоможуть вирішити ці проблеми.  

Традиційно, до процесуальних форм використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні  відносять залучення спеціалістів до проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також 

призначення судової експертизи (залучення судового експерта). 

Під час проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні кримінальних правопорушень надають спеціалісти в сфері судової 

медицини, трасології, балістики, вибухотехніки  та інші. На сьогодні, значну 

допомогу розслідуванню, особливо під час огляду місця події, надають 

спеціалісти, які здійснюють керування безпілотними літальними апаратами 

(дронами) [1]. Крім отримання візуального доступу до відповідних 

важкодоступних місць, це також надає можливість здійснити фото- та 

відеофіксацію без фізичного безпосереднього перебування на місці 

події та  вирішити ряд проблем, пов’язаних з забезпеченням безпеки осіб, які 

здійснюють процесуальну дію, оскільки в більшості випадків така 

місцевість є небезпечною для фізичного перебування особи на її території, а 

також дозволяє здійснити огляд значної території за мінімальний обсяг ресурсів, 

особливо це стосується часу. 

Використання сучасних можливостей залучення спеціальних знань також є 

актуальним й при провадженні інших процесуальних дій. Так, наприклад, це є 

необхідним при проведенні огляду та подальшого аналізу й встановлення 

важливої для розслідування інформації, яка міститься у відкритій мережі 

інтернет, зокрема акаунтів у соціальних сторінках різних осіб, відео-, фото-

матеріалів очевидців у соціальних групах, при проведені негласних слідчих 

(розшукових) дій, зокрема, зняття інформації з електронних комунікаційних 

мереж тощо.  Враховуючи значний обсяг електронної інформації, а також 
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важливість встановлення правдивості відповідних даних актуальним напрямком 

використання спеціальних знань також є залучення судових експертів та 

спеціалістів в сфері інформаційних технологій. Так, наприклад, питання щодо 

відсутності монтажу у відеозапису вирішується шляхом призначення судової 

експертизи. Однак, враховуючи нинішню ситуацію, у 

розпорядженні слідчого досить часто є лише копія аудіозапису чи відеозапису, а 

не їх оригінал. Тому на практиці часто виникають проблеми з неможливістю 

виявити ознаки монтажу навіть шляхом проведення судової експертизи.  

 Використання спеціальних знань під час розслідування дозволяє підвищити 

ефективність здійснення процесуальних функцій органів досудового 

розслідування. Тому актуальним є підвищення рівня фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів досудового розслідування, зокрема 

в частині їх обізнаності щодо сучасних можливостей використання спеціальних 

знань.  

  

Література: 
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БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ:  

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Боротьба з організованою злочинністю припускає розробку і реалізацію 

комплексу спеціальних загальорганізаційних, попереджувальних і 

правоохоронних мір. Серед них важливе місце покликані займати  кримінально-

праві, карно-процесуальні, кримінально-виконавчі, фіскально-фінансові, 

оперативно-розшукові і деякі інші міри, що повинні бути засновані на загальному 

аналізі кримінальної ситуації, її прогнозі. Мова йде про спеціальні міри, тому що 

тут основний об’єкт  боротьби – це самі організовані злочинні формування і вже 

не окремі злочини, а їх складна і розгалужена злочинна діяльність. При цьому 

зважується задача припинення руху і легалізації злочинних капіталів. 

Для більшої ефективності мір боротьби з організованою злочинністю 

необхідно розробляти запобіжні заходи відповідно до кожного виду такої 

злочинності. Боротьба  з організованою злочинністю, так чи інакше, торкає 

економічних і інших інтересів і прав членів суспільств [4, c.92]. І тут завжди 

виникає проблема прав людину і громадянина, конкуренції різних прав і 

інтересів, прав різних суб’єктів, визначенні ієрархії цінностей, вибору 

пріоритетів, меж і основ обмеження зазначених прав. Це одна з причин 

драматичного і тривалого рішення питань правового регулювання боротьби з 

організованою злочинністю. Позитивним є наявність правової основи для 

обґрунтованого обмеження таких прав. 



66 
 

 Основним напрямком боротьби з організованою злочинністю є ліквідація 

злочинних формувань як таких і, отже, їхньої діяльності, економічної 

організованої й іншої основ відродження [3, c.192]. У цих цілях особливого 

значення набувають наступні міри:  

 А) викриття і залучення до передбаченого законом відповідальності лідерів 

організованих злочинних формувань; 

 Б) перекриття каналів руху і використання злочинних доходів і капіталів, 

недопущення їхньої легалізації і збільшення; 

 В) диференційований підхід до рядових учасників організованих 

злочинних формувань і заохочення добровільного співробітництва їх у справі 

викриття організованої злочинної діяльності;  

 Г) забезпечення безпеки учасників викриття  організованих злочинних 

структур, свідків, інших учасників карно-процесуальної діяльності; 

        Ґ) одночасне вживання діючих заходів по боротьбі з корупцією, 

тероризмом; 

 Д) вживання ефективних заходів по забезпеченню відшкодування шкоди 

жертвам злочинів організованих структур. 

 Необхідно вносити зміни в Кримінальний кодекс у міру появи нових форм 

організованої злочинної діяльності [1, c.193]. 

 Комплекс мір боротьби з легалізацією і збільшенням злочинних доходів 

повинний включати поряд із кримінально-правовими мірами міри фінансового й 

іншого контролю, що носять спеціально-попереджувальний характер і одночасно 

дозволяють вчасно виявляти, припиняти незаконні операції зі злочинними 

доходами. 

 Помилки в кваліфікації і поверхневий розгляд обставин здійснення 

злочинів організованими злочинними угрупованнями значною мірою знижує 

ефективність мір боротьби з організованою злочинністю [2, c.135]. 
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 У цілому проблемі боротьби з організованою злочинністю приділено 

багато уваги, у цьому напрямку проведена значна кількість досліджень 

криміналістами, кримінологами, фахівцями кримінального права. Однак наявна 

нагальна потреба у підготовці, навчанні кадрів саме в сучасних умовах. 

 Разом з тим, уже зараз можна зробити деякі висновки і прогнози щодо 

тенденцій розвитку ситуації в умовах воєнного стану з метою чіткого визначення 

майбутніх ризиків та формування відповідної реакціїї на них: 

 1. В найближчі роки організована злочинність буде активно 

впроваджуватися в легальні соціальні й економічні структури (використання у 

своїх корисливих інтересах процесів перерозподілу контролю над 

підприємствами, землями, що знаходились в сфері впливу олігархату чи 

підсанкційних суб’єктів). 

 2. Істотно розширяться можливості злочинного світу по встановленню 

контактів із закордонними злочинними угрупованнями і їхніми представниками. 

 3. Ріст безробіття, особливо серед молоді, обумовить загальне ускладнення 

криміногенної обстановки, розширить соціальну базу для поповнення рядів 

організованої злочинності. 

 4. Корупція буде спрямована насамперед у ті владні-управлінські органи, 

що реально будуть формувати економічну політику і відповідно 

мати  можливість її корекції в процесі поствоєнної відбудови. 

 5. Будуть спостерігатися процеси перемонополізації різних напрямків 

протиправного підприємництва, придушення поглинання дрібних злочинних 

угруповань більш великими, що імовірніше всего може супроводжуватися 

ростом насильницьких злочинів. 

 6. Можуть бути серйозні конфлікти, що будуть зв&apos;язані з 

перерозподілом сфер впливу між великими організованими формуваннями й 

угрупованнями у зв&apos;язку з виходом та закриттям корупційних схем і 

суб’єктів, які панували до початку війни. 
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 Таким чином, післявоєнна відбудова – це новий старт не тільки для 

позитивних, легальних та перспективних процесів та перетворень в нашій 

державі. Це і оновлене поле для перегрупування організованої злочинності, якщо 

цьому процесу не завадити. Окрім цього, варто адекватно та тверезо оцінювати 

той факт, що сфери впливу, корупційні схеми також будуть шукати на своє 

перевтілення, пристосування до нових умов. І лише планомірне, прогнозоване та 

виважене планування, попередження та реагування стане підґрунтям успішного 

нівелювання таких тенденцій. 
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ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

ТА ЗАХОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОБСТАНОВКИ В РОЗРІЗІ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Починаючи з 24 лютого 2022 року з початку військової агресії Російської 

Федерації проти України зазнав значних змін усталений порядок функціонування 

та розвитку всіх сфер суспільного існування України. Не стали виключенням і 

зміни у сфері криміногенної ситуації та стану злочинності на території 

України.   В умовах переосмислення моральних та людських цінностей 

громадянами України, не викорінилися нажаль і випадки скоєння злочинів та 

кримінальних проступків, а також адміністративних правопорушень.  З огляду на 

виклики, які з’явилися в суспільстві, перед правоохоронними органами та 

Національною поліцією виникли надважливі завдання із збереженням найбільш 

вагомих принципів належного існування демократичного суспільства, а саме 

функціонування верховенства права, дотримання прав і свобод людини, 

законності, забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії злочинності, 

охорони прав, свобод та інтересів суспільства, держави, а також надання 

допомоги громадянам, що її потребують.   

З огляду на конституційний обов’язок перед громадянами України щодо 

захисту держави від військової агресії Російської Федерації, відбиття нападів 

ворожих військ, очікувалося суттєве зниження злочинності в регіонах на яких не 

відбувалися військові дії, однак як показує статистика значних зрушень в цьому 

напрямку не відбулося. 
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 Проведеним аналізом стану злочинності на території Закарпатської області 

з’ясовано, що упродовж січня - жовтня 2022 року зареєстровано  

 96 тис. 298 заяв і повідомлень (2021 – 105 699) про правопорушення та інші події. 

Із вказаної кількості заяв та повідомлень з ознаками кримінальних 

правопорушень до ЄРДР внесено відомості по 14 тис. 228 фактам  

 (2021 –  13 761). Із них 11 тис. 304 кримінальних провадження розслідувалося 

підрозділами дізнання. 

При цьому не зважаючи на зменшення в цілому в порівняння з 2021 роком 

заяв та повідомлень громадян про скоєння правопорушень, відмічається 

збільшення в 2022 році фактів скоєння саме тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень.  

Аналізуючи детермінанти, що вплинули на стан злочинності в умовах 

воєнного стану слід відмітити, що починаючи з 24 лютого 2022 року до 

Закарпатської області (населення Закарпатської області до війни 

становило 1 244 500 громадян) прибуло 338 589 внутрішньо переміщених осіб 

(дані офіційної статистики стосовно осіб, які зареєструвалися та стали на облік у 

відповідних територіальних громадах та органах самоврядування). При цьому за 

неофіційною статистикою у Закарпатську область переїхало більше 600 000 

громадян. Станом на 01.11.2022 на території області продовжує 

проживати 122 814 внутрішньо переміщених осіб.  

У зв’язку із збільшенням кількості населення області збільшилося 

навантаження на всі соціальні інституції та відмітився ріст злочинності та 

правопорушень. Зокрема на 19,3 %  збільшилася кількість злочинів, які скоєні в 

громадських місцях та на 30,5% злочинів, скоєних на вулицях.  

Особливе занепокоєння викликало збільшення кількості тяжких та особливо 

тяжких злочинів на 12% (з 2077 в 2021 до 2339 в 2022), із яких на 66% 

збільшилася кількість вбивств (з 12 до 27), тяжких тілесних ушкоджень на 40 % 

(з 20 до 33), зґвалтувань на 30 % (з 7 до 10). 
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 Слід відмітити значне погіршення динаміки в напрямку 

збільшення  кримінальних правопорушень пов’язаних з вчиненням шахрайських 

дій.  

Протягом 2022 року зареєстровано 764 шахрайства, що на 249 (33%) більше 

ніж за аналогічний період минулого року (2021 – 515).    

Відповідно прогнозовано збільшилася кількість кримінальних 

правопорушень щодо незаконного обігу зброї на 40 % (з 84 до 138).   

 Не залишилися поза увагою кримінальні правопорушення по лінії протидії 

наркозлочинності, в поточному році відбулося зростання таких злочинів на 185 

фактів (34%), а саме з 366 в 2021 році до 551 в 2022 році.  

Аналізуючи статистичні дані слід відмітити, що значну роль у погіршенні 

криміногенної ситуації в Закарпатській області відіграли внутрішньо переміщені 

особи, серед яких, як з’ясувалося в результаті системного моніторингу, окрім 

осіб, які дійсно покинули місця проживання у зв’язку із обстрілами та 

військовими діями Російської Федерації, виявилися також особи із кримінальним 

минулим та такі, які цілеспрямовано використали дану ситуацію для скоєння 

злочинів.  

Не потрібно також відкидати і той факт, що внаслідок прибуття до 

Закарпатської області внутрішньо переміщених осіб, активізувалися відповідні 

кримінальні елементи як на території Закарпатської області так і інших областей 

які спрямували свої кримінальні та протиправні зусилля в напрямку саме 

внутрішньо переміщених осіб, скоюючи проти них кримінальні правопорушення. 

Особливо це стосується корисливих злочинів таких як крадіжок, грабежів, 

шахрайств (значна частина шахрайств була пов’язана із пошуком переміщеними 

особами місця проживання). 

Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України також 

збільшилася на 58 % кількість фактів безвісного зникнення громадян з 147 в 2021 

році до 353 в 2022 році, та злочинів пов’язаних із незаконним переправленням 
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чоловіків, які підлягають мобілізації через кордон України до Європейських 

країн із якими межує Закарпатська область, зокрема в поточному році кількість 

таких злочинів збільшилася на 74 % з 52 фактів в 2021 році до 200 в 2022 році. 

З огляду на вищевказані відомості та аналізуючи динаміку змін,  з метою 

недопущення дестабілізації криміногенної ситуації в умовах воєнного стану та 

збільшення кількості населення, внаслідок переміщення значної кількості 

внутрішньо переміщених осіб, слід вжити заходи, направлені на стабілізацію 

обстановки в регіонах, а саме: 

1) Збільшити кількість нарядів патрульної поліції на території 

обслуговування, при цьому в склад нарядів залучати працівників оперативних 

служб; 

2)  З метою недопущення проникнення на територію обслуговування осіб, 

раніше неодноразово судимих за скоєння злочинів, рецидивістів, осіб, які 

переховуються від слідства та суду, диверсійних груп забезпечити цілодобове 

функціонування загороджувальних постів поліції на всіх в’їздах в область та 

цілодобове чергування на вокзалах, аеропортах і при цьому залучати для 

перевірок працівників УСБУ, ДПСУ, представників територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки; 

3)  Створити електронний облік осіб, які перевірені поліцейськими та 

працівниками, що несуть службу на загороджувальних постах, вокзалах, 

аєропортах (з можливістю завантаження фото документів, автотранспорту, 

номерних речей, тощо) з метою відслідковування громадян, які виношують 

кримінальні наміри;  

4) Забезпечити перевірку внутрішньо переміщених осіб (отримавши 

попередньо інформацію із територіальних громад) за всіма обліками 

Національної поліції, з метою виявлення осіб, які представляють оперативний 

інтерес; 

5) Здійснювати відпрацювання населених пунктів з метою перевірки 
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внутрішньо-переміщених громадян, які ухиляються від обліку в територіальних 

громадах і при цьому з’ясовувати причини та перевіряти за обліками; 

6) Створити умови для дієвої та конструктивної взаємодії між 

правоохоронним органами при відпрацюванні як внутрішньо переміщених осіб 

так і громадян, які перебувають на території обслуговування без реєстрації у 

територіальних громадах та органах місцевого самоврядування. З цією метою 

провести спільні наради за участі керівництва правоохоронних органів; 

7)  Здійснювати належний супровід кримінальних проваджень за фактами 

скоєння внутрішньо переміщеними особами кримінальних правопорушень, з 

метою належного кримінально-процесуального реагування та обрання 

запобіжних заходів у вигляді взяття під варту стосовно підозрюваних. 
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ПОРУШЕННЯ СТАТУТНИХ ПРАВИЛ ВЗАЄМОВІДНОСИН  

МІЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ВІДНОСИН 

ПІДЛЕГЛОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

  

Кваліфікація кримінального правопорушення є однією з важливих частин 

застосування кримінально-правової норми для якої, перш за все, необхідно вірно 

встановити фактичні обставини справи та з’ясувати зміст  відповідної норми 

кримінального закону, яка передбачає дане суспільно небезпечне діяння. Вірна 

та точна кваліфікація є гарантом захисту основних прав та свобод людини та 

громадянина, забезпечує реалізацію конституційного принципу законності та є 

підставою призначення справедливого покарання. За своєю суттю та змістом 

кваліфікація кримінальних правопорушень завжди пов’язана з необхідністю 

обов’язкового встановлення і доказування кримінально-процесуальними і 

криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту 

вчинення суб’єктом кримінального правопорушення суспільно небезпечного 

діяння, тобто конкретного акту поведінки (вчинку) у формі дії або бездіяльності; 

2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу кримінального 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.[1, 

c.8]. 

На сьогоднішній час, на тлі озброєної агресії з боку Російської Федерації, 

особливої актуальності набули питання кваліфікації військових кримінальних 

правопорушень. Специфіка групи кримінальних правопорушень передбачених 

розділом ХІХ КК України полягає в спеціальному об’єкті – порядку проходження 

військової служби та спеціальному суб’єкті, який зазначений в ч. 2 ст. 401 КК 
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України, а саме:  військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України 

та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, 

Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. 

Як відомо об’єктом кримінального правопорушення є суспільні відносини, 

що охороняються кримінальним законом та які складаються з трьох обов’язкових 

елементів: суб’єкти суспільних відносин, предмет суспільних відносин та 

соціальний зв&apos;язок між суб’єктами з приводу предмета суспільних 

відносин. 

Об’єкт кримінального правопорушення передбаченого ст. 406 КК 

України  (порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості) базується на 

особливості завдань, які вирішують Збройні Сили України та інші військові 

формування держави, що потребує спеціального відношення 

військовослужбовців між собою при відсутності між ними відносин підлеглості. 

Порядок цих взаємовідносин, закріплені в військових статутах Збройних Сил 

України. При цьому предметом (змістом) цих взаємовідносин є відносини, які 

стосуються виключно питань військової служби (державної служби особливого 

характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом 

здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), 

іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її 

незалежності та територіальної цілісності.) [2].  

Кожний військовослужбовець зобов’язаний  додержуватися визначених 

статутами Збройних Сил України правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями; додержуватися правил військового вітання, ввічливості 

й поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто й 

охайно; зміцнювати військове товариство, виявляти повагу до командирів і один 
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до одного; поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати 

інших від негідних вчинків.[3]. 

Відсутність взаємовідносин підлеглості означає те, що військовослужбовці 

є рівними за військовим званням та службовим становищем. 

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення полягає в завданні 

побоїв чи вчиненні іншого насильства одним військовослужбовцем іншому. 

Якщо проаналізувати норми кримінального кодексу, то можливо зробити 

висновок, що в такий спосіб можливо вчинити і інші кримінальні 

правопорушення, зокрема передбачене ст. 126 КК України (побої та мордування). 

Встає питання щодо використання важливого інституту кримінального права – 

конкуренції (колізії) кримінально-правових норм (випадок коли дві чи більші 

кримінально-правові норми регулюють відповідальність за вчинення суспільно 

небезпечного діяння) та правильної кваліфікації цих дій. Дуже розповсюдженим 

явищем в кримінальному праві є конкуренція загальної та спеціальної норми. Цей 

вид конкуренції має місце тоді коли одна з норм (спеціальна) охоплює вчинене 

діяння конкретно, з деталізацією особливостей складу кримінального 

правопорушення, а інша більш широка (загальна), залишає можливість 

кваліфікувати за статтею, що передбачує цю норму. За загальним правилом слід 

кваліфікувати за спеціальною нормою, тому що її існування в законі обумовлено 

відповідними об’єктивними обставинами, які відображені як в диспозиції, так і в 

санкції статті.  

Аналіз змісту статей 126 КК України та 406 КК України дозволяє зробити 

висновок, що спеціальною є норма, що передбачена ст. 406 КК України. Цей 

висновок базується на наступних складових. По-перше, безпосереднім об’єктом 

кримінального правопорушення, передбаченого  ст. 406 КК України є 

відповідний порядок несення військової служби, додатковим об’єктом виступає 

тілесна недоторканність особи, об’єктом ст. 126 КК України є  тілесна 

недоторканність. По-друге, ст. 126 КК України має загального суб’єкта  – 



78 
 

фізична, осудна особа, що досягла шістнадцяти років. Суб’єктом в ст. 406 КК 

України є особа, яка наділена спеціальним статусом військовослужбовця, тобто 

спеціальний суб’єкт.  

Виникає питання: в будь-якому випадку чи ні завдання побоїв чи вчинення 

іншого насильства військовослужбовцем потребує кваліфікації за ст. 406 КК 

України. Відповідь на це питання полягає в з’ясуванні змісту взаємовідносин між 

військовослужбовцями. Зрозуміло, що особа наділена ознаками 

військовослужбовця з моменту початку військової служби до моменту її 

закінчення, проте взаємовідносини між військовослужбовцями не завжди 

стосуються порядку проходження військової служби та мотивом вчинення 

насильства можуть бути їх міжособистісні відносини. В тих випадках коли один 

військовослужбовець завдав побоїв чи вчинив інше насильство щодо іншого 

військовослужбовця і це не було пов’язане з порушенням порядку проходження 

військової служби конкуренція загальної та спеціальної норми відсутня і це 

суспільно небезпечне діяння слід розглядати як кримінальне 

правопорушення  проти особи та кваліфікувати за ст. 126 КК України. 

  

Література: 

1. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. – Вид.2-ге, допов.та випр. – Х.: 

Право, 2017. – 360 с., С.8. 

2. Про військовий обов&apos;язок і військову службу. Офіційний 

вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-

12#Text(дата звернення: 14.02.2023). 

3. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України. Офіційний 

вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-

14#Text (дата звернення: 14.02.2023). 
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ  

ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ 

 

Масштаби і серйозність злочинів вчинених в період повномасштабного 

вторгнення РФ є безпрецедентними в історії України. Так, станом на 16 лютого 

2023 року зареєстровано 69 946 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них 67839 

порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК); 66 планувань, підготовки або 

розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 КК); 77 випадків пропаганди 

війни (ст. 436 КК) тощо.  

З перших днів повномасштабного наступу на Україну російські війська 

вчиняють дії, які становлять загрозу не тільки для України та її громадян, а і для 

всієї міжнародної спільноти. Це й авіа удари по цивільній інфраструктурі міст та 

селищ, масові вбивства мирного населення, зґвалтування, катування цивільних 

та полонених, викрадення активістів, волонтерів, журналістів, представників 

органів місцевого самоврядування, застосування забороненої зброї та ін. Всі ці 

дії, а також низка інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права 

належать до категорії воєнних злочинів. В статті 8 Римського 

Статуту  Міжнародного кримінального суду закріплено, що воєнним злочинами 

є:  

1) грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а саме 

будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охороняються згідно з 

положеннями відповідної Женевської конвенції, а саме: а) умисне вбивство; б) 
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катування або нелюдське поводження; в) умисне заподіяння сильних страждань 

або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров’ю; г) широкомасштабне 

знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю і 

вчинене незаконно та безглуздо; ґ) умисне позбавлення військовополоненого або 

іншої особи, що перебуває під захистом, права на справедливий і звичайний суд; 

д) незаконна депортація або переміщення чи незаконне позбавлення волі; е) 

взяття заручників; 

 2) інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються в 

міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права, 

а саме: а) умисне спрямування нападів на цивільне населення як таке або на 

окремих цивільних осіб, що не беруть безпосередньої участі у воєнних діях; б) 

умисне спрямування нападів на цивільні об’єкти, тобто об’єкти, що не є 

військовими цілями; в) умисне спрямування нападів на персонал, об’єкти, 

матеріали, підрозділи або транспортні засоби, задіяні в наданні гуманітарної 

допомоги; г) умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад 

призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб; ґ) напад на 

незахищені й такі, що не є військовими цілями, міста, села, помешкання або 

будівлі; д) умисне спрямування нападів на будівлі, призначені для релігійних, 

освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, на історичні пам’ятники, 

госпіталі та місця зосередження хворих і поранених за умови, що вони не є 

військовими цілями; е) заподіяння особам, які перебувають під владою ворожої 

сторони, фізичного каліцтва; є) розграбування міста або населеного пункту, 

навіть якщо його захоплено штурмом; ж) посягання на людську гідність, зокрема 

образливе і принизливе поводження; д) зґвалтування, примусова вагітність тощо. 

Отже, очевидним є той факт, що ефективне розслідування таких злочинів 

вимагає задіяння неабияких ресурсів і відповідної компетенції слідчих, експертів, 

прокурорів. Перед системою органів досудового розслідування постали нові 

виклики, пов’язані із необхідністю швидкого, всебічного та якісного 
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документування, збирання доказової бази масових кримінальних порушень 

міжнародного гуманітарного права, багато з яких доводиться розслідувати 

вперше в умовах відсутності напрацьованих криміналістичних методик.  

У зв’язку з цим виникає необхідність у прийнятті неординарних і 

кардинальних рішень задля запровадження дієвого механізму боротьби з цими 

злочинними проявами. Досягнення зазначеної мети можливо за рахунок 

криміналістичного забезпечення досудового розслідування новітніми засобами, 

розробка яких має ґрунтуватися на сучасних положеннях загальної теорії 

криміналістики, узагальненні та аналізі передової та міжнародної судово-слідчої 

практики, досягненнях науково-технічного прогресу. 

У структурі криміналістичного забезпечення, як сукупності (системи) 

засобів, розроблених наукою криміналістикою та апробованих судово-слідчою 

практикою, що використовуються на основі отриманих знань та вмінь, відповідно 

до загальних засад й завдань кримінального провадження, працівниками органів 

кримінальної юстиції з метою протидії воєнним злочинам особливе місце 

займають інформаційні засоби, що використовуються для розкриття та 

розслідування цих кримінальних правопорушень. 

До інформаційних засобів криміналістичного забезпечення протидії 

воєнним злочинам на сьогодні варто віднести такі як:  

1) інформаційна система «Книга катів українського народу». В цій 

інформаційній системі містяться верифіковані дані російських 

військовослужбовців, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території 

України. Відомості щодо воєнних злочинців збираються в режимі реального 

часу, тобто інформаційна база цієї системи постійно доповнюється. Крім того, за 

формою зворотного зв’язку кожен українець, який став жертвою російської 

агресії, може розпізнати злочинця та надати додаткові відомості, які буде 

використано для фіксації фактів злочинів РФ в Україні;  
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2) електронний реєстр геномної інформації людини, який являє собою 

інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує збирання, реєстрацію, 

накопичення, зберігання, поновлення, пошук, використання і поширення 

(розповсюдження, передачу) геномної інформації людини. Під геномною 

інформацією людини розуміють відомості про генетичні ознаки людини. 

Електронний реєстр геномної інформації людини надає можливості: 

ідентифікувати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення; розшукати 

особу, яка зникла безвісти; ідентифікувати невпізнаних труп людини, її останків 

та частин; ідентифікувати особу, яка не здатна через стан здоров’я, вік або інші 

обставини повідомити інформацію про себе; 

3) аналітичний додаток «Воєнні злочинці РФ». Цей аналітичний додаток був 

розроблений шляхом опрацювання та систематизації відомостей, що 

розміщені Головним управлінням розвідки України на своєму вебресурсі про 

ворогів України. Аналітичний додаток «Воєнні злочинці РФ» дає можливість 

доступної та наочної демонстрації менеджменту ворога щодо географії залучення 

й використання людського ресурсу та видів військ у війні. В цьому додатку 

відомості сортовано за такими окремими ознаками, як вік, ранг, географія тощо. 

Крім того, містяться відомості про персоналії загарбників. 

Отже, відомості, що містяться в зазначених інформаційних системах можуть 

бути використані правоохоронними органами, міжнародними судами 

(Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, Європейський суд з 

прав людини) та спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування 

воєнних злочинів РФ. 

  

http://gur.gov.ua/
https://public.tableau.com/views/_16594467426580/sheet0?:language=en-GB&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link
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ЗАПОБІГАННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

ГЕНОЦИДУ ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ЧАС ДІЇ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Запобігання суб’єктами протидії злочинності вбивствам цивільного 

населення під час дії воєнного стану являє собою міжгалузевий інститут  права, 

гарантований законодавством головний обов’язок держави (суб’єктів протидії 

злочинності) використовуючи адміністративне законодавство, заходи, 

принципи адміністративного права, забезпечувати безпеку цивільного населення 

під час дії адміністративно-правового режиму(воєнного стану). Заходи 

запобігання суб’єктами протидії злочинності вбивствам цивільного населення 

під час дії воєнного стану є специфічними заходами, які не застосовуються 

правоохоронними суб’єктами в мирний час.  

Наведене вище підкреслює, що існує нагальна потреба по-новому 

поглянути на теорію адміністративного права в умовах воєнного стану. Вона 

має формувати засади адміністративного права для 

ефективного відбиття військової агресії російсько-терористичних військ в 

Україну, недопущення геноциду народу. 

В тезах досліджуюються лише деякі види заходів запобігання суб’єктами 

протидії злочинності вбивствам цивільного населення під час дії воєнного стану, 

які на нашу думку, дають уявлення про такі види заходів, дозволяють більш чітко 

з’ясувати їх сутність, ефективність застосування суб’єктами протидії злочинності 
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для захисту життя, здоров’я, прав, свобод, законних інтересів цивільного 

населення під час дії воєнного стану  

Заходи запобігання вбивствам цивільного населення суб’єктами протидії 

злочинності під час дії воєнного стану, пов’язані з реалізацією правоохоронної 

функції таких суб’єктів. А саме: 

1. Зупинення строків надання адміністративних послуг 

Приклад: Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 

165: «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачу 

документів дозвільного характеру» у зв‘язку з введенням воєнного стану на 

території України було змінено строки надання адміністративних послуг 

суб‘єктами їх надання»[1; С. 11]. Таке рішеня уряду є зрозумілим і виправданим, 

адже в умовах захоплення деяких українських міст та постійного бомбардування 

території України (під час яких службовці припиняють роботу і укриваються в 

захисних спорудах), такі заходи є необхідними для збереження життя цивільного 

населення та службовців.  

2. Формування ефективних адміністративних інструментів суб’єктів 

протидії злочинності для запобігання вбивствам цивільного населення 

Приклад: 15 березня 2022 року законодавцем було запроваджено Закон 

України «Про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та 

«Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації 

діяльності поліції під час дії воєнного стану» »[2; С. 21]. Під час дії воєнного 

стану поліція може використовувати інформацію, отриману за допомогою фото- 

і відео- техніки, технічних приладів та засобів, що перебувають у чужому 

володінні; вилучення (відчуження) транспортного засобу у водіїв, що 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння; 

переведення світлофорів у мигаючий режим; розміщення блокпостів. Головне 

призначення таких постів – це забезпечення публічної безпеки цивільного 
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населення та попередження диверсій, їх роль відображається і на підтримці 

належного рівня  дорожньої безпеки; 

3. Посилення національного кіберзахисту цивільного населення 

Приклад: удосконалено нормативне забезпечення з питань 

кіберзахисту цивільного населення, ухвалено порядок та загальні вимоги до їх 

кіберзахисту. З метою покращення координації діяльності суб&apos;єктів 

сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку, утворено робочий 

орган Ради національної безпеки і оборони України - Національний 

координаційний центр кібербезпеки, рішення якого сприяють вирішенню 

найбільш складних проблем у цій сфері»[3; С. 30]. 

4. Закріплення на підзаконному рівні процедур адміністративної 

діяльності  під час евакуації населення  

Приклад: Застосування країною-агресором військові авіації та ракет для 

руйнування об‘єктів, визвало необхідність евакуації населення з районів бойових 

дій та населених пунктів, які були піддані ракетно-бомбовим ударам. Організація 

евакуації населення з районів ведення бойових дій здійснюється на підставі 

наказу МВС України від 22 серпня 2016 року № 859 «Про затвердження 

Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною 

гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, 

пожежі та небезпечні події» »[4; С. 19]. Зазначена Інструкція передбачає 

взаємодію суб’єктів протидії злочинності під час реалізації заходів передбачених 

при введення правового режиму надзвичайного та воєнного стану, які 

передбачають евакуацію населення.  

5. Заходи щодо підвищення ефективності функціонування суб’єктів 

протидії злочинності через створення за вимогою громадянського 

суспільства нових органів.  
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Приклад: Наразі на території нашої держави створені військові 

адміністрації, тимчасові державні органи, Національний центр оперативно-

технічного управління мережами телекомунікацій, який призначений для 

забезпечення оперативно-технічного управління телекомунікаційними 

мережами загального користування всіх операторів телекомунікацій в умовах 

надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Вони разом із 

військовим командуванням здійснюють заходи правового режиму воєнного 

стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів населення.  

6. Заходи національного спротиву 

Приклад: Закон України «Про основи національного спротиву» від 16 липня 

2021 року визначає заходи національного спротиву: 1) підготовка до умов 

життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій, незалежності та 

територіальної цілісності України; 2) військово-патріотичне виховання громадян 

України; 3) здатність виконання конституційного обов‘язку щодо захисту 

Вітчизни. 

7. Заходи щодо звільнення цивільного населення з полону 

Приклад: Заходи щодо звільнення полонених визначені в  національному та 

міжнародному гуманітарному праві. Наприклад, Уповноважений Верховної Ради 

з прав людини повідомив про приблизну кількість цивільних осіб, яких 

утримують у російській федерації. За його словами, цивільні заручники 

затримані росією з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на 

території Криму («бранці кремля», 158 осіб); затримані на території Донецької та 

Луганської областей (373 людини); цивільні заручники, яких рф затримала і 

затримує на територіях, що тимчасово перебували чи перебувають під 

російською окупацією з 24 лютого 2022 року (наприклад у Київській, Сумській, 

Харківській, Запорізькій, Херсонській обл). Кількість таких людей, 

що офіційно звернулися до Уповноваженого, становить більше 20-ти тисяч осіб.  
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Отже, сучасна теорія адміністративного права критично відстає від вимог 

(практики) воєнного стану. Виникають нові виклики, 

які українські вчені мають дати відповіді. До таких викликів в умовах воєнного 

стану належать питання: виявлення, фіксування злочинів 

російськотерористичних військ і передання інформації правоохоронним органам 

щодо колаборантів; забезпечення ефективної діяльності суб’єктів протидії 

злочинності; – наукового узагальнення провідного місця інституту волонтерства 

в системі публічного адміністрування; захисту тимчасово переміщенних осіб, 

населення на тимчасово окупованих територіях, родичів загиблих героїв, 

інвалідів та учасників війни;  допомоги правоохоронним органам у фіксуванні 

воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду щодо Українського 

народу, які здійснюються конкретними особами російсько-терористичних військ 

в Україні та ін. Також залишаються актуальними, і навіть ще більш болючими 

для суспільства, питання запобігання корупції в умовах воєнного стану. 

Виважена та прагматична теорія права України має зробити перемогу українців 

над російсько-терористичним злом більш швидкою. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПРОПАГАНДІ ТА ДЕЗІНФОРМАЦІ У 

ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ  

 

Проблема протидії пропаганді та дезінформації на сьогодні в умовах 

злочинної агресії Росії проти України є надзвичайно актуальною. У світлі 

останніх новин доволі часто можна зустріти інформацію, що спрямована на 

глорифікацію військового вторгнення РФ на територію України та його 

учасників, дискредитацію керівництва України, ЗСУ та правоохоронних органів, 

посилення фрустраційних настроїв або розпалювання ворожнечі серед населення 

за етнічними, релігійними та іншими ознаками. Особлива небезпека російської 

пропаганди та дезінформації обумовлена тим, що значна частина її здійснюється 

в мережі Інтернет у відкритих джерелах, зокрема, у тих, в яких відсутня цензура. 

Реалізація злочинного наміру пропагандистів несе у собі велику загрозу, 

оскільки Інтернет має низку переваг, які зловмисники використовують у 

злочинних цілях. Серед них такі як широке охоплення аудиторії, можливість 

анонімного розміщення інформації, вільний доступ та висока 

швидкість поширення у географічній площині. Тому російська пропаганда, яка 

розповсюджується в мережі Інтернет представляє масштабну загрозу для 

національної безпеки країни, несвоєчасне вирішення якої може призвести до 

руйнівних наслідків, як у межах України, так і для всього цивілізованого світу. 
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У зв’язку з цим аналіз та характеристика шляхів протидії 

злочинам, пов’язаних із здійсненням пропаганди та дезінформаційної діяльності 

з використанням Інтернету бачиться як ніколи актуальним і вимагає детального 

та всебічного огляду. 

На сьогодні у чинному кримінальному законодавстві міститься низка норм, 

що передбачають відповідальність за поширення пропаганди та дезінформації, 

спрямованої проти основ національної безпеки України: ст. 109 «Дії, спрямовані 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади», ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність та 

недоторканість України» та проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку: ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення 

збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її 

учасників»  КК України [1]. 

Незважаючи на вживані правоохоронними органами посилені заходи, 

спрямовані на протидію російській пропаганді, кількість такого характеру 

злочинів неухильно зростає. На сьогодні пропаганда та дезінформація в 

інформаційному просторі України та Європи характеризуються інтенсивністю та 

різноманітністю форм їх прояву, що є гострою проблемою глобального 

масштабу. 

Використання масових комунікаційних технологій зумовлено тим, що 

за допомогою них можна впливати на суспільну свідомість. Насамперед 

інформаційні технології, переважно Інтернет, використовуються як засіб 

масового розповсюдження пропагандистських матеріалів. Як основні форми 

надання інформації виступають стрічки новин, різні аналітичні матеріали, зміст 

яких викладається користувачеві з вигідною для РФ позиції. 

Пропагандистська діяльність є складною категорією, котра потребує 

системного підходу до боротьби з нею. Багатоаспектність пропагандистської 

діяльності призводить до того, що боротьба з нею виключно методами 
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правоохоронних органів не принесе суттєвих результатів. Тому потрібна 

реалізація комплексного підходу та здійснення організаційних, правових, 

профілактичних, виховних заходів, удосконалення взаємодії державних органів 

та громадських організацій. Так, з метою протидії пропаганди та дезінформації 

17 травня 2017 року президент України підписав указ про санкції Ради 

національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року, які 

передбачали блокування доступу до російських соцмереж «ВКонтакте» і 

«Однокласники», а також сервісів «Яндекс» та низки інших ресурсів. Також з 

тією ж метою 11 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський 

ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 

телеканалів «НАШ» та «Максі-ТВ» [2]. В останній час неодноразово 

обговорюється перспективи блокування проросійський Tелеграм-каналів в 

Україні з метою захисту інформаційної безпеки держави. 

Боротьба з пропагандою та дезінформацією вимагає особливо посиленої 

роботи спеціально створених державних органів: Центру стратегічних 

комунікацій інформаційної безпеки (ЦСКІБ) при Міністерстві культури та 

інформполітики та Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки 

і оборони, які здійснюють заходи щодо протидії поточним і прогнозованим 

загрозам національній безпеці та національним інтересам України в 

інформаційній сфері, забезпечують інформаційну безпеку України, виявляють та 

протидіють дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і 

кампаніям, запобігають спробам маніпулювання громадською думкою [3].  

З огляду на значний обсяг та перевагу аудіовізуальної пропагандистської 

інформації у соціальних мережах, телеграм-каналах та інших Інтернет-

ресурсах,  виникає необхідність детальнішого дослідження методів виявлення 

маніпуляцій із такими джерелами інформації. 

Так, одним із методів протидії дезінформації є виявлення фейкових 

зображень за допомогою аналізу рівня помилок (error level analysis, далі ЕLA). 
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Якщо зображення не змінені, квадрати 8x8 повинні мати подібні потенціали 

помилки [4, с. 18]. Однак, якщо зображення змінено, частина зображення, з якою 

маніпулювали, повинна мати більший потенціал помилки, ніж інша частина 

зображення. ELA працює, навмисно повторно зберігаючи зображення з відомою 

частотою помилок, наприклад 95%, а потім обчислюючи різницю між 

зображеннями. 

Коли фотографія вперше зберігається у графічному форматі JPEG, він 

вперше стискає фотографію. Рівень стиснення може бути вибраний як розумний 

компроміс між розміром зображення та якістю зображення. Масштаб стиснення 

JPEG зазвичай становить 10:1 [4]. Більшість програм для редагування зображень, 

таких як Adobe Photoshop або GIMP, підтримують функцію стиснення JPEG. 

Тому, якщо потім зображення відкрити в Photoshop, відредагувати та знову 

зберегти як JPEG, воно буде знову стиснуте. З цього процесу видно, що 

«оригінальні» частини фотографічного зображення були стиснуті двічі, один раз 

— камерою, яка зробила фотографію, і ще раз — Photoshop. Тоді як 

«відредагована» частина фотографічного зображення була стиснута лише один 

раз за допомогою Photoshop. Для людського ока ми не можемо помітити різницю, 

дивлячись на зображення. Однак ми можемо порівняти ці два зображення разом 

і подивитися на відмінності [6, с. 428, 429] . 

Так, для встановлення першоджерела фотозображень використовуються 

спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye. Наприклад, 

за допомогою Fotoforensics, Duplichecker можливо здійснити аналіз рівня 

помилок (ELA) (встановити чи було «відредаговано» фотографічне зображення 

за допомогою Photoshop), зчитати геодані, метадані з інформацією про дату та 

час створення фотозображення, місце його створення та додаткову інформацію, 

зокрема, встановити тип камери, на яку було зроблено фотознімок тощо. 

На сьогодні пропаганда та дезінформація також може здійснюватися за 

допомогою використання дипфейків (технологія синтезування медіаданих), на 
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яких обличчя людини на фото чи відео замінюється обличчям іншої людини. При 

виготовленні підробок використовуються методи штучного інтелекту, 

машинного навчання та нейронних мереж. Так, 16 березня 2022 року у 

соціальних мережах поширилося дипфейк-відео президента України Володимира 

Зеленського, в якому глава держави «закликає народ здатися» з метою посилення 

фрустраційних настроїв серед населення. Розпізнати такі дипфейк-відео можна 

за неморгаючими очима, поганою синхронізацією мови та губ, плямистим 

відтінком шкіри. По краях транспонованих меж може спостерігатися мерехтіння 

та пікселізація, дрібні деталі, наприклад, волосся неякісно промальовуються 

тощо [7].  

Крім того, правоохоронними органами України здійснюється фіксація та 

документування протиправного аспекту пропаганди та дезінформації (заклики до 

вчинення дій, відповідальність за які передбачена чинним законодавством, 

глорифікація збройної агресії РФ та ін.) у відкритих джерелах мережі Інтернет. 

Таке документування здійснюється з дотриманням принципів протоколу Берклі, 

який окреслює стандарти пошуку, збирання, зберігання, перевірки та аналізу 

контенту із соціальних мереж та інших опублікованих в Інтернеті фотографій, 

відео, карт, схем тощо.  

Таким чином, можна зробити висновок, що вдосконалення інформаційних 

технологій створює сприятливі умови для масового поширення пропаганди та 

дезінформації, а зазначені тенденції у свою чергу обумовлюють необхідність 

розробки дієвих методів протидії зазначеній протиправній діяльності. 
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ЩОДО ДЕРЖАВНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Чинний Закон України «Про запобігання корупції» встановлює лише чотири 

державних спеціально уповноважених суб’єктів запобігання корупції. Це – 

органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України і Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Між тим, перелік державних суб’єктів, які в тих чи інших межах здійснюють 

запобігання корупції, значно ширший. Пропонується виділяти, окрім 

вищевказаних, також державні спеціалізовані суб’єкти запобігання корупції, 

державні неспеціалізовані суб’єкти запобігання корупції та держані суб’єкти 

запобігання корупції загальної компетенції. 

До групи державних спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції слід 

віднести: 

– Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів як центральний орган 

виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може 

бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління 

активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про 
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визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які 

конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в 

дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;  

– Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований 

суд у системі судоустрою України, завданням якого є здійснення правосуддя 

відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою 

захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними 

кримінальних правопорушень та судового контролю за досудовим 

розслідуванням цих кримінальних правопорушень, дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про 

визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, 

передбачених законом, у порядку цивільного судочинства; 

– Державне бюро розслідувань як державний правоохоронний орган, на який 

покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та 

розслідування кримінальних правопорушень. До завдань Державного бюро 

розслідувань відповідно до ст. 216 КПК України, у тому числі відноситься і 

розслідування злочинів, вчинених Директором Національного антикорупційного 

бюро України, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, 

його заступником, а також службовими особами Національного 

антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора – 

керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими 

прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли 

досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів 

підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро 

України; 

 – Раду національної безпеки і оборони України, яка відповідно до п. 8 ч. 1 

ст. 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» 

повинна координувати і контролювати діяльність органів виконавчої влади з 
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протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю 

з питань національної безпеки і оборони; 

– уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції, які з метою організації та здійснення антикорупційних 

заходів утворюються (визначаються) відповідно до ст. 131 Закону України «Про 

запобігання корупції» у більшості державних органів влади і управління, судових 

органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери 

управління державних органів. 

До групи державних неспеціалізованих суб’єктів запобігання корупції слід 

віднести контрольні та наглядові органи, які відстежують рух грошових коштів, 

нерухомості, інших матеріальних чи нематеріальних активів фізичних та 

юридичних осіб, тобто те, що може бути об’єктом неправомірної вигоди при 

вчиненні корупційних правопорушень. На них законодавством не покладається 

прямий обов’язок займатися запобіганням корупції, але в силу специфічної 

діяльності таких органів вони можуть виявляти корупційні правопорушення і, 

безумовно, повідомляти про них спеціально уповноважених суб’єктів 

запобігання корупції. До таких органів слід, зокрема, віднести: 

– Державну службу фінансового моніторингу України,  

– Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;  

– Рахункову палату;  

– Фонд державного майна України;  

– Антимонопольний комітет України,  

– Національний банк України. 

Така позиція підтверджуються і положеннями ст. 19-2 «Взаємодія 

Національного бюро з іншими державними органами» Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України», де зазначається, що Національне 

антикорупційне бюро України взаємодіє з вказаними органами, а ці органи 

повинні передавати Національному антикорупційному бюро України одержувані 
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при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, 

відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або 

використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування 

кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України.  

Перелік таких органів не є вичерпним і може змінюватися чи доповнюватися 

в залежності від змін у чинному законодавстві щодо системи контролюючих і 

наглядових органів та їх функціональних повноважень. Зокрема, ст. 19-2 Закону 

України «Про Національне антикорупційне бюро України» вказує і на інші 

державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням 

фізичними і юридичними особами законодавства України та за зверненням 

Національного антикорупційного бюро України зобов’язані проводити у межах 

своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням 

законодавства України фізичними та юридичними особами. 

До цієї групи суб’єктів слід віднести і новостворене Бюро економічної 

безпеки України. Наразі Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» 

встановлює статус цього органу як центрального органу виконавчої влади, на 

який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на 

функціонування економіки держави, і до його завдань, відповідно до вказаного 

Закону, теж не відноситься запобігання корупції. Але, у зв’язку з виключенням 

спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Служби безпеки України з числа спеціально уповноважених суб’єктів 

запобігання корупції та перерозподілу підслідності, певна частина повноважень 

цього органу вже перейшла до Бюро економічної безпеки України і, найближчим 

часом ще збільшиться у зв’язку зі зміною правового статусу Служби безпеки 

України. Економіка держави – це теж, у тому числі, і рух грошових кошів, 

нерухомості та інші активів фізичних та юридичних осіб, тобто те, що теж може 

бути об’єктом неправомірної вигоди при вчиненні корупційних правопорушень. 
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І, у даному випадку, Бюро економічної безпеки України безумовно буде їх 

виявляти і повинно передавати для розслідування відповідним антикорупційним 

органам. 

До цієї групи, на нашу думку, слід також віднести і Національне агентство 

України з питань державної служби, як центральний орган виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в органах 

державної влади, інших державних органах, їх апараті або секретаріаті, адже всі 

державні службовці відносяться до суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції (підпункт «в» пункту 1 ч. 1 ст. 3). При 

перевірці громадян до вступу на державну службу, або уже у процесі їхньої 

діяльності на посадах державних службовців, цей орган також може 

встановлювати ймовірність та/або факти вчинення корупційних правопорушень. 

До групи суб’єктів запобігання корупції загальної компетенції слід віднести 

органи законодавчої і виконавчої влади різного рівня, які, в силу обсягу своїх 

владних загальнодержавних повноважень, мають право приймати рішення з 

питань запобігання корупції, розробляти відповідні заходи з питань запобігання 

корупції і контролювати їх виконання щонайменше у певних органах чи на 

певній території Це: 

– Верховна Рада України,  

– Президент України,  

– Національна рада з питань антикорупційної політики,  

– Кабінет Міністрів України,  

– міністерства,  

– центральні органи виконавчої влади,  

– місцеві органи виконавчої влади.  

За Законом України «Про запобігання корупції» (ст. 62), до цієї групи слід 

також включити державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у 
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яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 

п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за 

цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень, та юридичні особи, які є 

учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт 

дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.  

До цієї групи слід також віднести і місцеві суди, які відповідно до ст. 22 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розглядають цивільні, 

кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні 

правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, у 

тому числі і переважну частину справ щодо корупційних правопорушень. 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЗЛОЧИННІСТЮ 

 

Організована злочинність є поширеним явищем, яке пустило своє коріння в 

усі сфери функціонування держави, завдавши величезної шкоди її розвитку. 

Тому подолання цього явища перетворюється у надзвичайно складну проблему, 

яка становить загрозу розвитку держави, стабільності і безпеці суспільства, 

сприяє підриву демократичних інститутів і цінностей [1]. Особливої актуальності 

зазначене набуває нині, коли в України діє правовий режим воєнного стану, та 

рівень злочинності значно зростає. 

Організована злочинність - це прояв злочинності як соціального явища, що 

полягає у вчиненні злочинних діянь окремими особами або їх об’єднаннями, які 

знаходяться між собою у стані взаємодії з приводу вчинення зазначених діянь та 

отримання від них матеріального або іншого зиску[2, с.205]. З початком 

повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави 
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організована злочинність набула нових обертів та видів. Тому національні 

органи, які мають протистояти такому явищу, як організована злочинність 

змушені винаходити нові шляхи до боротьби з нею.  

Формується поняття політики в сфері боротьби зі злочинністю як 

генеральної лінії внутрішньої політики Української держави, що визначає 

основні напрямки, цілі, способи впливу на злочинність шляхом формування 

кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства, регулювання практики їх застосування, а також розробки і 

реалізації заходів, спрямованих на попередження злочинів [3, с.26]. Мають 

створюватись нові стратегії протидії, практики виявлення організованих груп, 

вдосконалюватись законодавство у цій сфері тощо.  

На сьогоднішній день в Україні розроблено основні підходи до розуміння 

змісту науки політики в сфері боротьби зі злочинністю, створені умови для 

розробки її доктрини та законодавчої концепції реалізації. Теорія кримінально-

правової політики в Україні отримали достатню розробку, яка дозволила 

сформувати її доктрину. Здійснюється розробка її теоретичних основ за 

окремими напрямами, аналіз ряду приватних проблем. Це відкриває можливості 

для розробки і прийняття на законодавчому рівні концепції кримінально-

правової політики України на середньогодинну (10-річну) перспективу [3, с.19]. 

Але, на наш погляд, треба розробляти такі концепції боротьби, які більш 

ефективно будуть використовуватись під час практичної діяльності 

працівниками національної поліції України.  

Варто погодитись із тим, що серед першочергових завдань держави є 

викриття організованих злочинних груп і припинення їх дій, підвищення 

ефективності боротьби із законспірованими злочинними співтовариствами, що 

використовують міжнаціональні конфлікти, пов’язаними з «тіньовою» 

економікою, а також зі злочинними групами за кордоном. Перед 

правоохоронними органами стоїть завдання доведення існування організованої 
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злочинності, а не доведення окремих видів чи злочинів [1]. Ми переконані, що 

для повноцінної боротьби із організованою злочинність, в першу чергу варто 

удосконалювати саме кадровий апарат правоохоронців, задля уникнення 

випадків корупційних проявів покращувати їх фінансування, матеріально-

технічну базу тощо.  

На наш погляд досить правильним є визначення проблемних питань в 

практичній діяльності структурних підрозділів Національної поліції України, які 

протидіють організованій злочинності, надане О.Ю. Бусолом. До таких 

науковець відносить:  

1. Неможливість доступу до онлайн ресурсів, месенджерів (Viber, 

Whatsapp, Telegram), використовуваних особами, які є учасниками ОГ і ЗО й 

причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Інформація, яку може 

бути отримано завдяки доступу до зазначених ресурсів, може слугувати доказом 

у кримінальному провадженні [4, с.66]. Нині досить актуальним є використання 

зазначених месенджерів, адже злочинці використовуючи секретні чати 

здійснюють свою незаконну діяльність, однак на практиці, нажаль дуже складно 

отримати доступ до таких чатів. 

2. Категорія осіб, які мають найвищий статус у злочинній ієрархії – 

«злодій в законі». Маючи авторитет і впливовість у кримінальному середовищі, 

на території України створюють підконтрольні їм організації, які вчиняють тяжкі 

й особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Причиною цього є лояльне 

законодавство, яке дає змогу іноземцям безперешкодно отримувати членам ОГ і 

ОЗГ громадянство України, інші документи, які надають право перебувати на 

території нашої держави. Цьому безпосередньо сприяє корупція в органах 

державної влади. [4, с.66]. Тому на наш погляд потрібно вдосконалювати 

національне законодавство та підвищувати кримінальну відповідальність за 

корупцію та створення, участь та незаконну діяльність організованих груп.  
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3. Брак доступу до низки інформаційно-аналітичних і пошукових 

систем державних органів, що унеможливлює ефективне виконання спеціальних 

завдань й аналіз отриманої інформації [4, с.66]. На наш погляд така ситуація 

суттєво погіршує рівень боротьби із організованою злочинністю та не надає 

можливості правоохоронцям проводити повне та всебічне розслідування. 

Організована злочинність є інструментом, що використовується 

спецслужбами іноземних держав для дестабілізації ситуації в Україні та завдання 

шкоди національній безпеці[5].Тому законотворці мають знаходити шляхи 

вдосконалення та посилення національного законодавства не лише у сфері 

кримінального права.  

Підсумовуючи, зазначимо, що на наш погляд, в умовах дії правового режиму 

воєнного стану таке явище, як організована злочинність не зникло, однак 

говорити про те, що рівень такого виду злочинності зріс ми не можемо, адже 

працівники правоохоронних органів нині активно здійснюють свою діяльність. 

Проте, відмітимо, що у правоохоронців залишаються проблеми пов’язані із 

повноцінним виявленням та розслідуванням організованих груп, про які ми вже 

зазначали. Тому ми пропонуємо законодавцям розширювати можливості 

правоохоронців у протидії організованій злочинності, зокрема шляхом надання 

технічних можливостей проведення тих чи інших оперативної технічних заходів 

та негласних (слідчих) розшукових дій. 
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Маньковський Д.В.,  

 

Директор Територіального управління  

Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава 

 

 

СТАН ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

 Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на 

який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, 

розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його 

компетенції. 

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень вчинених: 
- Президентом України, повноваження якого припинено; 

- Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України; 

- першим заступником та заступником міністра; 

- членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Антимонопольного комітету України; 

- Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України;  

- Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та 

заступником; 

- членом Центральної виборчої комісії; 

- народним депутатом України; 

- Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 

- Директором Національного антикорупційного бюро України; 

- Директором Бюро економічної безпеки України;  

- Генеральним прокурором, його першим заступником та заступником;  

- Головою Національного банку України, його першим заступником та 

заступником;  

- Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його 

заступником; 

- Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим 

заступником та заступником; 

- Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці 

Крим, його першим заступником та заступником;  

- радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України; 

- суддею; 

- працівником правоохоронного органу; 
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- особою, посада якої належить до категорії "А"; 

- службовими особами Національного антикорупційного бюро України; 

- заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

- проти встановленого порядку несення військової служби (військові 

кримінальні правопорушення), крім кримінальних правопорушень, 

передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України. 

Водночас, у зв’язку із початком широкомасштабної агресії рф, введенням 

воєнного стану та території України, слідчі та оперативні підрозділи ДБР 

зосереджені на вирішенні нових нетипових завдань, пов’язаних з цим викликів. 

Так, зокрема, пріоритетними напрямками ДБР є: 

- протидія злочинам проти основ національної безпеки; 

- протидія військових кримінальним правопорушенням (розшук і 

встановлення місць перебування осіб, які ухиляються від військової служби); 

- протидія корупційним проявам у правоохоронних органах; 

 

ТУ ДБР у м. Полтаві у 2022 році на пріоритетних напрямках роботи, 

визначених, досягнуто таких основних результатів: 

 

Протидія військовим кримінальним правопорушенням  

 

Статистичні показники у кримінальних провадженнях, зареєстрованих 

після 24.02.2022 за фактами вчинення військових злочинів 

 

 
Повідомлено 

про підозру 

осіб 

Розшукано 

осіб 

Скеровано до 

суду 

обвинувальних 

актів 

Тримання 

під 

вартою 

Ухвалені 

обвинувальні 

вироки 

Стаття 402 - 405 

ККУ 
111 48 20 62 55 

Стаття 407 - 409 

ККУ 
543 451 117 158 212 

Стаття 427, 429 

ККУ 
- - - - - 

Інші військові 

кримінальні 

правопорушення 
57 18 4 - 20 

Всього  711 517 604 220 287 

 

Повернуто до військових частин для подальшого проходження служби – 

603 військовослужбовці. 
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Станом на 17.02.2023 перевіряється причетність до вчинення військових 

кримінальних правопорушень – 1996 осіб. 

 

На даний час у провадженні слідчих ТУ ДБР у м. Полтаві перебуває 2244 

кримінальні провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень, 

проти встановленого порядку несення служби, що складає навантаження у 44 

кримінальні провадження на одного слідчого. 

У цей же час загалом здійснюється досудове у 3715 кримінальних 

провадженнях, відповідно навантаження на одного слідчого становить 73 

кримінальні провадження. 

 Вищевказані обставини зумовлені насамперед недостатньою штатною 

чисельністю слідчих та обмеженою граничною чисельністю працівників ДБР.  

 З урахуванням викладеного та особливостей регіонів, зокрема, Харківської 

та Дніпропетровської області, на даний час існує об’єктивна необхідність 

збільшення граничної чисельності ДБР та штатної чисельності ТУ ДБР у  

м. Полтаві. 

  Попри це, ТУ ДБР у м. Полтаві системно протидіє випадкам масової 

непокори у підрозділах ЗСУ. У результаті отримання працівниками ТУ ДБР у м. 

Полтаві інформації про те, що на Дніпропетровщині 76 військовослужбовців 

одного із окремих стрілецьких батальйонів відмовилися виконувати бойове 

розпорядження командира, вжито ряд дієвих заходів, за наслідками яких, 

військовослужбовці змінили своє рішення та погодилися виконувати бойове 

розпорядження командира про що подали відповідні рапорти та повернулися до 

виконання бойових задач. 

 Разом із цим, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України 

заступнику військового комісару одного із районних територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки, який у відкритій формі відмовився 

виконати наказ командувача військ оперативного командування.  

Також, ТУ ДБР у м. Полтаві протидіє кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються військовослужбовцями відносно цивільного населення. 

Працівниками управління заатримано та повідомлено про підозру за ст. 433 та ст. 

115 трьом співробітниками підрозділу ГУР МО (спецпідрозділ «Кракен») за 

фактами вчинення насильства відносно цивільного населення та вбивства 

мешканця міста Харкова. 

ТУ ДБР у м. Полтаві відповідно до наданих Законом України «Про Державне 

бюро розслідувань» здійснює інформаційно-аналітичні заходи щодо 

встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та 

інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Державного 

бюро розслідувань.  

 За результатами вжитих заходів встановлено основні причини та чинники 

вчинення кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несенення 

служби, зокрема: 
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 - неналежене проведення військово-лікарської комісії у зв’язку з чим до лав 

ЗСУ мобілізують осіб з хронічними захворюваннями (туберкульоз; ВІЛ; 

онкологічні захворювання; розлади психіки та розлади поведінки; інфекційні 

ураження травної системи та шкіри). Вказані обставини в подальшому 

унеможливлюють притягнення осіб до кримінальної відповідальності. 

 - відсутність систематичної роботи з професійно-психологічного вивчення і 

психофізіологічного обстеження громадян, які призиваються на військову 

службу під час мобілізації. У зв’язку з чим, відповідальними особами належним 

чином або взагалі не проводитися робота з виявлення осіб, які морально не 

підготовлені (слабкі) або мають відповідні психологічні захворювання чи схильні 

до психічних розладів, що призводить до негативних наслідків. 

 - неякісна перевірка мобілізованих, які раніше притягувались до 

кримінальної чи адміністративної відповідальності, перебувають під слідством 

чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, 

венерологічних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-

профілактичних закладах, що негативно впливає на загальну боєздатність ЗСУ. 

 - некомпетентність деяких командирів в лавах ЗСУ, що викликано передусім 

відсутністю досвіду командування в зоні проведення бойових дій, небажанням 

командирів роз’яснювати суть бойових розпоряджень та наказів особовому 

складу, що призводить до відмови виконувати накази та залишення 

військовослужбовцями бойових позицій, що безпосередньо впливає на бойовий 

дух в підрозділах, призводить до втрат особового складу. Також впливає 

необізнаність в оперативній обстановці на конкретній ділянці фронту, тобто 

відсутність даних про сусідні військові підрозділи, які здійснюють прикриття чи 

бойову підтримку вогнем. 

 - тривалий термін перебування та відсутність ротацій підрозділів, які з 

початку збройної агресії російської федерації приймають активну участь в 

бойових діях. Ситуація ускладняється тим, що іноді зміна місця перебування 

пов’язана не з відправкою на відпочинок, а з передислокацією на ще більш 

важливий напрямок. 

Указані фактори суттєво впливають на оперативну обстановку серед 

військовослужбовців ЗСУ, зокрема створюють передумови до негативного 

впливу на морально психологічний клімат та бойовий дух в підрозділах ЗСУ, 

сприяють зниженню рівня військової дисципліни, що в свою чергу виражається 

у відсутності належної внутрішньої комунікації командиріві підлеглих, 

невиконанні наказів командирів, небажанням подальшого проходження 

військової служби в ЗСУ та самовільного залишення військової частини або 

місця служби та дезертирства. 
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 У зв’язку із зазначеним, ТУ ДБР у м. Полтаві пропонує наступні способи 

вирішення вищевказаних проблем: 

- організація обов’язкового проходження якісної військово-лікарської 

комісії усіх без виключення осіб які вступають до лав ЗСУ, із залученням 

необхідних фахівців та наданням об’єктивних висновків щодо придатності особи 

до безпосередньої участі у бойових діях; 

- підвищення якості роботи працівників територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки. Ретельне вивчення кандидатів на вступ 

до лав ЗСУ, зокрема перевірка їх на предмет притягнення до кримінальної 

чи адміністративної відповідальності, перебування під слідством чи судом або 

на обліках в психіатричних, туберкульозних, венерологічних, наркологічних 

диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах; 

- організація якісного проходження підготовки військовослужбовців, 

у тому числі морально-психологічної, перед початком направлення до місць 

безпосереднього виконання бойових завдань; 

- організація системної робота з боку командного складу ЗСУ у напрямку 

докладного доведення до підпорядкованих військовослужбовців інформації про 

настання реальної та не відворотної кримінальної відповідальності за кожним 

фактом вчинення військового злочину; 

- приділення значної уваги командирів до належного, зрозумілого 

для підпорядкованого особового складу, доведення наказів та бойових 

розпоряджень; 

- налагодження комунікації між командиром та особовим складом, зокрема 

приділення уваги особистим проблемам військовослужбовців, у тому числі 

пов’язаних з їхнім здоров’ям та особистим життям; 

- забезпечення своєчасної ротація підрозділів з метою надання відпочинку 

та відновлення сил. 

Разом із цим, з метою підвищення ефективності запобігання та протидії 

кримінальним правопорушенням проти встановленого порядку несення служби 

пропонується: 

- внесення змін до ст. 41 КПК України шляхом доповнення переліку 

оперативних підрозділів органами Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України, оскільки підрозділами ВСП в повній мірі не реалізовуються 

повноваження, передбачені ст. 8 Закону України «Про Військову службу 

правопорядку у Збройних Силах України», зокрема, щодо розшуку і затримання 

військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця 

служби або не з'явилися в строк без поважних причин на військову службу, а 

також тих, які переховуються від органів досудового розслідування. Таким 
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чином, фактично робота зонального відділу ВСП зводиться лише до збору 

первісних матеріалів для реєстрації кримінального провадження; 

- внесення змін до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» та збільшення граничної чисельності ДБР до 3000 осіб з 

урахуванням на наявного навантаження; 

- включення ДБР до складу сектору безпеки і оборони, визначеного Законом 

України «Про національну безпеку України». 

Одночасно, в рамках протидії злочинності пропонуються наступні 

законодавчі зміни: 

- до переліку процесуальних витрат, визначених ст. 118 КПК України, 

додати витрати, пов’язані з врученням повідомлень та розміщенням повідомлень 

у ЗМІ. Оскільки із запровадженням інституту спеціального досудового 

розслідування, у тому числі щодо військових злочинів, значна частина витрат 

пов’язано з необхідністю здійснення повідомлень з використанням ЗМІ; 

- передбачити обшук особи за ухвалою суду у ст. 234,236 КПК України, 

оскільки існує необхідність обшуку свідків, які приховують докази у 

провадженні, огляду їх мобільних телефонів. Що не можливо реалізувати 

шляхом тимчасового доступу, без втрати зазначених відомостей; 

- усунути порушення рівноправності сторони захисту та обвинувачення та, 

передбачити можливість слідчого та прокурора оскаржувати рішення слідчого 

судді про скасування постанови про закриття кримінального провадження (ст. 

284, 307 КПК України). Вказане порушує принципи кримінального судочинства, 

що забезпечують рівноправність сторін, а також значна кількість випадків 

необґрунтованого скасування постанов про закриття кримінальних проваджень, 

без зазначення слідчих дій, які необхідно виконати слідчими; 

- посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про 

злочин (ст. 383 КК України), оскільки наявні масові випадки звернення до 

слідчих, а у подальшому до слідчих суддів із заявами, які очевидно не містяться 

відомостей про подію та склад злочину. З урахуванням відсутності можливості 

стороною обвинувачення оскаржувати рішення слідчого судді про зобов’язання 

зареєструвати такі заяви, непоодинокі випадки зазначених зловживань. 

Окремі приклади роботи ТУ ДБР у м. Полтаві 

 У рамках протидії зловживанням у митній сфері ТУ ДБР у м. Полтаві 

викрило на оборудках 11 полтавських митників, серед яких начальник 

Полтавської митниці та начальник митного посту, які у складі організованої 

злочинної групи завдали збиток на майже 8 млн гривень. 

 Діючи у складі ОЗГ, задля отримання неправомірної вигоди, систематично 

«дозволяли» імпортеру розмитнювати товари за заниженими цінами, які не 

відповідали ринковим та без належної перевірки митної вартості імпортованого 
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товару, з цією метою здійснювалась підробка документів із залученням ряду 

офшорних компаній. 

 На даний час, з метою відшкодування завданих збитків, накладено арешт на 

майно підозрюваних, серед іншого на домоволодіння у м. Києві, площею понад 

600 кв. м. та 4 квартири, розташовані у місті Полтаві. 

Викриття та розслідування злочинів проти основ національної безпеки. 

 

 З початку повномасштабного вторгнення ТУ ДБР у м. Полтаві розслідує 

понад 100 кримінальних проваджень за фактами вчинення державної зради та 

колабораційної діяльності. 

 За результатами досудового розслідування 

 - затримано 23 особи; 

 - повідомлено про підозру 60 особам, з яких: 

  - за ст. 111 КК України – 53 особи; 

  - за ст. 111-1 КК України – 6 осіб; 

  - за ст. 111-2 КК України – 1 особі. 

 - у 21 одному кримінальному провадженні обвинувальні акти скеровано до 

суду. 

 Також, у державній зраді викрито колишнього начальника Управління СБ 

України в Харківській області Романа Дудіна, який спільно з іншими 

співробітниками вищевказаного управління не вжив належних дієвих заходів 

щодо захисту міста Харкова та Харківської області з початку повномасштабної 

агресії російської федерації проти України, а також вчинив дії спрямовані на 

захоплення державної влади у місті Харкові та Харківської області. 

Слід відзначити, що проблемним питанням під час розслідування злочинів , 

передбачених статтею ст. 111-1 КК України є складність розмежування 

кваліфікації даного злочину із злочином, передбаченим ст. 111 КК України 

(державна зрада) у зв’язку із схожістю відповідних складів злочинів та 

відсутність із цього приводу законодавчого визначення або єдиної судової 

практики. 

 

Протидія постачанню та розповсюдженню наркотичних речовин серед 

військовослужбовців 

 

 Державне бюро розслідувань системно протидіє постачанню та 

розповсюдженню наркотичних речовин серед військовослужбовців. 

 У жовтні 2022 року працівники ТУ ДБР у м. Полтаві вилучили у Харкові 

понад 1,5 тонни соломки опійного маку, з якої можна було виготовити близько 100 

тисяч доз наркотиків вартістю не менше ніж 25 млн гривень. У подальшому під 

час проведення слідчо-оперативних заходів виявлено підпільний цех 

виготовлення наркотичних засобів, у ході обшуку якого вилучено ще близько 200 

кг сировини і розфасованого товару, а також спеціальне обладнання. 
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 У той же час на Дніпропетровщині викрито злочинну організацію, яка 

здійснювала незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» серед 

наркозалежних осіб міста Дніпра та Дніпропетровської області, до складу якої 

входить щонайменше цивільних 12 осіб, а також 4 діючі працівники поліції 

Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. У ході 

проведення спецоперації повідомлено про підозру 7 членам злочинної 

організації, у тому числі двом поліцейським, а також затримано 4 членів вказаної 

організації 

Також, працівники ТУ ДБР у м. Полтаві спільно із СБУ та Нацполіцією 

припинено діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну 

на території Дніпропетровської області, яка працювала під пририттям місцевого 

працівника поліції. Останній, також, забезпечував постачання складових для 

наркотичних речовин. 

Вказана нарколабораторія виготовляла у великих обсягах метамфетамін та 

інші наркотичні засоби. Виготовлену «продукцію» учасники угруповання 

розповсюджували за допомогою так званих «закладок». За попередніми 

оцінками, місячний оборот нелегальної лабораторії складав близько 5 млн 

гривень. Під час спецоперації правоохоронці провели обшуки в нарколабораторії 

та за місцем проживання учасників угруповання та вилучили спеціальне 

обладнання, речовини з яких виготовляли наркотики, готові наркотики, чорнові 

записи та готівку. 

 На початку лютого 2023 року працівниками ТУ ДБР у м. Полтаві викрито 

потужну міжрегіональну банду наркоторговців. Працівники ДБР у взаємодії з 

Нацполіцією провели масштабну спецоперацію з викриття злочинної групи з 

мільйонним оборотом, яка займалась поширенням наркотиків. Збут наркотиків 

був поставлений на потік в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших 

областях. Також зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових 

територіях. 

У ході спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків на території 3 

областей. Вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг 

синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає 

щонайменше 10 млн гривень.  Затримано 5 осіб, яким повідомлено про підозру у 

використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а 

також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів 

 Також, працівниками ДБР та співробітниками СБУ в ході спільної операції 

на Дніпропетровщині викрито потужну і розгалужену міжнародну злочинну 

організацію, яка у промислових масштабах виготовляла та збувала наркотичні 

речовини. Ділки намагалися реалізовувати «зілля» й у прифронтових районах. 



113 
 

 Прекурсори для виготовлення наркотиків дилери завозили контрабандою до 

Дніпра з однієї арабської країни. Виготовляли наркотики у кількох спеціально 

облаштованих лабораторіях, які були ретельно замасковані. Готовий продукт 

учасники групи продавали через сервіси поштових відправлень та особисто з рук 

в руки. 

 Під час проведення обшуків вилучено обладнання для виготовлення 

наркотичних речовин, майже 2 кг «метамфетаміну», а також гранати й автомат з 

набоями. Вартість вилучених наркотиків становить близько 4,5 млн гривень. 

 Разом із цим, цього тижня працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією в ході 

спецоперації у Запоріжжі виявили потужне виробництво наркотичних засобів з 

соломки опійного маку. Виробництво наркотичних речовин маскували у 

нежитлових приміщеннях та гаражних кооперативах. З цього підпільного 

«заводу» наркотики великими партіями відправляли замовникам по всій Україні. 

Під час обшуку у Запоріжжі вилучено близько тонни соломки, обладнання 

для фасування наркотичних засобів, вогнепальну та холодну зброю, чорнові 

записи наркоділків та затримано одного з організаторів виробництва. 

Продитія корупційним проявам у правоохоронних органах 

 

 В рамках боротьби з корупцією та протидії зловживанням – до суду 

направлено 41 обвинувальний акт щодо 56 осіб, серед яких:  

- 40 працівників Національної поліції України; 

- 1 працівник прокуратури; 

- 1 працівник Служби безпеки України; 

- 2 працівники Державної податкової служби України; 

- 2 працівники Державної прикордонної служби України;  

- 1 працівник Укртраснбезпеки; 

- 9 інших суб’єктів. 

Працівниками ТУ ДБР у м. Полтаві викрито та затримано одного із 

інспекторів Укртрансбезпеки у Сумській області, який із залученням 

кримінального авторитета системно отримував кошти від перевізника, за 

нестворення перешкод під час здійснення ним вантажних перевезень територією 

Сумської області. 

Завдяки принциповій позиції працівників ТУ ДБР у м. Полтаві, незважаючи 

на опір з боку представників місцевої прокуратури та суду, посереднику 

повідомлено про підозру та оголошено у розшук. 

Водночас, під час проведення обшуку в останнього, вилучено більше 3 млн 

гривень готівкових коштів на які накладено арешт. 

Також, працівники ТУ ДБР у м. Полтаві затримали під час одержання 

неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів США прокурора однієї з 

окружних прокуратур Харківської області.  
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Гроші посадовець вимагав у колишнього правоохоронця, який перебуває під 

слідством за катування, перевищення влади та службове підроблення ще з 2014 

року. Під час передачі неправомірної вигоди прокурора затримано «на 

гарячому». 

 

Документування злочинів військових РФ у місті Тростянець, Сумської 

області 

У квітні 2022 року після деокупації Збройними Силами України 

працівниками ТУ ДБР у м. Полтаві у взаємодії з іншими правоохоронними 

органами здійснювалось документування військових злочинів рф у місті 

Тростянець, Сумської області. 

За цей час: 

- оглянуто понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками 

міста.  

- встановлені місця розташування бойових частин агресора та вогневі 

позиції, з яких велися обстріли.  

- вилучені документи та особисті речі російських військових.  

- вилучено плани наступу росіян, які дають чітке розуміння, що вони дійсно 

планували захопити Україну за 3 доби. 

Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів 

інфраструктури міста зс рф, слідчі виявили сотні навмисно пошкоджених 

житлових будинків та цивільні об'єктів Тростянця. 

У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Це 

місця, куди мирне населення, переважно чоловіків, силою доставляли, де їх 

катували. Від тортур люди помирали. У цих катівнях було знайдено кийки, 

наручники, металеві кліщі й одяг постраждалих зі слідами крові, а також речі 

солдат, які безпосередньо брали участь у катуваннях мирних громадян.  

Катівні були у великих підвальних приміщеннях у промислових зонах . У 

цих підвалах людей приковували до труб і катували.   

Серед іншого проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей. 

У ході роботи працівники ДБР знешкодили кілька вибухонебезпечних 

предметів та передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю та 

боєприпаси. 

Під час документування злочинів російських військових вдалося встановити 

військовослужбовців з 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської 

мотострілецької дивізії. Вони фактично в притул розстріляли приміщення 

районної лікарні. 

За результатами проведеного розслідування 2 військовослужбовцям рф 

повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України та обвинувальний акт у жовтні 

2022 року скеровано до суду. 

Враховуючи зазначене та виклики, спричинені широкомасштабним 

вторгненням зс рф на територію України, введенням воєнного стану, частковою 
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окупацією Сумської та Харківської областей, проведенням бойових дій на цих 

територіях, слід зазначити, що ТУ ДБР у м. Полтаві у період воєнного стану 

вжито дієвих організаційних та практичних заходів, з метою протидії 

злочинності, а також якісного та своєчасного виконання завдань, визначених 

Законом України «Про Державне бюро розслідувань». 
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 провідний науковий співробітник 

МНДЦ при РНБО України 

  

ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ РЕЄСТРУ 

ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 ТА НЕОБХІДНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЇХ ВИЗНАННЯ 

На сьогодні Україна входить до «зони ризику» виникнення й ескалації 

проявів тероризму. Головною й безпосередньою причиною для його поширення 

в державі є повномасштабна збройна агресія РФ. Дії держави-агресора РФ та 

підконтрольних їх незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР» (у т.ч. 

систематичні обстріли цивільних об’єктів та інфраструктури, що спричиняють 

численні жертви серед цивільного населення, здійснення диверсій, створення 

перешкод у роботі спостерігачів міжнародних організацій, загроз їх життю і 

здоров’ю), характеризуються у міжнародній правоохоронній практиці 

 як терористичні. Водночас вказані організації досі не визнані терористичними. 

Окрім того, Україна розглядається більшістю міжнародних терористичних 

(МТО) та релігійно-екстремістських організацій (РЕО) як «навчальний полігон» 

та транзитна територія для переправлення своїх бойовиків до зон збройних 

конфліктів, переховування учасників від правоохоронців інших держав, 

залучення та підготовки своїх прихильників, матеріального забезпечення 

протиправної діяльності [1, с. 181]. Сприяє присутності в Україні іноземних 

членів і прихильників МТО / РЕО й функціонування транзитних каналів 

нелегальної міграції з країн підвищеної терористичної активності до країн ЄС [2, 

с. 58].  

Враховуючи надзвичайну актуальність питання організації належної 

протидії функціонуванню на території держави представництв МТО / РЕО та 
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терористичних організацій, сформованих в Україні, діяльність яких ще не 

вийшла на міжнародний рівень, вкотре постало на порядку денному питання про 

визнання організацій терористичними та формування відповідного реєстру.  

Результати аналізу вітчизняного законодавства свідчать про відсутність 

належного нормативно-правового регулювання порядку визнання організацій 

терористичними   та   формування   реєстру   таких   організацій,  що  не  дозволяє 

вживати ефективних заходів реагування на протиправну діяльність, зокрема 

МТО. 

Адже наразі наявний загальний правовий механізм, визначений у ст. 24 

Закону України «Про боротьбу з тероризмом», не забезпечує об’єктивних потреб 

оперативного визнання терористичними організаціями ані т.зв. «ДНР» / «ЛНР», 

які з 2014 року здійснюють терористичну діяльність на території України, ані 

політичних партій, громадських об’єднань та рухів, які мають статус 

зареєстрованих юридичних осіб та радикалізувалися в процесі здійснення 

статутної діяльності, ані окремих груп громадян, які здійснюють екстремістську 

діяльність та умисно не формалізували свій статус в державі. 

Вищевказаний механізм не може бути реалізований через відсутність 

відповідних процедур у КАС і КПК України та неодноразове переформатування 

судової системи України в рамках низки судових реформ. Також законодавством 

не визначено орган державної влади, до повноважень якого відноситиметься 

право звернення до суду, підсудність таких справ, можливу доказову базу, 

процедуру розгляду судами тощо.  

Також законодавством не визначено: 1) перелік підстав для ініціювання 

процедури визнання організації терористичною та заборони її діяльності на 

території України; 2) юрисдикцію суду, до компетенції якого буде віднесено 

розгляд справ про визнання організації терористичною та заборони її діяльності 

на території України; 3) суб’єкт (суб’єкти), уповноважений (-і) ініціювати судову 
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процедуру визнання організації терористичною та заборони її діяльності; 

4) особливий порядок кримінального провадження щодо таких організацій.  

Відсутність повноцінного порядку визнання організації терористичною 

унеможливлює застосування й інших положень ст. 24 Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом», які передбачають правові наслідки для організації, 

визнаної за рішенням суду відповідальною за вчинення терористичного акту 

(підлягає ліквідації, а належне їй майно конфіскується).  

Окрім того, потребує уточнення і доповнення перелік ознак (критеріїв) 

терористичної організації, закріплений у ст. 1 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом», оскільки законодавче визначення терористичної організації 

сформульоване виключно через призму наявних кримінально-правових підходів 

та не передбачає можливої наявності / відсутності у такої структури визначеної 

законодавством організаційно-правової форми, статусу юридичної особи та 

державної реєстрації. 

Таким чином, необхідно на рівні закону повністю унормувати порядок 

визнання організацій терористичними та формування відповідного реєстру, що 

забезпечуватиме належні умови для протидії їх діяльності в Україні. 

Необхідність підготовки законопроекту щодо порядку визнання організацій 

терористичними та правових наслідків такого визнання було визначено у п. 1 

рішення РНБО України від 29.12.2020 «Про результати проведення огляду 

загальнодержавної системи боротьби з тероризмом» (уведено в дію Указом 

Президента України від 29.12.2020 № 598). Відповідно потребу розробки 

законопроекту щодо порядку визнання організацій терористичними, 

встановлення переліку обмежень, які застосовуються до таких організацій, 

механізму їх оскарження та виключення організацій з відповідного переліку 

передбачено Планом заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в 

Україні, затвердженим розпорядженням КМ України від 05.01.2021 № 7-р. 
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Після тривалих дискусій з урахуванням пропозицій СБУ та інших 

зацікавлених державних органів групою депутатів ВР України підготовлено 

проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення боротьби з тероризмом» від 05.05.2022 № 7349 [3]. 

Законопроектом пропонується внести зміни у т.ч. до Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом», які передбачають принципову зміну підходів до 

визначення терористичних організацій (ст. 1), формування реєстру таких 

організацій, встановлення порядку їх включення (виключення) до (з) такого 

реєстру (ст. 24), а також визначення юридичних наслідків включення 

терористичних організацій до такого реєстру (ст. 24-1). 

Разом з тим, розробники законопроекту не встановлюють чітких критеріїв 

для такого визнання (лише «наявність обґрунтованих підстав вважати, що 

організація планує або здійснює терористичну діяльність, в т.ч. за кордоном, та 

створює загрозу національній безпеці України») та не передбачають 

регламентації таких процедур, на відміну від чинних норм законодавства 

(встановлюють судовий порядок), а лише зазначають, що це відбувається за 

рішенням РНБО України шляхом включення до відповідного реєстру таких 

організацій (ст. 24 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»). 

Тобто авторами законопроекту в якості порядку визнання організації 

терористичною фактично запропоновано використовувати вже існуючий т.зв. 

«санкційний» механізм, застосування якого викликало неодноразову критику з 

боку як вітчизняних, так і міжнародних експертів, й отримало правову оцінку 

українських судів (т.зв. «справи контрабандистів») [4]. 

Адже єдиним правовим наслідком визнання організації терористичною 

запропоновано застосування щодо неї санкцій (ст. 24-1 Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом»), передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції», 

перелік яких пропонується доповнити (заборона діяльності в Україні; заборона 

публічної демонстрації та використання символіки терористичних організацій і 
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груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), 

блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для 

зазначених цілей). Однак такі зміни не пепредбачають ані ліквідації 

терористичних організацій, ані конфіскації їх активів, визначених у ст. 24 Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом», оскільки такі міри можуть бути 

застосовані за рішенням суду. 
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КОРУПЦІЯ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ  

ПІД ЧАС ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ 

Актуальність роботи. В Україні корупція стала чинником, що реально 

загрожує національній безпеці та конституційному ладу держави, перешкоджає 

імплементації належних антикорупційних норм в сучасне українське 

законодавство, створює перешкоди для європейській інтеграції України. 

В України рівень корупції є досить високим, незважаючи на те, що було 

багато змін, які стосуються антикорупційного законодавства, антикорупційної 

експертизи. Протягом останніх років активно змінювалось законодавство для 

приведення його у відповідність до європейських норм та у сфері нормативно-

правового забезпечення протидії корупції зроблено вже досить багато та ще 

багато законопроектів планується додати, змінивши вже існуюче антикорупційне 

законодавство. Варто відзначити, що не завжди такі зміни приводять до 

позитивних результатів. З позитивних результатів є те, що Україна піднялась в 

рейтингу країн з низьким рівнем, посиливши своє становище у декілька позицій. 

Термін «корупційний злочин» є визнаним і широковживаним у юридичній 

науці і практиці багатьох держав світу, в тому числі тих, які виникли на теренах 

колишнього СРСР і правові сис теми яких є близькими до правової системи 

України [ 3,с.128]. 

Проте слід наголосити, що ефективна протидія корупції неможлива без 

глибокого та послідовного наукового забезпечення, насамперед без об’єктивного 

аналізу факторів корупції та реальної оцінки здійснюваних заходів. 
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Проблематика впровадження нових змін до антикорупційного 

законодавства хоч і була досліджена, але не настільки наскільки це було б 

можливо. Неналежна наукова оцінка та оцінка фахівців антикорупційної сфери 

сприяють розвитку рівня корупці. 

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність. 

Відповідно до ст.3 цього ж закону, військові посадові особи Збройних Сил 

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім 

військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових 

навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму 

складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової 

підготовки є суб’єктами на яких поширюється дія цього нормативно-правового 

акту. 

У загальному для корупції характерні такі риси: регулярність, 

систематичність отримання винагороди; включення посадової особи в діяльність 

організованих злочинних груп. 

Корупція вирізняється наступними ознаками: 

1) залежність рівня та форм корупції від загального стану формування 

демократичних інститутів; 

2) несистемне, часто науково необґрунтоване реформування основних 

інститутів (адміністративні процедури, податкова система, регуляторна 

діяльність держави, розв’язання соціальних проблем тощо); 

3) набуття корупцією ознак системного явища через ураження життєво 

важливих інститутів суспільства та перетворення її на функціонально важливий 

спосіб їх існування; 
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4) неефективність політичних ініціатив у сфері боротьби з корупцією; 

5) зміцнення в суспільстві стереотипів терпимого ставлення до корупції, 

поєднання в масовій свідомості визнання суспільної шкоди корупції і готовності 

обирати корупційні шляхи 

розв’язання проблем, що призвело до нездатності громадян брати активну 

участь в антикорупційних діях; 

6) ураження корупцією органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування; 

7) слабкість інститутів громадянського суспільства[2, с. 10]. 

Кримінальний кодекс України передбачає такі склади корупційних злочинів: 

-зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 

особи приватного права (ст. 364-1) 

- зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги  

(ст. 365-2) 

- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою (ст. 368) і т.д. 

Це не весь вичерпний перелік корупційних правопорушень, які вчиняються 

військовими посадовими, є й інші які можуть проявлятись в різних формах, в 

тому числі перевищення своїх службових обов’язків. 

За час війни активізувалась й злочинність в сфері військової корупції. 

Військові посадовці, незважаючи на правовий режим воєнного стану, 

продовжували і продовжують викрадати кошти застосовуючи різні методи для 

незаконного збагачення.  

Також з 24 лютого було закрито доступ до всіх публічних на той момент 

даних. Це вплинуло на громадський контроль, зокрема, у публічних закупівлях. 

Під час повномасштабної війни Кабмін дозволив укладати прямі договори, 

нехтуючи конкуренцією. Як наслідок, кількість оприлюднених контрактів 

зменшилася у порівнянні з попередніми роками. 
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Водночас відстежувати статки державних службовців після 24 лютого стало 

практично неможливо так як реєстр електронних декларацій також зупинив свою 

публічну роботу. Багато факторів свідчать про те, що рівень злочинності у 

військовій сфері зріс, адже у багатьох режим правового режиму воєнного стану 

свідчить про беззаконність та безкарність, але це не зовсім так. Держава 

намагається якомога ефективніше врегулювати питання, які стосуються корупції, 

в тому числі у військових та правооохоронних органах під час воєнного стану. 

Вищесказане повною мірою стосується і нашої держави, оскільки Україна є 

повноцінним суб’єктом політичного процесу і змушена прийняти офіційні та 

неформальні правила геополітичних стратегій. На жаль, зовнішні виклики 

доповнюються внутрішніми проблемами, пов’язаними з корупцією як 

девіантною формою соціальної поведінки. На переконання дослідників даного 

питання, корупція в сучасній Україні зросла до рівнів, які загрожують 

національній безпеці, 

Оскільки суспільство усвідомлює, що слабка державність та корупція 

пожирають усі державні інститути, довіру суспільства до влади. Тобто логіка 

така: якщо держава слабка, вона не здатна захищатися [3, с. 10]. Корупція 

відчувається у всіх сферах суспільного життя: економічній, соціальній, 

політичній, духовній.  

Таким чином пропоную: 

-проаналізувати військові корупційні кримінальні правопорушення, 

системно та комплексно вивчати питання, що стосуються корупції в Збройних 

Силах України; 

-запровадити «прозорі» інститути публічних закупівель з урахуванням 

потреб та вимог правового режиму воєнного стану;  

-повернути декларування військових посадових осіб не у відкритому доступі 

а для забезпечення можливості перевірки посадовими особами САП та НАБУ 

дослідження відомостей у деклараціях чиновників. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕВІ, 

ОБРАЗУ ЙОГО ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ  

 

З початком повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію 

України, введенням воєнного стану в державі одним із актуальних питань 

постало правовий аспект захисту військовослужбовців в сучасних умовах. 

У березні 2022 року Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за 

виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» від 03 березня 

2022 р. № 2110-IX було доповнено Кримінальний кодекс України (далі – ККУ) 

доволі важливою на даний момент статтею 4351 за назвою  «Образа честі 

і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю», яка розміщена 
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у  розділі XIX «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)» [1]. 

Проте, із запровадженням такої норми є низка питань, які потребують 

правового обговорення та прийняття відповідних рішень. 

Так, при притягненні до кримінальної відповідальності за ст.4351 ККУ 

виникають певні труднощі щодо визначення суб’єкта правопорушення.  

Так, відповідно до ч 2. ст.401 ККУ відповідальності за вчинення 

правопорушень цього розділу підлягають військовослужбовці Збройних Сил 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також 

інші особи, визначені законом [2, ч.2 ст.401]. Особи, які не належить до категорії 

зазначених осіб не може бути виконавцем вказаних правопорушень, а лише його 

співучасником. Виникає питання: за образу честі і гідності, погрозу вбивством, 

насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцеві, 

який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії рф, його близьким родичам чи членам сім’ї 

підлягають лише військовослужбовці/ військовозобов’язані/ резервісти? Якщо 

так, то яким же чином вирішувати питання щодо притягнення до кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила вказане правопорушення не відноситься до 

зазначеної категорії осіб (суб’єктів) та вчинила його винятково одна?  

Не менш важливим є також питання притягнення до кримінальної 

відповідальності за ст.4351 ККУ після припинення збройної агресії рф, а також 

після скасування воєнного стану. У статті прямо передбачена відповідальність 

виключно за дії, вчинені щодо військовослужбовця, який здійснює заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї [2 ст.435-
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1]. Тобто, в мирний час притягнення до кримінальної відповідальності є 

фактично неможливим. У зв’язку з цим є питання доцільності унормування цієї 

статті та її визначення як кримінального правопорушення, яка по завершенню 

певних подій не матиме правових підстав застосування. 

Отже, проаналізувавши деякі особливості унормування кримінальної 

відповідальності за погрозу військовослужбовцеві, образу його честі та гідності 

в умовах збройної агресії рф проти України, можна зробити певні висновки. 

Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю як 

військове кримінальне правопорушення з урахуванням об’єктивних ознак 

правопорушення, мети його унормування не повною мірою відображає 

доцільність розташування вказаного кримінального правопорушення у  розділі 

XIX «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові кримінальні правопорушення) 

Для забезпечення належного правового захисту військовослужбовців 

заходами кримінально-правового впливу доцільно передбачити в ст.345 ККУ 

«Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст.350 

ККУ «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов&apos;язок» інші форми об’єктивних ознак щодо 

посягання на честь та гідність військовослужбовців, які на сьогодні унормуванні 

в ст.4351 ККУ. Положення ст. 4351 ККУ виключити як самостійне кримінальне 

правопорушення. 

  

Література: 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення 

забороненої інформаційної продукції: Закон України №2110-IX від 03.03.2022. 

URL: https://bit.ly/3JloPUu (дата  .02.2023). 
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2. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 

05.04.2001. Верховна Рада України. URL : bit.ly/3l99oog (дата звернення 

05.02.2023). 
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ЩОДО НАСЛІДКІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА ДАНИМИ ОФІЦІЙНОЇ 

КРИМІНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 

  

1. Дані офіційної статистики є важливим джерелом інформації про масові 

явища та процеси, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та 

інших сферах життя суспільства. В деяких випадках статистична інформація 

взагалі є єдиним джерелом даних, зокрема, це стосується оцінки наслідків 

кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. 

У цей же час, необхідно з обережністю ставитися до даних офіційної 

статистики щодо наслідків кримінальних правопорушень у сфері безпеки 

дорожнього руху. Так, аналізуючи зазначені дані слід враховувати як явище 

латентності, так й можливість спотворення статистичних даних зацікавленими 
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посадовими особами. Як справедливо зазначив професор Б. М. Головкін, 

державний орган, що поєднує організаційно-розпорядчі, оперативно-службові, 

контрольно-наглядові та інші управлінські повноваження, апріорі буде 

зацікавлений штучно покращувати показники своєї діяльності за напрямами 

виконання основних завдань, особливо в умовах реального погіршення рівня 

безпеки дорожнього руху [1, c. 156–157]. Дослідник вважає, що зростання 

невдоволення суспільства діями Національної поліції у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху і дратівлива реакція вищого політичного керівництва 

держави на цю ситуацію певним чином стимулюють центральний апарат МВС 

рятуватися від гучних відставок шляхом неправдивих звітів і часткової 

фальсифікації статистичних даних [1, c. 157]. 

2. Наслідки кримінальних правопорушень у сфері дорожнього руху певним 

чином фіксуються в кримінальній статистиці Офісу Генерального прокурора. 

Так, на наш запит була повідомлена така інформація про кількість потерпілих 

осіб від кримінальних правопорушень, передбачених ст. 286 Кримінального 

кодексу України (далі – КК України) (табл. 1). 

Табл. 1 

Кількість потерпілих осіб від кримінальних 

правопорушень, передбачених  

ст. 286 КК України, з 2013 по 2022 рр. 

Період 

Кількість потерпілих осіб від 

кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 286 КК України 

З них: 

загинуло 

2013 13610 2536 

2014 12430 2559 

2015 12430 2481 

2016 12833 2417 

2017 12088 2395 

2018 10260 2150 

2019 10408 2266 

2020 10130 2188 

2021 8755 1715 
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2022 7294 1476 

Відповідно до цих даних, за 10 років від порушень правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами, (ст. 286 КК України) постраждало 110 238 осіб, з яких 

22 183 загинуло. Враховуючи, що об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України, передбачає таку 

обов’язкову ознаку як настання суспільно небезпечних наслідків у виді 

спричинення потерпілому тілесного ушкодження (середньої тяжкості, тяжкого) 

або смерті, то приблизно 88 055 потерпілих отримали середньої тяжкості або 

тяжке тілесне ушкодження (різниця між загальною кількістю потерпілих та 

загиблими). 

Судово-медичне визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 

проводиться згідно з Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами 

України і Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень (далі – Правила), що були затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров&apos;я України від 17 січня 1995 р. № 6. 

Ознаками тяжкого тілесного ушкодження є (п. 2.1.1 Правил): (а) небезпека 

для життя; (б) втрата будь-якого органу або втрата органом його функцій; (в) 

душевна хвороба; (г) розлад здоров&apos;я, поєднаний зі стійкою втратою 

працездатності не менш ніж на одну третину; (д) переривання вагітності; (е) 

невиправне знівечення обличчя. В свою чергу, ознаками ушкодження середньої 

тяжкості (п. 2.2.1): (а) відсутність небезпеки для життя; (б) відсутність наслідків, 

що викладені в п.2.1.1. Правил; (в) тривалий розлад здоров&apos;я; (г) стійка 

втрата працездатності менш ніж на третину. 

3. Як бачимо, наслідки кримінальних правопорушень у сфері безпеки 

дорожнього руху є доволі суттєвими. І це лише дані про кількість потерпілих та 

загиблих. На жаль, офіційна кримінальна статистика не містять відомостей про 

матеріальні збитки, які зазнали потерпілі від порушень правил безпеки 
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дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами, тому їх можливо підрахувати лише шляхом проведення 

узагальнення судової практики. 

4. На останок, слід відмітити стабільну позитивну тенденцію до зниження 

кількості травмованих та загиблих від порушень правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, 

(ст. 286 КК України) за останні 10 років. Так, порівняно з 2013 р. у 2022 р. було 

зафіксовано на 46,4% менше потерпілих та на 41,8% загиблих. 

  

Література: 
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ПРОТИДІЯ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ РФ  

НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ  

  

Розуміння України як системи[1], та припущення, що рф є системнии 

об’єктом, дає підстави окреслити декілька важливих обставин щодо збройної 

агресії рф проти нашої держави.  

 1.Війна між Україною та країною-агресором є боротьбою державних 

систем.  

https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.252879
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2.У цій боротьбі кожна з систем впливає на іншу, намагаючись максимально 

нейтралізувати системні елементи та властивості свого супротивника.  

3.Цей вплив відбувається з використанням матеріальних, енергетичних та 

інформаційних ресурсів. 

4.Перебіг ві йни та її результат буде визначатись: обсягом задіяних ресурсів 

кожної системи; ефективністю їх системного використання щодо нейтралізації 

системних елементів та властивостей системи-супротивника; впливовістю 

наявних системних проблем. 

В контексті наведених обставин відповідно до наших 

напрацювань[2]  можемо стверджувати про впливовість явища корупції на 

функціонування обох держав, а відтак – і на перебіг війни.  

І в Україні, і в рф корупція визнається протиправним явищем.  Стаття 1 

закону України «Про запобігання корупції» [3] визначає корупцію як 

використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 

першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

Стаття ж 1 так званого «федерального закону»  «О противодействии 

коррупции»[4] визначає корупцією: а) зловживання службовим становищем, 

дача хабара, отримання хабара, зловживання повноваженнями, комерційний 

підкуп чи інше незаконне використання фізичною особою свого посадового 

становища всупереч законним інтересам суспільства та держави з метою 

одержання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна чи послуг 

майнового характеру, інших майнових прав для себе або для третіх осіб або 
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незаконне надання такої вигоди зазначеній особі іншими фізичними особами; б) 

вчинення діянь, зазначених у підпункті "а" цього пункту, від імені або на користь 

юридичної особи. 

Відповідно, в обох країнах реалізуються заходи протидії корупції Але 

показово, що у рейтингу Індексу сприйняття корупції від Transparency 

International за 2022 р. [5]  Україна мала 33 бали (116 місце рейтингу),  в рф – 28 

балів (137 місце). Відтак фактор корупції є більш проблемним для країни-

агресора - таким, що, зменшує боєздатність її армії.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ 

 

Сучасні війни ведуться в інформаційному просторі за допомогою 

специфічних інформаційних технологій. Інформаційний простір був  та 

залишається ареною, де застосовуються як інструменти захисту, так і нападу, а 

ефективність їх застосування напряму залежить від того, чий ресурс та 

пропаганда більш потужні. Тому в умовах кардинальних змін суспільного життя 

проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості, її захищеності від 

недостовірної інформації стає нагальною як в науковому, так і у прикладному 

аспектах.  

Аналізуючи масштаби дезінформації, фейків та різноманітнихі засобів 

маніпулятивного впливу, які використовуються при цьому, можна зробити 

висновок, що на сьогодні пересічний громадянин не в змозі повністю захистити 

себе від впливу всіх спрямованих на нього інформаційних атак, які є джерелом 

інформаційних загроз. Тому вкрай важливим та актуальним є питання протидії 

інформаційним впливам в епоху пострпавди, що особливо загострилося з 

розгортанням в Україні російсько-української війни. 

Після окупації Криму та з розгортанням військових дій на теренах Донецької 

та Луганської областей одночасно розпочалась активна законотворча діяльність 

в країні. В 2014 році Радою національної безпеки і оборони України було 

ухвалене рішення «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації 
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державної політики у сфері інформаційної безпеки України». Наступне рішення 

передбачає внесення змін до певних законів України шляхом «визначення 

механізму протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, в тому 

числі шляхом заборони ретрансляції телевізійних каналів» [1]. У 2017 році 

указом Президента України від 28 квітня 2017 року № 133/2017 [2] були 

заборонені деякі російські соцмережі, а саме 77 російських телеканалів 

припинили мовлення і як наслідок був створений єдиний бренд України 

«UKRAINE NOW», який просував актуальні та позитивні наративи про Україну 

за кордоном.  

Продовжуючи підтримувати ініціативи, у грудні 2021 року іншим указом 

Президента України було введено в дію рішення РНБО і затверджено Стратегію 

інформаційної безпеки. Стратегія окреслює проблематику питання з акцентом на 

необхідності протидії російській дезінформації; заявлені стратегічні цілі, а також 

поставлені завдання та передбачає заходи, спрямовані на розвиток і захист 

української культури, поширення українських позитивних наративів у контексті 

стратегічних комунікацій, а саме, збільшення рівня медіаграмотності населення, 

питання інформаційної реінтеграції тимчасово окупованого Криму і окремих 

районів Донецької та Луганської областей. Вже наступним кроком стало 

ухвалення «Стратегії кібербезпеки України» [3], яка розроблена з урахуванням 

міжнародних, зокрема й європейських безпекових стандартів, зокрема 

передбачала можливість запровадження санкцій за проведення кіберзлочинної 

діяльності, участі у її здійсненні. 

Створення і підтримка ініціатив з медіаграмотності повинна не припинятись 

під час війни, адже навички інформаційної культури покращують стійкість 

пересічних громадян до російської дезінформації.  

Одною з найбільш гострих проблем сучасної війни залишається знищення 

чи захоплення інфраструктури на (ново) окупованих територіях. Саме 

тому важливо просувати позитивні наративи про український наступ, активно 
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комунікувати і надавати відповіді щодо колабораціонізму через різні канали 

зв‘язку, а також інформувати молодь та населення про необхідність поширювати 

офіційну інформацію серед старшого покоління на нещодавно звільнених чи ще 

окупованих територіях, особливо у невеликих містах, де основні канали зв‘язку 

– це телевізор, радіо та плітки. 

Відсутність інформації від офіційних українських джерел чи відчуття 

«виключення» громадян окупованих територій з порядку денного підсилює 

вразливість до кремлівської дезінформації, особливо до наративів 

«Мелітополь/Енергодар /Маріуполь здали» і «росія тут назавжди». Зокрема в 

українському інфопросторі широко обговорюється і засуджується явище 

колабораціонізму, а питання «примусового виживання» з боку окупантів часто 

оминається.  

Варто зауважити, що державні і недержавні інституції мають грати за 

правилами епохи постправди та апелювати до емоцій громадян для протидії 

кремлівським дезінформаційним наративам. Держава, на нашу думку, має 

формувати навички інформаційної грамотності в українців, що сприятиме 

зниженню ступеню вразливості до дезінформації, навички критичного мислення 

для перевірки достовірності інформації та можливостям її викривлення ворогом. 

Слід зауважити, що в контексті війни в Україні особливо актуалізувалися 

навички, які гарантують особисту інформаційну безпеку. Не володіння або 

недостатнє володіння такими навичками може мати руйнівне значення, і складає 

особливу загрозу в умовах війни в Україні. Нещодавня ситуація зі зломом 

росіянами системи «Дельта» – унікального бойового софту ЗСУ є лише 

підтвердженням цьому [4]. Належні стратегічні і кризові комунікації є вкрай 

важливими як для жителів територій підконтрольних Україні, так і громадян 

окупованих територій. 

Також слід не забувати, що соцмережі виступають основним каналом 

комунікації, тому держава має сприяти та підтримувати відкриття представництв 
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та компаній соцмереж в Україні. Необхідно звернути увагу на комунікацію між 

державою і компаніями соцмереж з таких питань. як: моніторинг публічного 

контенту задля запобігання поширення дезінформації у більш закритих 

соцмережах; регулювання націленої реклами та її наповнення; вдосконалення 

алгоритмів для маркування контенту щодо необхідності поширення певної 

інформації.  

Щоб зменшити кількість випадків, які потребують регулювання з боку 

соцмереж чи держави, у довгостроковій перспективі необхідно працювати над 

інститутом репутації публічних особистостей і медіа, регулятором якого 

виступатиме громадянське суспільство. 

Завдяки розробленим рекомендаціям щодо інформаційної культури, 

необхідно сформувати напрямки застосування протидії інформаційним впливам. 

[5, 6]. 

По перше необхідно мати вихід за межі досяжності інформаційного впливу 

або можливості переривання контакту. В цьому випадку пересічні громадяни 

відмовляються від перегляду чи прослуховування конкретних теле- та 

радіопрограм; від читання деяких газет та журналів або вимикають певні канали 

ЗМІ; ухиляються від загострювання міжособистісних відносин з тими, хто є 

джерелом неприємних переживань. 

По друге необхідно контролювати інформаційний потік, захищати свою 

психіку від зовнішнього негативного інформаційного впливу. До інформації слід 

ставитися критично, збільшувати міжособистісний простір під час бесіди (зону 

спілкування). 

Наступний напрямом є контроль процесу інформаційного впливу, впливом 

на його характеристики і джерело. Головними діями на цьому етапі будуть 

використання зворотного зв’язку, висловлювання свого ставлення до сучасних 

подій та дестабілізація співрозмовника несподіваним відволіканням для 

послаблення інформаційного тиску. 



139 
 

Враховуючи викладені рекомендації, слід звернути увагу на контроль своєї 

реакції на зовнішній інформаційний вплив. В цьому випадку необхідно не 

поспішати з висновками та оцінками дій, спричинених інформаційним впливом, 

приховувати прояв емоцій тощо. 

Скористатися тим чи тим способом психологічного захисту від негативного 

впливу інформації сприяє формуванню інформаційної культури, яка забезпечить 

інформаційно-психологічну безпеку пересічного громадянина. 

У реаліях сьогодення реалізація основних стратегій має на меті 

дерусифікацію українського простору; впровадження ініціатив з 

медіаграмотності серед населення; поширення ряду стратегічних наративів для 

зниження ступеню вразливості до дезінформації.  

Отже, в арсеналі пересічного українця є різноманітні засоби протидії 

інформаційним впливам, які є елементами кібергігієни  особи. Вони є 

максимально простими - це критичне осмислення інформації, набуття навичок 

позитивного мислення, інтелектуальна і фізична активність, родинні 

взаємозв’язки, гармонія з природою та самим собою без додаткових засобів 

інформаційного впливу. Саме вони допомагають  у такий непростий час 

протистояти різноманітним маніпулятивним впливам. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Проблема запобігання організованій злочинності залишається однією з 

найактуальніших в умовах воєнного стану. Наукові дослідженні і дискусії 

тривають. В умовах збройної агресії проти України та намагання створити 

терористичні організації в державі організована злочинність становить пряму 
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загрозу для національної безпеки. Підвищення рівня тяжких та особливо тяжких 

злочинів, які вчинено у складі організованих груп і злочинних організацій, 

зокрема із застосуванням вогнепальної зброї, установлення корумпованих 

відносин між посадовими особами органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та криміналітетом, використання неконкурентних методів у 

фінансово-господарській діяльності підприємств негативно впливає на 

економічне зростання та пов’язаний з ним суспільний розвиток України [5]. 

Організована злочинність є інструментом, що використовується 

спецслужбами іноземних держав для дестабілізації ситуації в Україні та завдання 

шкоди національній безпеці. Наявні умови для використання окремими 

громадськими об’єднаннями організованої злочинності як засобу політичної 

боротьби та придушення демократії [5]. 

Аналітики групи World Federation, що виконує замовлення ООН, під ціною 

злочинності розуміють сукупні активи злочинних організацій. Сучасна 

організована злочинність погіршує наявні небезпечні показники економічної 

нерівності населення у світовому вимірі. Її розміри оцінюються у 2 трильйони 

американських доларів, про що свідчать дані новітнього дослідження, 

проведеного під егідою ООН (The State of the Future Survey by the World Federation 

of United Nations Associations). Щорічні прибутки злочинних угруповань у всьому 

світі приголомшують: вони дорівнюють ВВП Великої Британії і вдвічі 

перевищують разом узяті оборонні бюджети країн світу 1; 2; 3. А за даними 

Управління ООН по наркотикам і злочинності, сумарні злочинні прибутки від 

усієї незаконної діяльності міжнародних синдикатів зараз складають приблизно 

3,6% світового ВВП, що еквівалентно 2,1 трильйонів доларів. 

Стаття 2 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» до мети боротьби з організованою 

злочинністю відносить встановлення контролю над організованою злочинністю, 
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її локалізацію, нейтралізацію та ліквідацію. Дана мета не повністю узгоджується 

із методологією спеціально-кримінологічного запобігання злочинності [4]. 

Україна потребує нового комплексного законодавства щодо протидії 

організованій злочинності, а не окремих доповнень до застарілого Закону 

України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», прийнятого у 1993 р., який вже не враховує специфіку цього 

складного соціально-правового феномену та його сучасні інституційні прояви в 

Україні. Нагального вирішення потребує питання взаємодії органів прокуратури, 

Національної поліції, Служби безпеки України у питаннях боротьби з 

організованою злочинністю, передачі оперативної інформації (стаття 16 Закону 

України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю»). Відповідні банки даних, які створюються у підрозділах Служби 

безпеки України та підрозділах органів Національної поліції вимагають 

законодавчого врегулювання, так само як і застосування ліцензованого 

програмного забезпечення (автоматизована система збору інформації за 

системою оцінки SOCTA). Особливої уваги на законодавчому рівні 

потребуватиме питання запровадження системи проведення кримінального 

аналізу та аналізу ризиків організованої злочинності, що відповідає 

стандартам ЄС [4]. 

Спеціальний підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю 

повинен ефективно функціонувати у межах Державного Бюро Розслідувань. Слід 

досліджувати і запроваджувати досвід США, Італії, Німеччини у сфері боротьби 

з організованою злочинністю [4; 5]. 

Вже під час війни в Україні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 

обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 

129 млн грн застави бізнесмену, якого підозрюються в організації злочинного 

угруповання в Одесі. За даними слідства, ця злочинна організація “тримала на 

контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність 
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місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні 

злочини”. Зокрема, встановлено, що з осені 2021 року учасники злочинної 

організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами 

місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню 

взаємодію з приватним сектором ринку. “Фактично, злочинна організація 

тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала 

основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації 

злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та 

депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень 

органом місцевого самоврядування”, – заявили у САП [11]. 

Проблема організованої злочинності має залишатися пріоритетною і в 

умовах повномасштабної війни [6; 7; 8; 9; 10]. Нові напрями запобігання 

організованій злочинності мають розроблятись з урахуванням викликів воєнного 

часу і післявоєнної відбудови України. Особливої уваги 

потребуватимуть питання реформування правоохоронних органів. 
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ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗКПЕКИ 

УКРАЇНИ. 

У сучасному українському суспільстві наростають процеси ентропії, хаосу і 

непередбачуваності буття. Одночасно збільшується діапазон ризиків і загроз для 

учасників суспільних відносин [1, 129].  

Кіберзлочинність стає все більш поширеною та серйозною проблемою у 

сучасному світі, і боротьба з нею вимагає активної участі та уваги не лише 

державних, а й не державних інституцій. Відповідно до Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України», кіберзлочин (комп’ютерний 

злочин) – суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його 

використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про 

кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними 

договорами України. Про взаємозв’язок різних аспектів кібербезпеки та 

особливості інтегрованого управління ризиками багато написано в науковій 

літературі [2;3;4]. 

Як відомо, кіберзлочинність – це сукупність злочинів, що здійснюються у 

віртуальному просторі, з використанням, віртуального простору, комп'ютерних 

мереж та інформаційних технологій [5], зокрема в мережі Інтернеті. Це можуть 

бути такі дії, як кібершпигунство, шахрайство, кібертероризм, поширення 

шкідливих програм, хакерські атаки, крадіжка особистих даних та інші. 
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Кіберзлочинці можуть використовувати різні методи для своєї мети, наприклад, 

фішинг, оцінку інженерії, виявлення вразливості в програмному поширенні, 

поширення вірусів і т.д. Ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для 

жертв, таких як викрадення особистих даних, втрата фінансових коштів, 

порушення конфіденційності, загроза безпеці тощо. 

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» мережа 

Інтернет (Інтернет) – глобальна електронна комунікаційна мережа, що 

призначена для передачі даних та складається з фізично та логічно 

взаємоз’єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких 

базується на використанні єдиного адресного простору та на використанні 

інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами [6]. 

З формальної сторони для розуміння терміну кіберзлочинності, в першу 

чергу, необхідно звернути увагу на розділ 16 Кримінального кодексу України. 

Враховуючи кількісні та якісні характеристики офіційної статистики Офісу 

генеральної прокуратури України в структурі злочинності за цим розділом 

найбільшої питомої ваги мають злочини передбачені ст. 361 Кримінального 

кодексу України. Попередня редакція вказаної норми мала доволі складну 

конструкцію, що було значною перепоною в її застосуванні. Так відповідно до 

частини першої кримінально караним визнавалося несанкціоноване втручання в 

роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих 

систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, 

втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки 

інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.   

У березі 2022 року набули законної сили зміни до ст. 361 Кримінального 

кодексу України. Чинна редакція норми вже передбачає відповідальність за 

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), 

електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, 

електронних комунікаційних мереж. Наслідки виведені поза межі частини 
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першої вказаної норми. В той же час термінологія приведена у відповідність до 

чинного національного законодавства. Зокрема, Закон України «Про електронні 

комунікації» визачає поняття електронна комунікаційна мережа і це - комплекс 

технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання 

електронних комунікаційних послуг [5]. 

Окрім того стаття 361 Кримінального Кодексу України була доповнена 

частиною 6 наступного змісту: «дії, передбачені частинами першою - 

четвертою цієї статті, не вважаються несанкціонованим втручанням в роботу 

інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-

комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, якщо вони були 

вчинені відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей 

таких систем чи мереж [6]. Зазначене правило виключає відповідальність у разі 

якщо такі дії були з метою пошуку та виявлення вразливостей. 

Вважаю за необхідне, вкотре, звернути увагу науковців на інше кримінальне 

правопорушення у сфері комп’ютерних мереж та інформаційних технологій, яке 

потребує удосконалення. Так, розділ XV Кримінального кодексу України, який 

об’єднує кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів) та досі містить статтю 360, що передбачає 

кримінальну відповідальність за умисне пошкодження або руйнування 

телекомунікаційної мережі чи технічних засобів телекомунікації, чи споруд 

електрозв’язку, що входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії 

спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг.  

Проте легальне визначення терміну «телекомунікаційної мережі» вже не 

існує, воно було раніше розкрите у Законі України «Про телекомунікації», який 

втратив чинність 01.01.2022. Зокрема було зазначено, що телекомунікаційна 

мережа – це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених 

для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20230127#n2494
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20230127#n2494
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письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по 

радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим 

обладнанням. Фактично пошкодження телекомунікаційних мереж майже не 

реєструвались і раніше, кваліфікація відбувалась зазвичай за ст. 185 КК України. 

Враховуючи не відповідність термінології притягти до відповідальності особу, 

що пошкодить телекомунікаційні мережі майже не можливо.   
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ПРОПОРЦІЙНІСТЬ У ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНАМ 

  

Згідно Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах 

воєнного стану чи в бойовій обстановці» від 13 грудня 2022 р. 

 № 2839-IX було внесено низку змін до Кримінального кодексу України (далі – КК 

України). 

Зокрема згідно змін, передбачених цим законом до осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення, передбачені статтями 403, 405, 407, 408, 429 КК 

України, вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, 

вчинене представником держави, у тому числі іноземної неможливо призначити 

більш м&apos;яке покарання, ніж передбачено законом за наявності кількох 

обставин, що пом&apos;якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення (ст. 69 КК); обмежено застосування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК). 

Крім того, було змінено санкцію ч. 3 ст. 403 КК «від трьох до семи»  на «від 

п’яти до восьми». А також було змінено редакцію ч. 5 ст. 407 КК, та сформульовано 

наступним чином «Самовільне залишення військової частини або місця служби, а 

також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, 

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці» [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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У Пояснювальній записці до законопроєкту цього закону необхідність таких 

змін обґрунтовуються тим, що протягом триваючої фази війни та оголошений 

воєнний стан в Україні, за вказаними правопорушеннями (самовільне залишення 

військовослужбовцем військової частини або місця служби) розглядається значна 

кількість справ, як у кримінальному, так і в адміністративному провадженні. На 

думку розробників цього законопроєкту, така судова практика розгляду справ 

моделює негативну поведінку серед військовослужбовців та нівелює принцип 

невідворотності справедливого покарання за скоєння правопорушень пов’язаних з 

самовільним залишенням військової частини, під час виконання обов’язків 

військової служби.  

Разом з тим, допущення відповідних виключень нівелює конституційні норми 

та принципи, зокрема дискримінує цю групу кримінальних правопорушень. Так, ці 

військовослужбовці порушили відповідні норми, але вони добровільно стали до лав 

ЗСУ для захисту території України. За такі дії притягнення до кримінальної 

відповідальності без можливості переходу на більш м’яке покарання чи звільнення 

від кримінальної відповідальності видається непропорційним заходом. Засоби 

кримінального права мають сприйматись як крайні засоби, а не спосіб впливу на 

будь-яку ситуацію, особливо якщо це стосується «гострих» питань на певний період 

часу. 

Що стосується обмежень застосування заохочувальних норм щодо конкретних 

кримінальних правопорушень, то вони почались з їх запровадження щодо 

корупційних правопорушень ч. 1 ст. 45, 46, 47 та 48, ч. 4 ст. 74, п. 1 ч. 3 ст. 81, п. 1 ч. 

4 ст. 82 КК згідно ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 

жовтня 2014 року № 1698-VII [2]. Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» від 16 лютого 2021 року № 1231-

IX обмеження щодо застосування положень ст. 45, 46, 47, 48, ч. 4 ст. 74, ч. 1 ст. 75, 

п. 1, 2 ч. 3 ст. 81, п. 1, 2 ч. 4 ст. 82,  ч. 4 ст. 86, ч. 3 ст. 87 КК запроваджено щодо 
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порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції [3]. 

Про дискримінаційний характер таких положень вже зазначалось в попередніх 

роботах [5]. Згідно ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом. У рішенні КСУ у справі № 1-33 /2004 

від 02.11.2004 р. № 15-рп /2004 (справі про призначення судом більш м’якого 

покарання) визнано неконституційним положення ч. 1 ст. 69 КК України у частині, 

яка унеможливлює призначення особам, що вчинили злочини невеликої тяжкості, 

більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, оскільки це порушує принцип 

рівності громадян перед законом у процесі диференціації кримінальної 

відповідальності, проте у законі слід встановити єдині принципи застосування такої 

відповідальності. 

У Висновку Генерального директорату з прав людини та верховенства права 

Ради Європи щодо проєкту Закону України № 2897 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків», 

підготовленого на основі дослідження експертів Джеремі Макбрайта, Пітера Павліна 

та Іви Пушкарової-Гочевої від 6 грудня 2016 р. зазначено про необхідність перегляду 

обмеження щодо неможливості застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності щодо корупційних злочинів як невідповідного з Протоколом 12 до 

Конвенції із захисту прав та свобод людини, в якому йдеться про заборону 

дискримінації. 

Як зазначає Н.А. Савінова, «дію кримінального права необхідно пояснювати 

широкому загалу, перетворювати в свідомості населення кримінальне право на засіб 

захисту і, відповідно, гуманного, але і справедливого поводження зі злочинцями. З 

усіма злочинцями. Без дискримінації» [4, с. 26].  
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Згідно коментаря  М.І. Хавронюка на його сторінці у facebook від 27 січня 2023 

р. такі зміни є дискримінаційними щодо військовослужбовців, покарання є 

непропорційними, а також додають невизначеності. Крім того, ці положення 

прирівнюють військові злочини до корупційних, а також розглядають їх на рівні зі 

вбивствами та посяганнями зі сторони агресора, виходячи із санкцій.Це не стимулює 

військовослужбовців до плідного виконання своїх обов’язків. 

 Безперечно військові злочини потребують відповідного реагування з боку 

держави. Разом з тим, такі заходи мають бути пропорційними та співвідносними з 

іншими кримінальними правопорушеннями. Обмеження щодо можливості 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності видаються недоцільними 

та такими, що суперечать Конституції. Поступово до цього списку обмежень можна 

буде додати всі кримінальні правопорушення виходячи з трендів протидії. Це 

нівелює існування інституту звільнення від кримінальної відповідальності як такого 

та порушують принципи кримінального права. 
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Ткаченко В.В.,  

старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління 

поліції головного управління Національної поліції в Київській області 

 

СТРОКИ ТА ПІДСТАВИ ПРОДОВЖЕННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ 

У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЗА ВЧИНЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ Ч. 2 СТ. 255-1 

КК УКРАЇНИ 

 

Одним із ключових етапів удосконалення нормативного регулювання 

кримінального процесу стало прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені 

злочинною спільнотою» від 4 червня 2020 року № 671-IX. Новели законодавства, 

що передбачали доповнення розділу IX КК України статтями 255, 255-1, 255-2, 

255-3, спричинили складнощі, пов’язані з визначенням строків і продовженням 

їх для запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час проведення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 

ст. 255-1 КК України. 

У межах предмета нашого дослідження постає необхідність детального 

аналізу строку й підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою під час проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 255-

1 КК України.  

У ст. 197 КПК України «Строк дії ухвали про тримання під вартою, 

продовження строку тримання під вартою» визначено:  

‒ строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 

продовження строку тримання під вартою не може перевищувати 60 днів;  

‒ строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а 

якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, ‒ 

з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час 

перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної 
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психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому 

самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з 

урахуванням часу тримання під вартою раніше; 

‒ строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в 

межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого 

під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 

1) шести місяців ‒ у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 

2) дванадцяти місяців ‒ у кримінальному провадженні щодо тяжких або 

особливо тяжких злочинів. 

На підставі аналізу цієї норми доводиться констатувати, що закінчити 

досудове розслідування за кваліфікацією ч. 2 ст. 255-1 КК України в 

мінімальний строк проведення досудового розслідування (тобто до двох місяців) 

надто складно без продовження строку запобіжного заходу. 

Відповідно до результатів анкетування щодо проблемних питань 

проведення досудового розслідування, здійснення процесуального керівництва, 

захисту (представлення інтересів) і судового контролю кримінальних 

правопорушень щодо встановлення або поширення злочинного впливу, 

вчиненого в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах 

виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1 КК України), на запитання про строк 

завершення розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, 

передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України, участь у розслідуванні яких брали 

респонденти, 60,18 % опитаних зазначили, що для проведення досудового 

розслідування за цими кримінальними правопорушеннями потрібно до 

12 місяців.  

Дослідивши окреслене питання, доходимо висновку, що впродовж 

строку до 12 місяців приймають одне процесуальне рішення, виносять постанову 

прокурора про продовження строку тримання під вартою до трьох місяців, а 
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також неодноразово (в середньому – не менше ніж чотири рази) ухвалюють 

судове рішення щодо продовження строку тримання під вартою. 

Формулюючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, а згодом в ухвалі слідчі судді акцентують на класифікації 

кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Зокрема, відповідно до ст. 12 

КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 255-1 КК України, належить до 

особливо тяжких злочинів, оскільки мірою покарання, згідно із санкцією цієї 

статті, є позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією 

майна. 

У зв’язку із застосуванням продовження тримання під вартою під час 

проведення досудового розслідування щодо кримінального провадження за 

кваліфікацією досліджуваної статті доцільно зосередити увагу на кількості 

проведених і запланованих процесуальних дій, мотивуванні ризиків тощо. 

За результатами проведеного анкетування, найтиповішими процесуальними 

складнощами, які виникають під час розслідування зазначеної кваліфікації 

кримінальних правопорушень, респонденти визначають: відмову 

потерпілих/свідків надавати показання; підтвердження статусу суб’єкта 

підвищеного злочинного впливу, зокрема статусу «вора в законі»; відмову 

потерпілих/свідків від наданих раніше показань. 

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину 

неможливо закінчити в строк, зазначений у п. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, його 

може продовжити керівник прокуратури до трьох місяців (на цій підставі він 

виносить постанову про продовження строку запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою). 

У ч. 3 ст. 197 КПК України передбачено, що строк тримання під вартою 

може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового 

розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2081#n2081
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Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим 

запобіжним заходом, який застосовують виключно в разі, якщо прокурор доведе, 

що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, 

передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, визначених ч. 6 і 7 ст. 176 

цього Кодексу. 

Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене з метою 

допровадження її до компетентного судового органу, за наявності обґрунтованої 

підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається 

необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його 

вчинення. 

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 

року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована 

підозра» означає, що наявні факти або інформація, які можуть переконати 

об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити 

правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого 

Королівства» від 30 серпня 1990 року). Водночас обґрунтована підозра вимагає 

тільки наявності певних об’єктивних відомостей, які дають підстави 

переконаності в тому, що особа ймовірно вчинила злочин.  

Крім того, Європейський суд з прав людини у справі «Мюррей проти 

Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які є причиною виникнення 

підозри, не повинні бути такими самими переконливими, як ті, що є необхідними 

для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.  

Отже, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм 

рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі 

стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких 

стандартів, зауважує Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої 

суворості в оцінюванні порушень цінностей суспільства. 
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У межах аналізу судової практики щодо кількості продовжень і загального 

строку запобіжного заходу проаналізуємо ухвалу Маневицького районного суду 

Волинської області в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр 

досудових розслідувань за № 12020030160000443 від 1 грудня 2020 року, про 

обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 

307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_2 у 

вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, 

ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 255-1 КК України. 

Зокрема, 17 червня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК, ч. 2 ст. 255-1 КК України. 

23 липня та 18 листопада 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше 

повідомленої підозри й нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 

189, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 255-1 КК України. 

15 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду 

Волинської області щодо підозрюваного ОСОБА_1 було застосовано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 12 вересня 2021 року 

включно без визначення розміру застави. 

Згодом  строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

продовжували десять разів, востаннє застосовано продовження на 60 днів до 6 

лютого 2023 року включно без визначення розміру застави. Отже, у 

сукупності застосовувані запобіжні заходи становили 18 місяців і 22 дні.  

До найтиповіших підстав продовження строку запобіжного заходу належать 

заплановані до проведення слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, 

однак, на нашу думку, однією з найвагоміших підстав є термін проведення 

експертиз за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. 

За результатами проведеного опитування, до найтиповіших процесуальних 

складнощів, які виникають під час розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України, належать:  
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– легалізація протоколів негласних слідчих (розшукових) дій; 

– встановлення учасників кримінального процесу, відмова 

потерпілих/свідків надавати показання; 

– відмова потерпілих/свідків від наданих раніше показань; 

– підтвердження статусу суб’єкта підвищеного злочинного впливу, зокрема 

статусу «вора в законі» (про це зазначили 75 опитаних осіб, тобто 

76,5 % респондентів). 

Крім значеного вище, однією з основних експертиз під час розслідування 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, є 

судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза, яку проводять за 

матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, що потребує 

тривалого проміжку часу у зв’язку з тим, що спочатку проводять негласні слідчі 

(розшукові) дії, які тривають до 60 днів, з подальшою можливістю продовження 

терміну. За наявності вагомих доказів від початку проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій в термін від 10 діб прокурор може зняти таємність з проміжних 

протоколів проведення цих дій. Згодом на підставі викладеного виносять 

постанову про призначення судової лінгвістичної семантико-текстуальної 

експертизи. Після завершення проведення НСРД експерту може бути направлено 

всі матеріали за цими діями. 

Слід зауважити і про термін проведення судових експертиз, що визначений 

відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року за № 

53/5у «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з 

питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». 

Зокрема, у п. 1.13 передбачено, що термін проведення експертизи встановлює 

керівник експертної установи (або заступник керівника чи керівник структурного 

підрозділу), він не повинен перевищувати 90 календарних днів. 
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Отже, якщо рахувати мінімальний термін проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (який можуть продовжувати) і термін проведення судової 

лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, загальний термін становитиме 

близько п’яти місяців, без урахування терміну на опрацювання отриманих 

протоколів прокурором, підготовку та складання слідчим клопотань на 

проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. 

Доходимо висновку, що під час проведення досудового розслідування за 

кримінальним провадженням, передбаченим ч. 2 ст. 255-1 КК України, який є 

особливо тяжким злочином, орган досудового розслідування 

повинен провести чималу кількість слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій, на підставі яких здійснити призначення судової лінгвістичної 

семантико-текстуальної експертизи з метою отримання висновку 

експерта, причому термін проведення досудового розслідування 

становитиме щонайменше п’ять місяців. 

Під час проведення досудового розслідування за кваліфікацією ч. 2 ст. 255-

1 КК України, з огляду на те, що злочин вчиняють в ІТТ, СІЗО, ВК, які є 

режимними місцями, слід ураховувати особливості строків проведення слідчих 

(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, що позначаються і на терміні 

проведення досудового розслідування. Ми цілком поділяємо думку 

респондентів, що термін проведення досудового розслідування за 

досліджуваною кваліфікацією орієнтовно становитиме до 12 місяців. 

Адже, відповідно до процесуальної послідовності проведення зазначених 

слідчих дій, тривалим є проміжок часу, необхідний на збір доказової інформації 

для отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, що становить до 60 днів (за наявності підстав передбачено можливість 

продовження цього терміну), згодом або під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій призначають і проводять судову лінгвістичну семантико-

текстуальну експертизу, термін проведення якої може становити до 90 днів. 
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На нашу думку, збір основних процесуальних документів, що матимуть 

доказове значення під час судових засідань, орієнтовно становитиме від п’яти до 

12 місяців (залежно від тяжкості кримінального правопорушення та проведених 

слідчих (розшукових) дій може становити й до 18 місяців). 

На підставі зазначеного вище та з огляду на застосований запобіжний захід 

‒ тримання під вартою, слідчий, прокурор зобов’язані доводити в судових 

засіданнях як ризики, так і підстави для продовження строку запобіжного заходу, 

що полягатимуть у проведенні значної кількості процесуальних дій, а також 

акцентувати на послідовності проведення цих дій. 
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ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВОЄННОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

  

 Збройна агресія з боку РФ, яка загрожує існуванню України як незалежної 

демократичної держави виявляє певні недоліки воєнного та кримінального 

законодавства, що в свою чергу негативним чином впливає на національну 

безпеку країни. Тому негайним питанням сьогодення є вдосконалення 

вітчизняного законодавства з метою усунення цих прогалин.   

Кваліфікація військових кримінальних правопорушень пов’язана з 

використанням інших галузей законодавства (адміністративного, 
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воєнного), тому що диспозиції цих кримінальних правопорушень мають 

бланкетний характер, тобто зміст кримінально-правової норми визначається не 

лише законом про кримінальну відповідальність, а й нормами інших законів або 

підзаконних нормативно-правових актів, що не належать до кримінально-

правових. Специфікою бланкетних диспозицій є те, що вони безпосередньо або 

опосередковано відсилають до норм чи їх елементів інших галузей права, які в 

свою чергу не розширюють і не збільшують обсягу, змісту й меж складу 

кримінального правопорушення, а лише уточнюють і конкретизують відповідні 

ознаки останнього, викладені в законі, як правило, загальним чином та 

обов’язково враховуються при кваліфікації. [1, с. 72] 

Суб’єктом військових кримінальних правопорушень, зосереджених 

в  Розділі ХІХ КК України крім військовозобов’язаних та резервістів під час 

проходження зборів є військовослужбовці Збройних Сил України та інших 

військових формувань, які визначені законом. Зважаючи на те, що 

військовослужбовець є спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення, 

то поряд з ознаками загального суб’єкта він повинен володіти  спеціальними 

(специфічними) ознаками, які дозволяють йому виступати в якості виконавця 

(співвиконавця) будь-якого військового кримінального правопорушення. Однією 

з таких ознак є законне знаходження під час вчинення кримінального 

правопорушення в штаті відповідного підрозділу воєнної організації України. 

Саме законність набуття статусу військовослужбовця та проходження військової 

служби дає змогу кваліфікувати дії особи за будь-якою статтею Розділу ХІХ КК 

України.[2, с. 32-38] 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок та військову 

службу» військова служба є державною службою особливого характеру, яка 

полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком 

громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб 

без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та 
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територіальної цілісності.  Порядок проходження військової служби, права та 

обов’язки військовослужбовців визначаються законами, відповідними 

положеннями про проходження військової служби, що затверджуються 

Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами. [3] Саме в 

межах професійної діяльності військовослужбовців та відповідного періоду часу 

виникають та існують відносини військової служби між військовослужбовцем та 

державою зі взаємними правами та обов’язками.  

Аналіз складу військового кримінального правопорушення під кутом його 

обов’язкового елемента – об’єкта (суспільні відносини, що охороняються 

кримінальним законом) дозволяє виділити наступні його складові: суб’єкти 

суспільних відносин – з одного боку держава в особі уповноваженого органу 

(підрозділу) або відповідного командира (начальника), з другого боку 

військовослужбовець; предмета суспільних відносин – військової служби та 

соціального зв’язку між суб’єктами щодо предмета, який корелюється взаємними 

правами та обов’язками, стосується порядку проходження військової служби та 

регламентований нормативно-правовими актами.  

Слід зазначити, що правовий статус військовослужбовця обмежений 

відповідними реперними точками – початковим та кінцевим моментами 

знаходження на військовій службі. В цей період часу на військовослужбовця 

покладені професійні обов’язки,  він володіє певними правами, заходиться в 

відповідному підрозділі, на певній посаді, на нього розповсюджуються дії 

військових статутів та інших спеціальних актів законодавства і в цьому випадку 

він може виступати в якості суб’єкта військового кримінального 

правопорушення. Інакше кажучи суб’єктом військового кримінального 

правопорушення може бути лише військовослужбовець - особа, яка проходить 

військову службу і цей висновок підтверджується законодавством 

України. [4]  Виходячи з цього положення особа, яка не проходить військову 

службу не володіє ознаками військовослужбовця, не може вважатися таким та як 
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наслідок не може виступати суб’єктом військових кримінальних 

правопорушень.   

Стаття 24 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» 

визначає випадки, в яких військова служба військовослужбовця призупиняється. 

До них відносяться самовільне залишення військові частини або місця служби, 

дезертирство із Збройних Сил України та інших військових формувань або 

добровільна здача в полон. В зазначених випадках військовослужбовці 

звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) 

обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а 

також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів 

забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються [3].  

Термін «призупинення» означає тимчасове зупинення, яке 

розповсюджується  не лише всі права військовослужбовців, а й на їх обов’язки 

щодо порядку проходження (несення) військової служби.  

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не 

зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до 

вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них 

не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для 

військовослужбовців. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, 

не входять до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань 

[3].  

 Це положення Закону України «Про військовий обов’язок та військову 

службу» дозволяє зробити висновок, що з моменту вчинення таких кримінальних 

правопорушень як: самовільне залишення військові частини або місця служби 

(ст. 407 КК України), дезертирство (ст. 408 КК України) та добровільна здача в 

полон (ст. 430 КК України) держава за власною ініціативою виключає особу з 

військово-службових відносин та позбавляє її обов’язків несення військової 

служби. І хоча закон під початком призупинення військової служби визначає 



166 
 

лише день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань на підставі заяви або повідомлення командира (начальника) 

військової частини про вчинене кримінальне правопорушення, [3] це в 

подальшому може породити плутанину (особа є військовослужбовцем чи ні, тому 

що військова служба призупинена) в питанні визнання особи суб’єктом 

самовільного залишення частини, дезертирства, добровільної здачі в полон. 

 Вбачається, що зазначений закон потребує деяких змін відносно 

виключення поняття «призупинення військової служби» а тим самим 

позбавлення статусу військовослужбовця. Зрозуміло, що військовослужбовець, 

який вчинив військове кримінальне правопорушення повинен зазнати 

відповідних обмежень особистого, майнового  та іншого характеру навіть до 

набрання чинності обвинувального вироку суду проте позбавлення його статусу 

військовослужбовця шляхом призупинення військової служби не повинно бути. 

Це дасть можливість уникнути суперечок не лише з питанням притягнення до 

кримінальної відповідальності зазначених осіб, а й з непередбаченим чинним 

законодавством України механізмом продовження військової служби під час 

виконання таких покарань, як службові обмеження, арешт з відбуттям на 

гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні. [5, с. 36-41] Крім того не 

будуть виникати питання щодо притягнення військовослужбовця до 

кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.  
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МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ОСНОВИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ  

В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ 

 

В умовах військової агресії рф проти нашої незалежної держави велике 

значення мають міжнародні правові акти, які є фундаментом притягнення 

держави - агресора до відповідальності. 

Стаття 8 Конституції України [1. С. 56] передбачає верховенство права та 

має найвищу юридичну силу прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на території України виключно на основі Конституції та мають 

відповідати їй. 

Водночас, згідно зі статтею 9 Конституції України, чинні міжнародні 

договори є частиною національного законодавства України. 

До міжнародно – правових актів належать: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1141-16#Text
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1. Європейська конвенція "Про боротьбу з тероризмом" від 27.01.1977 року. 

(Ратифіковано Законом України № 2990 – ІІІ від 17.01.2002р). 

2. Конвенція про боротьбу із незаконним захопленням повітряних суден, 

підписаних у Гаазі 16 грудня 1970 року. [2. З 1] 

Зазначена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 

суден передбачає такі злочини, що стосуються тероризму: - дії особи на борту 

повітряного судна, що знаходиться в польоті, яке незаконне, шляхом насильства 

або загрози застосування насильства, або шляхом будь-якої іншої форми 

залякування, захоплює це повітряне судно , або здійснює над ним контроль, або 

намагається вчинити будь-яку таку дію; - дії особи на борту повітряного судна, 

що знаходиться в польоті, яке є співучасником особи, яка здійснює або 

намагається вчинити будь-яку таку дію. 

1. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року. [4. с. 

28], передбачає такі злочини, які стосуються тероризму:- незаконні та навмисні 

дії осіб, якщо вони вчиняють акт насильства щодо особи, яка перебуває на борту 

повітряного судна у польоті, якщо такий акт може загрожувати безпеці цього 

повітряного судна;  - незаконні та навмисні дії особи, якщо вони руйнують 

повітряне судно, що знаходиться в експлуатації, або завдає цьому повітряному 

судну пошкодження, яке виводить його з ладу або може загрожувати його безпеці 

в польоті; - незаконні та навмисні дії особи, яка вміщує або вчиняє дії, що 

приводять до приміщення на повітряне судно, що перебуває в експлуатації, у 

будь-який спосіб пристрій або речовина, яка може зруйнувати таке повітряне 

судно або заподіяти йому пошкодження, яке може загрожувати його безпеці в 

польоті; - незаконні та навмисні дії особи, яка руйнує або пошкоджує 

аеронавігаційне обладнання або втручається в його експлуатацію, якщо будь-

який такий акт може загрожувати безпеці повітряних суден у польоті; - незаконні 

та навмисні дії особи, яка повідомляє завідомо неправдиві відомості, створюючи 
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тим самим загрозу безпеці повітряного судна в польоті; - незаконні та навмисні 

дії особи, яка намагається вчинити якийсь із вищевикладених злочинів; - 

незаконні та навмисні дії особи, яка є співучасником особи, яка вчиняє або 

намагається вчинити будь-який такий злочин; здійснюють незаконно та 

навмисно, з використанням будь-якого пристрою, речовини або зброї акт 

насильства щодо особи в аеропорту, що обслуговує міжнародну цивільну 

авіацію, який завдає або може завдати серйозної шкоди здоров&apos;ю або 

смерті; або зброї руйнування або серйозні пошкодження обладнання та споруд 

аеропорту, що обслуговує міжнародну цивільну авіацію, або розташовані в 

аеропорту повітряні судна, що не перебувають в експлуатації, або порушує 

роботу служб аеропорту, якщо такий акт загрожує або може загрожувати безпеці 

в цьому аеропорту. 

4. Міжнародна Конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 

грудня 1979 [6.С. 365]. Зазначена Конвенція чітко розкриває та закріплює, що 

діями щодо захоплення заручників є: - дії будь-якої особи, яка захоплює або 

утримує іншу особу та погрожує вбити, завдати пошкодження або продовжувати 

утримувати іншу особу (названу «заручник») для того, щоб змусити третю 

сторону, а саме: Держава, міжнародну міжурядову організацію, будь-яка фізична 

чи юридична особа або група осіб – вчинити або утриматися від вчинення будь-

якого акта як пряму чи непряму умову для звільнення заручника; - намагається 

вчинити акт захоплення заручників; - бере участь як спільника будь-якої особи, 

яка вчиняє або намагається вчинити акт захоплення заручника, а також вчиняє 

злочини для цілей цієї Конвенції. 

Після проголошення незалежності Україна цілеспрямовано імплементувала 

міжнародні акти, підписавши у систему національного законодавства: 

5. Конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 16 грудня 1997 року. 

[7. З. 72]. Конвенція дає дефініцію таким основним поняттям як «вибуховий чи 

смертоносний устрій», «місця громадського користування», «система 
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громадського транспорту» та визначає, що:- будь-яка особа здійснює бомбовий 

тероризм, якщо вона незаконно та навмисно доставляє, поміщає, приводить у дію 

або підриває вибуховий чи інший смертоносний пристрій у межах місць 

громадського користування, державного чи громадського 

об&apos;єкта,  об&apos;єкта системи громадського транспорту; намір заподіяти 

смерть чи серйозні каліцтва; намір заподіяти значні руйнування таких місць, 

об&apos;єктів чи системи, коли таке руйнування тягне чи може спричинити 

заподіяння великих економічних збитків. 

6. Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх 

виявлення від 01 березня 1991 року.  

3. Конвенція про фінансування тероризму, підписана 10.01.2000р. 

(Ратифікована Законом України № 149 від 12.09.2002р. Конвенція про боротьбу 

з актами ядерного тероризму, підписана 14.03.2005р.(Ратифікована Законом 

України № 3533 від 15.03.2000р.) - володіє радіоактивним матеріалом або 

виготовляє пристрій; - має намір завдати істотних збитків власності або 

навколишньому середовищу; - має намір заподіяти смерть або серйозні каліцтва; 

- має намір змусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або 

державу вчинити будь-які дії або утриматися від нього; керує ними з метою 

здійснення ядерного тероризму; - будь-яким іншим способом сприяє здійсненню 

актів ядерного тероризму. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА 

ПРОЦЕС ЦИФРОВІЗАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

  

У сучасних умовах війни та глобальних загроз головним завданням 

криміналістики є розроблення та застосування інноваційних засобів, прийомів та 

методів, що дозволяють ефективно збирати, досліджувати, використовувати у 

досудовому розслідуванні та судовому розгляді різноманітну доказову 

інформацію [1, с. 73-77], у тому числі й цифрову. Сьогодні цифрова реальність 

пов’язана  із  появою  нових  форм  злочинності  –  кіберзлочинів,  інформаційно

го  шахрайства,  великою  кількістю кібернетичних атак на різні підприємства та 

установи, що зумовлює необхідність грунтовних наукових досліджень цих 

проблем, їх спеціального вивчення та дослідження. 

Вбачається, що за таких умов цифрова інформація, як невід’ємний атрибут 

сучасної злочинної й діяльності органів кримінальної юстиції, визначає нині 

перспективи розвитку криміналістики [2, с. 149-160], яка знаходиться на 

передньому краю боротьби зі злочинністю в сучасних реаліях воєнного стану, 
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цифровізації суспільства та активного застосування цифрових технологій у 

різних сферах діяльності людини. Саме тому зараз в реаліях воєнного 

часу   проблеми застосування штучного інтелекту в діяльності органів 

правопорядку та юстиції набувають актуальності та потребують спеціальних 

дослідженнь з врахуванням європейського досвіду та сучасної практики [3, с. 89-

93]. 

На сьогоднішній день застосування та впровадження технологій штучного 

інтелекту у правоохоронну діяльність та юстицію багато в чому обумовлено 

необхідністю протистояти злочинному світу, який дедалі бере на  озброєння 

найсучасніші інноваційні технології. Злочинці достатньо активно 

використовують останні досягнення четвертої промислової революції: технології 

блокчейну, дрони, робототехніку, штучний інтелект. При цьому штучний 

інтелект – це сукупність методів, способів, технологій і засобів, зокрема й 

апаратних, комп’ютерних програм, які реалізують одну, кілька або всі когнітивні 

функції, еквівалентні когнітивним функціям людини [4, с. 9]. Базуючись на 

пропонованій концепції Національної стратегії розвитку штучного інтелекту в 

Україні [5, с. 10-11], штучний інтелект слід розглядати як алгоритм розв’язання 

творчих завдань, який створений та контрольований штучною свідомістю 

штучної особистості (машини).  

У сучасних умовах війни органи кримінальної юстиції, правоохоронні 

органи достатньо активно використовують технології штучного інтелекту за 

різними напрямками, які суттєво оптимізують вирішення завдань протидії 

злочинності, підвищують ефективність розслідування воєнних злочинів. Серед 

них слід виокремити: 1) розпізнавання обличчя та ідентифікація російських 

військових-окупантів у соціальних мережах та камерах відеозапису [6]; 2) 

забезпечення безпеки на дорогах, виявлення та фіксація порушень правил 

дорожнього руху; 3) використання безпілотників для протидії незаконному 

оббігу вогнепальної зброї, наркозлочинності, збирання доказової інформації 
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умовах війни і ведення активних бойових дій з метою фіксації воєнних злочинів; 

4) попередження кримінальних правопорушень з 

використанням інтелектуальних систем безпеки з різними пристроями 

(датчиками) збору інформації; 5) прогнозування кримінальних правопорушень 

методом картографування злочинності, за допомогою якого формуються 

прогнози щодо місцевої злочинності та індивідуальної злочинної поведінки. 

Сучасні можливості розслідування воєнних злочинів дозволяють визначити 

джерел цифрової інформації, які визначають напрями збирання та дослідження 

цифрових слідів [7, с. 325]. Не менш важливий зв&apos;язок використання 

спеціальних знань при збирані цифрових слідів, визначення можливостей судово-

експертних досліджень, оцінки та використання результатів експертиз у 

доказуванні та трансформації компетенцій судових експертів  за доби цифрових 

технологій. В даний час об&apos;єкти в цифровому вигляді надходять на судову 

експертизу, як на окремих носіях інформації, так і на комп&apos;ютерних 

системах. Тому для законного отримання цифрових слідів необхідне 

використання відповідних спеціальних знань, а також проведення судової 

комп&apos;ютерно-технічної експертизи. 

Вважаємо, що треба чітко розрізняти цифрову криміналістику як окрему 

галузь криміналістичних знань, спрямовану на дослідження цифрових слідів, з 

одного боку, та з іншого -  застосування цифрових технологій у розслідуванні та 

судовому розгляді, тобто процес цифровізації криміналістики як закономірний 

сучасний етапу її розвитку та формування, який  передбачає впровадження 

цифрових технологій у різні галузі криміналістичної техніки та судової 

експертизи, до самого процесу досудового розслідування [8, с. 288]. 

Вбачається, що цифровізація - це перетворення інформації на 

цифрову форму, коли має місце заміна аналогових (фізичних) систем збору та 

обробки даних технологічними системами, які генерують, передають та 

обробляють цифровий сигнал про своє стані, що веде до зниження витрат, до 
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появи нових інформаційних можливостей. У широкому розумінні — це процес 

перенесення в цифрове середовище функцій і діяльностей, раніше виконуваних 

людьми та організаціями. Цифровізації криміналістики може включати декілька 

аспектів, зокрема такі як: 1) використання цифрових технологій для підвищення 

ефективності пошуково-пізнавальної діяльності слідчого, ефективної організації 

цієї діяльності на сучасному рівні, оптимізації взаємодії різних органів, 

установ при розслідуванні кримінальних правопорушень; 2) використання 

інформаційно-комунікативних (інформаційних комп’ютерних) технологій 

для розслідування кримінальних правопорушень, що сприяє алгоритмізації 

процесу досудового розслідування в цілому і окремих його етапів; 3) рішення 

дидактичних завдань в сфері підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації слідчих, слідчих-криміналістів, судових експертів, обміну досвідом 

[9, с. 104-105]. 

Вбачається, що застосування штучного інтелекту у судочинстві та 

правоохороній діяльності є можливим із обов’язковим врахуванням принципів 

верховенства права, дотримання основних прав людини, поваги до честі і 

гідності, рівності перед законом і судом, пропорційності, змагальності сторін, 

прозорості, неупередженості та справедливості тощо. Водночас, неможливо на 

сьогодні повністю замінити суддю при здійсненні судочинства на штучний 

інтелект, однак, ніщо не забороняє оптимізувати роботу судді та суду шляхом 

залучення таких технологій. Головна роль штучного інтелекту має бути 

визначена не як заміна судді при здійсненні судочинства, а як своєрідна допомога 

для здійснення правосуддя суддею.   

Отже, застосування штучного інтелекту та процес цифровізації 

криміналістики є закономірним етапом розвитку й формування сучасних 

криміналістичних знань, який передбачає впровадження цифрових технологій у 

різні галузі криміналістичної науки, судової експертології та юридичної 

практики. В реаліях сьогодення необхідно актуалізувати розроблення 
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проблематики цифрової криміналістики. При цьому особливу увагу треба 

звернути на підвищення ролі криміналістичної дидактики, зокрема, 

криміналістичну підготовку слідчих, прокурорів, судів, детективів, слідчих-

криміналістів, судових експертів у сфері цифрових технологій. Актуальним нині 

є започаткування нової професії та здійснення підготовки цифрового 

криміналіста [10]. За таких обставин сучасна  парадигма  криміналістики 

повинна бути спрямована на подальший розвиток та формування цифрової 

криміналістики для ефективного вирішення нових завдань в умовах воєнного 

стану та  процесів цифровізації суспільства. 

Для вирішення окреслених проблем, необхідно створити глобальне 

(обов’язкове) міжнародне законодавство щодо розробки та впровадження 

штучного інтелекту, зокрема для запобігання його нелегальному, тобто 

нецивілізаційному використанню. Крім того, уряди та компанії повинні знати про 

недосконалість даних, на яких базується технологія штучного інтелекту, і 

подбати про запобігання дискримінації та порушенням прав 

людини. Перспективи подальших наукових досліджень мають бути спрямованні 

на розроблення питань, що стосуються розвитку та використання штучного 

інтелекту як складової інформаційних технологій у діяльності органів 

правопорядку та правосуддя із врахуванням сучасних криміналістичних знань, 

міжнародного досвіду та практики.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ДОКАЗУВАННІ 

ВОЄННИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ 

Проблема використання цифрових доказів набуває першорядного значення 

в умовах здійснення повномасштабної війни Росії проти України, вчинення 

воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочинів агресії та геноциду. У ст. 

3 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 

передбачено мінімум зобов’язань сторін у разі збройного конфлікту щодо осіб, 

які не беруть активної участі в бойових діях. При цьому, є забороненими й 

залишатимуться забороненими будь-коли та будь-де такі діяння: a) насилля над 

життям й особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке 

поводження й тортури; b) захоплення заручників; c) наруга над людською 

гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження; d) засудження та 

застосування покарання без попереднього судового рішення, винесеного судом, 

який створено належним чином і який надає судові гарантії, визнані 

цивілізованими народами як необхідні [1]. 

Встановлення фактів цілеспрямованого терору, масових убивств, окупації 

окремих територій країни, примусової депортації населення, викрадення людей і 

дітей потребують збирання, дослідження та подання до суду доказової 

інформації. У процесі доказування важливого значення набуває цифрова 

інформація, фіксація новітніми технічними засобами масштабів руйнувань, 
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пошкоджених будинків, знищеної цивільної інфраструктури, жертв серед 

населення. 

Протидія міжнародним злочинам (злочин агресія, злочин геноцид, злочини 

проти людяності, воєнні злочини) завжди була предметом співпраці міжнародної 

спільноти [2]. Важливу роль у збиранні даних про факти вчинення міжнародних 

злочинів  мають здійснювати не лише органи правопорядку, а й неурядові 

організації. Постає питання про необхідність розроблення певних алгоритмів, 

правил, опитувальників щодо збирання, документування та фіксації доказової 

інформації. Практика застосування криміналістичних знань для збирання 

доказової інформації під час глобальних збройних конфліктів та ведення війн є 

актуальною у сучасних умовах. 

На сьогодні розвиток криміналістики та судової експертизи обумовлений 

науково-технічним прогресом світового співтовариства, запровадженням 

новітніх технологій. У сучасних умовах змінюється вектор криміналістичних 

досліджень в Україні і наближення його до єдиного європейського простору [3, 

c. 651-659].  

Прикладами використання новітніх інформаційних технологій є 

пропонування дистанційних форм досудового розслідування та судового 

розгляду, проведення процесуальних дій у дистанційному режимі, режимі 

відеоконференцзв&apos;язку, формування електронного кримінального 

провадження (справи), розроблення та впровадження різного роду єдиних 

реєстрів. Значним досягненням є запровадження в Україні інформаційно-

телекомунікаційна система досудового розслідування [4] – система, яка 

забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу 

матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 106-

1 КПК України). 

У 2022 році кафедра криміналістики Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого з метою визначення шляхів оптимізації 
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судово-експертної діяльності здійснила анкетування судових експертів 

державних спеціалізованих установ та інших фахівців (експертів) з відповідних 

галузей знань. В анкетуванні взяли участь 172 судових експерти. 

За результатами узагальнення було встановлено, що у сучасних умовах 

проведення судових експертиз пов’язано з інноваційними підходами та 

застосуванням інформаційних (цифрових) технологій. Зокрема, 53,5% опитаних 

експертів використовують у своїй практиці Автоматизоване робоче місце (АРМ) 

експерта. Під час анкетування судових експертів було також з’ясовано, яким 

чином опитувані визначаються із методами дослідження під час проведення 

судової експертизи. При цьому, більшість експертів вказали, що користуюся 

експертною методикою, яка розміщена в електронному реєстрі – Реєстрі методик 

проведення судових експертиз – позначили 51,2% респондентів. 

Важливим інноваційним напрямом у розвитку криміналістики та судової 

експертизи є використання цифрової інформації. У криміналістиці та судовій 

експертизі має місце тенденція щодо впровадження прогресивних технологій, 

методів та засобів, які ґрунтуються на належному співвідношенні заходів безпеки 

і свободи, застосуванні стандартів доказування, відбувається забезпечення 

криміналістичними знаннями різних суб’єктів  кримінального провадження. 

Окремої уваги заслуговують так звані цифрові докази (цифрова інформація) 

– інформація, яка створена за допомогою високих інформаційних технологій. У 

наукових джерелах зарубіжних країн широкого застосування набув термін 

“digital evidence” (цифрові докази), під якими розуміють будь-які збережені дані 

або дані, що передаються з використанням комп’ютерної чи іншої техніки [5, c. 

257]. Цифрові докази – це «фактичні дані, що подані у цифровій формі та 

зафіксовані на будь-якому типі носія» [5, c. 256-260] або «інформація в 

електронній (цифровій) формі, що має значення для досудового та судового 

розгляду й надається стороною провадження (справи) для її оцінки слідчим, 

прокурором або судом» [6, c.129].  
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Поряд із терміном «цифрові докази» використовуються й інші, наприклад: 

«електронні докази», «електронні сліди», «цифрові джерела інформації», 

«електронні документи» тощо. 

У ст. 99 КПК України вказано, що до документів, зокрема, можуть належати 

«матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у 

тому числі електронні). Специфічним є й те, що у ч. 4 ст. 99 КПК України 

регламентовано, що «дублікат документа, а також копії інформації, що міститься 

в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, 

інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, 

виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як 

оригінал документа». 

Цифрові докази вимагають новітніх підходів до їх збирання, зберігання, 

використання та дослідження під час доказування у кримінальному 

провадженні. Фактично можна констатувати появу окремого криміналістичного 

напрямку – «цифрової криміналістики» [7, c. 147-150]. Цифрова криміналістика 

– це окрема криміналістична теорія та вид судової експертизи, що ставить своїм 

завданням дослідження цифрових доказів з використанням криміналістичної 

техніки та наявних методик в цілях досудового розслідування та судового 

розгляду [6, c. 129, 130].  

У літературних джерелах інколи вживається термін «кіберкриміналістика». 

При цьому, кіберкриміналістика розглядається як «здійснення дослідження 

комп’ютера та інформаційних мереж спеціалістом (судовим експертом) для 

досудового розслідування та судового розгляду з метою встановлення 

незаконного обігу інформації та імовірних осіб причетних до таких дій» [6, c. 

121]. 

Таким чином, у сучасних умовах розвиток цифрової криміналістики 

відбувається у трьох основних напрямах: 1) формування окремої наукової галузі 

в криміналістиці; 2) застосування спеціальних знань під час роботи з цифровими 
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доказами; 3) проведення судових експертиз (зокрема, комп’ютерно-технічної 

експертизи) [8, c. 21]. 
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КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ 

ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

  

В умовах російської агресії проти України відбуваються масові вбивства 

цивільного населення в зоні бойових дій та на окупованих територіях. Найбільша 

кількість вбивств, як відомо, сталася у містах: Бучі під  Києвом,  Ізюмі 

Харківської області та у Маріуполі. 

Так, у квітні 2022 р. коли місто Буча було звільнено від російських окупантів 

, українські сили безпеки, журналісти побачили десятки трупів спочатку на 

вулицях,  у дворах, квартирах, підвалах, транспортних засобах, парках, братських 

похованнях. На більшості тіл виявлено сліди свавільних страт: синці, порізи, 

кульові поранення, зв’язані руки та опіки. Станом на 13 вересня 2022 р.  кількість 

вбитих цивільних жителів у місті Бучі становить 422 особу [1, с.9]. 
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Масові бвивства відбувалися і на території Харківської області , у місті 

Ізюмі. Так, В лісі  правоохоронцями разом із судовими експертами виявлено 

близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань, 99% з 

ознаками насильницької смерті. Знайдені тіла із зав&apos;язаними за спиною 

руками,  з мотузкою на шиї [2]. Вочевидь, до оглядів місць події та ексгумації 

були залучені відповідні спеціалісти, а саме, техніки-криміналісти Національної 

Поліції України та судово-медичні експерти. Так, На місці поховань в 

Ізюмі  працювали близько 200 правоохоронців та експертів, 10 криміналістичних 

лабораторій. Тіла направлені до судово-медичної експертної установи для 

встановлення причини смерті [3]. Таким чином, криміналістика та проведення 

судових експертиз сприяє ефективному розслідуванні військових злочинів 

російської федерації проти цивільного населення в зоні бойових дій в Україні. 

Суттєве значення має комплексне використання криміналістичних та судово-

медичних знань. 
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ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ ВУЛИЧНІЙ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ: ОГЛЯД УРБАНІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ 

  

Інфраструктура України значно постраждала та продовжує страждати 

внаслідок російського військового терору. Актуальним питанням, що потребує 

значних фінансових вливань, постає реалізація проєктів післявоєнної відбудови. 

Вважаємо, що до вказаного процесу слід долучитись і науковій спільноті. 

Доречним вбачається втілення на практиці результативних теорій запобігання 

злочинності через формування сприятливого навколишнього урбаністичного 

середовища. Тема протидії злочинності засобами впорядкування архітектурного 

середовища, об’ємно-просторових складових та ландшафтних форм міста 

неодноразово поставала складовою навчальних курсів з кримінології, темою 

численних публікацій та навіть предметом офіційних урядових програм. У 

іноземних навчальних посібниках вивченню вказаної теми зазвичай 

присвячується розділ з назвою «енвайронментальна кримінологія» (англ. 

environmental criminology), в українських дослідженнях переважає назва 

«кримінологія середовища». Вважаємо такий варіант цілком доцільним, адже він 

повною мірою відображає сутність тематики, заданої нами для дослідження. 

Вкажемо, що у наукових джерелах можна зустріти ототожнення 

енвайронментальної кримінології з зеленою кримінологією. Вважаємо це 

продуктом логічного співвідношення поняття «середовище» з поняттям 

«навколишнє природне середовище». Окреслимо, що предметом нашого аналізу 

є саме середовище міста, яке постає осередком вчинення вуличної насильницької 

злочинності, а не злочини проти довкілля. 
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Елементи архітектурно-просторового планування втілюють собою 

середовище, яке постає фоном для злочинності, місцем вчинення злочину. 

Кримінологія середовища покликана знаходити та вивчати взаємозв’язки між 

трьома ключовими елементами: місцем, простором та злочином. Просторова 

структура злочинності та її географічне районування постають предметом цього 

розділу кримінологічної науки, а способи створення несприятливого для 

злочинних проявів середовища — метою. 

Вулична насильницька злочинність зачіпає безліч міст по всьому світу та 

наносить людям непоправної морально-психологічної та майнової шкоди, що 

може бути компенсованою. На жаль останній згаданий фактор не позбавляє 

потерпілих душевної травми, тому надзвичайно важливо мінімізувати аспект 

злочинних посягань та побудувати для жителів середовище, де кожен почуватиме 

себе в безпеці. 

При аналізі вуличної злочинності звернемося до однієї з перших 

фундаментальних розробок соціологічної кримінології — теорії концентричних 

зон Ернеста Берджеса. Теорія неодноразово піддавалась критиці, втім задала 

вектор для багатьох досліджень у галузі кримінології середовища. Е. Берджес 

умовно розділив на сегменти територію промислового міста, утворивши 

концентричні зони: перше коло – центральна зона (культурно-діловий центр 

міста, переважає «білокомірцева злочинність); зона друга – транзитна 

(неспокійне середовище, знаходяться фабрики, неблагополучні будинки, загалом 

високий показник насильницьких злочинів); третя — райони для робітників 

(зручний доступ до місця працевлаштування, помірна орендна плата, середній 

рівень злочинності); четверта — передмістя (відносна віддаленість від бізнес-

центру та промислової зони, будинки для середнього класу, низький рівень 

злочинності); до п’ятої входять приміські райони (елітні будинки на околицях 

передмістя, обов’язкова наявність автотранспорту, найнижчий коефіцієнт 

злочинності) [1, с. 14-15, 72].  
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Детальніше розглянемо дві найрепрезентативніші зони — транзитну та 

приміських районів. Особливості транзитної зони, які впливають на рівень 

злочинності: низька вартість проживання; висока плинність жителів та 

відсутність стійких соціальних зв’язків між жителями громади; відсутність 

моральних установок, що передаються між поколіннями сім’ї; висока щільність 

проживання та велика кількість жителів; відсутність постійної зайнятості. 

Натомість, протиставляємо приміські райони, де є: суспільно вихована мораль та 

спільні традиції громади, стійкі соціальні зв’язки, тобто наявність «колективної 

відповідальності (солідарності)» серед членів соціальної групи; висока вартість 

проживання та, відповідно, постійна зайнятість населення (офіційне 

працевлаштування); низька щільність проживання, маленька кількість жителів 

та, як наслідок, фактор анонімності при взаємодії індивідів зведений до мінімуму. 

Наступним ідейним положенням в сфері протидії вуличним злочинам постає 

принцип нульової терпимості, яким ознаменували комплекс реформ ініційованих 

В. Дж. Братоном у департаменті Нью-Йоркської поліції [1, c.186], описаний у есе 

«Розбиті вікна: поліція та громадська безпека» (Дж. К. Вілсон, Дж. Л. Келлінґ, 

1982). Принцип побудований на трьох складниках: 1) знищувати зло у корені 

(запобігати розвитку антисоціальної поведінки через усвідомлення неминучої 

відповідальності; запобігати перетворенню зруйнованого середовища у осередок 

для злочинів та безпорядків); 2) залучення основної частини людських ресурсів 

до патрулювання території (толерантний контроль над незначними злочинами 

задля забезпечення соціального порядку — основна тактика поліції); 3) контроль 

над незначними проступками — вклад у запобігання більш тяжким злочинам 

(протидіючи дрібному хуліганству, пияцтву у публічних місцях не даємо 

девіаціям перерости у щось серйозніше) [2, с. 3]. Основна сутність зводиться до 

тези «терпимість до незначних проступків породжує більш серйозні злочини». 

Першочергове завдання правоохоронних органів, на думку дослідників, має 

зводитись до підтримки порядку, а не до безпосередньо боротьби зі злочинністю, 
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адже сама потреба долати аномічну поведінку випливає з конформістського 

ставлення до неї з боку громади і державних органів. Також наводиться цікава 

думка щодо соціального контролю: місцевий патруль штату Нью-Джерсі 

вишукував чужинців з іншого району, дізнавався мету візиту та контролював 

траєкторію переміщення [3, с. 5, 8, 10, 17]. Зауважимо, серед критиків «теорії 

розбитих вікон» та принципу «zero tolerance» превалює думка, що стиль роботи 

поліції не впливає на рівень злочинності, адже підтримка порядку не може 

вплинути на схильність певних індивідів до асоціальної злочинної поведінки. 

Відповідно підхід нульової терпимості має підкреслювати роль поліційних 

органів саме з точки зору відповідальності за розкриття актів вуличної 

злочинності, а не як регуляторів рівня злочинності у цілому. 

Розглянемо концепцію «безпечного простору» (англ. «defensible space»-

середовище, що сприяє захисту) О. Нюмена. Дослідник обґрунтовував 

важливість нагляду: архітектурні об’єкти мають бути спроєктовані таким чином, 

щоб відкритий простір вулиці був доступний для огляду з боку громадян — вух 

і очей поліції. Відзначав важливість ефекту присутності — на вулицях завжди 

має бути багато людей. Парки, сквери мають бути оснащені місцями для 

громадського відпочинку (гойдалками, лавочками, альтанками, фонтанами 

тощо). Дизайн вуличного середовища має втілювати охайність (клумби, ін. 

зелений ландшафт), гарне освітлення, необхідна кількість урн. Натомість 

монофункціональне бетонне гетто, відсутність достатньої кількості пішохідних 

зон, мало освітлені ділянки, занедбані будівлі і темні алеї, відсутність зон для 

громадського спілкування спричиняють фрагментування суспільства та 

створюють сприятливий для скоєння злочинів простір [4]. Наукові здобутки О. 

Ньюмена склали підґрунтя для розвитку відомої кримінологічної концепції 

запобігання правопорушенням через планування територій 

(«crime prevention through environmental design» — CPTED). 
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Концепт CPTED (Т. Д. Кроу) полягає у правильному проєктуванні та 

ефективному використанні антропогенного середовища, що призводить до 

зниження рівня злочинності, зменшення почуття небезпеки та покращення якості 

життя. Втілює три вимоги до проєктування: природне керування доступом, 

нагляд та зміцнення території. Цікавою для аналізу постає теза, про необхідність 

присутності на вулицях працівників, відповідальних за благоустрій територій, з 

точки зору ефекту присутності та нативного контролю за середовищем вулиці. 

Основним стримуючим злочинність фактором постають самі громадяни, які 

випадково чи цілеспрямовано здійснюють цілодобовий нагляд за вулицею [5; 6; 

7]. 

Розмірковуючи над питанням можливості за допомогою урбан-теорій 

запобігання повною мірою подолати вуличну злочинність, схиляємось до 

негативної відповіді. Людська природа недосконала, а поведінка індивіда в 

соціумі доволі непередбачувана. Але зазначені теорії все ж певною мірою 

визначають напрямки запобігання вуличній злочинності і можуть 

використовуватись для планування роботи правоохоронних органів, оновлення 

концепції охорони громадського простору і в Україні. 
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КОНТРАБАНДА ЯК НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРОЯВ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ 

 

Українське суспільство переживає досить складний період свого 

економічного розвитку. Триває процес серйозних змін усіх сфер суспільного 

життя, включаючи систему національної безпеки. Динаміка соціально-

політичних процесів та економічних реформ має не тільки позитивну 

спрямованість, а й веде до виникнення нових загроз і викликів для економічної 

безпеки України. При цьому на перше місце виходять проблеми економічної 

безпеки та територіальної цілісності держави. Істотно змінився характер 

обстановки на державному та митному кордонах. Ці зміни детерміновані 

постійно зростаючою кількістю випадків вчинення контрабанди та інших 

порушень митних правил. 

Наразі питання, пов’язані з контрабандою як окремим кримінально-

правовим та кримінологічним явищем, її сутністю і предметом, зберігають 

високу частку актуальності. У сучасних умовах економічного розвитку (у т.ч. 

політичних, економічних, технічних, соціальних та ін.) важливість протидії 

контрабанді, яка безпосередньо впливає на економічну безпеку держави, 

правовідносини в сфері економічної діяльності, громадську безпеку, складно 

переоцінити. Саме тому необхідно зазначити, що створення належних заходів, 

механізмів та інструментів контролю для уникнення нелегальних поставок 

товарів, цінностей і предметів повинно бути однією із прерогатив державної 

політики в аспекті забезпечення економічної стабільності, господарської 

діяльності та попередження злочинів.  
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На превеликий жаль, тимчасова часткова втрата Україною державного 

контролю над митним кордоном, викликана збройною агресією рф, відновила 

старі контрабандні схеми та спричинила появу нових, відкрила широкі 

можливості для розвитку наркобізнесу, інтервенції контрафактної продукції, для 

безконтрольного переміщення готівкових коштів, які часто використовуються як 

для фінансування тероризму, так і задля підриву економічних і соціально-

політичних підвалин суспільства.  

До того ж, на сьогодні ми всі є свідками того, що здійснена в 2011 р. 

гуманізація відповідальності за переміщення товарів через митний кордон 

України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю не 

призвела до прогнозованого позитивного соціально-економічного наслідку. Саме 

тому митна сфера суспільних відносин потребує концентрованої уваги з боку 

законодавця.  

Наразі ключова для юридичної відповідальності ознака суспільної 

небезпеки контрабанди, про яку вже йшлось у підрозділі 1.3 дисертації та 

встановлення якої допомагає визначити зміст об’єкта цього злочину, має 

очевидний характер. Саме контрабанда становить одну з найбільших загроз для 

національної безпеки України в економічній сфері. Зокрема в одному із своїх 

виступів на засіданні Ради національної безпеки і оборони України Президент 

України В. Зеленський озвучив інформацію про те, що через контрабанду 

державний бюджет щорічно втрачає 300 млрд грн [1]. Дещо «скромніші» 

показники лунають в експертному середовищі: наприклад, унаслідок реалізації 

контрабандних схем протягом 2018–2020 рр. Україна втрачала щорічно від 63 до 

96 млрд грн [2]. Неважко спрогнозувати, що негативна динаміка спостерігається 

й понині, хоча з огляду на військову агресію проти України, що розпочалась 

24.02.2022 р., поширеність цього явища дещо знизилась, передусім через 

блокування діяльності чорноморських портів України. 
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Спираючись на власне наукове дослідження в галузі економіки, 

А. Тимошенко справедливо звертає увагу на те, що в сучасних умовах розвитку 

економічних відносин зростає необхідність забезпечення митної безпеки як 

складової економічної безпеки держави, безпосередньо впливаючи на 

економічну безпеку підприємств, які здійснюють участь у митних операціях. А 

тому для нашої держави першочерговим завданням є боротьба з контрабандою, 

яка набуває дедалі більш витончених та організованих форм, що, у свою чергу, 

ставить під загрозу національну безпеку та належний економічний розвиток 

країни [3, с. 14].  

У контексті вивчення кола правовідносин, які поставлені під загрозу через 

вчинення «контрабандних» деліктів, варто підтримати тезу про те, що в умовах 

ринкової економіки одним з основних завдань зовнішньо-економічної політики 

держави на сучасному етапі є всебічний розвиток і розширення зовнішньої 

торгівлі, зміцнення економічних зв’язків з іншими країнами, захист вітчизняного 

товаровиробника, впорядкування системи збору митних платежів [4, с. 362]. 

Водночас суто з економічної точки зору правопорушення та злочини 

економічної спрямованості завжди є більш вигідними порівняно з легальним 

бізнесом. Вагомим фактором для стримування правопорушника може виступати 

хіба що ризик бути притягнутим до відповідальності. Водночас в українських 

реаліях з огляду на масовість економічної делінквентності, латентність 

відповідних діянь, корупційну ураженість контролюючих і правоохоронних 

структур, недосконалість законодавства такий ризик є фактично незначним. Як 

результат, жодна з держав світу, яким би не був розвиток її економіки, не може 

похвалитися перемогою над контрабандною діяльністю [5, с. 78]. 

У теорії кримінального права поки що не дістали однозначного й 

остаточного вирішення питання про об’єкт, предмет і місце незаконного 

переміщення предметів через митний кордон України в системі кримінальних 

норм; які схожі дії повинні становити адміністративний чи кримінальний 
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проступок, а які – злочини; співвідношення злочинів, які містять ознаки 

незаконного переміщення предметів через митний кордон України, способи 

вчинення цих діянь.  

Г. Паламарчук справедливо звертає увагу на те, що порушення митних 

правил є родовим поняттям для митного правопорушення з аналогічною назвою 

та низки правопорушень іншої галузевої належності, у т.ч. й діянь, пов’язаних з 

переміщенням товарів/предметів через лінію розмежування. Економіко-

кримінологічний вимір правопорушень, пов’язаних з переміщенням 

товарів/предметів через митний кордон, дозволяє дійти висновку про те, що вони 

всі уособлюють різновид тіньового бізнесу на територіях, які обмежені митним 

кордоном або лінії розмежування в зоні Операції об’єднаних сил, шляхом 

реалізації численних схем уникнення чи приховування від митного контролю або 

певних процедур, які здійснюються державою [6, с. 1]. Отже, тут можна зробити 

проміжний висновок про те, що однією з системоутворювальних ознак всієї 

групи митних правопорушень (обидва поняття тут варто сприймати як умовні) є 

переважно корислива мотивація та бажання приховати переміщення товарів або 

інші дії від митного контролю в один чи декілька способів (схем).  

Із суто нормативних позицій, у так би мовити режимі de lege late, чинний КК 

закріплює умовну «тріаду» злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням 

предметів через митний кордон України. Ідеться про такі норми: 1) контрабанда 

(ст. 201 КК); 2) переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або 

пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а 

також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території 

України (ст. 201-1 КК); 3) контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

(ст. 305 КК). 
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Звичайно, цей підхід не враховує деякі інші кр. пр., пов’язані зокрема з 

ввезенням певних заборонених предметів в Україну, а також не бере до уваги 

законопроєктні моделі «контрабандних» деліктів, активно пропонованих до 

включення в текст КК останнім часом. 

Ураховуючи продемонстровані вище загрозливі масштаби та небезпечні 

прояви досліджуваного явища, а також із огляду на те, що контрабанда набуває 

дедалі більш витончених та організованих форм, варто зафіксувати тезу про те, 

що в сучасних умовах протидія контрабандним схемам повинна стати одним із 

першочергових завдань нашої держави на шляху до розвитку ринкової моделі 

економіки, до успішної інтеграції в Європейський Союз у недалекому 

майбутньому. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ 

 

На сьогодні корупція в Україні лишається однією із найголовніших проблем 

у діяльності держави. Протидія цьому негативному явищу є обов’язковою 

необхідною умовою для вступу до Європейського Союзу та першочерговим 

завданням державних органів, зокрема спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції, до яких відноситься поліція. 

Ефективність боротьби з корупцією напряму залежить від прийняття якісних 

та дієвих нормативно-правових актів, що врегульовують відносини у сфері 

запобігання корупції, а також встановлюють процедуру документування та 

притягнення до відповідальності за її вчинення. 

Аналіз практики документування поліцейськими правопорушень 

пов’язаних з корупцією дає змоги констатувати, що чинне законодавство у сфері 

запобігання корупції не відповідає потребам практичної діяльності та, як 
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наслідок, є неефективним у протидії правопорушенням в цій сфері. Зокрема, в 

спеціалізованих нормативно-правових актах є: нечіткість формулювання понять 

та строків, неврегульованість процесуальних процедур, відсутність належних 

заходів забезпечення. Зазначені законодавчі прогалини породжують у 

поліцейських проблеми в документуванні цієї категорії правопорушень. 

В статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» визначено поняття 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, за яке законом вставлено 

кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність [1]. Тобто, в залежності від видів відповідальності, 

правопорушення, пов’язані з корупцією можна розмежувати на кримінальні, 

адміністративні та дисциплінарні. 

Розглянемо більш детально проблеми документування поліцейськими саме 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (далі – 

адміністративні правопорушення), так званої «побутової корупції», які 

вчиняються більш частіше. 

Відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення 

передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП). Під час документування поліцейськими саме цієї категорії 

правопорушень виникає найбільше проблем, а також неоднозначного 

трактування різними суддями одних і тих самих положень законодавства. 

Так, стаття 38 КУпАП визначає, що адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено протягом шести 

місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення [3]. 

Однак, жоден нормативно-правовий акт, в т.ч. КУпАП, не дає визначення 

поняття дня виявлення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Ця прогалина в законодавстві дає можливість суддям, під час розгляду 

протоколів про адміністративні правопорушення, неоднозначно трактувати день 
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(дату) виявлення правопорушення, а відповідно строки притягнення 

правопорушника до адміністративної відповідальності. 

Вказана неоднозначність трактування дає змогу особі, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, уникнути притягнення її до адміністративної 

відповідальності, не без корупційної складової в діях самих суддів. 

Так, окремі судді день виявлення адміністративного 

правопорушення трактують днем відібрання пояснення у особи, яка вчинила 

правопорушення. Деякі судді днем виявлення цього правопорушення визначають 

день початку збору матеріалів, необхідних для встановлення наявності чи 

відсутності складу та ознак адміністративного правопорушення: дату 

направлення першого запиту. 

Однак, як засвідчує практика документування, неможливо правильно 

кваліфікувати дії особи, яка вчинила правопорушення, без збору та наявності всіх 

необхідних характеризуючи даних щодо вчиненого правопорушення, без 

опитування особи та визначення суб’єктивної сторони її діянь та не з’ясувавши 

всіх обставин порушення вимог Закону. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є внесення змін до КУпАП та 

інших нормативно-правових актів, якими чітко визначити поняття дня виявлення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, – днем складання 

протоколу про адміністративне правопорушення. 

Крім цього, в більшості випадків особи, які вчинили правопорушення, з 

метою уникнення адміністративної відповідальності та усвідомлюючи правові 

наслідки їх притягнення до відповідальності (внесення відомостей до Єдиного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, 

звільнення зі служби, заборона прийняття на службу, тощо), умисно ухиляються 

від прибуття на виклик до органу (службової особи), який здійснює перевірку 

(розгляд та збір матеріалів) вчинення адміністративного правопорушення, чим 
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зловживають своїми правами і навмисно затягують строки проведення перевірки 

та скорочують строки притягнення до адміністративної відповідальності. 

Зауважимо, що жоден нормативно-правовий акт, в т.ч. КУпАП, не 

врегульовує процедуру виклику особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, до органу (службової особи), який проводить перевірку 

(розгляд та збір матеріалів). 

Крім цього, чинним законодавством не передбачено правових наслідків за 

неприбуття без поважних причин до органу (службової особи), не врегульовано 

питання заходів забезпечення під час проведення перевірки (притягнення до 

відповідальності за неприбуття без поважних причин, здійснення приводу, тощо). 

Знову ж таки, способом вирішення цієї прогалини в законодавстві може бути 

внесення змін до відповідних нормативно-правових актів. 

Специфічною проблемою під час документування та правильної кваліфікації 

діянь особи, яка несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, є визначення 

«поважності причин» несвоєчасного подання відповідної декларації. 

Так, КУпАП та пов’язані з ним нормативно-правові акти не визначають 

поняття – «поважні причини», та не встановлюють їх перелік. Лише в листі 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі 

правопорушення, пов’язані з корупцією» передбачено, що конструктивною 

ознакою цього правопорушення є також несвоєчасне подання декларації без 

поважних на те причин. Тобто за наявності останніх відповідальність за 

аналізованою частиною статті виключається. Під поважними причинами слід 

розуміти неможливість особи подати вчасно декларацію у зв’язку з: хворобою, 

перебуванням особи на лікуванні, внаслідок стихійного лиха (повені, пожежі, 

землетрусу), технічних збоїв офіційного веб-сайту Національного агентства з 
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питань запобігання корупції, витребуванням відомостей, необхідних для 

внесення в декларацію, перебуванням (триманням) під вартою тощо [4]. 

У свою чергу, в разі посилання особи, яка вчинила правопорушення, на 

поважні причини несвоєчасного подання декларації через хворобу чи 

перебування на лікуванні, становить проблему перевірки її достовірності для 

органу (службової особи), оскільки інформація щодо здоров’я та перебування на 

лікуванні є інформацією із обмеженим доступом, у зв’язку із чим лікувальні 

(медичні) заклади відмовляються надавати таку інформацію. 

Наступною проблемою в документуванні поліцейськими, є отримання від 

Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) будь-якої 

інформації, щодо порушень вчинених особами. 

Так, згідно Закону, тільки НАЗК може встановити та констатувати факт 

порушення вимог чинного законодавства в сфері запобігання корупції, зокрема: 

щодо своєчасності подання декларацій; щодо правильності та повноти 

заповнення; провести логічний та арифметичний контроль. Крім цього, 

виключно НАЗК проводить моніторинг способу життя суб’єктів декларування, і 

тільки вибірковий, і тільки відносно осіб, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище та посади із підвищеними корупційними ризиками. 

Однак, в законодавстві відсутні терміни проведення вищевказаних перевірок, а 

поліцейські без інформації НАЗК не можуть прийняти остаточне рішення. Це в 

свою чергу сповільнює, затягує та унеможливлює процес документування. 

Відсутність в нормативно-правових актах термінів проведення НАЗК 

перевірок можливих порушень у сфері протидії корупції, негативно впливає на 

документування поліцейськими адміністративних, а особливо дисциплінарних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Так, згідно частини 3 статті 65 Закону України «Про державну службу», 

державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної 
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служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не 

враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи 

перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення або 

постановлення відповідної окремої ухвали суду [5]. Відповідно до частини 1 

статті 21 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, дисциплінарне 

стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення 

дисциплінарного проступку і не пізніше шести місяців з дня його вчинення 

шляхом видання дисциплінарного наказу. Частиною 2 статті 87 Дисциплінарного 

статуту Збройних Сил України визначено, що дисциплінарне стягнення не може 

бути накладено після шести місяців з дня виявлення правопорушення. 

Враховуючи вищевикладене, в разі не надання НАЗК у строки притягнення 

до дисциплінарної відповідальності відповіді (інформації), щодо наявності чи 

відсутності порушень Закону з боку суб’єктів декларування, зокрема державних 

службовців та прирівняних до них осіб (поліцейських і військовослужбовців), дає 

останнім можливість уникнення притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Підсумовуючи зазначені проблеми зауважимо, що недосконалість та 

прогалини в чинному законодавстві надають можливість суддям неоднозначно та 

суперечливо трактувати одні і ті самі норми. Відсутність в законодавстві строків 

проведення НАЗК перевірок та їх невідповідність строкам притягнення 

правопорушників до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, 

надають змогу останнім уникнути притягнення до відповідальності та безкарно 

вчиняти повторні порушення, що є неефективним та негативним чинником в 

боротьбі із корупцією. Неповне, а подекуди, вибіркове виконання НАЗК своїх 

повноважень, зводить нанівець протидію поліцією правопорушенням, 

пов’язаним з корупцією, а відсутність ефективної взаємодії між НАЗК та 

поліцією призводять до низького рівня їх виявлення та документування. 



201 
 

Одним із шляхів вирішення зазначених проблем є внесення змін до чинного 

законодавства з метою надання однозначного трактування понять, строків та 

норм, визначення чітких процедур виявлення та документування правопорушень, 

а також налагодження ефективної взаємодії НАЗК та поліції в протидії корупції, 

обміну між ними інформацією з цього приводу. 

 

Література: 

 1. Про запобігання корупції: Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. 

2. Кримінальний кодекс України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

4. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ вих.№223-943/0/4-17 від 22.05.2017 «Щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з 

корупцією». URL: 

https://zib.com.ua/files/Golovam_apeliacijnih_sudiv_vid_2205_2017.pdf. 

5. Про державну службу: Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

 

  



202 
 

Балановський Р. А.,  

аспірант кафедри 

кримінально-правової політики 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 

Україна 

 

ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРШАХРАЙСТВУ В КОНТЕКСТІ КІБЕРВІЙНИ МІЖ 

РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ 

 Кібервійна між російською федерацією та Україною почалася задовго до 

повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. З огляду на стрімку 

діджиталізацію відносин людина-держава, для будь-якого користувача 

державними послугами в Україні надійність та безперебійна робота державних 

сервісів, інтернет-порталів підприємств, установ та організацій є надважливою, 

саме тому важко переоцінити вплив кібератак в контексті російсько-української 

війни. 

 Вітчизняний експерт О. Мережко пропонує таке визначення: «Кібервійна – 

використання Інтернету та пов'язаних з ним технологічних та інформаційних 

засобів однією державою з метою заподіяння шкоди військовій, технологічній, 

економічній, політичній, інформаційній безпеці та суверенітету іншої держави» 

[1]. 

 Також дуже важливим кіберпростір сьогодні є з точку зору побудови 

комунікації влади та громадян, адже в умовах масованих ракетних атак 

стандартні методи отримання інформації є не завжди доступними пересічному 

громадянину. І, відповідно, з’являється простір до маніпуляцій у інформаційному 

просторі шляхом отримання доступу до телеграм-каналів, сайтів ЗМІ, сайтів 

органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому забезпечення 
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кібербезпеки, стійкої та безперебійної роботи інтернет-майданчиків в умовах 

воєнного стану є надважливим завданням держави. 

 За період з 24 лютого 2022 кількість фішингових листів 

східнослов'янськими мовами зросла в сім разів. Третина шкідливих листів була 

надіслана російським одержувачам з українських адрес електронної пошти. 

Тобто фактично хакерські групи завдають росії економічну шкоду в контекст 

кібервійни, що відбувається. Масштаби реальної шкоди у грошовому вимірі 

складно обрахувати, адже доступ до таких даних не може бути отриманий навіть 

органами публічної влади, органами досудового розслідування через 

приховування злочинів, складність отримання грошових коштів шляхом 

конвертації їх у криптовалюти, відмивання коштів через треті країни. 

 Кіберзлочинність є не завжди децентралізованою, адже тенденції її 

розвитку, структурної побудови вимагають великої кількості залучених осіб. 

Поряд з децентралізацією має місце і багатонаціональний характер, тобто мова 

йде про злочинні конгломерати, які можуть діяти як автономно, так і під умовним 

«прикриттям» з боку держави, яка поряд з захистом на власній території надає 

таким конгломератам завдання по посяганню на економічний у обраному 

контексті суверенітет. О. В. Таволжанський наводить загрози, які при 

формування кіберполітики державою мають бути враховані: відкритість 

суспільства та держави; швидкість та не завжди висока ціна злочину; висока 

технологічність; зазвичай складний характер злочину; анонімність злочинця; 

транснаціональний та популярний характер злочину; організований характер та 

змішаний склад учасників злочину, тощо [2]. 

 Необхідно зауважити, що кількість кібершахрайств невпинно зростає. І 

дуже часто жертвами таких злочинів стають саме громадяни України. Способів 

та схем здійснення відповідних шахрайств, які дуже часто вчиняють особи, що 

знаходяться у російській федерації, існує безліч. Використовуються і фішингові 

листи, і сайти-обманки, і виманювання грошових коштів або персональних даних 
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шляхом обману або зловживання довірою, зокрема з використанням 

месенджерів, сайтів знайомств, застосунків для інтернет-спілкування тощо. 

 Однією з ознак вчинення кібершахрайств є латентність, яка зумовлює 

додаткові складнощі при їх розслідуванні. Часто люди по різним причинам не 

звертаються до правоохоронних органів, ставши жертвами вчинення таких 

злочинів, що відповідно не дає змоги врахувати такі злочини про обрахуванні 

статистики вчинення кібершахрайств. Також, складно напрацювати ефективний 

механізм протидії злочинам, про які не було повідомлено органи досудового 

розслідування. 

 Ключовим у контексті кіберпротистояння росії та України, здійснення 

громадянами росії кібершахрайств відносно громадян України є неможливість 

притягнення росіян до відповідальності. На мою думку, дійсно дієвого механізму 

притягнення до відповідальності злочинців з росії зараз не існує, проте 

напрацювання таких механізмів є однією з ключових завдань українських 

правників. Можливо, належним чином задокументовані факти кібершахрайств 

необхідно розглядати під час  спеціального трибуналу в контексті інших 

кіберзлочинів, але на разі на існуючих майданчиках процедура такого не 

передбачає. Як було зазначено вище, кібершахрайство часто має транскордонний 

характер. Тож на мою думку, один з дієвих способів – оголошення встановлених 

шахраїв у міжнародний розшук з подальшою передачею злочинців України. 

  Важливим в цьому контексті є вибудовування ефективної системи захисту 

та протидії вчиненню кіберзлочинів та кібершахрайств зокрема. В України існує 

стратегія кібербезпеки України, в якій зазначено, що забезпечення кібербезпеки 

є одним із пріоритетів у системі національної безпеки України[3].  Безпірним є 

факт, що в України на сьогодні є серйозний досвід у протидії кібератакам та в 

вибудові ефективної мережі кіберзахисту, що здатна протистояти великій 

кількості кібер-посягань. Зазначається, що доволі розповсюдженими сучасними 

заходами запобігання кіберзлочинності є проведення спільних навчань. В ході 
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навчань виявляють недоліки, інфраструктури, формуються варіанти атак, 

інцидентів і пропонуються найбільш ефективні варіанти реагування та 

координації [4, 160]. 

 Таким чином, для ефективного захисту та протидії кібератакам та 

кібершахрайствам необхідно належним чином слідкувати за інформаційною 

гігієною. Тобто не переходити по посиланням з фішингових листів або по 

посиланням, що надійшли у групах в месенджерах, використовувати надійні 

паролі, не надавати персональні дані малознайомим людям, мати надійне 

противірусне програмне забезпечення. Щодо централізованих дій держави, то на 

мою думку, слід неухильно дотримуватися стратегії кібербезпеки України, тобто 

посилювати засоби кіберзахисту та посилювати, підтримувати кіберармію, яка 

ефективно себе проявила на початку повномасштабного вторгнення російскої 

федерацїї, здійснивши злам багатьох російських урядових сайтів, заволодіння 

даними з російських інтернет-ресурсів, використання російських ЗМІ для 

об’єктивного висвітлення злочинів росіян в Україні та демонстрації кількості 

загиблих російських солдат і офіцерів на широку авдиторію. 

 Складно переоцінити ступінь впливу кіберпростору на життя пересічних 

громадян, тому значення покращення методів ведення кібервійни, протидії 

кібершахрайствам та іншим злочинам є дуже високим. Таким чином, покращення 

відповідних методів та засобів дозволить відтягнути частину ресурсів агресора, 

зокрема у побудові інформаційної політики, а кібератаки, що можуть бути 

здійсненні в інтересах України – значним чином вплинуть на життя громадян 

країни-агресора.  
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ 

КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Актуальність правового регулювання та захисту сфери національної 

безпеки, незважаючи на рівень розвитку та гуманізму людства, не потребує 

додаткової аргументації, що знайшло своє безумовне підтвердження у тих 

викликах, які постали перед українською спільнотою та всім цивілізованим 

світом. 15 березня набув чинності Закон України від 03.03.2022 р. № 2108-IX 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» [1], яким 

передбачається визначення ряду кримінально-караних діянь, які сприяють 

поширенню збройній агресії на території України. Відповідна новела 

кримінального законодавства включає в себе низку складів кримінальних 

правопорушень: публічне заперечення збройної агресії, заклики до підтримки 

рішень та/або дій держави-агресора, невизнання державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях; зайняття посад  у незаконних 

органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях; пропаганда у 

закладах освіти; передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи 

воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, 

та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора; добровільне 

зайняття громадянином України посади в незаконних судових або 

правоохоронних органах тощо.  Отже, в тому чи іншому вигляді колабораційна 

діяльність являє собою співпрацю із державою-агресором.  
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Очевидно, що в складних умовах воєнного стану, поява нового складу 

кримінального правопорушення «колабораційна діяльність» є логічно 

обумовленим наслідком сьогодення, тому, звичайно, дослідження 

кримінологічної характеристики такого діяння є актуальною темою, адже має 

велике теоретичне та практичне значення.  

Слід розпочати з того, що рівень суспільної небезпеки колабораційної 

діяльності відслідковується за фактом віднесення даного кримінального 

правопорушення до розділу злочинів проти основ національної безпеки. Окрім 

того, безумовно, колабораціонізм завдає істотну шкоду суверенітету, 

територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 

економічній чи інформаційній безпеці України.  

Врешті решт, масове поширення випадків колабораціонізму свідчить про 

ряд невтішних висновків: незавершеність процесів формування громадянського 

суспільства; недосягнення необхідного рівня національної консолідації 

громадян; уразливість сфери інформаційної безпеки [2, с. 117]. Безапеляційне 

підтвердження існування вказаних проблем та систематичні прояви злочинної 

співпраці громадян України із країною-агресором, збройними формуваннями 

та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора призвели до необхідності 

негайного вжиття заходів по криміналізації зазначених діянь.    

Однією з головних ознак кримінологічної характеристики колаборанта є 

добровільність, тобто вчинення дій згідно власного волевиявлення, без примусу 

та з повним усвідомленням скоєного. Законодавець не криміналізує діяння, які 

ззовні можуть бути схожі на колабораціонізм, однак насправді скоєні під 

примусом, хоча, звичайно, відмежувати випадки добровільності від вимушеного 

становища на практиці вкрай складно. Свого часу М.А. Рубащенко висловив 

позицію, згідно якої колаборація часто має вимушений характер, виступає 

способом самозбереження населення та результатом жорстких контролюючих 

заходів з боку окупаційного режиму [3, с. 330]. Щоправда, такий підхід було 
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запропоновано до повномасштабного вторгнення Російської Федерації та, 

відповідно, до появи статті КК України, яка б передбачала відповідальність за 

колабораційну діяльність безпосередньо, адже раніше подібні діяння 

здебільшого підпадали під кваліфікацію ст. 111 КК України, тобто державну 

зраду. Паразитична властивість такої ознаки говорить про незрілість правової 

культури та національної ідентичності громадян, що робить їх схильними до 

співпраці із агресором. Разом з тим поспішно прийняті законодавцем зміни до КК 

України на початку березня 2022 р. все ще залишають масу питань щодо 

коректної кваліфікації діянь в якості колабораціонізму.  

Отже, викриття найбільш очевидних та безспірних ознак колаборанта, аналіз 

видів та можливих способів скоєння колабораційної діяльності, розкриття 

сутність особистості колабораціоніста, встановлення детермінант поширення та 

кореляційного зв’язку між причинами і умовами розповсюдження 

колабораційної діяльності та визначення механізмів запобігання і протидії 

колабораційній діяльності є очевидною нагальною потребою в такий складний 

період української держави.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ  

ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ  

  

Військова агресія зі сторони росії проти України здійснила серйозний вплив 

на правову систему нашої держави, у тому числі й щодо кримінального процесу. 

Ракетні обстріли об’єктів цивільної та критичної інфраструктури,  терористичні 

напади на цивільне населення України призвели до фіксації величезної кількості 

кримінальних правопорушень не тільки у сфері основи національної безпеки, 

життя та здоров’я особи, а також миру, безпеки людства, міжнародного 

правопорядку та встановленого порядку несення військової служби. Починаючи 

з 24 лютого 2022 року в українському законодавстві впроваджено чимало змін, 

що стосується кримінального провадження. В цей же день, внаслідок початку 

нової фази війни, Указом Президента України було введено воєнний стан на всій 

території України, що неминуче вплинув на реалізацію завдань кримінального 

провадження. За таких умов, адміністративно-правовий режим воєнного стану, 

виокремлює особливий порядок функціонування органів публічної влади в 

умовах військової агресії, передусім зумовлений до запобігання загрозам 
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національній безпеці, незалежності та територіальній цілісності держави, проте 

вкрай обмежений щодо правового регулювання та законодавчого визначення 

інших суміжних категорій. Зокрема, правовий комплекс міжнародного 

гуманітарного права детермінує правову рамку, за якою здійснюється юридична 

оцінка поведінці сторін збройного конфлікту, та віднесення їх дій до найтяжчої 

групи міжнародних правопорушень - порушення законів та звичаїв війни. Саме 

тому правоохоронна система України має активно пристосовуватися до 

міжнародних стандартів для проведення розслідування кримінальних 

правопорушень, що прямо чи опосередковано пов’язані з проведенням активних 

бойових дій та здійснення належної правової кваліфікації діянь, у тому числі й 

під час процесу доказування в рамках кримінального провадження. 

На жаль, сьогодні виникає чимало проблемних питань в рамках 

кримінального провадження, передусім для сторони обвинувачення. По-перше, 

внаслідок активних військових дій на окремих частинах території України 

нівелюється фактична можливість у правоохоронних органів України доступу до 

тих територій, де було вчинено кримінальне правопорушення, що тягне за собою 

виникнення проблем вже на перших етапах здійснення досудового 

розслідування, зокрема, огляд місця події та допит свідків, що є фактично 

найважливішими процесуальними діями на початку досудового розслідування. 

По-друге, відсутність механізму контролю та реалізації ефективного проведення 

кримінального провадження в рамках, зокрема, під час обрання заходів 

забезпечення кримінального провадження, їх зміна, скасування чи продовження, 

оскарження дій слідчого, прокурора та рішень судів, що мають величезний вплив 

на дотримання прав та інтересів учасників кримінального провадження. 

Причому, подібні проблеми залишаються невирішеними у законодавстві ще з 

2014 року, але в рамках розширення зони проведення військових дій та обсягу 

кримінальних правопорушень, законодавець вимушений здійснювати зміни у 
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законодавстві, у тому числі й в процесуальному законі, як стаття 615 

Кримінального процесуального кодексу України. 

Тим не менш, варто виокремити окрему групу в рамках міжнародних 

злочинів – воєнні злочини, які мають свою окрему специфіку при доведенні вини 

особи у вчиненні даних правопорушень. У даному випадку, йдеться про 

доведення двох факторів, а саме вчинення діяння під час збройного конфлікту та 

безпосередня пов’язаність з  ним. Фактично, без дослідження цих 

фундаментальних обставин для даної категорії злочинів, а також недоведення їх 

причинно-наслідкового зв’язку між діянням та обстановкою збройного 

конфлікту нівелюється можливість належного доказування складу злочину. З 

правової точки зору, докази причетності зумовлюють підґрунтя для процесу 

доказування причинно-наслідкового зв’язку між вчиненим діяннями та тими 

військовими чи навіть політичними особами, які приймають участь у веденні 

військових діях чи/або здійснюють управління [1]. Ситуація з притягненням до 

відповідальності ускладнюється тим, що згідно зі стандартами розслідування 

міжнародних злочинів, не всі злочинні діяння, що вчиняються під час військового 

конфлікту, автоматично кваліфікуються як воєнні злочини. Прикладом 

видається кримінальне правопорушення, яке відбулося під час збройного 

конфлікту навіть без опосередкованого зв’язку з  проведенням бойових дій, а 

тому таке правопорушення не вважається за воєнний злочин. Таким чином, для 

віднесення кримінального правопорушення до воєнного злочину мають бути 

дотримані два фактори: «в контексті» та «пов’язані» із збройним конфліктом, 

тільки в такому випадку правопорушення можуть бути прирівненими до воєнних 

злочинів, тобто має бути дотриманий територіально-темпоральний зв’язок між 

злочинним діянням та військовими діями [2].   Доволі 

суперечливим видається ще один приклад, за яким цивільна особа, що повідомляє 

про розташування певної групи військ, тієї чи іншої сторони військового 

конфлікту, фактично, «втрачає» статус цивільного, так як приймає участь в 
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процесі знищення військових. За такою формулою, вбивство такої особи не буде 

вважатися воєнним злочином, навіть при умові, що особа формально відносилась 

до категорії цивільних осіб. Зазначені приклади доводять необхідність процесу 

доказування контекстуальних елементів та формування у  таких категоріях 

кримінального провадження спеціального предмету доказування, у якому 

більшість обставин, визначених у  ст.  91 КПК України повинні доказуватися 

у  причинно-наслідковому зв’язку з контекстуальними обставинами, а саме 

контекстність та пов’язаність діяння зі збройним конфліктом. Слід виокремити й 

специфічну систему методів щодо розслідування воєнних злочинів, у даному 

випадку найчастіше здійснюється колективний метод розслідування, тобто 

кримінальне процесуальне розслідування по «гарячих слідах» та в окремо 

визначених порядках слідчих (розшукових) дій в процесі збройного конфлікту 

[3]. Причому, це стосується не тільки класичних  слідчих (розшукових) дій, як 

обшук, огляд місця події чи допит, але й застосування нових процесуальних дій 

та прийомів, як допит військових, аналіз радіопередач та каналів зв’язку, огляд 

місць масових поховань. Таким чином, в умовах збройного конфлікту 

учасником якого є Україна, надзвичайно важливо здійснювати ефективні та дієві 

зміни в процесуальний закон, з урахуванням міжнародних стандартів, що буде 

надавати реальну можливість забезпечувати виконання завдань кримінального 

провадження для правоохоронних органів та системи правосуддя в цілому.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАСЛІДКІВ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОЖЕЖ 

  

З початку введення правового режиму воєнного стану внаслідок початку 

військової агресії рф вся територія України постійно зазнає масивних атак та 

нищівних руйнувань. Здебільшого це відбувається з причини постійних 

обстрілів, що супроводжуються потраплянням снарядів у об’єкти військової, 

цивільної інфраструктури та спричиняє вибухи та подальше пошкодження цих 

об’єктів. Як наслідок, майже у всіх областях виникають численні пожежі які 

варто відносити до категорії кримінальних.  

Для руйнування об’єктів ворог застосовує системи залпового вогню, 

авіаційні бомби, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок вогневого ураження 

виникають масштабні пожежі, територія об’єктів забруднюється 

вибухонебезпечними предметами, існує загроза нанесення повторних ударів. 

Так, лише за перші 45 днів вторгнення російських збройних сил на території 

Волинської, Житомирської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, 

Рівненської, Харківської, Хмельницької областей виникла низка пожеж, 

спричинених потраплянням артилерійських снарядів [1, c. 30]. 
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Звісно, подібні обставини не могли не мати певних негативних наслідків. 

Беручи до уваги той факт, що починаючи з 24 лютого 2022 року країна-агресор 

майже щоденно завдає суттєву шкоду та руйнування, це знаходить своє пряме 

відображення у статистиці. 

Так, підрозділами територіальних органів ДСНС упродовж 2022 року в 

Україні зареєстровано 80 654 пожежі. Порівняно з 2021 роком кількість пожеж 

збільшилася на 1,5 %; збільшення кількості пожеж спостерігається майже по всім 

видам об’єктів, за винятком транспортних засобів (-22,7 %) і відкритих територій 

(-10,1 %), що головним чином є наслідком бойових дій із російськими збройними 

формуваннями (пожежі, пов’язані з вибухами та обстрілами склали понад 15 %) 

[2, c. 2]. 

Поряд з цим, у порівнянні з 2021 роком ми можемо спостерігати збільшення 

кількості (у 4,1 рази) травмованих людей на пожежах з причин, переважно 

пов’язаних із проведенням бойових дій. Матеріальні збитки від пожеж 

збільшилися майже у 7,4 рази. 

До «класичних» причин виникнення пожеж минулого року додалася суттєва 

загроза виникнення пожеж унаслідок обстрілів російськими військами. Зокрема, 

найбільша кількість пожеж (близько 90 %), зареєстрованих підрозділами 

територіальних органів ДСНС, із «інших причин», пов’язана саме з веденням 

бойових дій російськими військами на території України (потрапляння 

боєприпасів та їх уламків, вибухи внаслідок потрапляння боєприпасів, ракетні 

обстріли, обстріли стрілецькою зброєю) [2, c. 39]. 

Подібна статистика досить чітко показує, що з початку повномасштабного 

вторгнення саме злочинні дії рф спричинили збільшення кількості кримінальних 

пожеж на всій території України. Якщо раніше майже всі такі пожежі виникали 

насамперед через підпал або через порушення встановлених законодавством 

вимог пожежної безпеки та інші дії чи бездіяльність, то сьогодні вони 

здебільшого виникають через злочинні дії країни-агресора.  
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Стосовно окремих випадків кримінальних пожеж та їх наслідків, слід 

звернути увагу на найбільш тяжкі з них.  

Наймасштабнішою за наслідками пожежею є та, що мала місце на об’єктах 

виробничого призначення у Дніпропетровській області. Так, 18 червня 2022 року 

о 19 год 30 хв до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу 

на території комплексу первинної переробки вуглеводної сировини ТОВ 

«АЛЕКСПРОМ». По прибуттю на місце події пожежнорятувальними 

підрозділами встановлено горіння резервуарів із нафтопродуктами, будівель і 

споруд на території підприємства. Пожежу локалізували 19 червня 2022 року о 

12 год 00 хв, а ліквідували – 23 червня 2022 року о 09 год 25 хв. Вогнем було 

пошкоджено та знищено численна кількість об’єктів, що знаходились на 

території підприємства. Унаслідок пожежі загинуло 3 людини, травмовано 10 

людей (із них 2 співробітника ДСНС). Причиною пожежі став вибух унаслідок 

артилерійського обстрілу [2, c. 20]. 

Іншим прикладом є пожежа у м. Дніпро, що виникла 29 вересня 2022 року 

через артилерійський обстріл російськими військами автотранспортного 

підприємства ТОВ «Ігрек». Ліквідація пожежі здійснювалась за допомогою сил 

та засобів ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. На пожежі загинула 1 людина, 

5 людей отримали травми. Пожежею знищено будівлю на площі 2000 м 2 , 52 

автобуси, крім того ще 98 автобусів зазнали пошкоджень [2, c. 26]. 

Найбільшу кількість жертв на одній пожежі зареєстровано у Кременчуці 

внаслідок обстрілу 27 червня російськими військами торговельного центру 

«Амстор». На час події у торговельному центрі перебувало близько тисячі 

мирних мешканців міста. На місці пожежі виявлено 21 людини та фрагменти 

людських тіл, понад 60 людей отримали травми, десятки – вважалися зниклими 

безвісти. Вогнем повністю знищено будівлю торговельного центру, повністю 

знищено майно двох компаній-орендарів, 17 орендарів ФОПів, знищено та 

пошкоджено майно інших орендарів. Прямі збитки від пожежі склали понад 320 
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млн гривень. Причина пожежі: потрапляння боєприпасів і їх уламків унаслідок 

бойових дій [2, c. 37].  

Проаналізувавши статистичні дані та окремі випадки наведені вище, можна 

дійти висновку що кількість кримінальних пожеж а також масштаби їх наслідків 

суттєво збільшилися. Подібна негативна тенденція обумовлює появу нових 

викликів, у тому числі перед криміналістикою.  

Одним з найактуальніших є питання створення криміналістичної 

характеристики кримінальних пожеж, у тому числі пов’язаних із військовою 

агресією проти України. Адже правильна побудова та подальше використання 

такої характеристики має позитивно вплинути на рівень виявлення та розкриття 

таких кримінальних правопорушень, а також допомагати у притягнені винних до 

відповідальності в рамках чинного законодавства та норм міжнародного права. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ФІНАНСОВИМ 

КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  

І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

  

Сьогодні чимало уваги приділяється проблематиці протидії різним видам 

злочинної поведінки, серед яких запобігання корупції, шахрайству з 

фінансовими ресурсами, протидія відмиванню  коштів здобутих злочинним 

шляхом. Результативність протидії корупційним та фінансовим 

правопорушенням виявляється у законодавчому закріплені заборон та 

обмежень, мінімізації корупційних проявів, застосуванні спеціальних заходів 

кримінально правового характеру, що унеможливлюють або роблять 

невигідними корупційні дії та правопорушення фінансового характеру і 

міжнародному співробітниці.  

Сьогодні міжнародне співробітництво означає максимальне використання 

потенціалу існуючих структур та механізмів, об&apos;єднуючи їхні зусилля з 

метою використання більш ефективних засобів проти корупції, шахрайству, 

фінансовим злочинам та іншим злочинам транснаціонального характеру. Однією 

з головних цілей міжнародного співробітництва у сфері безпеки є формування 

національної моделі запобігання злочинності з урахуванням стандартів які є в ЄС. 

23 червня, лідери 27 країн-членів ЄС ухвалили рішення про надання Україні 

статусу кандидата на членство в ЄС. Це означає реформування правового поля та 

трансформація національної правової моделі відповідно до acquis 

communautaire  ЄС. Таким чином, результативність процесу входження України 
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до Європейського співтовариства залежить від якості реформування тих 

правових інститутів, які покликані забезпечити належний правовий захист прав і 

свобод людини та громадянина від злочинних посягань. Вагомою складовою 

цього процесу в кримінально-правовому аспекті є упорядкування кримінального 

законодавства України відповідно до Європейських стандартів та Директив у 

яких регламентовані відповідні заходи.  

Формуючи напрями державної політики у сфері запобігання корупційним та 

фінансовим кримінальним правопорушенням важливо інтегрувати ключові 

положення Директив, Рамкових рішень ЄС. Розглянемо окремі з них, що 

стосуються фінансової системи і впливають на формування антикорупційної 

політики держави. 

Директива (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 

2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей 

відмивання грошей або фінансування тероризму спрямована на запобігання 

загрози відмивання грошей. Відмивання грошей та фінансування тероризму 

часто здійснюються в міжнародному контексті. Заходи, вжиті виключно на 

національному або навіть на рівні Союзу, без урахування міжнародного 

співробітництва та координації, будуть мати дуже обмежений результат.  З 

метою посилення ефективності боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням 

тероризму, відповідні нормативно-правові акти Союзу повинні, у доречних 

випадках, бути приведені у відповідність з міжнародними стандартами по 

боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та його 

розповсюдженням, прийнятими FATF (Група розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей) у лютому 2012 року. На спеціалістів у галузі 

права, як визначено державами-членами, повинні поширюватися положення 

даної Директиви, за умови участі у фінансових або корпоративних угодах, у тому 

числі при наданні податкових консультацій, в яких існує найвищий ризик, що 

послугами цих юристів зловживають з метою відмивання доходів, отриманих від 
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злочинної діяльності, або для цілей фінансування тероризму. Проте, повинні 

існувати винятки з будь-якого зобов&apos;язання звітування інформації, 

отриманої до, під час або після судових розглядів, або в ході встановлення 

правового становища клієнта. Таким чином, на юридичну консультацію повинні 

поширюватись вимоги зобов&apos;язання стосовно зберігання професійної 

таємниці, крім випадків, в яких спеціаліст у галузі права приймає участь у 

відмиванні грошей або фінансуванні тероризму, правова консультація надається 

з метою відмивання грошей або фінансування тероризму, або спеціаліст у галузі 

права знає, що клієнт звертається за отриманням юридичної консультації для 

цілей відмивання грошей або фінансування тероризму. 

У Рамковому рішенні Ради 2003/568/JHA від 22 липня 2003 року про 

боротьбу з корупцією у приватному секторі наголошено на особливому значенні 

боротьби з корупцією як у державному так і приватному секторах. Адже корупція 

становить загрозу  для законослухняного суспільства  та перешкоджає здоровому 

економічному розвитку країни. У Рішенні визначено діяння яке охоплюється 

поняттям активна та пасивна корупція, що мають бути криміналізовані. Також 

передбачені підстави відповідальності юридичних осіб та відповідні санкції, що 

до них можуть біти застосовані. Необхідно зазначити, що положення , які 

містяться у вказаному Рамковому рішенні знайшли відповідне відображення у 

розділах XIV-1 Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, 

XVII Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг КК України.  

Результат національного законотворення є позитивним кроком у розвитку 

кримінального законодавства, адже удосконалення законодавства, що 

регламентує напрями протидії корупції та фінансовим правопорушенням, 

питання криміналізації та пеналізації суспільно небезпечних діянь, що 

загрожують національній безпеці країни та правам і інтересам громадян є 

підтвердженням євроінтеграційного курсу, посиленням міжнародних зв’язків 
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України. Все це є відображенням необхідності формування наближених поглядів 

на сучасні виклики суспільного життя, а також виконання міжнародних договорів 

та домовленостей. 
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КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ:  

ЩОДО ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ 

  

Корупція у діяльності судових органів є чи не найбільш суспільно 

небезпечним соціально-правовим явищем, широко поширеним у сфері 

правосуддя України. Усталені корупційні прояви перешкоджають розбудові 

демократичної соціальної й економічно міцної Української держави. Крім цього, 

це явище унеможливлює ефективне реформування національної судової системи, 

приведення діяльності судових органів України до найкращих міжнародних та 

європейських стандартів. Зрештою корупція не сприяє незалежності суддів, 

доступу до правосуддя, його справедливості й захисту конституційних прав і 

свобод людини і громадянина [1]. 

Міжнародна асоціація юристів виокремлює такі види судової 

корупції: неправомірна вигода (раніше називалось хабарництвом); політичне 

втручання у судовий процес; вимагання у потерпілих та свідків; зловживання при 

використанні державних коштів та інших ресурсів [2]. 
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Найбільш поширеним проявом цього корупційного механізму є вимога 

неправомірної вигоди з боку судді чи сторонньої особи до судді за наступною 

схемою: 

1. наявна справа; 

2. суддя безпосередньо або через інших осіб звертається до однієї зі сторін, 

з вимогою сплатити неправомірну вигоду за завідомо неправосудне рішення; 

3. одна зі сторін справи забезпечує надання неправомірних коштів та 

передає їх недоброчесному судді, оскільки має намір отримати позитивне 

рішення по справі [3]. 

Варто зазначити, що корупція у судових органах шкодить авторитету 

держави та суспільству на багатьох рівнях. З політичної точки зору корупція у 

судах є одним із найважливіших ланок системної корупції, яка має місце в 

Україні. З огляду на соціальний аспект цієї проблеми люди перебувають у 

ситуації нерівності перед законом, відсутності справедливості та прозорості 

відправлення правосуддя, а тому не довіряють державі загалом й судовій системі, 

зокрема. 

Більш поширені ознаки корупції у судовій системі характеризуються певним 

зловживанням службовим становищем з боку представників Феміди, яке полягає 

у винесенні завідомо неправосудного рішення.  

Як зазначають окремі правники, ознакою судового рішення, як предмету 

кримінального злочину, є його неправосудність, а саме: неправосудне рішення, 

вирок, ухвала чи постанова [6, с. 438]. Останнє зазвичай розуміється у контексті 

невідповідності праву й вимозі справедливості. Але застосувати цей термін в 

кримінальному праві можна з визначенням чітких критеріїв того, що таке 

справедливість, а що ні. У судовій практиці такі критерії ще не визначені й закон 

також не дає визначення чи ознак (критеріїв) неправосудного рішення. Такі 

ознаки можна виявити лише з аналізу відповідних процесуальних законів. 
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У літературі наголошується, якщо судове рішення ґрунтується на засадах 

верховенства права, воно ухвалюється судом відповідно до норм матеріального 

права з додержанням норм процесуального права. Однак при вирішенні справи 

на підставі недостатньої повноти та всебічно з’ясованих обставин, йдеться вже 

про необґрунтоване рішення суду, яке не є завідомо неправосудним [6, с. 439]. 

Так само рішення суду слід вважати незаконним, але не завідомо неправосудним, 

яке ґрунтується на засадах верховенства права, на основі повно і всебічно 

з’ясованих обставин, але вирішені судом не відповідно до норм матеріального 

права та з недотриманням норм процесуального права. Таким чином, поняття 

«несправедливість», «незаконність» і «необґрунтованість» не є синонімами. 

Варто також погодитись з тими науковцями, які зазначають, що проблема 

запобігання корупції у сфері правосуддя є однією з найактуальніших соціальних, 

політичних і правових проблем [4]. Адже, проголошуючи своє рішення від імені 

України, корумпований суддя підриває насамперед авторитет держави. Повага до 

рішень судів залежить від того, чи вірить суспільство у непідкупність суддів. 

Незалежна та гідна поваги система судових органів є основою справедливості у 

державі. Кожен суддя зобов’язаний дотримуватися високих стандартів 

поведінки, утверджуючи непідкупність і незалежність судової влади. Важливо, 

щоб судова система держави гарантувала чесне та ефективне судочинство. У 

контексті цього основними передумовами корупції у судах загальної юрисдикції 

є неефективність державної політики у сфері запобігання злочинності та 

корупції, а також відсутність реальних дій, спрямованих на реформування 

системи правоохоронних органів та судової гілки влади, а саме: 

1) недосконалість законодавства, яке регулює питання судоустрою України, 

статусу суддів та судочинства; 

2) значною мірою декларативна, а не фактична самостійність судів і 

незалежність суддів; 
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3) вплив на діяльність судової влади з боку суб’єктів політичної діяльності, 

виконавчої та законодавчої гілок влади; 

4) непрозорість процедури добору кандидатів на суддівські посади; 

5) низький рівень заробітної плати суддів місцевих судів та працівників 

апаратів цих судів; 

6) загальний правовий нігілізм в українському суспільстві, недовіра 

населення до влади загалом і суду, зокрема; 

7) вади правової культури та низький професіоналізм представників 

юридичних професій, залучених у сферу правосуддя [5]. 

Водночас найскладнішою проблемою залишається політичний та 

адміністративний вплив на судові органи, постійні спроби використати їх 

потенціал у партійних або групових інтересах. Необхідно також розуміти, що 

ефективність судової системи потребує і збільшення фінансових витрат на її 

функціонування [7]. Саме тому поліпшення матеріально-технічного, кадрового 

та фінансового забезпечення судових органів, фахового рівня їх працівників, 

упровадження критеріїв і методик оцінювання їх діяльності 

та  результатів останньої є необхідною умовою підвищення ефективності судової 

системи. Повинна також діяти система постійного моніторингу оцінки 

громадянами, які користуються послугами судів, якості їх роботи та 

результативності діяльності окремих суддів. 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ 

ЧИНОВНИКАМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

  

Досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень, що 

вчинені службовими особами фінансових установ та їх державних регуляторів є 

актуальною темою сьогодення для юридичної науки, але комплексно 

недостатньо дослідженою. 

Переважна більшість корупційних кримінальних правопорушень пов’язана 

з фінансовою складовою – аби неправомірна вигода (що як правило має високу 

ліквідність), перейшла від однієї особи до іншої, вона має бути у вигляді 

готівкових коштів.  

Згадані готівкові кошти, на сучасному етапі розвитку кредитно – фінансової 

системи, як національної, так і світової, необхідно виводити з безготівкового 

обороту у фізичний вигляд, аби забезпечити знеособленість, виключити 

можливість відслідковування цих транзакцій.  

Другий можливий шлях – акумуляція грошових коштів з використанням 

традиційних фінансово-господарські відносин, де використовується виключно 

готівковий оборот. Вказане є доступним вкрай вузькому колу осіб, і однозначно 

не може забезпечити необхідний обсяг ліквідності в короткі проміжки часу 

особам, у тому зацікавленим.  

Особливе значення можливість швидкого отримання значних сум 
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готівкових коштів має для топ-корупції. 

Таким чином, для існування топ-корупції як явища, для можливості 

вчинення корупційних кримінальних правопорушень топ-суб’єктами необхідне 

активне сприяння з боку суб’єктів фінансового ринку, співробітників банків, 

страхових компаній, суб’єктів, що мають право вчиняти операції з різними 

видами цінних паперів, а також представників державних установ – регуляторів 

фінансового ринку та ринку цінних паперів, що мають здійснювати відповідний 

нагляд за діяльністю суб’єктів фінансового ринку.    

Ринок фінансових послуг є одним з найбільших за обсягом обороту капіталу 

в країні. Фінансові оборудки сягають мільярдних позначок в короткі періоди 

часу. Учасники та регулятори фінансового ринку мають в своєму розпорядженні 

відповідні фінансові інструменти для його обслуговування, регулювання, 

здійснення операційної діяльності.  

Вказана сфера життєдіяльності є вузькоспеціалізованою, зарегульованою, 

недоступною і часто незрозумілою широкому загалу.  

Виявлення корупційних кримінальних правопорушень вчинених 

службовими особами фінансових установ та їх державних регуляторів є явищем 

доволі рідким, а їх досудове розслідування має свою специфіку, вимагає 

спеціальних знань та практичного досвіду.     

Під час здійснення досудового розслідування корупційного кримінального 

правопорушення, вчиненого топ-суб’єктом, з використанням відповідно значної 

суми готівкових коштів, обов’язково слід розуміти і включати до плану 

досудового розслідування відпрацювання осіб, фінансових інструментів і 

способів, що зробили можливим отримання та наступне використання цієї 

готівки. 

Також слід зазначити, що при здійсненні визначеної законом діяльності 

будь-яким центральним органом виконавчої влади, міністерством, державним 

підприємством, фінансові інструменти можуть бути використаними для 
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виведення коштів організації в готівку, з метою заволодіння ними,  під виглядом 

законної фінансової діяльності.  

Вказана ситуація надає окрему можливість для використання фінансових 

інструментів при вчиненні корупційних кримінальних правопорушень. 

Обготівкування значних сум коштів, або ж проведенням нетипових 

фінансових операцій (що часто використовуються при вчиненні корупційних 

кримінальних правопорушень), підлягає контролю з боку Національного банку 

України. Таким чином, у певній частині випадків до вчинення вказаних 

корупційних кримінальних правопорушень прямо або опосередковано можуть 

бути причетні співробітники національного регулятора фінансового ринку.   

Діяння співробітника фінансової установи, співробітника регулятора 

фінансового ринку може отримати окрему правову оцінку та кримінально-

правову кваліфікацію, за умови наявності складу кримінального 

правопорушення. 

Відповідно, на перетині законодавчо врегульованих понять «кредитно-

фінансова діяльність» та «корупційне кримінальне правопорушення», є 

доцільним дослідження юридичною наукою такого поняття як «корупційний 

фінансовий злочин», що об’єднує в собі ознаки корупційного 

кримінального  правопорушення, яке безпосередньо пов’язане, та не може бути 

вчинене без використання відповідних фінансових інструментів. 

 Таким чином, при здійсненні досудового розслідування вказаних категорій 

кримінальних правопорушень доцільно окремо оперувати такими категоріями як 

«фінансові інструменти як знаряддя вчинення злочину», «фіктивне страхування», 

«цінні папери як інструмент вчинення злочину», «обготівкування коштів», 

«умисно недостатній рівень контролю за діяльністю фінансової установи», 

«нетипові фінансові операції».  

Вказані категорії на сьогодні активно використовуються при 

вчиненні корупційних кримінальних правопорушень. Відповідно, вони мають 
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бути досліджені, а результати здійсненого правового аналізу мають бути 

узагальнені судовою практикою.    

Отже, удосконалення здійснення досудового розслідування корупційних 

кримінальних правопорушень, що вчиняються топ-корупціонерами з 

використанням можливостей фінансових установ, службовими особами 

фінансових установ та їх державних регуляторів є вкрай важливим напрямом для 

наукових досліджень, оскільки потрібні спеціальні знання щодо роботи кредитно 

– фінансової сфери, а також її використання при вчиненні корупційних 

кримінальних правопорушень топ-корупціонерами. Тому є потреба 

вдосконалити наявні методики досудового розслідування корупційних 

кримінальних правопорушень, що вчиняються службовими особами фінансових 

установ та їх державних регуляторів з урахуванням можливостей, що надають 

фінансові інструменти та які використовуються на ринку фінансових послуг.  

 

 

 Пазій Б.А.,  

аспірант НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса  

НАПрН України 

 

ЩОДО НОВИХ ВИДІВ КРАДІЖОК, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В УКРАЇНІ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Збройна агресія рф проти України завдала українцям багато горя. Разом із 

тим вона вплинула й на криміногенну обстановку у країні, у тому числі на стан 

корисливої злочинності. З одного боку, воєнний стан, запроваджений через цю 

агресію, зумовив нові умови «роботи» крадіїв, а з другого, призвів до виникнення 

раніше невідомих видів крадіжок. Але спочатку доречно зазначити про дві 

діаметрально протилежні тенденції. Перша з них полягає в тому, що суспільство 
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перебуває в неординарних умовах, через що ускладняється доступ крадіїв до 

матеріальних цінностей, адже вживається чимало заходів щодо посилення 

зовнішнього контролю за ситуацією у громадах. До того ж спостерігається 

єднання членів громад, які залишилися у прифронтових зонах, перед обличчям 

чисельних загроз, однією з яких якраз є злочинність. Друга тенденція 

проявляється в тому, що у злочинців з’являється більш широкий спектр їх дій.  

Руйнація житла громадян та будівель установ різного соціального 

призначення внаслідок артилерійських обстрілів і ракетно-бомбових ударів 

створює для злочинців спокусу заволодіти тим майном, що залишається на місці 

вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. Звісно, у суспільства не вистачає ані людських, ані 

матеріально-технічних ресурсів, щоб убезпечити від пограбувань майно, що 

залишилося на місці руїн. На підставі цього можна стверджувати про виникнення 

такого виду крадіжки, який образно можна позначити як крадіжки з руїн.  

Водночас воєнний стан призводить до виникнення тих ситуацій 

протиправних дій, які навряд чи можливі у той час, що характеризується 

поступовим розвитком суспільства та нормальним перебігом подій. Йдеться про 

розкрадання майна прямо під час повітряної тривоги або в епіцентрі бойових дій 

під час обстрілів із житла осіб, які залишили місце свого проживання, рятуючись 

від обстрілів та бомбардувань у бомбосховищах, або із приміщень магазинів, 

установ тощо у таких самих ситуаціях. Уявляється, що назвою такого різновиду 

крадіжок може стати така: «крадіжки повітряної тривоги».   

Збройна агресія змусила мільйони українців поїхати зі своїх домівок. Майно 

багатьох із тих, хто покинув домівки, відповідно залишається без догляду. Так 

само без догляду залишились (особливо у перші тижні війни) торговельні заклади 

середнього та малого бізнесу. Для позначення останнього різновиду крадіжок в 

англійській мові існує навіть особливе слово looting («лутінг»), яким визначають 

крадіжки з різних будівель після заворушень, рукотворних пожеж, інших 
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техногенних катастроф [1]. У деяких американських штатах (Каліфорнія, 

Іллінойс, Північна Кароліна) лутінг є окремим видом кримінального 

правопорушення. Таким чином, і в Україні можна вести мову про новий різновид 

крадіжок, що має назву «лутінг».  

Окрему проблему становлять крадіжки, що вчиняються 

військовослужбовцями армії ворога та іншими особами, які беруть участь на боці 

ворога. Назвемо їх «ворожі крадіжки». Національні та зарубіжні інформаційні 

видання буквально рясніють від повідомлень про випадки викрадення майна 

українських громадян та установ й організацій представниками ворожої армії [2-

7]. Масштаби деяких викрадень просто вражають. Проте жодного випадка 

порушення кримінальних проваджень стосовно російських окупантів, винних у 

викраденнях майна, поки що у кримінально-правовій статистиці не 

зареєстровано. Напевно, це пояснюється пріоритетністю інших завдань, що 

постають сьогодні перед українською владою, а так само процесуальними 

складнощами, що виникають у слідства навіть якщо військовослужбовці та інші 

особи ворожої сторони потрапляють у полон. 

Новою сферою злочинного промислу крадіїв від початку війни стали 

об’єкти, пов’язані із процесом евакуації людей, який триває інколи достатньо 

значний час і охоплює великі відстані. Під такими об’єктами ми розуміємо 

вокзали, наземний транспорт далекого прямування, місця, де люди зупинялися 

для відпочинку, прямуючи до нового притулку, безпосередньо нове місце 

проживання тощо. Як правило, евакуація означає велике скупчення людей в 

одному місці чи то на транспорті, чи то у місцях тимчасового притулку та ін. Всі 

ці локації ми свідомо розглядаємо разом, адже всі вони суть єдиного процесу 

переміщення великої маси населення нашої країни, викликаного збройної 

агресією рф проти України. І хоча виділення такого різновиду крадіжок, як 

крадіжки під час евакуації, на перший погляд, є дещо умовним, адже різні 

ситуації вчинення злочину, різні локації злочинної події, проте «ідея» їх вчинення 
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одна. Йдеться про крадіжки, що вчиняються під час переміщення великої маси 

людей і багажу, а також в умовах складної адаптації евакуйованих осіб на новому 

місці. Отже, крадіжки, що вчиняються стосовно майна людей, які перебувають у 

русі або на новому місці проживання, – новий прояв у структурі крадіжок, що 

заслуговують на окрему увагу та вивчення. Водночас слід відмітити, що вони 

мають, образно кажучи, темпоральний характер, адже вони припиняться з 

припиненням евакуаційних процесів. В якості постановки проблеми слід 

розглянути й можливі ситуації вчинення таких крадіжок у той час, коли українці 

повертаються додому. Не виключено, що багаж, особистісні речі, гроші, 

документи та ін. стають так само предметом «цікавості» крадіїв, що «працюють» 

на транспорті, у місцях скупчення, тимчасового відпочинку людей.                        

Виділяючи нові вили крадіжок, що вчиняються в умовах російської 

агресії,  слід зазначити й про таке. Чимало фонових для злочинності явищ та сама 

злочинність є побічним ефектом так званого blackout, якого зазнають українці 

через російські обстріли [8, c.11]. Blackout можна визначити як системну аварію 

в енергосистемі, що супроводжується масовим неконтрольованим відключенням 

споживачів у всій країні або у конкретному регіоні [9]. Як показало опитування 

співробітників правоохоронних органів, у такі періоди збільшується кількість 

квартирних крадіжок та крадіжок з автомобілів (особливо у темний час доби, що 

не співпадає з комендантською годиною). Це дає нам підстави розглядати окремо 

зазначені випадки крадіжок, умовно позначивши їх «крадіжки блєкауту». 

Підставою для їх виділення, наголосимо ще раз, є не місце їх вчинення (хоча і 

цей аспект є важливим), а саме обстановка, в якій вони вчиняються. Обстановка 

blackout вирізняється особливою напруженістю, адже ця подія є наслідком 

масованих ракетних атак території України, під час і після якої люди 

перебувають у надзвичайному стані нервового та емоційного напруження, а всі 

служби критичної інфраструктури, правоохоронні органи виконують невідкладні 

завдання щодо якомога скорішої нормалізації обстановки у територіальних 
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громадах. У свою чергу, крадії у цій ситуації розраховують на легку здобичу 

через послаблення соціального контролю за збереженням майна.  

На наш погляд, безумовно, слід піддати вивченню всі ці види крадіжок, коли 

крадії, нехтуючи навіть власною безпекою, «працюють» в умовах обстрілів, 

тривання комендантської години, проведення заходів антитерористичної 

спрямованості та ін., адже подібні випадки ніколи раніше не вивчалися (мається 

на увазі у період історії незалежної України). До того ж особа подібних крадіїв 

заслуговує на поглиблений аналіз, оскільки навіть незважаючи на відчутне 

посилення кримінальної відповідальності та вживання заходів, що покликані 

ускладнити вчинення правопорушень як таких, вони вдаються до вчинення 

злочинів, нерідко перетворюючи це зайняття на злочинний промисел. 
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ЩОДО ВІКТИМОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРИВАТНОСТІ 

 

 1. Останнім часом суспільні науки дедалі частіше вказують на те, що 

проблеми людства перебувають у ньому самому; вони стосуються життя людини 

та її повсякденних взаємин. Таке твердження є цікавою аналогією загальної 

проблематики злочинності, оскільки переважна більшість злочинних посягань 

відбувається через значний внесок потерпілого в те, що з ним сталося. Не 

виключенням з цього є й порушення недоторканності приватного життя, адже 

саме поводження осіб зі своїми персональними даними та іншою приватною 

інформацією відіграє одну з головних ролей у детермінаційному комплексі 

порушень останнього. Таким чином, дослідження віктимологічних чинників 

набуває свого практичного значення. 

На нашу думку, всі віктимологічні чинники кримінальних правопорушень 

проти приватності доцільно розділяти на три групи: ті, що пов’язані з 

невіглаством потерпілого у зазначеній сфері; ті, що пов’язані з недбалим 

ставленням до свого приватного життя; ті, що пов’язані з кібергігієною 

користувачів інформаційних технологій. 

2. У одному зі своїх досліджень науковиця Алессія Тренті згадує, що ще у 

70-х роках XX століття вчені наголошували, у комп’ютерних злочинах злочинець 

покладається, серед іншого, й на невігластво потерпілого [1]. Дійсно, порушення 

права на недоторканність приватного життя є високо латентними. Такий стан 
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пов’язаний з тим, що здебільшого люди не знають про правову регламентацію 

права на приватність у чинному міжнародному та національному законодавстві 

і, як наслідок, не розуміють, що є потерпілими від злочинних посягань у цій 

сфері. Освіченість осіб можна охарактеризувати як опосередковану, оскільки не 

мають чітких знать ні про поняття privacy, ні про компоненти, що є складовими 

права на приватне життя. В свою чергу це позначається й на тому, що люди не 

знають, що мають право на захист своєї приватності шляхом звернення до 

компетентних органів, зокрема, правоохоронних та судових.  

3. Стан недостатньої обізнаності у сфері privacy провокує існування 

віктимологічних чинників, пов’язаних з недбалим ставленням до свого 

приватного життя. На наш погляд, проблема криється в бажанні людей ділитися 

різноманітними деталями своєї приватності (рівнем доходів, житловими 

умовами, сімейними стосунками, сексуальним життям, станом здоров’я тощо) на 

широкий загал заради популярності, монетизації свого блогу, банального 

задоволення своєї психологічної потреби здаватися краще ніж інші і тому 

подібне. Великий сплеск активності у поширенні приватної інформації ще 

донедавна простежувався серед користувачів соціальних мереж, зокрема, 

блогерів та інфлуенсерів, однак останнім часом тенденція пішла на спад. 

Припускаємо, що такий стан пов’язаний, зокрема, з повномасштабним 

вторгненням Російської Федерації на територію України, чисельними 

кібератаками на сайти органів публічної влади, онлайн-банкінги та акаунти 

користувачів у соціальних мережах, оскільки у XXI столітті поле бою – не лише 

географічне розташування лінії розмежування, а й інфопростір. Інформація у 

соціальних мережах, онлайн-платежі, історія місцезнаходжень, електронні листи, 

а також повідомлення, надіслані через платформи обміну миттєвими 

повідомленнями, – частина даних, які складають так званий «цифровий слід» 

особи, його повнота залежить від звичок поширення інформації та ставлення до 
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конфіденційності. І найголовніше те, що стерти такий «слід», з точки зору так 

званого «ефекту Стрейзанд», практично неможливо. 

4. Тісний зв’язок з недбалим ставленням до власного приватного життя, 

неосвіченістю осіб у сфері privacy та логічним їх продовженням є гігієна 

кібербезпеки. Розгляд цієї групи чинників доцільно розпочати з визначення 

поняття «кібергігієна», оскільки у побуті пересічних користувачів існує хибна 

думка, що остання пов’язана з особистою гігієною, наприклад, протиранням 

клавіатури дезінфікуючими серветками чи дотриманням інших санітарно-

гігієнічних норм роботи з гаджетами. Однак, кібергігієна або гігієна кібербезпеки 

являє собою набір корисних звичок, які доцільно використовувати як 

корпораціям, так й окремим особам з метою забезпечення безпеки персональних 

даних та їх захисту від потенційних крадіжок чи атак. Вона включає (але не 

обмежується цим): використання ліцензованих продуктів; аналіз програм, що 

завантажуються користувачем; регулярне оновлення операційних систем, 

програмного забезпечення, а також антивірусів та іншого програмного 

забезпечення безпеки; перевірку безпеки активних акаунтів; створення надійних 

паролів та додаткових рівнів захисту облікових записів; резервне копіювання 

інформації; ознайомлення з правилами конфіденційності, умовами надання 

послуг чи cookie; усвідомлене ставлення до підозрілих sms-повідомлень, 

гіперпосилань тощо. Здебільшого користувачі не дотримуються жодного з 

визначених вище правил, і початком цього є встановлення так званої «піратської» 

продукції – операційних систем, програмного забезпечення, антивірусів тощо. 

Попит на таку продукцію досить великий, оскільки користувачі таким чином 

намагаються мінімізувати витрати на задоволення пов’язаних з благами 

комп’ютерної інженерії потреб, однак їх використання не дає жодної гарантії 

захисту персональних даних осіб, у порівнянні з ліцензійним продуктом. Не 

менш важливим є й регулярне оновлення програмного забезпечення за-для 

виправлення вразливостей та помилок у ньому (яке, до речі, неможливо виконати 
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у «піратській» версії), зокрема, антивірусів, що захищають операційну систему 

від потенційних вірусів, небажаних програм, а також відновлюють пошкоджені 

останніми файли. Користувачі нехтують безпекою своїх профайлів, зокрема, у 

соціальних мережах, створюючи ненадійні паролі (дата народження, номери 

телефонів чи поширені загальновідомі комбінації), нерідко – один для безлічі 

акаунтів, а також не використовують двофакторну аутентифікацію, що 

передбачає підтвердження особистості під час входу. Резервне копіювання 

інформації також має велике значення, оскільки захищає інформацію, у тому 

числі й приватну, не лише від знищення самим володільцем, а й від використання 

чи викрадення сторонніми суб’єктами, шифрування програмою-вимагачем або 

видалення шкідливим програмним забезпеченням, у разі проникнення такого до 

операційної системи, однак у зв’язку з цим існують й інші ризики: зовнішні 

жорсткі диски чи USB-накопичувачі як об’єкти матеріального світу досить легко 

втратити, а критичним недоліком так званих «хмарних» технологій є 

знаходження даних в різних місцях, через що не завжди можливо визначити 

правові норми, які можна застосувати для захисту інформації, й суб’єктів, як 

можуть вимагати доступ до них [2, c. 106]. Більшість людей сліпо приймають 

політику конфіденційності, умови надання послуг або cookie, що є одним із 

способів отримання персональних даних як своєрідної плати за цифровий 

контент, а клікання на посилання у різних sms-розсилках чи перехід на невідомі 

сайти через настирливі рекламні повідомлення або спам за-для вдоволення своєї 

цікавості нерідко активує шахрайські програми-шпигуни. Враховуючи, що 

превалююча більшість personal data зберігається на комп’ютерних та хмарних 

носіях, а певна приватна інформація взагалі перетворюється у так званий 

«цифровий слід», порушення базових правил кібергігієни створює небезпеку 

доступу до них й до порушення недоторканності приватного життя в цілому. 

Отже, як слушно зазначає І. Король, українське суспільство 

характеризується відсутністю загальної культури та традицій поваги до 



239 
 

приватності, а також соціальних і правових норм поведінки у зв’язку з 

необхідністю дотримання права на недоторканність приватного життя [3, c. 177], 

тому недостатня обізнаність суспільства у питаннях охорони і захисту всіх 

аспектів приватності нерідко призводить до її порушення, що має негативний 

вплив не лише на конкретну особу, а й на ціле суспільство та розвиток держави в 

цілому. 
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ 

МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДЕКЛАРУВАННЯМ НЕДОСТОВІРНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ (СТ. 366-2 КК УКРАЇНИ) 

  

Приєднавшись до міжнародного антикорупційного руху, Україна 

ратифікувала низку міжнародно-правових документів і розробила на їхній основі 

національне антикорупційне законодавство. Однією з вимог вступу України до 

Європейського союзу стало введення декларування доходів осіб, що є 

представниками влади чи місцевого самоврядування, як один із засобів протидії 

корупції.   

29 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання суб&apos;єктом декларування декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» [1]. 

При цьому, суб’єктами декларування у статті 366-2 КК України 

визначаються особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону 

України «Про запобігання корупції» зобов'язані подавати декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [2]. 

На сьогодні питання притягнення до відповідальності посадових осіб 

за декларування недостовірних відомостей щодо майнового стану їх та членів 
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їхніх сімей є вкрай актуальним в нашій державі. Протидія цьому явищу є 

предметом для дискусій як у науковій, так і у практичній сферах.    

Варто зауважити, що Європейський суд з прав людини вже ухвалював 

доленосні рішення, які вирізняються своєю справедливості та обґрунтованістю.  

Серед практиків існує навіть впевненість, що факт зазначення у документі 

якогось рішення ЄСПЛ може посилити позицію цієї сторони у справі. Насправді 

ж це не так і посилання на рішення ЄСПЛ ще не гарантує успіху.  

Рішення ЄСПЛ мають подвійну природу, однак, самі по собі не є джерелом 

права, хоча й нерозривно пов’язані із положеннями, які конкретизують 

застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 

1950 року (далі – Конвенція).  

Поряд з вирішенням по суті індивідуального спору, ЄСПЛ у своєму рішенні 

розвиває також і самі положення Конвенції, які повинні тлумачитись однаково 

усіма державами-учасницями Конвенції. Саме обов’язок однакового тлумачення 

надає можливість національним судам посилатись на рішення ЄСПЛ у 

індивідуальних спорах, що були постановлені стосовно інших держав.   

Рішення ЄСПЛ можна охарактеризувати як прецеденти. І хоча в Україні 

судові прецеденти не є джерелом права, де-факто ситуація зовсім інша [3]. 

Крім того, потрібно також звернути увагу на роль рішень ЄСПЛ у судовій 

практиці. Стаття 90 КПК України встановлює пріоритет судових рішень, якими 

констатовано порушення прав людини, для вирішення питання допустимості 

доказів. Так, встановлено, що рішення національного суду або міжнародної 

судової установи, яке набрало законної сили і яким встановлено порушення прав 

людини, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, має 

преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість 

доказів [4]. 

Що ж до рішень ЄСПЛ загалом, то як вже було зазначено вище, самі по собі 

рішення не є джерелами права, однак у поєднанні з відповідними нормами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4651-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Конвенції, національні суди можуть їх застосовувати саме як джерело права. 

Відповідна норма закріплена в ст. 15 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»[5]. Зазначений Закон 

є спеціальним та регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком 

держави виконувати рішення ЄСПЛ та необхідністю впроваджувати в українське 

судочинство практику європейських стандартів з прав людини.  

Через відсутність чітких правил і рекомендацій щодо використання рішень 

ЄСПЛ у інших справах, правники інколи невірно застосовують зазначені 

рішення, що призводить до посилання на рішення ЄСПЛ просто без осмислення 

основного змісту самих рішень. 

У контексті визначення ролі практики ЄСПЛ та її місця у кримінальному 

провадженні, пов’язаному із декларуванням недостовірної інформації, дуже 

доцільним для аналізу та вивчення є справи «Джоджай проти Албанії», а саме: 

порушень прав, на які скаржилась заявниця, та власне позиція ЄСПЛ. Така 

доцільність зумовлена тим, що це рішення є безпрецедентним (хрестоматійним) 

у світовій практиці у контексті надання оцінки щодо порушення прав людини 

обставинам, коли суддю звільняють з посади внаслідок недоброчесної поведінки 

і декларування недостовірних відомостей. 

За обставинами справи, рішенням Незалежної кваліфікаційної комісії 

заявницю пані Джоджай була звільнена з посади судді після того, як 

вона пропрацювала на різних посадах в органах судової влади протягом майже 

25 років. Останнім місцем її роботи був Конституційний суд Албанії. Причиною 

такого звільнення стало проведення перевірки декларації пані Джоджай, 

внаслідок якої було виявлено, що видатки, здійснені заявницею, не відповідали 

тим доходам, які вона мала, а тому контролюючий орган дійшов висновку, що 

Джоджай задекларувала недостовірні відомості. Надалі, керуючись Законом про 

перехідне повторне оцінювання суддів і прокурорів – Законом про перевірку, 

заявниця оскаржила відповідне рішення у Спеціальній апеляційній палаті. Проте 



243 
 

апеляційну скаргу було залишено без задоволення, а рішення Незалежної 

кваліфікаційної комісії без змін. 

Таким чином, використавши всі засоби національного захисту, пані 

Джоджай звернулась до Європейського суду зі скаргою, посилаючись на 

порушення права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції) і права на приватне життя 

(ст. 8 Конвенції).  

Проаналізувавши доводи обох сторін у цій справі, з урахуванням світової 

практики функціонування інституту декларування, у тому числі суддів, ЄСПЛ 

дійшов таких висновків. Перш за все, на думку ЄСПЛ, той факт, що членами 

Незалежної кваліфікаційної комісії не стали представники чинного суддівського 

корпусу, відповідав духу й меті процесу перевірки, а саме запобіганню будь-яким 

індивідуальним конфліктам інтересів і забезпеченню довіри громадськості до 

процедури. Суд також посилається на суворі вимоги до права на зайняття посади, 

яким мали відповідати усі члени комісії. Він  зазначає, що ці члени були вибрані 

парламентом відповідно до процедури, встановленої законом. Крім того, статус 

членів НКК такий самий, як і у суддів Верховного суду [6, п. 300].  

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі висновки: серед рішень 

ЄСПЛ найбільшу вагу мають ті, які вважаються джерелом правової позиції і у 

подальшому використовуються саме як усталена правова позиція при вирішенні 

схожих справ. Фактично, це і є орієнтири для усіх національних судів. Такі 

рішення, які містять усталену правову позицію ЄСПЛ, мають бути прикладом для 

посилання. І якраз тут не є принциповим питання стосовно якої з держав-

учасниць і коли прийнято дане рішення.  

Правові позиції, висловлені Європейським судом у справі «Джоджай 

проти Албанії», повною мірою узгоджуються з вимогами, які нині ставляться до 

держав, що прагнуть унеможливити будь-які прояви корупції. Це рішення ЄСПЛ 

є взірцем необхідності функціонування інституту декларування задля 
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забезпечення прозорості і доброчесності посадових осіб, у тому числі суддів, 

перед громадськістю і державою. 

Загалом, значення рішень ЄСПЛ важко переоцінити. Для більшості 

заявників можливість звернення до Європейського Суду з прав людини стала 

єдиним варіантом боротьби із недосконалістю національної системи правосуддя. 

Для практиків же рішення ЄСПЛ стали «лакмусовим папірцем» з виявлення 

проблем системного характеру і водночас встановленням стандартів дотримання 

прав людини, до яких потрібно прагнути. 
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ТАКТИКА ОБШУКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ  

ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ 

 

При проведенні обшуку під час досудового розслідування кримінального 

провадження за фактами провокації підкупу, дотримуються загальні тактичні 

вимоги, розроблені наукою криміналістикою: раптовість, планомірність, 

послідовність, використання криміналістичної техніки. Але обшук у такій 

категорії проваджень має і певні особливості, які стосуються розшукуваного 

об’єкта, й місця пошуку. Відповіддю на ці запитання може бути наступне: 

пошуку та вилученню обов’язково підлягають об’єкти, що стали предметом 

злочинного посягання; об’єкти, що стали знаряддям вчинення злочину; об’єкти, 

що вилучені із обігу і незалежно від мети процесуальної дії повинні бути 

вилучені. Судово-слідча практика дозволяє констатувати, що обшуки частіше 

проводилися за місцем діяльності провокатора, посередника ‒ 27%; за місцем 

проживання провокатора, посередника ‒ у 22,2% випадків, у господарських 

приміщеннях, транспортних засобах тощо ‒ 5,6%; інше ‒ 9,3%.  

https://rm.coe.int/dzhodzhay-against-albania/1680a23034?fbclid=IwAR34QtIrY-h152Hkyyr83EwBNClNepKpUsDL3kIife7xrZMbbnKZuqG884w
https://rm.coe.int/dzhodzhay-against-albania/1680a23034?fbclid=IwAR34QtIrY-h152Hkyyr83EwBNClNepKpUsDL3kIife7xrZMbbnKZuqG884w
https://rm.coe.int/dzhodzhay-against-albania/1680a23034?fbclid=IwAR34QtIrY-h152Hkyyr83EwBNClNepKpUsDL3kIife7xrZMbbnKZuqG884w
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У більшості випадків, згідно матеріалів кримінальних справ (проваджень), 

основними об’єктами пошуку були документи ‒ 40,7%; обладнання і технічні 

засоби ‒ 24,1%; грошові кошти – 18,5%. 

У випадках проведення обшуку на робочому місці рекомендується 

запрошувати керівника працівника, установи, організації, яка не зацікавлена у 

результатах провадження, яка може дати необхідні пояснення щодо робочого 

місця, його особливостей. 

При обшуку необхідно звертати увагу та вилучати листи на адресу 

провокованої особи, посередника, чорнові записи (записники, щоденники, 

органайзери, блокноти, перекидні настільні календарі, паперові листки з блоків, 

папери для нотаток), візитниці, термінали мобільного зв’язку, ЕОМ, якими вони 

користувалися, в яких може бути виявлена інформація, що прямо і (або) 

опосередковано вказує на вчиненні провокаційних дій. 

У ході обшуку необхідно звертати увагу на місця ймовірного знаходження 

документів (включаючи фото та відео), підданих знищенню: каміни, відра 

(кошики) для сміття тощо. 

Перевірці підлягають особисті речі таких осіб, у тому числі мобільний 

телефон. У них в першу чергу оглядаються: списки прийнятих та вихідних 

викликів, створені в блокноті записи, поштові скриньки вхідних та вихідних 

текстових повідомлень, галерея, фотографії збережені з месенджерів та сама 

переписка у месенджерах. Як правило, мобільний телефон, при обшуці підлягає 

вилученню. 

Характерна така ситуація щодо обшуку, зокрема особистого. Коли у 

слідчого з’явилися достатні дані вважати, що у провокуючої особи є записки, 

отримані від посередника, і, навпаки, що стосуються доказової бази у 

розслідуваному кримінальному провадженні (наприклад, записки з порадами про 

те, як поводитися з провокованою особою при схилянні його до отримання 

неправомірної вигоди). 
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Виявленню та вилученню підлягають гроші та інші цінності, призначені як 

предмет провокації підкупу. Надалі вони оглядаються, визнаються речовими 

доказами і за рішенням суду на них може бути накладено арешт, можуть 

підлягати конфіскації. Якщо ж певного предмета провокації підкупу виявити не 

вдалося, необхідно виявити майно потенційного підозрюваного, еквівалентне 

предмету провокації, для накладення арешту на нього. 

На практиці під час розслідування провокації підкупу виникають спірні 

моменти щодо обшуку особи. Дослідивши питання обшуку особи О.В. Баганець, 

проте той факт, що окремі слідчі судді розглядають відповідні клопотання та 

надають дозвіл на проведення обшуку осіб, які одержують неправомірну вигоду, 

є недопустимим і таким, що не відповідає загальним засадам кримінального 

процесуального доказування. Зауважимо, що слідчий суддя уповноважений 

постановляти лише ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння. 

Процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопотань про надання 

дозволу щодо обшуку осіб та постановлення відповідних ухвал чинний КПК 

України не визначає. У зв’язку з чим, результати проведення 

стороною обвинувачення обшуку осіб, що здійснені на підставі відповідних 

ухвал слідчих суддів, не можуть бути використані як допустимі докази [1, c. 135-

136]. 

Обшук особи виключно може бути здійснений без ухвали слідчого судді 

уповноваженою особою, слідчим, прокурором під час затримання особи у 

порядку, передбаченому частиною третьою ст. 208 КПК України. В такому разі, 

на нашу думку, є обов’язкова участь захисника. Поряд з цим можна проводити 

обшук особи, що перебуває у приміщенні (житлі чи іншому володінні особи), в 

якому проводиться обшук на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні 

підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які 

мають значення для кримінального провадження (ч. 5 ст. 236 КПК України). 



248 
 

Разом із тим залишається відкритим питання щодо можливості проведення 

обшуку особи, якщо вона не затримувалась в порядку ст.208 КПК України або не 

перебуває в житлі чи іншому володінні особи, в якому проводиться обшук. 

О.В. Баганець пропонує додати КПК ст. 234–1 «Обшук особи», який 

проводиться слідчим, прокурором на підставі ухвали слідчого судді з метою 

виявлення та вилучення речей і документів, що знаходяться на тілі обшукуваної 

особи, в її одязі та наявних у неї речей, особами цієї ж статі та в порядку, 

передбаченому ст. 236 КПК України [1, с. 137-138]. 

На нашу думку дане питання може бути вирішено шляхом внесення 

відповідних змін до КПК України, розширивши місця, де може бути проведений 

обшук, додавши змогу проводити обшук на місцевості, з тим, якщо особа, яка 

знаходиться на певній місцевості, де проводиться обшук, можливість провести 

обшук такої особи. Відтак пропонуємо формулювання у КПК України житла чи 

іншого володіння особи викласти наступним чином: «місцевості, житла чи 

іншого володіння особи». 

Предмети, що вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно 

від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, 

які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в 

ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Такий 

статус зумовлює необхідність повернення майна особі, у якої воно було вилучено 

за: рішенням слідчого, прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна 

безпідставним; ухвалою слідчого судді чи суду в разі відмови в задоволенні 

клопотання слідчого, прокурора про арешт цього майна; у випадках, якщо 

пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не було подано 

клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, або 

слідчий суддя, суд не постановив ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 

Аналогічний порядок стосується й вилучення речей та документів, які не входять 
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до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не 

належать до предметів, які вилучені законом з обігу [2, с. 454, 455]. 

Після проведення обшуку майно, що вилучено під час цього підлягає огляду 

для подальшого вирішення його долі як речового доказу. У разі необхідності на 

нього може бути накладено арешт. Тому слідчий за погодженням із прокурором 

чи прокурор у рамках кримінального провадження звертається до слідчого судді 

з вмотивованим клопотанням про арешт майна із детальним його переліком у 

клопотанні, після чого слідчий суддя своєю ухвалою задовольняє, частково 

задовольняє чи відмовляє у задоволенні такого клопотання. 

При обшуку слідчий, прокурор обов’язково має застосовувати аудіо-, 

відеозапис та має право проводити вимірювання, фотографування, складати 

плани і схеми обшуканого житла чи іншого володіння особи. Результати 

проведення обшуку фіксують у протоколі. 

Фіксуючи хід та результати обшуку слід дотримуватися загальних 

криміналістичних рекомендацій. Зокрема, виявивши об’єкт пошуку, який прямо 

чи побічно свідчить про роль підозрюваного, слід пред’явити його останньому та 

вимагати у нього пояснень, які фіксуються у протоколі. Якщо особа наперед не 

готувалася для дачі пояснень з приводу виявленого, то вона може дати 

непродумані пояснення, що суперечать обставинам. Надалі їх легко буде 

спростувати та викрити неправдивість таких. Також слід детально 

протоколювати місця виявлення предметів, їх індивідуальні ознаки, підкреслити 

ознаки, які вказують на належність виявлених предметів обшукуваному, 

встановити причиновий зв’язок із кримінальним правопорушенням.  

Таким чином, в ході дослідження нами встановлена тактика обшуку в ході 

розслідування провокації підкупу, що проводиться за загальними правилами 

криміналістичної тактики, із визначенням місця, об’єктів та осіб, що підлягають 

обшуку, акцентуючи увагу на робочому та завершальному його етапах.   
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ВІЙНА І КОРУПЦІЯ: АНТИКОРУПЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО  

У ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 

 

Корупція залишається однією з головних загроз для України навіть в період 

введеного 24 лютого 2022 року воєнного стану. Надивлячись на складну 

ситуацію в країні, Вищий антикорупційний суд працював і продовжує 

працювати. 

 В умовах воєнної агресії проти України особиста участь у судовому 

засіданні може бути небезпечною для учасників справи, тому активно 

практикується участь у судовому засіданні поза межами приміщення суду у 

режимі відеоконференції. Поширеною дана форма участі у судовому засіданні 

стала ще у зв’язку з введенням карантину, зумовленого Covid- 19.[1, с. 2] 
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Судова практика Вищого антикорупційного суду свідчить, що суд 

здебільшого задовольняє клопотання учасників справи про участь у судовому 

засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, якщо наявна 

відповідна технічна можливість.  

Своє рішенням мотивують тим, що у зв`язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України № 2402-ІХ від 24 лютого 

2022 року, в Україні з 24 лютого 2022 року введений воєнний стан та 

продовжений з 21 листопада 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом 

Президента України № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженим 

Законом України № 2738-IX від 16 листопада 2022 року. 

У теперішній час внаслідок воєнних дій з боку РФ наносяться ракетні та 

бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах на всій території України, триває 

збройне протистояння у багатьох населених пунктах держави, що вочевидь 

створює небезпеку для всіх без виключення громадян. Крім того, у містах країни 

запроваджено комендантську годину, об`єктивно існують суттєві обмеження 

щодо вільного пересування внаслідок відсутності, нерегулярності чи 

небезпечності транспортного сполучення. [5, с. 2] 

Заходи, які використовуються у практиці Вищого антикорупційного суду, 

мають на меті забезпечити можливість розгляду судових справ і не наражати на 

небезпеку життя та здоров`я учасників судового процесу. 

Починаючи з повномасштабного вторгнення російської федерації на 

територію України, Вищий антикорупційний суд жодного дня не припиняв 

здійснення судочинства. Ба більше, 19 квітня 2022 року ухвалено вирок у справі 

236/1283/16 на підставі угоди про визнання винуватості. [4 c. 1] 

В цілому, першою інстанцією Вищого антикорупційного суду від початку 

повномасштабного вторгнення ухвалено тридцять два вироки, а саме:  

• сім вироків на підставі укладених угод про визнання винуватості; 
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• двадцять обвинувальних вироків; 

• три виправдувальних вироки; 

• два вироки про закриття кримінальних проваджень у зв’язку із 

завершенням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

Результат дослідження доводить, що Вищий антикорупційний суд має 

чимало позитивних тенденцій в роботі, не дивлячись на запроваджений в країні 

воєнний стан.  
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СТРОКИ ТА ПІДСТАВИ ПРОДОВЖЕННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ 

У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЗА ВЧИНЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ Ч. 2 СТ. 255-1 

КК УКРАЇНИ 

  

Унаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені 

злочинною спільнотою» від 4 червня 2020 року № 671-IX) постали складнощі, 

пов’язані з визначенням строків і продовженням їх для запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою під час проведення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК 

України. 

У ст. 197 КПК України «Строк дії ухвали про тримання під вартою, 

продовження строку тримання під вартою» визначено:  

‒ строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 

продовження строку тримання під вартою не може перевищувати 60 днів;  

‒ строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а 

якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, ‒ 

з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час 

перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної 

психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому 

самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з 

урахуванням часу тримання під вартою раніше; 

‒ строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в 

межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим 
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Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого 

під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців ‒ у 

кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців ‒ у 

кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. 

На підставі аналізу цієї норми доводиться констатувати, що закінчити 

досудове розслідування за кваліфікацією ч. 2 ст. 255-1 КК України в 

мінімальний строк проведення досудового розслідування (тобто до двох місяців) 

надто складно без продовження строку запобіжного заходу. 

Відповідно до результатів проведеного нами анкетування, на запитання про 

строк завершення розслідування кримінальних проваджень щодо цієї 

категорії  злочинів, участь у розслідуванні яких брали респонденти, 60,18 % 

опитаних зазначили, що для проведення досудового розслідування за цими 

кримінальними правопорушеннями потрібно до 12 місяців.  

Під час дослідження встановлено, що впродовж строку до 12 місяців 

приймають одне процесуальне рішення, виносять постанову прокурора про 

продовження строку тримання під вартою до трьох місяців, а також неодноразово 

(в середньому – не менше ніж чотири рази) ухвалюють судове рішення щодо 

продовження строку тримання під вартою. 

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину 

неможливо закінчити в строк, зазначений у п. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, його 

може продовжити керівник прокуратури до трьох місяців (на цій підставі він 

виносить постанову про продовження строку запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою). У ч. 3 ст. 197 КПК України передбачено, що строк 

тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку 

досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Згідно з ч. 1 

ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, 

який застосовують виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш 
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м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 

цього Кодексу, крім випадків, визначених ч. 6 і 7 ст. 176 цього Кодексу. 

Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене для 

допровадження її до компетентного судового органу, за наявності обґрунтованої 

підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 

вважають необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи втечі після 

його вчинення. 

Згідно з п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти 

України» [1], термін «обґрунтована підозра» означає, що наявні факти або 

інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, 

про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, 

Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства») [2]. Водночас обґрунтована 

підозра вимагає тільки наявності певних об’єктивних відомостей, які дають 

підстави переконаності в тому, що особа ймовірно вчинила злочин. Розглядаючи 

справу «Мюррей проти Сполученого Королівства» [3], ЄСПЛ зазначив, що 

факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими 

переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального 

вироку чи висунення обвинувачення.  

У межах аналізу судової практики щодо кількості продовжень і загального 

строку запобіжного заходу розглянемо ухвалу Маневицького районного суду 

Волинської області в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 

№ 12020030160000443 від 1 грудня 2020 року, про обвинувачення ОСОБА_1 у 

вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, 

ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 

ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 255-1 КК України. 

Зокрема, 17 червня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК, ч. 2 ст. 255-1 КК України. 23 липня та 18 
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листопада 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої 

підозри й нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307, 

ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 255-1 КК України. 15 липня 2021 року ухвалою 

слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області щодо 

підозрюваного ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою на строк 60 днів до 12 вересня 2021 року включно без визначення 

розміру застави. Згодом строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

продовжували десять разів, востаннє застосовано продовження на 60 днів до 6 

лютого 2023 року включно без визначення розміру застави. Отже, у сукупності 

застосовувані запобіжні заходи становили 18 місяців і 22 дні [4]. 

Згідно з результатами опитування, до найтиповіших процесуальних 

складнощів, які виникають під час розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України, належать: 1) легалізація протоколів 

НСРД; 2) встановлення учасників кримінального процесу, відмова 

потерпілих/свідків надавати показання; 3) відмова потерпілих/свідків від 

наданих раніше показань; 4) підтвердження статусу суб’єкта підвищеного 

злочинного впливу, зокрема статусу «вора в законі» (про це зазначили 75 

опитаних, тобто 76,5 % респондентів). 

Однією з основних експертиз під час розслідування кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, є судова лінгвістична 

семантико-текстуальна експертиза, яку проводять за матеріалами НСРД, що 

потребує тривалого проміжку часу у зв’язку з тим, що спочатку проводять НСРД, 

які тривають до 60 днів, з можливістю продовження терміну. За наявності 

вагомих доказів від початку проведення НСРД в термін від 10 діб прокурор може 

зняти таємність з проміжних протоколів проведення цих дій. Згодом на підставі 

викладеного виносять постанову про призначення судової лінгвістичної 

семантико-текстуальної експертизи. Після завершення проведення НСРД 

експерту може бути направлено всі матеріали за цими діями. 
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У п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень та Науково-методичних рекомендаціях з питань 

підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (наказ 

Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року за № 53/5у) передбачено, 

що термін проведення експертизи встановлює керівник експертної установи (або 

заступник керівника чи керівник структурного підрозділу), він не повинен 

перевищувати 90 календарних днів. 

Якщо рахувати мінімальний термін проведення НСРД (який можуть 

продовжувати) і термін проведення судової лінгвістичної семантико-

текстуальної експертизи, загальний термін становитиме близько п’яти місяців, 

без урахування терміну на опрацювання отриманих протоколів прокурором, 

підготовку та складання слідчим клопотань на проведення судової лінгвістичної 

семантико-текстуальної експертизи. 

Під час проведення досудового розслідування за кваліфікацією ч. 2 ст. 255-

1 КК України, з огляду на те, що злочин вчиняють в ІТТ, СІЗО, ВК, які є 

режимними місцями, слід ураховувати особливості строків проведення СРД 

і НСРД, що позначаються і на терміні проведення досудового розслідування. Ми 

цілком поділяємо думку респондентів, що термін проведення досудового 

розслідування за досліджуваною кваліфікацією орієнтовно становитиме до 12 

місяців. Адже, відповідно до процесуальної послідовності проведення 

зазначених слідчих дій, тривалим є проміжок часу, необхідний на збір доказової 

інформації для отримання дозволу на проведення НСРД, що становить до 60 днів 

(за наявності підстав передбачено можливість продовження цього терміну), 

згодом або під час проведення НСРД призначають і проводять судову 

лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу, термін проведення якої може 

становити до 90 днів. 

На нашу думку, збір основних процесуальних документів, що матимуть 

доказове значення під час судових засідань, орієнтовно становитиме від 5-ти до 
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12 місяців (залежно від тяжкості кримінального правопорушення та проведених 

СРД може становити й до 18 місяців). 

На підставі зазначеного вище та з огляду на застосований запобіжний захід 

‒ тримання під вартою, слідчий, прокурор зобов’язані доводити в судових 

засіданнях ризики й підстави для продовження строку запобіжного заходу, що 

полягатимуть у проведенні значної кількості процесуальних дій, а також 

акцентувати на послідовності проведення цих дій. 
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АНТИКОРУПЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ 

УКРАЇНА 

  

Європейська комісія у висновку щодо заявок на членство в Європейському 

Союзі, поданих Україною, Грузією та Республікою Молдова від 17 червня 2022 

року зазначила, що в Україні боротьба з корупцією залишається однією з 

основних вимог суспільства [1]. При тому подальша робота в цьому напрямку 

потребує не тільки ресурсів, але й належного теоретичного обґрунтування. 

Передусім йдеться про теорію реформування. На загальному рівні 

«реформа» (фр., від лат., перетворюю, поліпшую) розуміється як  перетворення, 

зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури; політичне 

перетворення, що здійснюється без порушення основ існуючого 

ладу[2]. Відповідно ж до теорії системотехніки реформування має розумітись як 

вирішення проблем системи задля досягнення її мети.  

Відтак належне обґрунтування антикорупційного реформування держави 

передбачає визначення категорій «мета держави» та «проблеми держави» на 

засадах системного підходу. 

Відповідно до статті 3 Конституції України спрямованість діяльності 

держави визначають права, свободи людини та їх гарантії. Тож саме вони є метою 

української державної системи.  

На засадах системотехніки проблема визначається як неспівпадіння між 

бажаним та існуючим станом речей у системі[3, c. 208].  

В.Ф. Оболенцев розкрив системність держави Україна [4] та окреслив 

проблеми цієї системи, що існують у зв’язку з корупцією[5]. 
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Йдеться про такі варіанти. 

1.Недоліки у внутрішньому стані системи (зокрема, невідповідність 

функцій, параметрів, структури призначенню системи). У зв’язку з 

корупційними діями нормативна функціональність державних суб’єктів із 

рівним, неупередженим і безкоштовним доступом населення до соціальних благ 

заміщується їх необов’язковою й вибірковою функціональністю, що ґрунтується 

на особистісних інтересах корупціонерів. Таким чином, корупція заміщує її 

офіційно закріплене фундаментальне призначення системи держави Україна 

(гарантування прав та свобод людини) іншим – гарантування особистісних 

інтересів і потреб корупціонерів. 

2.Недоліки взаємодії системи з середовищем. За наявності корупційної 

мотивації корупціонери реалізують свої владні повноваження вибірково з 

порушенням принципу загальнодоступності влади. Для вітчизняної державної 

системи саме це і є проблемою взаємодії з середовищем. 

3.Невідповідність структури, складу і процесів взаємодії окремих частин 

системи цілям її створення. Структуру системи, що розглядається, мають 

становити лише владні офіційно скоординовані матеріальні, енергетичні та 

інформаційні зв’язки. Проте у структурі державної системи також існують і 

неофіційні корупційні зв’язки, що заміщують офіційні (неправомірні судові 

рішення, тіньова економіка з корупційної складовою та ін.). Вочевидь, гібридно-

корупційна державна структура складом і процесами взаємодії окремих частин 

проблемно не узгоджується з офіційною метою системи держави Україна, яку 

було окреслено раніше. 

Врахування вказаних обставин на практиці зорієнтує заходи запобігання 

корупції на досягнення мети системи держави України, а антикорупційну 

діяльність – більш ефективною.  
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ВКАЗІВКА НА ДОБРОВІЛЬНІСТЬ У СКЛАДІ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

  

  

Ще до встановлення окремої кримінально-правової відповідальності за 

колабораційну діяльність таке діяння розглядалось науковцями як добровільне 

співробітництво з ворогом. Як зазначають О. Головкін та І. Сказко, головною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#n8
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D0%E5%F4%EE%F0%EC%E0
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D0%E5%F4%EE%F0%EC%E0
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19459
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2017_2_16
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ознакою колабораціонізму є добровільна співпраця громадянина держави з 

окупантами [1, с. 239]. Про обов’язкову ознаку добровільності у колабораційній 

діяльності також зазначали Н. Добрянська, В. Кубальський, Є. Письменський та 

інші.  

Після доповнення закону ст. 111-1 КК багато науковців звернуло увагу на 

недосконалість її конструкції. Зокрема, це проблеми конкуренції норм 

(наприклад ч. 1 ст. 111-1 КК України та ст. 436-2 КК України; ч. 4 ст. 111-1 КК 

України та ст. 111-2 КК України, ч. 1 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111-1 КК 

України), невідповідність покарання за діяння із схожою об’єктивною стороною, 

неправильна побудова диспозицій (наприклад суб’єктом кримінальних 

правопорушень у ч.ч. 1, 2, 3, 5, 7, 8 ст. 111-1 КК України є громадянин України, 

а у діяннях передбачених ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 КК України суб’єкт загальний); 

наявність ознаки добровільності колабораційної діяльності, про яку зазначено 

лише у п’яти формах колабораційної діяльності (ч.ч. 2, 5 та 7 ст. 111-1 КК 

України) та відсутність такої ознаки у інших частинах статті.  

Пропонуємо розглянути проблему відсутності ознаки добровільності у всіх 

частинах статті, яка встановлює кримінальну відповідальність за колабораційну 

діяльність. Так, одні науковці не зазначають про цю проблему побудови статті, 

проте звертають увагу на ознаку добровільності колабораційної діяльності 

загалом. О. Козаченко та О. Мусиченко вказують, що у вузькому розумінні 

колабораціонізм – це лише добровільна усвідомлена співпраця [2, с. 408]. 

Ю. Василенко під час вирішення питання про відмежування колабораційної 

діяльності від державної зради зазначає, що частини ст. 111-1 КК України 

стосуються різних варіантів добровільної співпраці з ворогом в період здійснення 

збройної агресії проти України та тимчасової окупації [3, с. 271]. 

Друга група науковців (С. Албул, Т. Волошанівська, А. Марченко, 

Г. Мудрецька, Г. Резніченко, І. Федоров, І. Чекмарьова, О. Кравчук, 

М. Бондаренко, З. Загиней-Заболотенко, І. Поштаренко та інші) під час 
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кримінально-правового аналізу вказаної статті здійснюють її буквальне 

тлумачення та зазначають про обов’язкову ознаку добровільності при 

кваліфікації діянь лише за ч. 2, 5, 7 ст. 111-1 КК України [4, c. 25; 5, с. 2; 6, с. 319; 

7, с. 184–185, 187].  

Інші науковці, думку яких ми підтримуємо, зауважують на тому, що вказівка 

на «добровільність» у ч. 2, 5, 7 ст. 111-1 КК України є зайвою та пропонують її 

виключити. До таких науковців належать В. Кузнецов, М. Сийплокі, Ю. Орлов, 

Н. Прібиткова, А. Андрушко, А. Вознюк, О. Дудоров, І. Жук, В. Кузнецов, 

Р. Мовчан, Є. Письменський, В. Чернєй, С. Чернявський, О. Шармар [8, с. 13; 9, 

с. 43; 10, с. 103–104] та інші. 

Як зазначають Є. Письменський та Р. Мовчан з одного боку, відсутність 

безпосереднього згадування про «добровільність» у відповідних частинах ст. 

111-1 КК України не виключає застосування при кримінально-правовій оцінці 

відповідних дій положень ст. 40 КК України про фізичний або психічний примус. 

Науковці переконані, що незважаючи на відсутність відповідної вказівки на 

добровільність, жодні вчинені під впливом примусу («недобровільні») дії, 

зокрема й передбачені ст. 111-1 КК України, не можуть визнаватися кримінально 

протиправними. Ознака добровільності відповідної поведінки має виключатися, 

якщо вона є результатом примусу, тобто нездоланних у конкретній ситуації 

перешкод. Про таку ситуацію загалом ідеться, якщо рішення про участь у 

колабораційній діяльності ухвалювалося під впливом фізичного або психічного 

примусу з боку представників держави-агресора [11, с. 358]. 

Отже, колабораційна діяльність і до, і після її криміналізації у законі 

вважалась добровільною співпрацею з ворогом. Після набрання чинності ст. 111-

1 КК України у наукових колах виникли дискусії з приводу недосконалості 

конструкції норми, в тому числі через наявність вказівки на добровільність 

діяння в її окремих частинах. Думки науковців із цього питання розділилися: одні 

науковці не визнають такої проблеми, проте зауважують на обов’язковій ознаці 
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колабораційної діяльності – добровільності; другі – зазначають про обов’язкову 

ознаку добровільності тільки у ч. 2, 5 та 7 ст. 111-1 КК, не досліджуючи проблему 

відсутності цієї ознаки у інших частинах статті; треті – вважають, що усі частини 

статті не повинні містити вказівку на добровільність та пропонують її виключити. 

Ми підтримуємо третю групу науковців та вважаємо, що виключення вказівки на 

добровільність усуне проблему, яка виникає під час кримінально-правової оцінки 

колабораційних діянь та під час їх кваліфікації. 
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ЗРОСТАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИРОБНИЦТВА НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

  

Нелегальний обіг наркотиків це складний процес, який починається із 

нелегального виготовлення психоактивних речовин (далі ПАР) і закінчується 

його реалізацією. Для того щоб обіг вважався існуючим як таким, то збут самих 

речовин не є обов’язковою умовою в цьому брудному ланцюжкі. Достатньо 

створити або знайти їх і розпоряджатись ними на свій розсуд без передачі третім 

лицям, щоб можна було говорити про статистику забороненої кількості 

наркотиків  серед населення. Зацікавленість саме у виготовлені наркотиків, а не 

його поширенні, походить безпосередньо з попиту, що виникає внаслідок 

наркоманії в регіоні. Та чи можна було вважати до повномасштабного 

вторгення рф, Україну країною, в якій зростає показник залежних від наркотиків? 

На жаль, так… Особливо підпадають під цю категорію неповнолітні та малолітні 

особи. За даними Українського моніторингового центру з наркотиків та алкоголю 

міністерства охорони здоров’я, раніше під категорію осіб, що вживали 

наркотичні засоби хоча б один раз підпадали школярі віком від 13-16 років, 

проте з часом цей показник знизився до 10-річних дітей[3]. На це впливало багато 

факторів: один з яких був і є це географічне положення нашої країни, яке відіграє 

роль головного коридору між трафіком наркотиків Азія-Європа, але 

зосереджуючись на сьогоднішньому дні, можемо говорити що показник 

виготовлення ПАР тільки зростає через війну і як супутній наслідок збільшення 

наркозалежних. 
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Відповідно даним проаналізованими Опендатаботом- українська компанія, 

що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян 

та бізнесу: вже через 4 місяці після вторгнення окупантів на українські землі 

кількість проваджень за статтею про виробництво наркотичних речовин без мети 

збуту, яка позначена в Кримінальному кодексі України як ст.309, зросло на 44% 

у порівнянні з попереднім роком[1]. Така статистика є наслідком моральної 

неготовності населення до бойових дій, які могли точитись просто за парканом, 

постійними вибухами, пострілами, панікою з боку інших людей. В час немирних 

умов у населення посилюється мотив полегшити самовідчуття або допомогти 

собі почати щось робити за допомогою наркотиків, особливо в тих хто хоч раз 

вживав їх і розуміє який стан ейфорії вони викликають. Звісно, відповідно ст.309 

ККУ до відповідальності притягаються особи, які незаконно зберігають 

наркотичні засоби, але це лише факт того що ці речовини є в наявності, але 

підтвердження що вони надалі не будуть збуті не завжди можна знайти, тому 

показник, який вказано вище , показує окрім збільшення їх створення , а й також 

демонструє то як зростає їх поширення. Основні мотиви вживання ПАР під час 

воєнного стану є: бажання вплинути на фізичний стан, змінити емоції та настрій, 

а також соціальні мотиви. Серед військових наркотики-стимулятор можуть 

допомогти бути повним енергії коли це необхідно, або навпаки розслабитись в 

час напруги. Серед будь-кого з громадян наркотики «стануть в нагоді» щоб зняти 

відчуття пригніченості, відчути легкість. На фронті вживання наркотиків набирає 

обертів, через тяжкість справитись з психічним навантаженням, яке лягає на 

кожного бійця , та як виходу в моменти коли хочеться відволіктись від того що 

там відбувається. Взагалі по великому рахунку в аптечці кожного захисника 

повинні бути медичні препарати, які мають наркотичні речовини на випадок 

поранення і необхідності полегшити нетерпиму біль. Застосування цих 

препаратів може бути початком залежності і в наслідок переходу на серйозніші 

наркотики. 
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Окрім зростання наркоманії через удари по психології громадян у зв’язку з 

військовими діями в Україні, вагомою передумовою зростання виготовлення 

наркотичних засобів та психотропних речовин є зменшення контролю в цій сфері 

з боку правоохоронних органів[1]. На сьогоднішній день можемо спостерігати як 

ворог намагається хитрими та підступними діями знищити нашу державність 

зсередини, тому більшість особового складу правоохоронців зараз 

переорієнтовано на виконання завдань воєнного часу: протидія військовій 

загрозі, підривній, шпигунській діяльності тощо. Такої уваги в боротьбі з 

незаконним обігом наркотиків як це було в мирний час, на жаль, не можемо 

спостерігати , що дає можливість виробникам психоактивних речовин легше 

організувати свою злочинну діяльність. До того ж у виявлені наявності таких 

речовин та прекурсорів у воєнний час відіграють велику роль блокпости, які 

роблять ряд процедур, пов’язаних з 100% ідентифікацією за всіма наявними 

базами, перевіркою особистих документів, документів на автомобіль, огляду чи 

обшуку особистих речей та автотранспорту[1]. Як наслідок, правоохоронці або 

представники інших служб можуть знаходити певні заборонені законом речі, 

засоби або речовини. Також, не менш важливим чинником збільшення 

виготовлення наркотиків є наказ МОЗ №425 від 07.03.2022, який дозволяє будь-

яким фармацевтичним закладам зберігати в своїх складських приміщеннях 

препарати, наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори[2]. Такий 

дозвіл з однієї сторони дає можливість більш якісно надати медичну допомогу 

постраждалим в екстремальних умовах воєнного часу, але з іншої сторони 

потрапивши не в ті руки, ці речовини стають ресурсом для сприяння примислу 

«наркоділків» у великих та особливо великих розмірах.  

Говорячи на противагу тому як зростає показник незаконного виготовлення 

наркотичні засобів, бачимо що разом з тим і падає безпосередньо сам показник 

їх збуту (ст.307 ККУ)[1]. Це пов’язано знову ж таки з посиленим контролем на 

блокпостах та контрольно-пропускних пунктах, а також мимовільним 
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перекриттям каналів збуту наркотиків закордон та із закордону , у зв’язку з 

обмеженнями в’їзду та виїзду, що діють під час воєнного часу. 

Отже, як висновок хотілось би зазначити, що рано чи пізно війна закінчиться 

і на нашій вільній землі більше не буде загрози зовнішньому ворогу, однак варто 

пам’ятати знову постане задача боротись із внутрішнім ворогом, один з яких це 

наркотики. Наслідком довгих бойових дій як зазначається вище є збільшення 

кількості залежних від психоактивних речовин, які в майбутньому шукатимуть 

способи, де  можна знайти такі речовини. Наркобізнес буде виготовляти 

наркотики, щоб задовільнити залежних і заробити на цьому статки, але це буде 

тільки погіршувати ситуацію в державі і збільшувати в суспільстві відсоток тих, 

хто залежить від ПАР, що буде наслідком для держави як показують багаторічні 

дослідження ООН – відсутність у такого суспільства майбутнього. Така держава, 

в якій більше 7% населення вживають наркотики є приреченою[4]. Боротись з 

незаконним виготовленням наркотиків потрібно вже зараз і щонайменше: 

сприяти правоохоронним органам спеціалізованим в цій сфері працювати 

ефективніше, покращити роботу замісної терапії, проводити більше 

профілактичних робіт по запобіганню наркотикам серед молоді та групи осіб 

підвищеного ризику, які схильні до вживання таких засобів. Коли караність за 

виготовлення наркотиків буде реальною та попит на них меншим, то тоді 

зростуть ризики для злочинців фабрикувати такі речовини і з часом зменшення 

їх промислу. 
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Повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації на територію 

нашої держави, посягання на її суверенітет супроводжуються 

безперервними атаками, бомбардуваннями і ракетними обстрілами не тільки 

об’єктів військової інфраструктури, а й домівок цивільного населення. Військові 

РФ вчиняють на території України масові вбивства мирних людей, знищення 

об&apos;єктів інфраструктури та помешкань громадян, ґвалтування жінок і дітей, 

мародерство.. У такій ситуації органи кримінальної юстиція, уся наша правова 

система зіштовкнулися із безпрецедентними викликами, з новими реаліями та 

завданнями, які необхідно вирішувати кримінально-правовими та 

криміналістичними засобами [1, с. 896]. За таких обставин практичної значимості 

та актуальності набувають проблеми формування та удосконалення методики 

розслідування воєнних злочинів, зокрема, вивчення та дослідження питання 

мобільного телефону як джерела криміналістичної інформації. 

https://www.radiosvoboda.org/a/27959447.html
https://www.radiosvoboda.org/a/27959447.html
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Аналізуючи означену проблематику, важливо зауважити, сьогодні в епоху 

тотальної цифровізації суспільства майже кожна людина володіє та активно 

користується мобільним телефоном. Телефон слугує чудовим засобом 

комунікації, адже є багатофункціональним пристроєм, де можна робити дзвінки, 

надсилати SMS-повідомлення, спілкуватися по відеозв’язку, листуватися у 

месенджерах і т. д. Крім того, багато хто любить фотографувати чи фільмувати 

важливі для них моменти або здобутки. Всі ці, здавалося б буденні для пересічної 

людини речі, залежно від обставин, можуть послугувати чудовим джерелом 

доказів, особливо при розслідуванні воєнних злочинів. Це пов’язано з тим, що 

зазначенні чинники суттєво сприяють фіксації, зберіганню та передачі 

інформації про об’єктивні обставини механізму вчинення злочину, зовнішнього 

вигляду осіб, що приймали в ньому участь, які до недавнього часу або не 

можливо було висвітлити або ж вони зберігалися у вигляді ідеального образу у 

свідомості людини [2, с. 37]. 

Очевидно, що на будь-якому мобільному пристрої, що перебуває в 

користуванні злочинця, зберігаються цифрові сліди вчиненого або 

підготовлюваного злочину. До таких слідів можна віднести: контакти, відомості 

про пристрій, про з’єднання між абонентами (вихідні, вхідні, пропущені дзвінки), 

листування у вигляді SMS-повідомлень, повідомлень у соціальних мережах і 

месенджерах, фотозображення, відео та аудіофайли, геопозиційна інформація, 

журнал використання інтернет-браузерів, відомості про власника пристрою 

(паролі, логіни, імена) тощо. Зазначені сліди можуть бути чи не єдиним доказом 

у справі, у зв’язку з чим зростає їхня криміналістична значущість. 

У криміналістичній літературі зазначається, що аналіз практики 

розслідування воєнних злочинів свідчить про те, що слідчі органи та оперативні 

підрозділи повсякчас стикаються зі значними труднощами у їх виявленні, 

розкритті та розслідуванні, особливо в сучасних умовах ведення бойових дій. 

Така ситуація насамперед обумовлена специфікою способів вчинення цих 
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злочинів, наявними слідами та їх наслідками, особливостями особи злочинця, 

недостатнім використанням науково-технічних і тактичних засобів, а також 

можливостей застосування спеціальних знань. Окрім того, слідчий і судовий 

процес, а також збір доказів також ускладняються в умовах воєнного часу. За 

таких умов постає питання про посилення ролі криміналістики у формуванні 

доказової бази для розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими 

військовими в Україні [3, с. 220]. 

У цьому плані особливого значення набуває новий напрямок сучасної 

криміналістики - цифрова криміналістика, яка в реаліях сьогодення має все 

більше поширення та стає однією з ключових галузей традиційної 

криміналістики. Цифрова криміналістика розробляє дієві інструменти для 

розслідування злочинів, особливо в умовах війни, збройних конфліктів та 

окупації територій, коли доступ до місця події обмежений або взагалі 

недоступний.  

Серед інструментів цифрової криміналістики можна виділити 

наступні: пошук за ключовими словами та хештегами, списки яких попередньо 

підготовлені; моніторинг радарів та системи офіційного моніторингу суден 

Marine Traffic; аналіз супутникових знімків; використання аналізу «великих 

даних» (Big Data); аналіз геолокаційних міток; дослідження фото- та 

відеоматеріалів у відкритому доступі та наданих слідству; використання програм 

для аналізу та обробки цифрових зображень; дослідження телефонних 

розмов; аналіз електронних пристроїв; аналіз ігрових систем; система 

розпізнавання облич і пошуку їх у відповідних базах даних (зокрема, в Україні 

використовують додаток Clearview AІ для ідентифікації злочинців і загиблих) [4, 

с. 32]. 

Вбачається, що цифрова криміналістика має великий арсенал можливостей 

щодо отримання та зібрання доказів, у тому числі багато з яких стосуються 

зібрання доказової інформації з мобільних пристроїв. Зокрема, слід згадати про 
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те, що законодавець вбачає такі дії цілком законними, а докази отримані в 

результаті їх проведення допустимими згідно з положеннями ст. 245-1 КПК 

України. Наявні наразі у розпорядженні криміналістичних підрозділів програмні 

комплекси вилучення цифрової інформації з мобільних пристроїв помітно 

збільшили відсоток розкриття воєнних злочинів. Їх застосування дає змогу в 

найкоротші терміни успішно отримувати з мобільних пристроїв важливу 

доказову інформацію, що у свою чергу сприяє якнайшвидшому розкриттю та 

розслідуванню злочинних дій. 

Окрім того, хотілося б згадати і про можливість громадян брати участь у 

фіксації воєнних злочинів за допомогою мобільного пристрою. Так, було 

розроблено спеціальний додаток під назвою «eyeWitness to Atrocities», що в 

переводі з англійської на українську означає «очевидець звірств». Ця чудова 

можливість, дає змогу фіксувати доказову інформацію безпосередньо на місці 

події. Переваги такої фіксації є достатньо великими, адже, зокрема, в умовах 

окупації територій, правоохоронці не завжди можуть виїхати на місце події для 

збору доказової інформації.  

Застосунок, що дозволяє цивільним документувати злочини, був 

розроблений ще у 2016 р. Міжнародною асоціацією юристів. Усі матеріали, 

зроблені через програму, завантажуються на захищені сервери компанії 

LexisNexis у Північній Америці. Вони є лідером зі збереження саме юридичних 

цифрових документів. Компанія гарантує, що матеріали в безпеці й до них немає 

стороннього доступу. Вони надійно зберігаються і що важливо — 

безстроково. Потім усі ці фото та відео формують у звіти, які передають комісії 

ООН. Додаток повністю працює без інтернету. Коли мережа з’являється, тоді він 

уже передає матеріали на захищені сервери. Крім того, програма є абсолютно 

безкоштовною.  

Попри те, що мобільні пристрої можна використовувати для збору такої 

інформації, як дата, час і географічні координати, ці дані, а також самі 
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зображення можуть бути підроблені. Застосунок eyeWitness розв’язує цю 

проблему, що надає більшої ваги знятим файлам у суді. Застосунок автоматично 

збирає координати GPS, дату, час та інформацію про розташування навколишніх 

об’єктів, таких як вишки стільникового зв’язку та бездротові мережі. Таким 

чином, місце, дата і час зйомки підтверджуються трьома окремими незалежними 

джерелами. Крім цього, усі зняті файли зберігаються на записувальному пристрої 

в зашифрованому вигляді та не піддаються редагуванню. Крім цього, застосунок 

вбудовує унікальний код (хеш-значення) для верифікації того, що кадри не 

зазнали редагування або будь-якої зміни [5]. 

Таким чином, використання мобільного телефону як джерела 

криміналістичної інформації при розслідуванні воєнних злочинів є безумовно 

цінною можливістю, яка суттєво впливає на ефективність зирання доказів в 

умовах війни. Така ситуація обумовлена тим, що в сучасних умовах воєнних дій 

нерідко достатньо важко здобути докази безпосередньо на місці події 

традиційними засобами. Окрім того, майже вся інформація, що міститься в 

мобільному телефоні злочинця має велику криміналістичну цінність, оскільки 

дає змогу встановити причетність особи до злочину. До такої інформації 

відносяться: журнал викликів; історії браузерів; фото-, відео- та аудіоматеріали; 

SMS-повідомлення; листування в месенджерах; геолокаційні відомості й т. д. 

Крім цього, для пошуку та збирання інформації при розслідуванні воєнних 

злочинів  суттєву допомогу надає цифрова криміналістика, яка має на озброєнні 

велику кількість варіантів щодо збору цифрової інформації.  
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 ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  

В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

 

В умовах збройного конфлікту та глибокої соціально-економічної кризи 

проблема розбудови системи кримінальної юстиції є одним з найважливіших 

питань, з якими зіткнулася наша держава в сьогоднішній час [1, с. 205]. 

Зростання показників внутрішньої міграції в країні, підвищення рівня 

безробіття населення, моральний занепад людей – це ті чинники котрі впливають 

на потенційне зростання неправомірної, злочинної діяльності в державі. 

Злочинність є об’єктивною небезпечною поведінкою соціальних суб’єктів в 

системі суспільних відносин, що заподіює істотну шкоду правам людини, 

соціальним благам і життєво важливим інтересам особи, держави та суспільства. 

Відбувається поступова віктимізація населення. На думку Головкіна Б.М., 

віктимізація – це процес підвищення рівня віктимності та її реалізації 

злочинними посяганнями, що призводить до збільшення кількості жертв 

злочинів і зростання сукупної «ціни» злочинності [2, с. 93]. 

З початком воєнних дій в Україні найбільш поширеним способом втягнення 

неповнолітніх  осіб у криміногенні кола стало шахрайство, пов’язане з 

фінансовими ресурсами. Організовані злочинні групи мають наміри залучити до 

своєї діяльності дедалі більше неповнолітніх та молодих осіб. Неповнолітні 

піддаються злочинному впливу через відчуття соціальної безпорадності, 

невизначеність, страх перед майбутнім, спотворене відчуття самореалізації, така 

поведінка виступає засобом адаптації до складних умов життя, боротьби за 
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виживання у будь-який можливий для особи спосіб. Мотивацією долучитися до  

такого виду злочинної діяльності стає  подальше матеріальне збагачення, так 

зване професійне зростання в певних криміногенних колах. Злочинні групи 

нав’язують "соціальний статус" таким неповнолітнім особам, переконують їх у 

тому, що вони керуються хорошими намірами  та роблять доброчинну справу. 

Вони запевняють, що їхня діяльність принесе користь державі у воєнний час та 

зможе дестабілізувати стан ворожої країни, але злочинна діяльність не може бути 

соціальною, тим більше соціально корисною.  

Кримінологічна ситуація в України за кілкістю облікованих кримінальних 

правопорушень демонструє тенденцію зниження злочинності, наприклад: 

- у злочинах проти власності - з 93,0 тис. до 49,2 тис. (на 47 % менше, але 

при цьому кількість направлених до суду з обвинувальним актом 

кримінальних проваджень зменшилась на 56 %); 

Зниження статистичних даних на фоні збройного конфлікту в країні можна 

пояснити наступними чинниками. 

Перший фактор це - велика за обсягом тимчасово окупована територія, де 

неможливо збирати інформацію про скоєні злочини. Другим фактором є те, що 

значна кількість громадян виїхала з країни: Агенство ООН у справах біженців 

станом на 31 січня фіксує близько 8-ми мільйонів зареєстрованих громадян 

України із відповідним статусом. До вищенаведених чинників додається фактор 

латентної злочинності. Латентність злочинності — це ознака, яка відображає 

наявність в країні тієї реальної ситуації, коли певна частина злочинності 

залишається неврахованою статистично. При розгляді цієї проблеми також варто 

враховувати й географічні особливості. Якщо кілька років тому в регіональному 

розрізі злочинність неповнолітніх інтенсивно поширювалась у східних та 

південно-східних регіонах, то на сьогодні ця тенденція буде переважати у 

центральних та західних регіонах, бо злочинні групи пристосовуються там. 
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НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНА СТАТИСТИКА 

 

Життя в умовах воєнного стану нерозривно пов’язане із викликами системі 

правоохоронних органів України. Адже збройна агресія росії спровокувала 

послаблення уваги суспільства до ефективних методів та засобів протидії 

національній злочинності. При цьому законодавче забезпечення конституційного 

принципу верховенства права, що породжує караність будь-якого протиправного 

діяння, досі лишається нівельованим з боку більшості суб’єктів кримінальних 

правопорушень, зокрема і у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. 
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Так, офіційні дані Офісу Генерального прокурора України дозволяють 

впевнитись, що серед кримінальних правопорушень, вчинених у період дії 

воєнного стану [1] (починаючи з 24 лютого 2022 р., відповідно до Указу 

Президента України № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» [2]) одну з 

лідерських позицій займають кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 

кримінальні правопорушення проти здоров’я населення (10% від загальної 

кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень за обліковий період), 

поступаючись лише правопорушенням проти власності (30%), проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку (20%), а також проти життя та 

здоров’я особи (15%) [1].  

Не дивлячись на те, що законодавча база регламентує процес обігу 

наркотиків від організаційно-правових засад здійснення державної політики 

щодо реалізації порядку державного контролю такого обігу до шляхів протидії 

наркоманії на міжнародному рівні (це, зокрема, Закони України «Про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 

зловживанню ними» від 15.02.1995 р. [3, с. 29-30], «Про приєднання України до 

Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти 

зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)» від 

14.07.2021 р. [4] тощо), частина суб’єктів протиправної діяльності продовжує 

брати участь в нелегальному обігу психоактивних речовин [3, с. 29-30]. 

 Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів включає в 

себе культивування рослин, котрі належать до Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів (затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770 «Про затвердження переліку 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), виробництво, 

розроблення, виготовлення, зберігання, пересилання, а також перевезення, 
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придбання, відпустку (реалізацію), ввезення та вивезення з території України, 

транзит, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, котрі дозволені та контрольовані законодавством [5]. За порушення 

частини українського законодавства, що регулює це питання існує 

відповідальність, передбачена нормами Кримінального кодексу (далі – КК) 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Ми вважаємо, що дізнатися детальніше про вищевказані процеси, здійснені 

в обхід закону, саме в умовах воєнного стану допоможе офіційна статистика 

(активні бойові дії у низці регіонів України спричинили обмежений доступ до 

деяких суб’єктів та процесів відповідного моніторингу), подана за такими 

критеріями: 

1. Вік осіб, що беруть участь у незаконному обігу психоактивних речовин. 

Згідно з даними Європейського моніторингового центру з наркотиків та 

наркотичної залежності (EMCDDA) вік таких осіб становить від 15 до 64 років [6, 

с. 5-6].  

2.  Речовини, що займають найбільшу частину незаконного ринку 

наркотиків. На чолі чорного ринку психоактивних речовин розташований канабіс 

та його смола – гашиш. Культивування канабісу відбувається на території 

України як для експорту, так і для внутрішнього споживання. Поставки насіння 

цієї рослини відбуваються з Нідерландів та Німеччини, туди ж, а також до Іспанії, 

в основному, експортується і вже готовий продукт. 

Наступні позиції займають так звані «солі»: мефедрон, PVP (надходять з 

Китаю, здебільшого поштовими відправленнями). За ними: амфетамін та 

метамфетамін (виготовляються в підпільних лабораторіях України), 

псевдоефедрин (головний прекурсор, що завозиться до України переважно з 

Єгипту та Йорданії у вигляді ліків, котрі його містять), метадон (виробляється в 

підпільних лабораторіях на території України та експортується переважно в 

Грузію), кокаїн (надходить на територію України з Болівії, Перу та Колумбії 
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через наркокур’єрів авіаційним шляхом чи з використанням наземних видів 

транспорту), героїн (високі показники має тенденція транзиту такої речовини із 

Афганістану та Пакистану через територію України), МДМА (або пігулки 

«екстазі» – надходять з країн Євросоюзу), ацетильований опій (виготовляється з 

маку снотворного, призначений для ін’єкційного вживання), екстрагований опій 

(набув популярності через підвищення рівня контролю держави за обігом 

ацетильованого опію, потрапляє на українську територію з Угорщини, де активно 

використовується у фармакології) та макова соломка [7, с. 32-43].  

3. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. Дані реєстрації 

таких правопорушень варіювалися від 8104 (з них вручено повідомлення про 

підозру у 3228 випадках) у березні 2022 року до 5601 (повідомлення про підозру 

вручено у 2082 випадках) у січні 2023 року. Пікових значень ця амплітуда 

набувала у листопаді 2022 року – 34 440 кримінальних правопорушень 

зареєстровано, з них щодо 20 959 вручено повідомлення про підозру. У 

порівнянні – за увесь 2021 рік в Україні було зареєстровано 29 587 таких 

правопорушень [1]. 

4. Статті КК України, відповідно до яких вищевказані діяння відбувались 

найчастіше. Так, найбільш скоюваним було правопорушення, передбачене ст. 

309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 

чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 

мети збуту) та ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів) КК України. 

5. Кількість хворих серед людей, які вживають наркотики ін’єкційним 

шляхом. ВІЛ-інфікованими є приблизно 40% від загальної кількості 

вищезазначеної категорії осіб, таке ж відсоткове співвідношення має місце серед 
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кількості хворих на гепатити В і С, решту відсоткового показника відображають 

особи, котрі страждають туберкульозом та іншими захворюваннями. 

6. Наркотичні речовини, котрі у більшій частині випадків спричинили 

смерть осіб, що страждають наркоманією. Однозначно лідируючу позицію у 

період воєнного стану у цій категорії зайняв метадон, саме ця речовина 

спричинила найбільшу кількість смертей (особливо у віковій групі 30-54 років). 

7. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що були 

виявлені/вилучені у місцях позбавлення волі у період дії воєнного стану. Так, 

станом на грудень 2022 року в місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої 

системи найбільше за показниками ваги в ув’язнених було вилучено канабісу, а 

також його смоли, героїну, опіоїдів, кокаїну та метадону. Такі показники 

лишилися майже незмінними з 2021 року [6, с. 18-53]. 

Отож, у результаті проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, що 

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як 

культивування рослин, котрі належать до Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, виробництво, розроблення, виготовлення, 

зберігання, пересилання, а також перевезення, придбання, відпустка (реалізація), 

ввезення та вивезення з території України, транзит, використання, знищення 

таких речовин поза дією закону став явищем, котре активно розвивається в 

умовах воєнного стану. Тож органам правоохоронної системи України варто 

негайно вжити заходів для присікання можливості вчинення кримінальних 

правопорушень саме у цій сфері.   
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ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:  

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

 

Конституція України проголошує, що захист Вітчизни, незалежності 

та територіальної цілісності України, шанування її державних символів 

є обов&apos;язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу 

відповідно до закону (ст. 65 КУ) [1]. 

Відповідно до ст. 17 Конституції України, на Збройні Сили України 

покладені оборона України, захист державного суверенітету та територіальної 

цілісності і недоторканності. Тому забезпечення належного рівня національної 

безпеки та охорона державного кордону України покладається на відповідні 

військові організації та державні правоохоронні органи, правовий статус яких 

визначається чинним законодавством [1]. 

На військовослужбовців покладається обов’язок неухильного дотримання 

Конституції України, законів і підзаконних актів, Військової присяги, наказів 

командирів (начальників). Усе це багато в чому визначає специфіку та якість 

функціонування суспільних відносин у сфері несення військової служби, а також 

особливості й суспільну небезпечність правопорушень, у тому числі й військових 

злочинів, що на них посягають [3, с.3]. 

Військовий злочин - суспільно небезпечне винне діяння при несенні служби 

у конкретній армії конкретної країни. 
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Відповідно до Кримінального кодексу України (розділ XIX) військові 

кримінальні правопорушення — це кримінальні правопорушення проти 

встановленого законодавством порядку несення або проходження військової 

служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов&apos;язаними 

та резервістами під час проходження зборів [2]. 

Ряд військових злочинів характеризується такими ознаками, як вчинення 

діяння в умовах воєнного стану, в бойовій обстановці, під час бою, в районі 

бойових дій. Ці ознаки свідчать про підвищену суспільну небезпеку діяння. 

Крім спеціальних ознак, для військових кримінальних правопорушень 

залишаються характерними і загальні ознаки кримінального правопорушення.  

Ознаки конкретного злочину включають: родовий об’єкт, передбачений 

законом порядок проходження військової служби та суб’єкт — 

військовослужбовці Збройних Сил України та інших державних 

установ. Протиправність діяння (визнання діяння військовим кримінальним 

правопорушенням лише у в тому разі, якщо воно прямо передбачене XIX 

Особливої частини КК України). За відсутності хоча б однієї із перелічених ознак 

діяння не може бути кваліфіковане в якості військового кримінального 

правопорушення [5, с. 164]. 

Нормативною основою боротьби з військовими злочинами є розділ ХІХ 

Особливої частини Кримінального кодексу України (статті 401-435). У ньому 

визначено дев’ять груп військових кримінальних злочинів: 

1. Проти порядку підлеглості та військової честі; 

2. Проти проходження військової служби; 

3. Проти порядку користування військовим майном та його 

збереження; 

4. Проти порядку експлуатації військової техніки; 

5. Проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних 

служб; 
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6. Проти встановленого порядку збереження військової таємниці; 

7. Військові посадові кримінальні правопорушення; 

8. Проти порядку несення служби на полі боя та в районі військових 

дій; 

9. Кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена 

міжнародними конвенціями. 

За відповідними статтями розділу XIX Особливої частини КК України 

несуть відповідальність військовослужбовці ЗС України, Державної 

прикордонної служби України, СБ України, Нацгвардії України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України та інших військових формувань, які можуть бути 

утворені відповідно до діючого законодавства. 

Особи, не зазначені у ст. 401 КК України, підлягають відповідальності згідно 

розділу XIX Особливої частини КК України у разі співучасті у військових 

кримінальних правопорушеннях. 

Визначення поняття злочину проти військової служби в кримінальному 

законодавстві також обумовлено з необхідності відмежовувати ці злочини від 

суміжними із ними діяннями. Всі правопорушення проти військової служби 

можна розділити на дві категорії: спеціальні військові злочини, тобто злочини, 

які не мають подібність іншим злочинам (це може бути, наприклад, ухилення від 

військової служби шляхом самокалічення або іншим способом – ст. 409 чи 

дезертирство – ст. 408) і такі, що мають спільні за багатьма ознаками з іншими 

злочинами риси «загального характеру» (наприклад, перевищення військовою 

службовою особою влади або службових повноважень (ст. 424 КК) подібне за 

своїми ознаками із загальнокримінальними злочинами у сфері службової 

діяльності – перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК)). 

Поняття «військовий злочин», запропоноване В. В. Чернеєм та 

В. В. Сокуренком, визначається як сукупність передбачених кримінальним 
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законом суспільно небезпечних діянь, вчинених особами зі складу Збройних Сил, 

інших військ і військових формувань, у тому числі осіб з резерву, під час 

проходження ними військових зборів, а також особового складу військових 

частин, з’єднань і установ у зв&apos;язку з виконанням службових 

обов&apos;язків або перебуванням у дислокації цих частин, з’єднань і установ 

протягом певного часу [4, с. 254]. 

На відміну від інших категорій кримінальних правопорушень, передбачених 

Кримінальним кодексом України, поняття військових злочинів прямо визначено 

законом (ст. 401 ч. 1), але в Збройних Силах України вчиняються не лише 

військові кримінальні злочини, а й взагалі кримінальні злочини, у зв’язку з чим 

В. В. Чернеєм та В. В. Сокуренком запропоноване та зазначене вище поняття 

«військові злочини» є лише одним із складових злочинності в ЗС України. В 

запропонованому визначенні розкриваються не всі ознаки кримінальних 

правопорушень, які вчиняються у ЗС України, а лише специфічні, притаманні 

саме військовим кримінальним правопорушенням, які дають змогу відмежувати 

військові кримінальні правопорушення від інших [6]. 

Отже, військові злочини, являють собою злочинні діяння передбачені саме 

Кримінальним кодексом України. 

Виходячи з вищевикладеного, у вузькому розумінні злочинність, вчинена 

військовослужбовцями ЗСУ, а також громадянами, що перебувають у запасі, під 

час проходження ними військових зборів, чи персоналом військових частин, 

з’єднань та установ у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків або в 

розташуванні цих частин, з’єднань і установ можна розглядати як сукупність 

кримінальних правопорушень вчинених у Збройних Силах України. 
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СБ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ 

ТЕРОРИЗМУ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА 

 

Питання державного управління у воєнній сфері активно досліджувались 

практиками і науковцями [1, с. 173]. Наукові праці з проблем забезпечення 

державної безпеки, удосконалення правоохоронної системи та менеджменту 

свідчать про суспільну затребуваність постійного оновлення знань  фахівців 

сектору безпеки і оборони. 

У висновку Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Верховної Ради України на проект Закону України «Про заборону пропаганди 

російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з 

боку російської федерації як держави-терориста, символіки, яка 

використовується збройними та іншими воєнними формуваннями російської 

федерації у війні проти України» (№ 16/03-2022/58428 від 30.03.2022) зазначено, 

що російська федерація визнається державою-терористом, однією з цілей 

політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, 

масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти 

цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування 

цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення 

гуманітарної катастрофи [5]. 

З урахуванням необхідності протидії терористичній діяльності держави-

агресора, набувають надзвичайної актуальності вимоги ч. 2 ст. 2 Закону України 

«Про Службу безпеки України» щодо попередження кримінальних 

правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, та інших 

протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво  важливим 
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інтересам нашої держави [2]. В умовах суттєвого підвищення рівня загроз 

державній безпеці України та загострення оперативної обстановки, зумовлених 

терористичною діяльністю російської федерації на території України, 

підвищення ефективності управлінських рішень керівників підрозділів та органів 

Служби безпеки України є особливо відповідальним державним завданням. У 

зв’язку з цим виникає необхідність чіткого розуміння функцій управління – 

планування, організації, мотивації і контролю. 

Відповідно до теорії управління функція планування передбачає прийняття 

рішень, якими мають бути цілі організації і що повинні робити члени організації 

аби досягти цих цілей [3, с. 313]. Коли ми витрачаємо час на планування, говорить 

афоризм, часу стає більше. Добре сплановано – наполовину зроблено. У 

наведених твердженнях – досвід не одного покоління управлінців. Під час 

планування посилюється роль виявлення та своєчасної обʼєктивної оцінки 

можливостей настання подій (ризиків), що матимуть вплив на здатність органів  

і підрозділів спеціального призначення виконувати покладені на них завдання та 

досягати стратегічних і тактичних компонентів визначеної мети. 

При плануванні службової діяльності та прийнятті управлінських рішень, 

спрямованих на виконання передбачених планами заходів, передумовою є те, що 

забезпечення державної безпеки України – це основоположна мета (місія) 

Служби безпеки України. Протидія тероризму становить одне з найважливіших 

завдань державної політики. 

Організація виконання прийнятих рішень охоплює набір процедур, 

починаючи з їх документального оформлення і завершуючи конкретними діями 

щодо втілення у життя. На цій стадії доцільно забезпечити адресне доведення 

рішення до виконавців; досягти розуміння й адекватного пояснення змісту 

рішення; забезпечити обговорення й узгодження між виконавцями заходів з 

реалізації рішення; скоординувати дії з реалізації  визначених заходів з 

досягнення цілей, окреслених у рішеннях [1, с. 185]. 
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Управлінські рішення покликані забезпечувати максимально ефективне 

виконання завдань, визначених законодавством, нормативно-правовими актами 

та планами. При цьому під час організації оперативно-службової діяльності 

фахівці органів та підрозділів СБУ виходять з усвідомлення актуальних інтересів 

забезпечення державної безпеки України.   

Основним безпосереднім джерелом загроз державній безпеці України є 

цілеспрямована діяльність військових формувань країни-агресора, її спецслужб 

та осіб, які реалізують або підтримують рішення російського воєнно-політичного 

керівництва щодо окупації території України, терористичних та інших посягань 

на обʼєкти критичної інфраструктури нашої держави, зокрема, шляхом 

здійснення ракетних обстрілів.  

Варто також враховувати наявність такої загрози державній безпеці України, 

як можливість застосування державою-терористом ядерної зброї чи інших 

засобів масового ураження.  

З сукупності офіційних повідомлень вбачається, що Служба безпеки 

України прагне реагувати на терористичні та інші загрози і посягання з боку 

представників чи поплічників держави-агресора ще до виконання ними 

злочинних намірів. Це свідчить про те, що в процесі організації оперативно-

службової діяльності СБУ значна увага приділяється нарощуванню зусиль, 

спрямованих на постійне удосконалення протидії загрозам державній безпеці 

України шляхом підготовки і реалізації попереджувальних заходів. Для їх 

успішного проведення необхідно, зокрема, створювати й успішно 

використовувати позиції впливу в органах державного та воєнного управління 

країни-агресора, а також науково-технічні здобутки. Прикладом використання 

новітніх досягнень науково-технічного прогресу є створення системи 

оперативного оповіщення про теплові аномалії. Вказана система дає змогу 

підвищити ефективність контррозвідувального забезпечення об’єктів, зокрема, 

шляхом використання інформації про наявність чи відсутність теплових аномалій 
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у разі вибухів, підпалів чи інших злочинних діянь, які охоплюються об’єктивною 

стороною кримінальних правопорушень, передбачених статтями 113 (диверсія) 

та 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. 

Мотивація співробітників здійснюється з урахуванням знань і потреб 

підлеглих. Мотиваційна діяльність регламентована документами по роботі з 

особовим складом та Статутами Збройних сил України. З них випливає, що кожен 

військовослужбовець повинен відчувати свою потрібність, знати, що його робота 

цінується, і що кращі результати роботи відкривають для нього нові професійні 

горизонти. Військовий керівник може розробити будь-яку зручну мотиваційну 

систему, – головне її належним чином реалізовувати. Необгрунтовані обіцянки 

можуть викликати невпевненість і легко погасити ентузіазм членів команди 

[6, 52]. 

Функція контролю – завершальний етап процесу управління, сутністю якого 

є порівняння фактично отриманих кінцевих і проміжних результатів службової 

діяльності за визначеними напрямами роботи із запланованими. В теорії і 

практиці менеджменту існує система оцінки KPI (ключові показники 

ефективності, англ. key performance indicators), яка може використовуватись для 

визначення ступеня досягнення цілей. 

Організація внутрішнього контролю забезпечується з урахуванням 

Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 

коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 

року № 1062 [4], та згідно з нормативно-правовими актами Служби безпеки 

України.  

Таким чином, управлінська діяльність Служби безпеки України в сучасних 

умовах не тільки постійно вдосконалюється з урахуванням досвіду та завдань 

національних й іноземних спецслужб, але й стає ризик-орієнтованою та 

зосередженою на протидію терористичним загрозам державній безпеці України 

з боку країни-агресора.  
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Оптимальні управлінські рішення за результатами заходів контролю 

враховують, крім кількісних і якісних показників,  особливості і тенденції 

розвитку оперативної обстановки, судової практики, актуальні здобутки інших 

підрозділів, органів, партнерських спецслужб, можливості використання новітніх 

інформаційних технологій. 
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ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З БОКУ РФ 

  

Відповідно до КК України геноцидом визнається діяння, умисно вчинене з 

метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, 

расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи 

заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, 

розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення 

дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької 

передачі дітей з однієї групи в іншу [1]. 

Події, що відбуваються з 24 лютого минулого року свідчать, що армія рф 

чинить геноцид українського народу. Постійні обстріли цивільних об’єктів, 

знищення культурно-історичних об’єктів, масові вбивства та катування мирних 

жителів, зґвалтування, обмеження свободи пересування, викрадення дітей, 

примусове переміщення тисяч українців до рф та інші протиправні дії стосовно 

мирних українських громадян підтверджують наміри агресора не тільки 

захопити Україну, а й знищити українську націю.  

Світові лідери також оцінюють дії рф як геноцид українського народу, так 

президент США Джо Байден сказав: «Називаю це геноцидом, бо дедалі більш 

ясно, що путін просто намагається стерти з лиця землі навіть саму ідею про те, 

що можна бути українцем». Також підтримку Україні висловив прем’єр-міністр 

Канади Джастін Трюдо, який при спілкуванні із журналістами заявив: 

«Абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово «геноцид» 

у зв’язку з тим, що робить росія (в Україні), та з тим, що робить 
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володимир путін». Президент Колумбії Іван Дуке Маркес прокоментував у CNN, 

що «Те, що відбувається в Україні, – це геноцид. І це має припинитись… Це 

божевілля». Європейські країни ще до звільнення українськими військами Бучі 

та інших окупованих містечок і сіл під Києвом, коли всьому світові відкрився 

масштаб воєнних злочинів російських окупаційних військ, – оголосили спільну 

заяву про визнання геноцидом злочинів росії в Україні, яку оприлюднили голови 

комітетів закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Чехії, а 

також Сейм Польщі [2].  

Українці не забудуть Бучанську різанину, Ірпінську трагедію, вбивства на 

Чернігівщині та Сумщині, жахи Маріуполя з авіаударами по пологовому будинку 

та Драмтеатру, безжальний розстріл на вокзалі в Краматорську, звірства на 

окупованих територіях. Систематичність та масовість обстрілів, методи звірств, 

підбурювання до вбивств і катувань і меседжі кремлівської пропаганди свідчать 

про наявність у керівництва росії конкретної мети. І ця мета – знищення українців 

як таких. Збройна агресія російської федерації проти України може 

кваліфікуватися як геноцид [3]. 

Верховна Рада України визнала геноцидом українського народу дії збройних 

сил рф, а також політичного та військового керівництва росії під час 

повномасштабної війни проти України. Так, 14 квітня 2022 р. Верховна рада 

України ухвалила Постанову № 2188-IX Про заяву Верховної Ради України “Про 

вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні” та визнала дії, вчинені 

Збройними силами Російської Федерації та її політичним і військовим 

керівництвом під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти 

України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу. 

ВРУ звернулася до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 

Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 

ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав 

щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду Українського 
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народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території 

України». У даному документі Рада вказує, що акти геноциду в діях росії 

проявлені у вчиненні масових звірств у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені 

тощо [4].  

Геноцид нації, етнічної чи релігійної групи є найбільшим злочином проти 

людства. Це реальна загроза не лише миру, а й виживанню світової цивілізації, 

одна з найактуальніших проблем, яку має вирішити суспільство.  

Отже, російська війна – це не лише загарбницька війна, а й геноцидна 

кампанія, спрямована на знищення українців як національної групи, і 

розпалювання ненависті до українців російськими державними ЗМІ та 

офіційними особами, метою якої є системне та послідовне знищення 

українського народу та його самобутності, позбавлення права на самовизначення 

та незалежний розвиток. Проте Україна з підтримкою та допомогою 

цивілізованого світу докладе максимум зусиль для того, щоб винні за 

геноцид нашого народу понесли відповідне покарання.  
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ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ   

  

 Ефективне запобігання та протидія корупції є однією з найважливіших 

проблем сучасності. У зв’язку з цим в Україні здійснено низку важливих кроків 

щодо удосконалення механізму протидії корупції. У ньому важливе місце 

відведено декларуванню недостовірної інформації, яке стало новим 

інструментом протидії різноманітним формам незаконного збагачення осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.  

Публічне декларування доходів спрямоване перш за все на 

протидію корупції. 

Подання недостовірних відомостей у декларації означає передачу у 

встановленому законодавством порядку до Національного агентства з питань 

запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, яка містить недостовірні відомості.   

Дослідженню проблем корупційної злочинності, у тому числі кримінальної 

та адміністративної відповідальності за декларування недостовірної інформації, 

особливостей розслідування цього злочину, присвячені роботи таких учених, як: 

П.П. Андрушко, О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк тощо. Проте у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text/
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більшості досліджень декларування недостовірної інформації розглядається в 

контексті комплексних досліджень службової чи корупційної злочинності.  

Декларування доходів громадян – зручний інструмент для вирішення питань 

оподаткування, соціальної політики (надання пільг, субсидій), боротьби з 

корупцією. Декларування доходів усіма громадянами запроваджено у багатьох 

країнах світу, що серед іншого допомагає підтримувати низький рівень корупції 

[1, с.156-158]. Топорецька З.М., 

Відомості в декларації – це відомості, що відповідно до частин 1, 3 ст. 46 

Закону «Про запобігання корупції» включаються до декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Ідеться як про персональні дані особи (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків тощо), так і про відомості щодо її 

майнового становища (об’єкти нерухомості, незавершеного будівництва, цінне 

рухоме майно тощо). Таким чином законодавець хоче унеможливити приховання 

незаконного отримання доходів і здійснення за їх рахунок життєдіяльності 

декларантом. 

Ці відомості слід уважати недостовірними, якщо вони не відповідають 

дійсності, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі 

або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або 

перекручені). Технології подання до декларації завідомо недостовірних 

відомостей класифіковано: 

1) залежно від наявності чи відсутності факту внесення певних відомостей: 

відображення інформації, що не відповідає дійсності; невідображення 

інформації, яку особа зобов’язана була зазначити;  

2) за обсягом недостовірних відомостей: подання відомостей, що повністю 

не відповідають дійсності; подання відомостей, що частково не відповідають 

дійсності. 
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Вчинення злочину здійснюється шляхом не зазначення частини майна 

(особливо того, яке знаходиться за кордоном); умисного заниження реальної 

вартості майна; зазначення в декларації, що особі невідома вартість майна; 

зазначення, що член сім’ї не надав інформацію; зазначення в декларації більших 

доходів, ніж є насправді (виграшів у лотерею, отримання страхових виплат, 

декларування готівкових коштів у більшому розмірі, ніж є насправді, тощо) 

[1, с.162].   

   Також, якщо у декларації: 

– наведено відомості не про всі об’єкти нерухомості, які належать суб’єкту 

декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності або знаходяться 

в них в оренді чи на іншому праві користування; 

– зазначено невірні дані щодо дати набуття цінних паперів у власність чи 

їх номінальної вартості або кількості; 

 – не відображено нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування 

або членам його сім’ї, тощо. 

   Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може тягнути 

за собою  три моделі  підстав  такої  відповідальності: 

1) кримінально-правову (передбачає встановлення кримінальної 

відповідальності за ці діяння);  

2) адміністративно-правову (передбачає встановлення адміністративної 

відповідальності за ці діяння);  

3) змішану (включає підстави різних видів відповідальності за ці діяння) [3, 

с.108]  

Безумовно, декларування недостовірної інформації має певне відношення до 

корупції, оскільки в окремих випадках особи, які вчиняють корупційні 

кримінальні правопорушення, намагаються приховати незаконно здобуті кошти 

чи майно і вдаються, зокрема, до подання в декларації недостовірної інформації. 

Водночас, незаконно здобуте майно, яке приховує суб’єкт декларування, може 
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бути отримане в результаті вчинення не лише корупційного, а й іншого 

адміністративного  чи кримінального правопорушення [2,  с.110] . 

Найбільше труднощів під час розслідування цього злочину пов’язано із 

доказуванням умислу на подання недостовірної інформації до електронної 

декларації. Складнощі обумовлені тим, що суб’єкти декларування посилаються 

на різні обставини, що ставлять під сумні в наявність умисної форми вини, 

зокрема на такі:  не володіння повною інформацією про активи членів сім’ї; 

використання помічників для заповнення декларації, які можуть щось 

переплутати або не вказати; недостатньо чіткі та зрозумілі законодавчі 

положення, що визначають особливості заповнення та подання електронної 

декларування; відповідні роз’яснення НАЗК  тощо [3]. 

Нині правоохоронці не повною мірою готові якісно та ефективно 

розслідувати декларування недостовірної інформації, що підтверджується 

наявністю помилок і прогалин, які часто призводять до втрати доказової 

інформації та, як наслідок, до винесення виправдувальних вироків чи закриття 

кримінальних проваджень 

     Отже, найбільш актуальною соціальною проблемою України, як і 

багатьох країн світу є запобігання та протидія корупції у всіх сферах 

функціонування влади. В умовах розвитку країни як правової держави одним з 

найбільш пріоритетних завдань не лише органів державної влади, зокрема 

правоохоронних органів, але й кожного члена громадянського суспільства є 

протидія  проявам корупції. Декларування наразі призупинено, тому зараз НАЗК 

перевіряє декларації лише за 2020 рік, в свою чергу стаття 366-1 КК України була 

визнана неконституційною, а зараз це нова стаття 366-2 КК України. Корупція 

шириться з геометричною прогресією, тому варто відновлювати декларування. 

Проєкт закону про відновлення декларування вже підготовлено і парламенту 

його слід ухвалити, оскільки це ефективний інструмент протидії корупції.   
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РИЗИКИ УНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ЧЕРЕЗ 

ЗАТЯГУВАННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

  

Поки Україна посідає лиш 116 місце із 180 країн за індексом сприйняття 

корупції за 2022 р. На шляху до євроінтеграції корупція повинна неминуче 

зникати з усіх сфер діяльності державних гілок влади. Суспільство налаштоване 

на боротьбу з хабарництвом, а передусім його проявів серед посадовців та 

державних службовців. Особлива увага звернена при цьому на судову владу, 

адже справедливий та незалежний суд, який не зазнає стороннього впливу є 

основою будь якої демократичної держави. Дотримання цього принципу є 

актуальним питанням в час боротьби України з корупцією. Одним із основних 

завдань кримінального провадження є притягнення винних до відповідальності 

за вчинене кримінальне правопорушення. Часом воно може виконуватись не 

повною мірою, адже судовий процес не є ідеальним, та зазнає впливу 

зацікавлених у конкретній справі осіб.  

Однак проблема зловживання процесуальними правами та затягування 

судового розгляду не є новою. Наразі, як відмічається в публікаціях, у судовій 

практиці все частіше зустрічаються справи, де є зайва тяганина. Часом 

трапляються випадки, що обидві сторони намагаються затягнути хід судового 

розгляду справи через бажання відтягнути момент винесення судового рішення 

і, відповідно, момент його виконання, надією, що вдасться домовитися, 

необхідністю дочекатися появи нових доказів і навіть щоб уникнути реального 
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покарання. Варто враховувати і те, що законодавець, надавши легальні 

можливості для затягування судового процесу, не передбачив відповідальності за 

недобросовісне використання сторонами своїх процесуальних прав. Практика 

нині настільки поширена, що останнім часом стали з’являтися своєрідні “топи” 

способів затягування судового розгляду справ, серед них різні види клопотань, 

нез’явлення до залу судових засідань через лікарняний, відрядження, а також 

виклик свідків та їх допит [1], а в інтернеті відкрито пропонують такі послуги [2].  

У той же час ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод передбачає насамперед право людини на справедливий і публічний 

розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. 

Поняття розумного строку в кримінальному провадженні встановлюється 

Кримінальним процесуальним кодексом України. Варто зауважити, що для 

кожної категорії справи поняття розумного строку є різним, в залежності від 

тяжкості вчинення кримінального правопорушення. Дотримання цих строків 

часто порушується і через це в нашій державі поширюються ризики уникнення 

реального покарання. Підстави для затягування можуть бути різними, але в 

результаті справу може бути закрито за ст. 49 «Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв&apos;язку із закінченням строків давності» або за ст. 80 

«Звільнення від відбування покарання у зв&apos;язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку» Кримінального кодексу України [3].  

Українська судова система дійсно перевантажена і безумовно це також має 

свій вплив на результативність розгляду певних справ. Суттєва нестача суддів 

сприяє корупції, часто вони просто не встигають проводити слухання справ, у 

результаті не дотримуються процесуальні терміни, закінчуються строки давності 

і справи губляться у системі [4, с. 11]. Та часом це відбувається умисно, через 

зацікавленість в уникненні реального покарання. Через підкуп, судді 

практикують влаштовувати невиправдано довгі перерви між засіданнями, 

призначати судові експертизи, які будуть невиправдано тривати довго, одна зі 
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сторін може не з’являтися на судові засідання, а суддя буде на це неефективно 

реагувати.  

Якщо при судовому розгляді кримінального провадження на 

загальнодержавному рівні порушується принцип «розумності строків» та не 

вдається притягнути винних до відповідальності, така можливість є на 

міжнародному рівні. Так, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях 

неодноразово визнавав дії органів державної влади, в тому числі суду, такими, 

що порушують принцип «розумності строків» [5, с. 272].  

Видається, що уникнення реального покарання через затягування судового 

процесу є основною його метою. Адвокати чи то ж судді спеціально всіма 

законними та не зовсім, способами намагаються затягнути судовий процес, щоб 

досягти спливу строків давності. У результаті злочинця не буде покарано, а отже, 

одне з основних завдань кримінального провадження не виконано. 

Підсумовуючи, хотілось би звернути увагу на недосконалі моменти у 

правовому регулюванні даного питання: 

1. Недосконалість врегулювання процедури звільнення від 

кримінальної відповідальності та обставин, що виключають провадження у 

справі. 

2. Відсутність реального покарання суддів за затягування 

судового процесу, через недостатність громадського контролю над ними, а 

також законодавчого визначення розумного строку та його максимальної 

тривалості, в результаті чого відбувається зловживання суддями даною 

категорією. 

3. Україна потребує повної реформи судової системи, задля 

зменшення корупційних ризиків. 

4. Деталізувати можливості відповідальності та розгляду судових 

справ через нез’явлення захисника під час судових засідань, через 

навмисне затягування судового процесу. 



304 
 

Тому в результаті ми пропонуємо законодавчо закріпити тривалість 

розумного строку для різних категорій справ, на прикладі того як це було 

зроблено законодавцем у ст. 49 Кримінального кодексу 

України. Виноградівський районний суд Закарпатської області у справі № 

299/1729/18 звертає увагу на те, що матеріально-правовою підставою 

застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної 

небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що 

істотно позначається на досягненні мети покарання, виконанні завдань загальної 

і спеціальної превенції [6]. У рішенні Городоцького районного суду Львівської 

області зазначено, що суд, встановивши наявність усіх передбачених законом 

обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за 

цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне 

провадження (справа) досудове розслідування, підготовче судове засідання, 

судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді 

апеляційної, касаційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили 

[7]. Аналізувавши  судову практику можна зазначити, що особа звільняється від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності є 

обов’язковим, адже в іншому випадку це буде порушенням права людини, 

зазначеного у ст. 6 Конвенції про захист прав людини, ця позиція відображається 

у Постанові колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного суду від 30.11.2022 року, за № 734/3220/17[8].  

Важливою умовою настання такого звільнення в більшості рішень 

визначається те, що особа не ухиляється від досудового розслідування чи суду. У 

такому випадку варто звернути увагу на те, чи є навмисне затягування судового 

процесу проявом такого ухиляння. Строки мають бути не лише розумними, а 

процесуальними з чітко визначеними межами та підставами їх продовження, 

адже це унеможливлює або ж зменшує можливість корупції та зловживання 

суддями цим поняттям. В результаті ефективність розгляду справ зросте, 
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більшість порушників отримають своє реальне покарання і корупція в країні 

суттєво зменшиться. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ  

В РЕЗУЛЬТАТІ ОГЛЯДУ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ 

 

Кримінально процесуальне законодавство відстоює позицію - якщо доказ 

отриманий у порядку, встановленому Кримінально процесуальним кодексом 

України (далі - КПК) та процедура його отримання не суперечить закону, то 

такий доказ є допустимим. Сьогодні життя більшості людей тісно пов’язане із 

інформаційно-технічними приладами, серед яких провідне місце займає 

мобільний телефон. Адже він являє собою «згусток» (місце високої концентрації) 

інформації, яку можна з легкістю отримати та розповсюдити. Також телефон має 

широкі функціональні можливості, може брати участь чи не в усіх сферах життя, 

що захищаються відповідними правами і свободами людини (приватне життя та 

спілкування). Виходячи з вищенаведених характеристик цього приладу стає 

зрозумілим, чому в період запровадження воєнного стану на території 

України мобільні девайси все частіше використовуються з протиправною метою, 

яка спричиняє загрозу кібербезпеці та суверенітету держави (колаборантство, 

поширення інформації про позиції ЗСУ і т.д.). Відтак мобільний телефон може 

мати значний обсяг унікальної для кримінального провадження інформації, яку 

можна отримати під час його огляду, що потребує дотримання особливих 

технічних правил. У протилежному ж випадку може виникнути привід 

для сумнівів у допустимості або ризик безповоротної втрати унікальної доказової 

інформації. 
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Метою даного дослідження є виявлення проблем та формування відповідних 

рекомендацій на основі діяльності суб’єктів, що ведуть кримінальне 

провадження, під час огляду мобільного телефону. 

Проведене нами дослідження судової практики дозволяє стверджувати, що 

за результатами здійсненого огляду мобільного телефону, сторона захисту 

намагається знайти будь-які помилки в діях сторони обвинувачення, котрі будуть 

свідчити про недопустимість отриманих доказів. Практична більшість таких 

доводів сторони захисту мають посилання на правову норму, яка є загальною 

та/або оціночною щодо кожної конкретної ситуації, приклади чого будуть 

наведені далі. З практичної точки зору, суди не піддають сумніву допустимість 

та не визнають помилками сторони обвинувачення ситуації, коли: 

а) обставини, зафіксовані протоколом огляду мобільного 

телефону, були непослідовні, компілятивні, фрагментарні та необ’ємні, але в 

результаті чого не мало місце порушення прав людини (стаття 87 КПК) [3], [4]; 

б) власник телефону усно підтвердив наявність у пристрої інформації, яка 

важлива для встановлення обставин кримінального провадження, що, проте, не 

було зафіксовано у протоколі і потім заперечувалось власником телефону [3]; 

в) зафіксовані протоколом дані мають помилки, але відносно не критичні 

(наприклад, помилково зазначений час: замість правильного 15:19 зазначено 

15:00; помилкове посилання на носій інформації тощо) [2]; 

г) протокол огляду не досліджувався (за умови, що сторони не подавали 

клопотання) або досліджувався в судовому засіданні менше, аніж докази 

отримані із самого телефону (стаття 94 КПК) [1], [4]; 

д) у протоколі не було зафіксовано увімкнення телефону та введення 

стандартного паролю до SIM-карток [3]. 

У практичній діяльності суб’єктів, що ведуть досудове розслідування, 

трапляються й інші випадки, коли стороною захисту піддається сумнівам 

допустимість отриманих доказів. Наскільки такі сумніви є обґрунтованими – 
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неможливо визначити без звернення до мотивування судових позицій. 

Наприклад, під час огляду телефону, його власник надає навмисно неправильний 

пароль для подолання логічного захисту. Наслідком таких дій буде блокування 

доступу до телефону через вичерпання спроб для коректного введення паролю, 

що унеможливлює подальше використання пристрою та перегляд його вмісту [1]. 

Так, відповідно до Ухвали Вищого антикорупційного суду міста Києва від 

06.10.2020 у справі № 991/722/21, стороною обвинувачення було втрачено докази 

через подібну до вище описаної ситуації: «… під час огляду мобільного телефона 

встановлено, що він захищений системою логічного захисту у вигляді код-

пароля, який не вдалось підібрати, у зв`язку із чим вміст телефона оглянути не 

вдалось. Не вдалось цього зробити і в судовому засіданні, оскільки повідомлений 

Особа_6 пароль не підійшов …». Але в той же час судом доречно було 

висловлено сумніви відносно «правильного» паролю, що був наданий 

добровільно: «Більше того, Особа_6 стверджує, що забути пароль від мобільного 

телефону він не міг, проте, що очевидно є більш важливим, він не пам’ятає чи 

надавав неправомірну вигоду Особа_14, що створює об`єктивні сумніви у 

щирості його слів» [1]. 

Можна констатувати, що слідчий, у порівнянні зі спеціалістом з подолання 

логічного захисту, не має того ж рівня знань та навичок у сфері інформаційних 

технологій. Як показала згадана вище судова практика, нерезультативним може 

бути навіть процес подолання логічного захисту за допомогою код-пароля, який 

було надано добровільно. З огляду на наявність такого ризику, суб’єктам, що 

ведуть досудове розслідування, варто залучати спеціаліста для подолання 

логічного захисту одразу після виявлення наявності такої системи. Таким чином 

можна уникнути безповоротної втрати унікальної доказової інформації або 

сумнівів щодо допустимості доказів (отриманих результатів, способу їх 

отримання), адже вони будуть отримані за допомогою спеціаліста, який, як 
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презюмується законодавцем (ч.4 ст.99, ч.3 ст.237 КПК), виконає поставлену 

задачу більш кваліфіковано та якісно [1; 6]. 

Заслуговує на увагу проблематика проваджень, де огляд мобільного 

телефону включає перегляд повідомлень у соціальних мережах, які є особливим 

джерелом інформації. Адже для них характерна розмаїтість матеріалів, цифрова 

захищеність та ймовірність будь-якого спілкування, яке здійснюється у форматі 

приватних повідомлень, доступ до яких може розцінюватися як втручання у 

приватне спілкування. Специфіку соціальних мереж можна підтвердити 

констатацією того, що у судовій практиці відсутня єдність щодо належної 

процесуальної дії з повідомленнями та оцінки допустимості доказів, які 

отримуються різними процесуальними діями [5, с. 177-178]. 

Цікавою є специфіка справ, коли виявляється, що при огляді телефону в 

ньому не було виявлено жодної необхідної для розслідування інформації. Така 

ситуація склалася в одному з кримінальних проваджень, що були на розгляді 

Вищого антикорупційного суду міста Києва (ухвала від 06.10.2020 у справі № 

991/8052/20). Так, судом було зазначено, що залежно від обставин, у слідчого є 

вагомі підстави, аби вважати, що необхідна інформація могла бути видалена. Але 

з урахуванням технологічних особливостей пристрою, після видалення необхідна 

слідству інформація може зберігатися у хмарних сервісах, наприклад, компаній 

«Apple», «Google». Тоді ж якщо у слідчого достатньо підстав вважати, що згадане 

можливе, то телефон потрібно тимчасово вилучити, а потім залучати 

спеціаліста для подолання логічного захисту. Такі дії потрібні задля того, щоб 

після подолання захисту отримати тим самим можливість відновлення видалених 

файлів, архівних баз даних повідомлень, а також тих, що були або могли бути 

синхронізовані із іншим мобільним пристроєм із хмарних сервісів компанії 

«Apple». Зважаючи на таку новелу в мобільних телефонах, під час винесення 

рішення, в суду не виникало сумнівів щодо законності вилучення, а також 

допустимості доказів, здобутих таким незвичним «хмарним шляхом». 
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Проблемність таких справ проста - слідчий може не знати, як діяти у такій 

ситуації, та/або може не мати достатніх знань комп’ютерної техніки відносно 

хмарних сервісів, через що потенційні докази у провадженні можуть бути 

втрачені [6]. 

Обізнаність про збереження інформації у хмарних сервісах є актуальною для 

суб’єктів, що ведуть досудове розслідування. Так, вітчизняний науковець 

Шило А.В. підкреслює динаміку розвитку технологій в рамках досудового 

розслідування, що неодмінно потрібно для успішної діяльності згаданих 

суб’єктів [7, С. 104]. 

Отже, проблеми допустимості доказів, отриманих у результаті проведення 

огляду мобільного телефону, походять від ряду причин. По-перше, через 

відсутність у законі конкретних процесуальних правил проведення огляду 

мобільного телефону, які необхідні у реальній практиці суб’єктам, що ведуть 

досудове розслідування задля запобігання помилок. По-друге, відсутність у 

згаданих суб’єктів певних робочих напрацювань та знань, які необхідні для 

вдалого огляду. По-третє, процесуальний супротив та відсутність співпраці з 

боку учасників огляду. Виходячи з цього, цілком перспективними виглядають 

ідеї: затвердити інструкцію про проведення огляду мобільних 

телефонів; проводити вебінари для обміну досвідом між суб’єктами, що ведуть 

досудове розслідування. Наприклад, у законодавстві діє «Інструкція про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні». Але відсутня подібна інструкція 

з правилами організації проведення огляду мобільного телефону. Затвердження 

такої інструкції - це перспективний спосіб вирішення згаданих проблем. Проте, 

спірним є питання визначення суб’єкта, уповноваженого затвердити 

запропоновану інструкцію, а тому подальше дослідження окресленої 

проблематики є перспективним науковим напрямком. 
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АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

Відповідно до ст. 18-1 ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики 

на 2021-2025 роки», Державна антикорупційна програма з виконання 

Антикорупційної стратегії (далі - Стратегія) визначає заходи, спрямовані на 

реалізацію антикорупційної стратегії, які є обов’язковими для виконання 

державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими 

суб’єктами, визначеними виконавцями таких заходів. [1] 

Розглядаючи проект Державної антикорупційної програми (далі – 

Програма), потрібно визначити його переваги. Програмою визначено, що цим 

документом має бути встановлено покроковий алгоритм скоординованих дій 

органів державної влади задля підвищення ефективності інституційних 

механізмів запобігання та протидії корупції, а також усунення корупційних 

практик у сферах, які визначені Стратегією.[2] У Пояснювальній записці до 

проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 

антикорупційної програми на 2021-2025 роки» зазначено, що відповідно до 

положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної 

антикорупційної політики на 2021-2025 роки» Національне агентство, за 

допомогою Інформаційної системи моніторингу реалізації державної 

антикорупційної політики, оприлюднюватиме інформацію про стан виконання 

заходів передбачених Програмою.[3] Тож, превагою впровадження цієї 
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інформаційної системи, буде можливість швидко та доступно отримувати 

інформацію про стан та динаміку виконання заходів (щоквартальний моніторинг, 

щорічна оцінка стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, 

Національна доповідь щодо ефективності), передбачених Програмою, визначати 

всіх виконавців та відповідальних за невиконання таких заходів, керівництвом 

держави та суспільством в цілому. 

Наступною перевагою Програми буде уніфікація та належна візуалізація на 

офіційному сайті НАЗК ключової статистичної інформації про стан запобігання 

та протидії корупції, матеріалів різних досліджень, результатів оцінки 

корупційних ризиків і практик. Такі та інші заходи усунуть проблему не завжди 

повних, об’єктивних та достовірних даних на яких ґрунтується антикорупційна 

політика. Також ознайомлюючись з Додатком 1 проекту, можна побачити, що на 

виконання Програми, буде прийнято ряд нових нормативних актів та доповнень 

до вже існуючих, які збільшать можливості правового регулювання питань 

боротьби з корупцією. [4] 

Програмою буде  передбачено усунення розбіжностей у законодавстві щодо 

визначення корупційних кримінальних правопорушень, що зменшить ризик 

колізій, збільшення пропорційності призначених санкцій відповідно до 

корупційного правопорушення, усунення прогалин у законодавстві щодо 

діяльності АРМА; результатами Програми очікується спрощення процедур 

певних слідчих та процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав 

людини та практики ЄСПЛ, запровадження електронного кримінального 

провадження, що усуне складнощі з позаплановими перевірками, залученням 

спеціалістів для цього, моніторингом банківських рахунків та інших дій. А 

впровадження системи електронного кримінального провадження може стати 

перевагою у роботі не тільки НАБУ та САП, але й у кримінальних провадженнях, 

досудове розслідування в яких здійснюють інші органи. Окрім цього, Програмою 

очікується удосконалення законодавства у межах дисциплінарної та 
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адміністративної відповідальності, їх взаємодію з іншими нормативними актами, 

які стосуються запобігання корупції, удосконалення підстав щодо притягнення 

до відповідальності. 

Також у Програмі буде розглянуто питання запобігання корупції у різних 

пріоритетних сферах. При виконанні заходів очікується збільшення довіри 

громадськості до органів, регулювання їх повноважень і внутрішньої діяльності 

у системі правосуддя, а також у сферах економіки (регулювання системи 

контролю за виконанням обов’язкових правил для бізнесу, спрощення 

інструментів доступу до ринків, збільшення прозорості роботи 

Антимонопольного комітету України, що полегшить громадський контроль за їх 

діяльністю, а також питання щодо політики державної власності і приватного 

сектору та інше), у сфері митної справи і оподаткування, будівництва та 

земельних відносин, секторі оборони, охорони здоров’я, освіти і науки та 

соціального захисту. 

У реаліях військового часу результатами проекту Програми передбачено 

законодавче регулювання особливостей захисту військовослужбовців-

викривачів, контроль за прозорістю здійснення закупівель не тільки за критерієм 

найнижчої ціни, а й урахуванням вартості життєвого циклу продукції та товарів, 

що відповідали б потребам ЗСУ та іншим силам, за обґрунтованим 

використанням бюджету та удосконалення механізму задоволення житлових 

потреб військовослужбовців. Також будуть передбачені удосконалення в системі 

кадрової політики сфери оборони, що відповідало принципам НАТО, що 

поглибило б співпрацю з Україною, як члена Програми розширених можливостей 

НАТО. 

 Отже, перевагами прийняття Державної антикорупційної програми будуть 

удосконалення нормативної бази щодо усунення ризиків корупції у різних 

сферах, збільшення прозорості державних органів у боротьбі з корупційними 

правопорушеннями і відповідальності за них, полегшення громадського 
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контролю за діяльністю антикорупційних органів, а також впровадження 

Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної 

політики. 
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КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

  

Корупція в сучасному світі становить серйозну загрозу державі, демократії, 

правам людини та соціальній справедливості. Вона стримує економічний 

розвиток держави, створює небезпеку для розвитку демократичних інститутів і 
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підриває моральні підвалини суспільства. Корупція стала для України основною 

перешкодою для політичного, економічного та духовного розвитку, а у період 

воєнного стану вона реально загрожує національній безпеці держави. Фактично 

корупція стала складовою частиною політики, економіки та громадського життя 

сучасної України. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція – 

використання особою, зазначеною в законі, наданих їй службових повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди 

або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) такої вигоди для 

себе чи інших осіб або відповідно обіцянка (пропозиція) чи надання 

неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [1]. 

В теперішній час особливу увагу привертає чиновницька корупція і 

свавілля під час воєнного стану. Треба зазначити, що «публічність» корупційних 

ситуацій шкодить не тільки репутації чиновників і осіб, що виконуються 

управлінські функції, осіб з певними повноваженнями, які задля збереження 

своєї особистої репутації «закривають очі» і не квапляться повідомляти про 

факти корупційної спрямованості, а й державі вцілому. В першу чергу, це 

шкодить державній безпеці держави та її репутації на міжнародному рівні. Тому 

повідомлення або ж відомості про факти вчинення корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень, що стають відомим як правоохоронним органам, 

політичним партнерам так і громадськості, особливо якщо це набуває 

суспільного резонансу, безперечно негативно відбивається на рівні ділової 

репутації України, як суб’єкта міжнародних відносин, і є одним із вагомих 

факторів високого показника латентності корупції в державі загалом. 

Поки ворог атакує українську інфраструктуру ззовні, корупціонери 

підривають національну безпеку і довіру до владних інституцій зсередини. 
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Особливо цинічними є приклади зловживань посадовців на проблемах 

співгромадян під час війни – такі як розкрадання гуманітарної допомоги, 

контрабанда чи вимагання коштів з внутрішньо переміщених осіб. Тільки у 

Запорізькій області в серпні 2022 року співробітниками декількох 

правоохоронних відомств у взаємодії з віце-прем’єр-міністром з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України було викрито масштабну 

корупційну схему щодо перетину лінії розмежування. Її ініціаторами виявились 

окремі представники Запорізької ОВА, мерії та перевертні у погонах [2]. 

Також у серпні, але вже на Київщині – в Обухівському районі, місцевою 

окружною прокуратурою було повідомлено підозру за незаконне використання 

благодійних пожертв з метою одержання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 

ст. 201-2 КК України) експосадовиці однієї із міських рад [2]. 

На жаль, вищезазначені факти змушують замислитись над питанням 

відповідальності за економічні й корупційні кримінальні правопорушення під 

час війни, адже зловживання чиновників на проблемах власного народу під час 

війни не тільки не мають морального виправдання, але й серйозно підривають 

обороноздатність країни і довіру громадян до роботи державних інституцій. 

Вказані випадки стосуються допомоги і від міжнародних фондів, і тим самим 

погіршують репутацію України перед нашими західними партнерами. 

Важливим направленням в удосконаленні боротьби з корупцією є розробка 

методик по виявленню і документуванню дій корупціонерів. В науковій 

літературі і рекомендаціях практичних органів детально висвітлені питання 

затримання «на гарячому» службових осіб, які отримують неправомірну вигоду. 

Але аналіз практики свідчить про зміну способів передачі предмета 

неправомірної вигоди (наприклад грошей), як правило, безконтактним способом 

із складною структурою [3]. Особливо велика кількість способів вчинення 

корупційних правопорушень виникла саме в період воєнного стану. 
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Відтепер кожне корупційне правопорушення (розкрадання гуманітарної 

допомоги чи організації неправомірних грошових потоків під час воєнного стану) 

повинна стати предметом ретельного й прозорого розслідування з боку НАБУ, 

Національної поліції, ДБР, Служби безпеки України та Офісу Генерального 

прокурора України. 

Кожен громадянин нашої держави має знати і чітко розуміти, що 

кримінальна відповідальність за подібні кримінальні правопорушення буде 

суворою й невідворотною. Навіть підозра у можливій причетності державного 

службовця до таких зловживань у воєнний час повинна призвести до негайного 

складання ним своїх повноважень і кримінальної відповідальності. 
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МОЖЛИВІСТЬ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО 

ВОЛОДІННЯ ОСОБИ В РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ:  

ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 

В умовах впровадження правового режиму воєнного стану особливо гостро 

постає питання ефективної боротьби зі злочинністю. Проте, окремі аспекти цього 

процесу можуть бути ускладнені у зв’язку з недосконалістю нормативно-

правового регулювання. Однією із таких дилем, які виникають на рівні 

правозастосовної практики, є питання можливості проникнення до житла чи 

іншого володіння особи в рамках здійснення приводу. Актуальність дослідження 

цієї проблематики зумовлена тим, що до цього часу на рівні доктрини відсутні 

ґрунтовні наукові дослідження, які б розкривали підходи до врегулювання 

належних правових підстав проникнення до житла чи іншого володіння особи в 

рамках здійснення приводу крізь призму принципу правової визначеності.  

Правозастосовна практика показує, що іноді реалізація приводу особи до 

місця виклику є ускладненою через намагання підозрюваних чи обвинувачених 

перешкоджати належному проведенню досудового розслідування. Зокрема, вони 

ігнорують виклики у кримінальному провадженні, закриваються у помешканнях, 

відмовляються прибути до суду, і тому працівники поліції позбавлені можливості 

їх доставити. Тобто існує питання, однозначну відповідь на яке не віднайти у 

законодавчих положеннях. Натомість у судовій практиці існує два діаметрально 



320 
 

протилежні підходи до вирішення питання про правомірність надання судом 

дозволу на проникнення до житла у межах застосування приводу.  

Так, перший підхід полягає у тому, що суди схильні задовольняти 

клопотання про здійснення приводу з можливістю проникнення до житла чи 

іншого володіння особи. Зокрема, в ухвалі Хотинського районного суду 

Чернівецької області від 19 серпня 2019 року (справа № 724/785/19) суд зазначив, 

що клопотання прокурора про привід обвинуваченого з наданням дозволу на 

проникнення до житла підлягає задоволенню, оскільки обвинувачений без 

поважних причин не з`явився в судове засідання, ухвала суду про привід не 

виконана, що робить неможливим проведення судового засідання. Свою позицію 

суд обґрунтував тим, що згідно з ч. 3 ст. 143 Кримінального процесуального 

кодексу України (далі – КПК) особа, рішення про здійснення приводу якої 

прийнято слідчим суддею, судом, зобов`язана прибути до місця виклику в 

зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує 

ухвалу. У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог 

щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані 

заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця 

виклику. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу 

вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про 

здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. 

Водночас суд закцентував увагу на тому, що нормами Конституції України 

передбачена можливість проникнення до житла чи іншого володіння особи, 

проведення в них обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду (стаття 

30). Крім того, ч. 1 ст. 233 КПК України містить положення, відповідно до якого 

ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою 

метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на 

підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених ч. 3 цієї статті. Таким 

чином, Хотинський районний суд Чернівецької області дійшов до висновку, що 
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КПК України чітко визначає випадки, коли стороннім особам дозволено 

проникнути до житла чи іншого володіння особи, а саме за добровільною згодою 

особи, яка володіє таким житлом, або на підставі ухвали слідчого судді. З огляду 

на такі міркування суд вважає за можливе застосувати привід обвинуваченого з 

наданням дозволу на проникнення до житла [1].   

Аналогічну позицію висловив і Богодухівський районний суд Харківської 

області в ухвалі від 10 грудня 2013 року (справа №613/2117/13-к). Таке рішення 

суд мотивував тим, що підозрюваний жодного разу не з’явився для здійснення 

процесуальної дії – допиту, і причини свого неприбуття не повідомив. Водночас 

у цей час він знаходився у власній квартирі, помешкання не залишав, на 

телефонні дзвінки не відповідав, що унеможливлювало вручення йому повістки 

про виклик. З огляду на це суд дійшов висновку про необхідність надати 

виконавцям приводу можливість проникнути до житла за місцем проживання 

підозрюваного [2].  

Варто зауважити, що описаний вище підхід не є домінуючим, тому що у 

судовій практиці можна віднайти і протилежну позицію. Так, Богодухівський 

районний суд Харківської області в ухвалі від 27 грудня 2016 року (справа 

№ 613/1420/16-к) постановив, що клопотання про застосування приводу в 

частині надання дозволу на проникнення до житла задоволенню не підлягає, 

оскільки це не передбачено нормами КПК України, які регламентують підстави 

та порядок виконання приводу в судове засідання [3]. Аналогічно в ухвалі від 19 

листопада 2021 року (справа № 757/61828/21-к) Печерський районний суд міста 

Києва зауважив, що вимога слідчого про надання приводу в частині здійснення 

проникнення в житло підозрюваного є необґрунтованою [4]. 

Значно частіше у практичній діяльності зустрічаються випадки, коли через 

неможливість здійснити привід з метою встановлення місця знаходження 

підозрюваного чи обвинуваченого слідчі звертаються до суду із клопотанням про 

проведення обшуку. Аналогічний підхід є достатньо поширеним, адже 
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зустрічається також у низці судових рішень [5-9]. Проведення такої слідчої 

(розшукової) дії пояснюється тим, що згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук, 

серед іншого, проводиться з метою встановлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі 

ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення 

мети обшуку. Водночас норма ст. 235 КПК містить уточнення, що ухвала 

слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, 

зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла 

чи іншого володіння особи лише один раз.  

Спробуємо проаналізувати виявлені у судовій практиці підходи до питання 

можливості проведення обшуку з урахуванням принципу пропорційності як 

невід’ємного елементу верховенства права. Так, на необхідності дотримання 

цього принципу наголошено і в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – Конвенція) [10]. Зокрема, ст. 8 Конвенції 

встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 

життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть 

втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання 

здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в 

інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 

країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи 

моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Відповідно, на виконання цієї 

вимоги фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх 

відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, 

можна віднести і відомості про перебування в певному приміщенні або місці якої-

небудь особи. На існуванні цієї обставини наголошувалося також у національній 

судовій практиці (наприклад, ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси в 

ухвалі від 27 травня 2020 року (справа № 712/4976/20)) [7]. Як наслідок, суди 

погоджуються з наведеною у клопотаннях аргументацією щодо необхідності 
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проведення обшуку житла чи іншого володіння особи через неможливість 

здійснити привід і задовольняють відповідні клопотання.  

Отже, з викладеного вище можна дійти висновку про те, що КПК України не 

містить однозначного правового регулювання можливості проникнення до житла 

чи іншого володіння особи в рамках здійснення приводу. Ця законодавча 

прогалина має наслідком різні (часом діаметрально протилежні) позиції щодо 

трактування положень законодавства. На підставі дослідження матеріалів 

національної судової практики було встановлено, що суди застосовують два 

підходи до вирішення цієї проблеми. Сутність першого зводиться до того, що 

застосування приводу з наданням дозволу на проникнення до житла визнається 

законним. Основним аргументом на користь такої думки слугує неможливість 

проведення судового засідання. Водночас зміст протилежної позиції полягає у 

визнанні таких дій необґрунтованими через те, що проникнення до житла у межах 

застосування приводу не передбачено нормами КПК України. Окрім того, 

поширеною практикою в аналогічних ситуаціях є звернення до суду з 

клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. 
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КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ НА МИТНИЦЯХ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

 

З проголошенням Акту незалежності України розпочався новітній етап 

українського державотворення, а перед громадянами та керівництвом молодої 

держави постала проблема реалізації задекларованого в документі 

демократичного шляху розвитку країни, і, у зв’язку з цим, низка завдань щодо 

забезпечення її гідного розвитку. Однією з умов гарантування такого розвитку 

є  ефективне функціонування тандему «громадяни – уряд», задля чого відповідно 

слід зробити максимально прозорою їхню взаємодію, оскільки 

різноманітні  зловживання, що становлять основу корупції, зокрема й у формі 

отримання неправомірної вигоди представниками держави та уряду, створюють 

перешкоди для формування позитивного іміджу країни та  загалом гальмують 

запровадження потрібних реформ в контексті вибраного проєвропейського 

вектору розвитку. За чинним законодавством неправомірна вигода – це грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які 

інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, 

пропонують, надають або одержують без законних на те підстав 1. 

Корупція залишається в центрі дискусій з приводу головних проблем 

держави не тільки під час розвитку країни, але й під час військового стану, що 

особливо загострює цю проблему й актуалізує потреби у виробленні ефективних 
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шляхів її подолання. Так, під корупцією законодавець  розуміє використання 

особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 

метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних 

з ними можливостей, а під корупційним правопорушенням діяння, що містить 

ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність 1.  

Війна, як виявилось, не є перешкодою для отримання грошей 

неправосвідомими корумпованими особами. Однак попри такі випадки, Україна 

з кожним роком покращує свої результати у сфері боротьби з корупцією. 

Так,  2022 році Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття 

корупції (CPI) та посіла 116 місце зі 180 країн (що є найвищим показником для 

країни з часу запуску СРІ). Минулого року – 32 бали зі 100 можливих і 122 місце 

серед 180 країн. Індекс сприйняття корупції – показник, який з 1995 року 

розраховується міжнародною організацією Transparency International на підставі 

13 досліджень авторитетних міжнародних установ та дослідницьких центрів. Чим 

нижче це число за шкалою від 0 до 100, тим більш корумпованою вважається 

країна 2. Аналізуючи данні показників CPI, маємо тенденцію на покращення 

рейтингу, у зв’язку з запровадженням антикорупційної реформи, 

інституалізацією низки антикорупційних органів, які стали можливим в Україні 

завдяки зусиллям небайдужих громадян, запиту суспільства на справедливе і 

гідне життя 3, с. 37. 

Питання рівня корумпованості в нашій країні порушувалось, зокрема, й у 

ранній період становлення української держави, так і в часи її активного, зокрема 

економічного розвитку, правовий режим військового стану лише актуалізує та 



327 
 

загострює цю внутрішню безпекову українську проблему та вимагає консолідації 

зусиль у її подоланні шляхом вироблення дієвих механізмів її подолання. 

Обізнані громадяни, розуміючи всю відповідальність та наслідки корупційних 

правопорушень, відмовляються від злочинних схем, тим самим не даючи 

корупціонерам красти у держави. Однак, «І між доброю капустою бувають гнилі 

качани» – прислів’я, що підходить для опису свідомості окремих українців, які 

не тільки не допомагають своїй країні у важкий стан, однак  і навпаки – шкодять. 

Так, на сьогодні найбільш «відомими» корумпованими діячами стали 

представники митних органів.  

Незаконне збагачення співробітників Державної митної служби під час 

військового стану почало набирати нових обертів, що викликало хвилю агресії 

від українців та привернуло увагу Служби безпеки України та Державного бюро 

розслідувань. Інформаційний простір з початку 2023 р. наповнися значною 

кількістю повідомлень про масовані обшуки, здійснювані у представників митної 

служби, які, попри важкий стан в воюючій країні шукали способи отримання 

неправомірної вигоди. Органи правопорядку в особі СБУ та ДБР у взаємодії з 

Офісом Генерального прокурора проводили масштабні спецоперації задля 

ліквідації масштабних корупційних схем 4. 

Розглядаючи корупційні схеми митної служби, можна побачити тенденцію 

розвитку методів незаконного отримання коштів. Наприклад, у Чернівецькій 

області на корупційних оборудках було викрито керівника одного з місцевих 

митних постів. За різні суми хабарів він «гарантував» підприємцям не 

створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних 

вантажів. До протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для 

отримання неправомірної вигоди 5. На Житомирській митниці була викрита 

інша корупційна схема – незаконне ввезення в Україну автомобілів. Протиправна 

діяльність завдала державному бюджету збитків у понад 20 млн грн. Злочинний 

механізм налагодили керівники одного із митних постів області – вони 
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допомагали імпортувати іноземні «швидкі» без сплати встановлених митних 

платежів 6. Або приклад керівництва Київської, Львівської, Чернівецької 

регіональних митниць, які за різні суми хабарів «гарантували» представникам 

агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій 

сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського 

зерна. Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які 

ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у 

торгових мережах нашої держави 7. 

За останніми даними в суспільстві суттєво зріс запит щодо неприпустимості 

корупційних правопорушень в умовах війни та під час відбудови, а також 

неготовності її толерувати. Підтвердження цього може слугувати велика 

кількість петицій на сайті президента, метою яких автори ставлять заклик 

уряду  посилити відповідальність за корупційні правопорушення 8. Адже 

петиції в умовах війни в Україні стали не тільки інструментом ефективної 

комунікації між владою та суспільством, а й забезпечили співучасть громадян в 

забезпеченні безпеки України – проблеми, яка поставила на сьогодні існування 

України як держави 9, с. 402. 

Враховуючи актуальний суспільний запит щодо несприйняття корупції, як 

видається корисним інструментом в боротьбі проти цього негативного 

суспільного явища може і повинен стати інститут викривачів інформації – 

інструмент отримання актуальної суспільно-значущої, часто гострої інформації, 

яка далі все частіше з&apos;являється у сучасному політико-правовому просторі 

України. Справа, яку вони роблять цінна, важлива і дає змогу суспільству 

боротися з різноманітними загрозами національній безпеці. Завдяки роботі 

«whistleblowers» – роботі в якості «санітарів лісу», стає можливим викриття 

інформації про різноманітні протиправні діяння, інформується громадськість, що 

суттєво підвищує шанси на ефективність протидії корупції. Інформація, 

отримана від викривача інформації у законний спосіб, може суттєво вплинути на 
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рівень боротьби із корупційними правопорушеннями та іншими злочинними 

посяганнями, сприятиме зміцненню засад демократичного контролю у 

громадянському суспільстві, що у цілому позитивно відобразиться на 

попередженні і запобіганні внутрішнім та зовнішнім загрозам безпеці України 3, 

с. 39. 

Зважаючи на великий спектр корупційних схем, запит суспільства щодо 

неготовності толерувати корупцію та готовності активних громадян сприяти 

органам державної влади, правопорядку, безпековим органам, як видається 

можна запропонувати  такі напрямки щодо  подолання цієї проблеми: 

- формування політики, основаної на високій правосвідомості, яка 

культивуватиме ідеологію несприйняття корупції  як вкрай негативного явища, 

яке підриває засади на гідне життя українців; 

- налагодження механізмів взаємодії з інститутами громадянського 

суспільства, які активно допомагатимуть у боротьбі з корупцією;  

- створення зручних та законних альтернатив корупційним практикам; 

- забезпечення дієвого державного контролю за дотриманням державними 

службовцями вимог антикорупційного законодавства; 

- забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення. 

- активне використання інституту викривачів інформації, як ефективного 

інструменту (засобу) протидії корупції.  

 

Література: 

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-

VII Відомості Верховної Ради. 2014. № 49, ст. 2056. (Дата звернення: 14.02.2023) 

2. Андрійчук А. «Громадський контроль обмежений» Електронний 

ресурс: інтернет-видання «Радіо свобода» від 03.02.2023. URL: 



330 
 

https://www.radiosvoboda.org/a/indeksiv-spryynyattya-koruptsiyi-

ukrayina/32248930.html (Дата звернення: 14.02.2023) 

3. Радовецька Л.В., Тугарова О.К. До питання про розширення 

розуміння інституту викривачів інформації. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2022. (Дата звернення: 14.02.2023) 

4. СБУ та ДБР проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці 

Електронний ресурс: офіційний канал Служби безпеки України від 10.02.2023. 

URL: https://t.me/SBUkr/7065 (Дата звернення: 15.02.2023) 

5. СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на 

масштабній корупції Електронний ресурс: офіційний канал Служби безпеки 

України від 03.02.2023. URL: https://t.me/SBUkr/6922 (Дата звернення : 

15.02.2023) 

6. СБУ викрила керівництво Житомирської митниці на корупційних 

схемах Електронний ресурс: офіційний канал Служби безпеки України від 

31.01.2023. URL: https://t.me/SBUkr/6753 (Дата звернення : 15.02.2023) 

7. СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення 

українського зерна до ЄС Електронний ресурс: офіційний канал Служби 

безпеки України від 01.12.2022. URL: https://t.me/SBUkr/6009 (Дата звернення : 

15.02.2023) 

8. Електронні петиції Президенту України. Електронний ресурс: 

Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: 

https://petition.president.gov.ua/search?search_form=basic&text=корупц (Дата 

звернення: 16.02.2023) 

9. Хаметова С.Е. Петиція як ефективний інноваційний спосіб 

комунікації між владою та суспільством в умовах війни. Збірник тез 

Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти.  Львів. 2022. (Дата 

звернення: 16.02.2023) 

https://www.radiosvoboda.org/a/indeksiv-spryynyattya-koruptsiyi-ukrayina/32248930.html
https://www.radiosvoboda.org/a/indeksiv-spryynyattya-koruptsiyi-ukrayina/32248930.html
https://t.me/SBUkr/7065
https://t.me/SBUkr/6922
https://t.me/SBUkr/6753
https://t.me/SBUkr/6009
https://petition.president.gov.ua/
https://petition.president.gov.ua/search?search_form=basic&text=корупц


331 
 

Хандуріна О.В., 

здобувачка 1 курсу бакалаврату 

факультету прокуратури 

НЮУ імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

  

ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК СПОСІБ ПРОМОЦІЇ ІНТЕРЕСІВ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

 Цифрова дипломатія була важливим елементом зовнішньої політики 

України ще до повномасштабного російського вторгнення. Найпомітнішим її 

проявом є зусилля з брендингу країни за кордоном, які просуваються в 

соціальних мережах: у стратегії зв’язків із громадськістю України на 2021 рік 

цифрова дипломатія стала одним із семи пріоритетних напрямів, над якими 

Міністерство закордонних справ працюватиме в цій сфері з 2021 по 2025 рік [1]. 

Після 24 лютого цей вектор почав функціонувати активніше, спонукаючи світову 

спільноту співпереживати горю України та роблячи російську агресію дедалі 

відомішою. 

 В Україні потужним драйвером розвитку цифрової дипломатії стала 

відповідь на інформаційні атаки з боку Російської Федерації, яка розгорнула 

масштабну кампанію в кіберпросторі, щоб виправдати або приховати злочинні 

дії в реальному світі, де кордони суверенних держав не порушуються. Саме 

фактор зовнішнього військового вторгнення послужив поштовхом для 

розширення дипломатії України в цифрову сферу.  

 Створення спеціалізованого структурного підрозділу, уповноваженого 

опікуватися питаннями цифрової дипломатії, стало одним із найважливіших 

кроків у реформі Міністерства закордонних справ зі створення спеціалізованої 

дипломатичної служби України на основі найкращих міжнародних практик [2]. 

Організована командна робота з посилення присутності України в міжнародному 
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інформаційному просторі та діяльність у соціальних медіа Міністерства 

закордонних справ і дипломатичних представництв України за кордоном 

призвела до низки сильних інформаційних кампаній в Інтернеті, що привернули 

увагу громадськості та збільшили акаунт в Twitter, яка значно розширила 

аудиторію послідовників. Відділ зв’язків з громадськістю також ініціював 

синхронізовану онлайн-кампанію в соціальних мережах Посольства України, яка 

може тривати від кількох тижнів до місяця навіть довше. У рамках такої єдиної 

кампанії на сторінках посольства у Twitter та Facebook одночасно 

розміщуватимуться матеріали, розроблені Міністерством закордонних справ для 

передачі ключових повідомлень про збройну агресію росії, боротьбу України за 

незалежність, туризм, науку, інвестиційний потенціал тощо. 

 Російсько-українська війна стала першою повномасштабною кібервійною 

не лише через поширеність гакерства, а й через те, що за конфліктом можна 

спостерігати онлайн у режимі реального часу: згідно з опитуванням Ipsos у квітні 

2022 року, 70% опитаних уважно стежать за подіями в Україні [3].  Було 

встановлено, що соціальні мережі стали, мабуть, найзручнішим способом 

стежити за новинами про війну між Росією та Україною. На момент 

повномасштабного російського вторгнення в глобальній мережі було 

зареєстровано близько 4,6 мільярда користувачів, а згідно з опитуванням 

«Євробарометра», проведеним у березні 2022 року, більше ніж 75% респондентів 

у США, Євросоюзі й Великій Британії та 72% респондентів в Україні слідкували 

за війною з Кремлем здебільшого через соціальні мережі [4, 5]. 

 Російське вторгнення 2022 року – не перша війна, яка почалася в епоху 

Інтернету, але вона є наймасштабнішою з погляду висвітлення в соціальних 

мережах. Причина цього в тому, що інтернет-зв’язок в Україні набагато 

доступніший, ніж в інших сучасних гарячих точках. Наприклад, під час 

авіаударів у Сирії 2015 року тільки 30% населення мали доступ до інтернету, а 

коли американські війська були виведені з Афганістану, повідомлялося, що 
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тільки 20% афганців користувалися соціальними мережами. За даними 

Міжнародної спілки електрозв’язку, 75% громадян України мають можливість 

спілкуватися зі світом у режимі онлайн [4]. 

 На початку повномасштабного вторгнення в лютому на українській 

сторінці розмістили карикатуру, що зображає Адольфа Гітлера, який обіймає 

свого ідеологічного наступника з Росії. Після цього було написано: «Це не мем, 

це реальність, у якій ми з вами живемо» [6]. Адміністратор акаунта також 

закликав користувачів позначати у відповідях на повідомлення російського 

акаунта все, що вони думають про країну-загарбника. Хоча не всі користувачі 

зрозуміли, чому жертви атаки жартували. Більшість користувачів Twitter 

співчували профілю, який так контрастував з більш офіційним і холодним тоном 

російських чиновників. 

 Цифрова дипломатія з боку українських чиновників також була вельми 

ефективною. Найпомітнішим серед них був аутріч Михайла Федорова, міністра 

цифрової трансформації, який використовував соціальні мережі для зв’язку 

з керівниками технологічних компаній. Зокрема, він попросив DJI Global, 

китайську компанію, що виробляє безпілотники, заблокувати програмне 

забезпечення, яке використовують росіяни. Він також попросив компанію Apple 

обмежити доступ росіян до її продукції і неодноразово скаржився Ілону Маску 

на високоточні технології, вироблені компанією «SpaceX». Політики називали ці 

зусилля «кібервійною Першої світової війни» [7]. 

 Свідченням ефективності Михайла Федорова є обмін твітами з 

Ілоном Маском, який призвів до того, що Україна у розпал невибіркового 

початкового наступу Росії отримала стратегічну інтернет-технологію Starlink. 

Стверджується, що системи, які забезпечують широкосмугове з’єднання, 

виявилися безцінними. 

 Визнаючи інформацію та кібербезпеку критично важливими галузями 

ведення війни, впровадження Федорова надихнуло Українську ІТ-армію, де 
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українські та міжнародні добровольці прагнуть перехитрити російську військову 

машину за допомогою ноутбуків.  

 Не менш важливим проявом цифрової дипломатії України та взаємодії 

соціальних мереж із політиками є відеовиступи політиків. 

 Інформаційна діяльність України на міжнародній арені передбачає не 

тільки внесок окремих громадян, а й комплексний підхід до просування України 

у світі та, зокрема, поширення інформації про російсько-українську війну. 

Проєкт «Ukraїner», запущений 2016 року, посідає серед них вагоме місце. Його 

мета – поширення інформації про значущі пам’ятки України та знайомство з 

історичними, культурними, етнічними особливостями різних регіонів нашої 

країни. 

 Він покликаний не тільки сприяти розвитку туризму в країні, а й 

привернути увагу іноземців. З цією метою матеріали команди «Ukraїner» 

переклали кількома мовами: англійською, німецькою, французькою та 

польською. Напередодні повномасштабного вторгнення українські добровольці 

ділилися фотодайджестами, відеороликами і текстовими повідомленнями про 

війну в Україні на базі цього проєкту [8]. 

 Цифровізація дипломатії має багато переваг. По-перше, масштаб 

охоплення більший. Порівняно з 2014 роком, коли Росія вторглася на Донбас, 

українці стали більш обізнані з онлайн-технологіями та західними соціальними 

медіа, що сприяло зростанню їх присутності в глобальному медіапросторі. Таким 

чином, вони пропонують альтернативний погляд на російських пропагандистів. 

По-друге, широка активність українських високопосадовців і широкої 

громадськості в інтернеті посилила співпереживання світового співтовариства 

горю України та підтримку держави. На відміну від холодної російської 

бюрократії, Україна має харизму і молодість, які знаходять відгук у всьому світі. 

 Однак поширення соціальних мереж у військовому контексті має суттєві 

недоліки. По-перше, це дезінформація: 61% американців вважають 
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це найважливішим питанням у зв’язку з російсько-українською війною [9]. Лише 

28% європейців вважають, що соціальні мережі надають достовірну інформацію 

про війну, а 63% скептично ставляться до цього методу інформування [1]. 

 Під тиском зовнішнього середовища цифрова дипломатія перетворюється 

на потужний інструмент для досягнення багатьох цілей публічної дипломатії. 

Уперше в історії традиційної дипломатії цифрові технології відіграють головну, 

а не допоміжну роль. Органічна інтеграція інструментів цифрової дипломатії в 

рамки публічної дипломатії довела, що вона має унікальні переваги: відносно 

низькі бюджети, доступ до великої аудиторії та швидкий двосторонній зв’язок. 
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ЖЕРТВИ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

З моменту повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію 

України, і не тільки, військові формування російської федерації кожної хвилини 

порушують права громадян України на своїй же території. Вони катують 

та вбивають наше населення, оскільки більшість з нас не може захистити себе 

самостійно. Саме вказане вище і зумовлює актуальність моєї теми. 

Французький філософ Блез Паскаль ще у 1658 році писав: «Людина - це 

гордість і потолоч Всесвіту» [1]. З тих часів мало, що змінилося і людству завжди 

загрожувала небезпека вбивства. Ми розуміємо, що інколи людина може 

відбиватися або захищатися від когось. Але в тому випадку, коли невинній 

людині заподіюється шкода, то ми завжди запитуємо "Чому це так? Чому люди 

здатні на вбивство один одного?".  

Як правило, коли людина завдає болю тому, хто не становить для неї загрози, 

то на це є дві причини: або такій людині бракує співчуття; або страждання інших 

приносять їй задоволення?! Як на мене, то ці дві причини виникають ще 

з дитинства, зокрема, коли дитині прививають думки, що життя людини нічого 

не варте. Є ще одна причина, вона полягає в тому, що злочинці вірять в існування 

загрози, хоча насправді її немає. Це може бути зумовлено «зомбацією» або 

маніпулюванням свідомістю людини через ТВ, інтернет, радіо або інших людей. 

Найчастіше людьми «керує» їх влада, нав’язуючи їм свої думки. Прикладом може 

слугувати населення рф. Їм влада постійно пропагандує, що для них Україна 

становить загрозу, яку потрібно ліквідувати. 
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Всі ми дивимося фільми та серіали про маніяків та вбивць, дивимося 

документальні фільми і бачимо як психологи складають психологічні портрети 

маніяків. Шкода, що такий портрет можна скласти тільки щодо особистості, 

а охарактеризувати аналогічним чином діяння цілої країни та притягнути її до 

відповідальності значно важче. З 24 лютого 2022 року неодноразово було 

зафіксовано злочини росіян проти людства. Цим я хочу зазначити, що скоєння 

саме таких воєнних злочинів рівносильно іншим злочинам, скоєним проти життя 

та здоров’я особи. 

Що ж таке воєнні злочини? Як зазначає T4P (це глобальна ініціатива, 

створена українськими неурядовими організаціями після російського вторгнення 

в Україну. T4P має на меті збір даних про ці злочини для майбутніх судових 

процесів) воєнними злочинами вважаються напади на цивільне населення, 

руйнування цивільних будівель, захоплення заручників, використання як живого 

щита, насильницьке переміщення, тортури, викрадення людей та інші воєнні 

злочини [4]. Таке визначення взято із Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду. 

Щодо реальних воєнних злочинів, які спостерігає наше суспільство 

з 24 лютого 2022 року, то в першу чергу згадується місто Буча Київської області. 

Саме у Бучі відбулася різанина українських цивільних осіб, яка охоплювала 

викрадення, катування, зґвалтування і грабежі. Тільки тоді було вбито понад 420 

жителів міста, а українська влада назвала це геноцидом українців і передала всі 

матеріали до Міжнародного кримінального суду. В той час міністр оборони 

України Олексій Резніков заявив, що у Бучі російськими військовими було вбито 

більше людей, ніж у Вуковарі (щонайменше 255) [3]. За словами ж Дениса 

Монастирського, міністра внутрішніх справ України (2021-2023 рр.), у звільненій 

Херсонській області вже виявлено 11 місць, де російські війська утримували 

українських громадян. Відомо, що в чотирьох із цих місць росіяни катували 

ув&apos;язнених [3]. Також організація Human Rights Watch заявила, що 
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російські війська та інші сили під їхнім командуванням регулярно застосовували 

тортури до затриманих під час шестимісячної окупації міста Ізюм у Харківській 

області на північному сході України. За словами жертв, це включало удари 

струмом, примусове занурення голови у воду, жорстокі побиття, погрози зброєю 

і примус стояти в незручних позах протягом тривалих періодів часу. Вони 

назвали щонайменше сім місць у місті, включно з двома школами, де, їх тримали 

та піддавали жорстокому поводженню [5]. Мною було наведено декілька 

прикладів щодо міст України, в яких були зафіксовані воєнні злочини військових 

формувань рф проти звичайних українських громадян, але насправді таких міст 

дуже багато. Тепер я хочу перейти до найважливішого: «Що треба робити, щоб 

не стати жертвою?». Варто зазначити, що це особисто моя думка та мої 

дослідження. Коли я дивилася документальні фільми, засновані на реальних 

подіях, то звертала увагу на те, як поводять себе жертви зі своїми кривдниками. 

Коли людину викрадають або, як у нашому випадку, людину забирають у місце 

для катувань, то жертва, для того, щоб врятуватися від вбивства, повинна 

підкорюватися, тобто виповнювати всі дії, крім дій, які можуть нашкодити 

іншим, які вимагає кривдник, тим самим жертва може у зручний для себе момент 

або втекти, або захистити себе, завдаючи шкоду нападнику. Дуже часто люди 

рятували себе за допомогою хитрощів. 

Враховуючи викладене вище, варто зазначити, що усі сторони збройного 

конфлікту в Україні зобов’язані дотримуватися міжнародного гуманітарного 

права або законів війни, зокрема Женевських конвенцій 1949 року, Додаткового 

протоколу I до Женевських конвенцій та звичаєвого міжнародного права. І росія, 

і Україна є учасниками Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, 

тому зобов&apos;язані не тільки запобігати тортурам, а й розслідувати та карати 

тих, хто їх вчиняє. Закони війни забороняють навмисне вбивство, зґвалтування 

та інше сексуальне насильство, катування і нелюдське поводження з полоненими 
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комбатантами і цивільними особами. Будь-хто, хто віддає подібний наказ, 

свідомо вчиняє, допомагає або підбурює до вчинення таких дій, несе 

відповідальність за воєнні злочини. Командири підрозділів, які знали або мали 

підстави знати про такі злочини і не зупинили їх та не покарали винних, несуть 

кримінальну відповідальність за воєнні злочини в рамках відповідальності 

командування. Виходячи з цього росія порушила не тільки українські закони, а й 

норми міжнародного права. Тому я не маю сумнівів, що у найближчому 

майбутньому росія відповість за всі скоєнні злочини. 
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ТА «ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ» 

  

Не зважаючи на розробку належного антикорупційного законодавства, що 

забезпечує практичну реалізацію норм, а не створює лише «видимий» ефект, 

важливим елементом розуміння питання в повному обсязі є його теоретична 

складова. Аби стовідсотково усвідомити проблему, варто звернути увагу на  суть 

та розмежування понять, які ідентифікують міру відповідальності за протиправне 

корупційне діяння. 

Законом України «Про запобігання корупції» від 2014 р., що виступає 

«флагманом» у сучасному антикорупційному законодавстві, представлено низку 

важливої для протидії корупції юридичної термінології і правових понять, а саме: 

«антикорупційна експертиза», «корупція», «корупційне правопорушення» 

«правопорушення, пов’язане з корупцією», «неправомірна вигода» та інші. Цим 

законом до соціально-правого обігу введено і нове поняття «правопорушення, 

пов’язані з корупцією» (ст. 1) [1, с. 194].  

Варто усвідомити, що у термінологічній плеяді основним, по-суті, є поняття 

«корупція», яке відіграє важливе значення для походження інших, перелічених в 

законі дефініцій.  

За частиною 1 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» 

корупцією визначається «використання особою наданих їй службових 



342 
 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей» [2]. 

Корупція – основна дефініція для притягнення до відповідальності, а 

відповідно до статті 65-1 ЗУ «Про запобігання корупції», за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень передбачаються усі 

види юридичної відповідальності: кримінальну, адміністративну, цивільно-

правову та дисциплінарну [2]. Відповідно до згаданого закону, існує два види 

правопорушень: правопорушення, пов’язане з корупцією та корупційне 

правопорушення, які є відмінними між собою. 

Корупційне правопорушення визначається як неправомірне діяння з 

ознаками корупції, але його особливість полягає в наявності кримінальної, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.  

Водночас, правопорушення, пов’язане з корупцією взагалі не включає в себе 

ознак корупції, однак таке діяння порушує вимоги, встановлені Законом України 

«Про запобігання корупції». На ознаку таких порушень, Л. М. Шестопалова 

зазначає, що протиправні діяння такого виду вчиняються умисно, мають 

здатність полегшувати (спрощувати, прикривати) вчинення корупційних 

правопорушень і, в додаток, мати суміжні склади з корупційними 

правопорушеннями. А провадження щодо них, як і ухвалення рішень (до слова, 

ст. 31 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» передбачає створення Вищого 

антикорупційного суду), має відноситися до компетенції антикорупційних 

державних органів, спеціальних структурних підрозділів і уповноважених 

керівників [1, с 195]. 
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Водночас, ККУ (ст. 45) порівняно нещодавно запровадив ще одне 

категоріальне визначення та його відповідне використання в статтях, що 

передбачають відповідальність за неправдиві дані в деклараціях, уповноважених 

на те осіб, а саме: «кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією». 

Об’єднувальним компонентом щодо обох протиправних діянь є суб’єкт – 

особа, яка вчиняє кримінальне правопорушення або правопорушення, пов’язане 

з корупцією шляхом використання/зловживання службового становища. 

Водночас, особа, що пропонує/надає неправомірну вимогу такому суб’єкту, так 

само, відповідно до чинного законодавства, є «корупціонером» та підлягає у тому 

числі і кримінальній відповідальності. 

Цивільно-правові корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з корупцією не мають чіткого постатейного регулювання, а виникають 

з договірного або зобов’язального права. Їх особливість полягає у нанесенні 

корупційними діями матеріальної шкоди. Порушення трудової або службової 

дисципліни у зв’язку з порушенням корупційного законодавства, тягне за собою 

дисциплінарну відповідальність. Варто відзначити, поняття виду таких 

правопорушень відсутнє в антикорупційній нормативній базі. 

У примітці до статті 45 Кримінального кодексу України встановлено перелік 

статей, що закріплюють кримінальну відповідальність за корупційні 

правопорушення. В редакції від 29 червня 2021 року, примітку було доповнено 

переліком статей, які вважаються кримінальними правопорушеннями, 

пов’язаними з корупцією. Таким оновленням була закладена додаткова 

термінологічна колізія, адже у попередньому варіанті статті вживалося значення 

лише корупційного кримінального правопорушення [3], а ЗУ «Про запобігання 

корупції» не містить такого терміну.  

Адміністративна відповідальність наступає лише у випадку здійснення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією та регламентується Кодексом України 

про адміністративні правопорушення. 
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Актуальним залишається питання щодо внесення змін до статті 1 ЗУ «Про 

запобігання корупції», бо попри існування юридичної відповідальності за 

корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією у формі 

кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної, немає 

чіткого термінологічного визначення щодо кожного її виду. 

Отже, схожими складовими співвідношення понять виступають суб’єкти, 

які здійснюють протиправні діяння у згаданій сфері та законодавство, що 

регулює відповідальність. Важливим елементом є наявність у порушників 

службових повноважень. Але відмінність правопорушень, пов’язаних з 

корупцією полягає у наявності  не лише кримінальної, цивільно-правової та 

дисциплінарної, але й адміністративної відповідальності. 

На останок зауважимо, що діюча нормативна площина стосовно 

досліджуваних нами правопорушень нині є доволі складною й колізійною, 

оскільки оперує низкою категорій: «корупційне правопорушення»; 

«правопорушення, пов’яне з корупцією» (стаття 2 ЗУ «Про запобігання корупції» 

[2]); «корупційне кримінальне правопорушення»; «кримінальне 

правопорушення, пов’язане з корупцією» (стаття 45 КК України [3]) та 

«адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією» (Глава 13-А КУпАП 

[4]) та потребує відповідної систематизації у базовому антикорупційному ЗУ. 
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СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ  

В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

 Воєнні злочини – це порушення норм міжнародного права (порушення 

законів і звичаїв війни), за скоєння яких передбачена кримінальна 

відповідальність як в національному, так і в міжнародному законодавстві. 

Воєнні злочини є одним з основних видів злочинів проти міжнародного 

права поряд зі злочином агресії, злочинами проти людяності та геноцидом. 

Воєнними злочинами є серйозні порушення заборон, що містяться як у 

договірному, так і у звичаєвому міжнародному гуманітарному праві. 

Запровадження воєнного стану на території будь-якої держави зумовлює 

собою стрімку зміну чинного законодавства. Оскільки, на підконтрольних 

територіях ворожим військам та загалом під час воєнного стану вчиняється 

досить велика кількість кримінальних правопорушень, особливо відбувається 

нехтування та порушення конституційних прав та свобод людини і громадянина, 

важливість кримінального законодавства набуває особливого статусу як способу 

та засобу боротьби із військовою злочинністю, виступає основним інструментом 

притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб. Таким чином, є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
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доцільним розкриття суб’єктивної сторони військових злочинів шляхом 

дослідження теоретичної складової, зокрема чинників котрі формують мотив до 

вчинення зазначених кримінальних правопорушень та злочинів.   

Суб’єктивна сторона відображає собою зовнішній вияв протиправного 

діяння по відношенню до певної особи або кола осіб. Оскільки, даний вид 

протиправних діянь скоєний особами – військовослужбовцями російської армії, 

такі дії найчастіше реалізуються у скоєнні таких воєнних злочинів: поранення чи 

вбивство цивільних осіб; катування, фізичне насилля, зґвалтування, нелюдське 

поводження чи позбавлення волі; насилля щодо медичного персоналу; 

використання цивільних для прикриття військових (живі щити); депортації та 

незаконне переміщення населення; примушування громадян до участі у 

військових діях проти власної держави; пошкодження або знищення цивільної 

інфраструктури, а також пограбування цивільного населення; знищення 

культурних та освітніх закладів; пошкодження/знищення культових споруд 

(храмів, мечетей, синагоги тощо); відмова чи позбавлення доступу до медичної 

допомоги; умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню 

пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги; страти цивільного населення 

окупованої території, іноді вказаний перелік дій може бути застосовано до 

військовослужбовців або членів збройних формувань супротивника з метою 

помсти та наведення жаху. Таким чином, в об’єктивних ознаках таких видів 

злочинів зазвичай знаходять свій вияв мета, мотив та, в кінцевому порядку 

свідоме волевиявлення особи.  

Варто погодитись з думкою Костюка Л. O., який розуміє суб’єктивну 

сторону складу злочину як внутрішній зміст злочину, та психічні процеси, які 

проходять у свідомості особи, коли вона вчиняє злочин, її психічне ставлення до 

вчиненого нею суспільного протиправного діяння та його наслідків [1, c. 1-2].  

Зокрема, доцільним є здійснення аналітичного дослідження щодо чинників, 

які формують мотив до вчинення військових злочинів та кримінальних 
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правопорушень. Оскільки 90% протиправних діянь вчиняються внаслідок 

безперервних психологічних процесів, зумовленими оточуючими факторами, 

доцільно розглянути психологічну складову таких діянь. Оскільки більшість 

ситуацій для армії загарбника є стресовою, що зумовлено такими чинниками, як: 

моральна дестабілізація, втрати чисельності бойового складу, відсутність 

можливості до здорового мислення, та моральний тиск з боку керівного складу, 

людина не в змозі вивільнити енергію зумовлену активними психологічними 

процесами, що потім має власне негативне відображення на різних факторах. 

Доцільно погодитись теоріями Ганса Сельє котрий виділив три стадії стресу: 

тривога, опір та виснаження [2, c. 482]. Отже, оскільки вказані чинники є 

присутніми практично постійно під час ведення бойових дій, вони є 

першочерговими факторами до формування мотиву вчинення кримінальних 

правопорушень. Тому, спираючись на все вище викладене, ми можемо зробити 

наступні висновки щодо виникнення чинників до формування мотиву 

військового злочину. Передусім, формуванню даних чинників супроводжують 

постійні стресові ситуації, котрі є непереривними під час ведення бойових дій, 

особливо на території супротивника, також до таких чинників відноситься 

моральна дестабілізація війська та негативне внутрішнє душевне становище. 

Зокрема, до таких чинників слід віднести втрати особистого бойового складу, 

постійну тривогу, безуспішний опір та постійне виснаження організму в умовах 

тяжкого положення. [3].  

При розгляді статистичних даних вчинення кримінальних правопорушень на 

території України за окремі періоди з початку повномасштабного вторгнення 

російської загарбницької армії встановлено, що Офісом Генерального Прокурора 

України офіційно задокументовано 23 тисячі 370 злочинів. До таких злочинів 

відносяться: порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), 

планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 КК 

України), пропаганда війни та інші злочини, передбачені КК України [4]. 
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Зокрема, задокументовано 11 тисяч 270 злочинів проти національної безпеки 

України: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 

КК України), колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), пособництво 

державі-агресору та диверсії, передбаченими Кримінальним Кодексом України 

серед українського керівного складу на місцях. Також, варто проаналізувати 

статистичні дані щодо вчинення злочинів армією агресора за 16 вересня 2022 

року. В загальному вчинено 34 тисячі 185 злочинів, 15 тисяч 716 проти основ 

національної безпеки України, 624 підозрювані особи щодо магістральної справи 

щодо агресії РФ, вбито 384 та поранено 753 дитини, постраждало 1 тисяча 137 

дітей [5].  

Отже, аналізуючи наявні статистичні дані, варто відмітити, що військова 

агресія російської федерації на теренах української держави є актом тероризму 

не лише проти військового командування та бойового складу України, але й 

проти цивільного населення, включаючи дітей. Таким чином, опираючись на 

зазначені статистичні дані, доцільно сказати, що більшість кримінальних 

правопорушень та злочинів вчиняються умисно, таким протиправним діянням 

супроводжують постійні негативні психологічні процеси у солдатів армії-

агресора, моральна дестабілізація, що зумовлюють собою виникнення 

психологічного тиску на свідомість та розчарування, котрі агресор виприскує на 

беззбройне цивільне населення шляхом повноцінного винищення, катування, 

знущань та інших порушень прав та свобод людини та громадянина України. 

Отже, варто відмітити, що військово-політична агресія та терористичні дії 

росії на території незалежної України є найбільшою проблемою в двадцять 

першому столітті. Бажання та адаптація чинного українського законодавства під 

європейські рамки, на превеликий жаль, до націоналізму та решти інших 

подібних пустих слів задля особистого виправдання своїм терористичним діям. 

Армія країни-терориста відображає в своїх діях, таких як: катування, знущання, 

мордування та решта подібних протиправних проявів агресії, лише своє 
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внутрішнє дестабілізаційне моральне положення, відсутність надії на краще 

життя, помсту за гірше життя всередині власної країни та психологічного злому 

на фоні військових дій. Отже, на підставах вище викладеного, доцільно зробити 

висновок, що особа військовий злочинець є особою безжальною, 

несправедливою, морально знищеною, з відсутністю будь-яких людських 

якостей. 
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Поняття правового явища «колабораціонізм» для українського 

законодавства порівняно нове, а інтерес суспільства до нього зростає за рахунок 

діяльності прихованих «ворогів» на державній, внутрішньополітичній арені, 

насамперед, представників певних політичних утворень, що тривалий час 

транслювали наративи держави-агресора – російської федерації. 24 лютого 2022 

року остання вчинила повномасштабне збройне вторгнення на територію 

суверенної України, таким чином, певні, зокрема вищезазначені, особи активно 

проявили себе: одні стали на бік ворога, всебічно йому допомагаючи, а інші 

вдавали з себе «миротворців», змінюючи риторику та власну позицію. У ході 

війни постає проблема кваліфікації діянь цих осіб, притягнення їх до 

справедливої відповідальності, а відтак, нагальним залишається питання 

колабораційної діяльності.  

Термін «колабораціонізм» сягає часів середини ХХ століття, але вчинявся 

впродовж тривалого часу задовго до його найменування, слово 

«колабораціонізм» перекладається з французької мови як добровільна, 

навмисна співпраця з окупаційною владою і надання їм різноманітної допомоги. 

Автор цього терміну – маршал Філіп Петен, який у липні 1940 року 

Національними зборами був проголошений главою Французької держави [1]. 

Провівши переговори з А. Гітлером, того ж року Ф. Пентен заявив, що буде 

налагоджувати співробітництво з Німеччиною, яка, нібито, мала перемогти  в 
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Другій світовій війні.  Проте, війна світового масштабу розставила власні 

акценти: по її завершенні це поняття набуло виключно негативного забарвлення 

та застосовувалося до осіб, які співпрацювали з окупаційною владою.  

Реалії сьогодення демонструють важливість наявності в законодавстві 

поняття «колабораціонізму», наразі відповідна правова норма передбачена в 

Кримінальному кодексі України. Доречно наголосити на її актуальності, але, 

водночас, постає виправдане питання: чи не дублює вона існуючі приписи 

кримінального законодавства та чи потрібно здійснювати диференціацію між 

формами державної зради? На нашу думку, необхідно умовно поділити позиції 

експертних кіл на дві групи: до першої треба відносити думки правників, які 

переконані в необхідності виокремлення колабораціонізму як форми державної 

зради, а до іншої – тих, що вважають достатність підстав в українському 

законодавстві для притягнення до відповідальності за вчинення такої діяльності. 

Важливим завданням є диференціація цих понять та встановлення 

функціональних зв’язків між ними, тобто чітке розмежування, окремо треба 

звертати увагу на проблемні аспекти.  

Згідно зі ст.111 Кримінального кодексу України,  під державною зрадою 

розуміють «діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду 

суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 

державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога 

в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України» [2]. У свою чергу, називають 

колабораціонізмом переважно діяльність на користь ворога чи окупаційних 

військ, яка охоплює багато проявів. Ймовірно, законодавець намагається 

висвітлити ознаки колабораціонізму, але дисонанс у розумінні понять помітний. 

Очевидно, що зміст ст.111 Кримінального кодексу має не зовсім чіткі 

формулювання, наприклад, «підривна діяльність», адже в цьому дискурсі 
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можна вважати також прояви колабораційної діяльності, зазначені в ст. 

1111. Зважаючи на деталізацію та конкретизацію державної зради в контексті ст. 

1111, державна зрада матиме комплексне значення, а колабораційна діяльність 

набуде значення  її  форми.  

Правозахисники констатують, що доповнення іншими нормами 

Кримінального кодексу протягом березня-травня 2022 року та практика 

застосування положень ст. 1111 ККУ ускладнили та заплутали розмежування 

правопорушень, передбачених ст. 111 («Державна зрада»), ст. 1111 

(«Колабораційна діяльність»), ст. 1112 («Пособництво державі-агресору») і ст. 

4362 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 

російської федерації проти України, глорифікація її учасників») Кримінального 

кодексу України [3]. У зв’язку із вищезауваженим,  для законодавця постає 

черговий виклик – урегулювати та розмежувати норми кримінального права 

таким способом, щоб при їх застосуванні в прикладному аспекті не виникало 

труднощів та суперечностей, а тлумачення повинне бути однозначним, не 

накладати склади кримінальних правопорушень, не змішувати правові норми та 

не зводити до незрозумілих формулювань.  

У рамках розслідування вчинення колабороціонізму вагомим завдання є 

встановлення всіх фактичних обставин, щоб притягнути до кримінальної 

відповідальності справді винних осіб та окреслити дійсну картину злочину, який 

відносять до особливо тяжких. Одним із інструментів одержання інформації про 

ймовірних колаборантів є програма «єВорог», яка функціонує в застосунку 

«Дія», що дозволяє повідомити про осіб, потенційно причетних до співпраці чи 

певним чином допомоги ворожим окупаційним військам. Варто внести ясність 

в контекст застосування цього способу повідомлення про таких осіб: отримані 

дані про них одразу перевіряють працівники Служби безпеки України на 

предмет відповідності, тобто стверджувати на упередженості чи 

неперевіреності фактів не слід, а значить, вони набудуть значення звичайних 
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доказів у справі про притягнення за колабораційну діяльність до кримінальної 

відповідальності. За загальним розумінням, державна зрада вчиняється на 

користь інших держав, а колабораційна діяльність здійснюється в 

інтересах  держави-агресора.  

Що стосується складу кримінального правопорушення, то 

об’єктом злочину колабораціонізму слугують суспільні відносини державного 

значення, тобто з охорони безпеки в межах визнаних кордонів з метою 

уникнення можливої інтервенції  та в самій державі, а також захист від 

посягання на безпосередні ознаки державності, відзначені в ст. 111 КК України, 

зокрема: суверенітет, територіальна цілісність та недоторканності, 

обороноздатність; державна, економічна чи інформаційна безпека країни.  

Об’єктивною стороною постають  діяння вчиненні у формах, вказаних у 

ст. 111 та ст. 1111, при здійсненні будь-якої з них злочин вважається 

закінченим,  віднесений до таких, які мають формальний склад.  

Суб’єкт – переважно громадяни України, які є деліктоздатними, однак 

потрібно відзначити тенденцію затримання іноземних громадян та осіб без 

громадянства для подальшого застосування кримінальної відповідальності. 

Хоча відновлення справедливості в цьому випадку одразу іноді не можливе, 

через переховування осіб на тимчасово непідконтрольних органам державної 

влади України територіях або на території держави-агресора, що ускладнює 

притягнення до кримінальної відповідальності. У цьому разі потрібно залучати 

міжнародно-правові механізми для затримання таких осіб та здійснювати 

екстрадицію до України. В Україні створено Єдиний реєстр колаборантів, який 

включає чотири групи: політики, судді та юристи, медійники  і 

співробітники  правоохоронних органів [4], що дозволить сконцентрувати 

інформацію про ймовірних колаборантів, однак слід пам’ятати про презумпцію 

невинуватості та те, що визначення вчинення або невчинення злочину 
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встановлює виключно суд, тому на це варто звертати увагу при формуванні 

реєстру.  

Мотивами колаборантів (суб’єктивна сторона) є різні фактори та 

чинники, але вони, за загальним правилом, не матимуть значення. Не доцільно 

оминати обставини, що виключають притягнення осіб до кримінальної 

відповідальності. Серед імовірних підстав: крайня необхідність(ст.39 КК) та 

фізичний або психічний примус (ст. 40 КК), тобто тільки з урахуванням всіх 

підстав слід здійснювати встановлення складу злочину, що  в кінцевому 

результаті повинно призвести до справедливого покарання за вищевказані 

злочини. Відповідальний підхід до кваліфікації відповідних діянь – важливе 

завдання для всієї системи правосуддя, а отже, цей процес повинен включати 

комплексний підхід до розгляду правової ситуації, всебічний аналіз всіх 

конкретних обставин, підстав для становлення справедливості.  

Підсумовуючи вищезазначене варто констатувати багатогранність та 

комплексність поняття «колабораціонізм», що дозволяє порівнювати його та 

співставляти з іншими кримінальними правопорушеннями. Можемо 

виокремити два ключові способи протидії колабораційній діяльності, серед 

яких: ознайомлення населення з можливими наслідками від вчинення подібних 

діянь, особливо це актуально для людей, що перебувають на непідконтрольних 

українській владі територіях та притягнення до відповідальності винних осіб, 

що спрямоване на унеможливлення вчинення державних злочинів іншими 

суб’єктами. 
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БОЇ ЗА ЧЕРНІГІВ: ПРО ЦІНУ СВОБОДИ ТА НЕЗЛАМНІСТЬ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

 Відповідно до інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних 

Сил України, ще напередодні 24 лютого 2022 року ворог зосередив угруповання 

військ центрального військового округу рф силами до 16 батальйонних 

тактичних груп та 15 тактичних груп зі складу з’єднань військових частин і 

підрозділів 2-ї, 41-ї армій та 90-ї танкової дивізії в напрямку наступу на 

Сіверський операційний район (Чернігівську й Сумську області) [1, с.5]. Згодом, 

після дати повномасштабного вторгнення російської федерації на територію 

України – атаки країни-агресора з півдня, сходу та півночі, ця інформація 

знайшла своє підтвердження, про що також повідомлялося у засобах масової 

інформації. 

https://zmina.info/articles/yak-ukrayinczyam-na-okupovanyh-terytoriyah-ne-potrapyty-pid-stattyu-pro-kolaboraczionizm/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3455399-v-ukraini-stvorili-reestr-derzzradnikiv-sered-nih-politiki-pravoohoronci-ta-medijniki.html
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 Безпосередньо, під час вторгнення, ворог задіяв сили 36-ї (3 бригади) та 41-

ї армії, які загалом налічували близько 9600 одиниць особового складу, до 320 

танків і 460 бойових броньованих машин. Згодом угруповання було посилене 90-

ю танковою дивізією. Як порівняння, то у військах Оперативного командування 

«Північ» був полк Нацгвардії та дві бригади: 1-ша окрема танкова та 58-ма 

окрема мотопіхотна. Загалом - не більше трьох тисяч осіб. У місті Чернігів на 

позиціях було зосереджено 21 танк. Тобто, ворог переважав у більш ніж 15 разів. 

Росіяни атакували колонами (найбільша з них у довжину становила 34 кілометри) 

із залучанням артилерії, ракетних систем залпового вогню, оперативно-

тактичних ракетних комплексів, літаків для завдання ракетно-бомбових 

ударів [2]. 

Дії противника були спрямовані на швидке захоплення міст Чернігів, Суми, 

вихід у район м. Бровари, Бориспіль для блокування та подальшого оточення 

Києва. До 12 березня 2022 року противник, зазнавши значних втрат у живій силі, 

військовій техніці і маючи проблеми з постачанням матеріально-технічного 

забезпечення, зупинився на рубежі Любеч, Славутич, Коврито, Золотинка, 

Чернігів (неповне оточення), Мена, Ніжин (не дійшли до нього), Браниця, Калита, 

Богданівка, Гоголів (не дійшли до нього), Лукаші, Прилуки (не дійшли до нього), 

Ромни, Недригайлів [1, с.8]. 

 Зупинившись і не досягнувши успіху, ворог почав лютувати, здійснюючи 

військові злочини. Так, з 25 лютого й до відступу від Чернігова, росіяни вели 

цілеспрямоване знищення міста з багатовіковою історією, накриваючи його 

щільним вогнем з усіх наявних засобів. Окупанти, окрім артилерійських систем, 

застосовували оперативно-тактичні ракетні комплекси та авіаційні бомби ФАБ-

500, використання яких заборонено нормами міжнародного права. Унаслідок 

були пошкоджені: дитяча й доросла стоматологічні поліклініки та 

адміністративні будівлі в центрі міста, НУ «Чернігівська політехніка», Музей 

українських старожитностей Тарнавського, ринок «Привокзальний», обласний 
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центр онкології, насосна станція, ТЕЦ; зруйновані: 27/34 шкіл, 37/52 садочків, 5 

ПТУ, готель «Україна», стадіон Гагаріна й бібліотека, храм святителя Феодосія, 

де ховалися люди, численні житлові будівлі. Під час обстрілу з «Градів» загинули 

11 людей в черзі за хлібом, під бомбами – від 100 людей [3]. Чернігів опинився 

на межі гуманітарної катастрофи через порушення, а часом і зникнення водо-

,  тепло-, газо- та електропостачання, а також за відсутності їжі та ліків. У 

результаті місто зруйноване на 70%, за словами міського голови, та на 21% згідно 

аналізу ООН [4]. 

 Також, від агонії ворога, на території області були завдані удари по 

Ніжину, Десні, Новгород-Сіверському та вщент зруйновані села на підступах до 

міста Чернігова, що спричинили загибель понад 90 осіб. Було завдано 

артилерійський удар по евакуаційній колоні, що вибиралася з оточеного міста 

поблизу с. Анисів, як наслідок — розстріляно трьох підлітків. В окупованих селах 

військовими країни-агресора чинилися справжні звірства - сексуальне 

насильство, вбивства, нелюдське поводження, мародерство. Зафіксовано 

свідчення про масовані страти у селах Стара Басань, Старий Биків і Новий Биків, 

в останньому організовано катівню; про концтабір у підвалі школи в с. Ягідне, у 

який зігнали силоміць більше 300 осіб; знущання над цивільними в с. Іванівка; 

тримання жителів с. Нова Басань у підвалах, де на вмовляння жінок випустити їх 

з дітьми, росіяни зав’язали їм очі; та ін [5]. 

 Силами нашої оборони ворога було вибито з території Чернігівської 

області на початку квітня 2022 року. Героїзм та звитяга як цивільних, так і 

військових, без винятку, викликає захоплення, проте біль від втрат залишиться 

назавжди. За оцінкою Чернігівської ОВА ворожі війська зруйнували 8 тисяч 

будівель (90% — житло) та відібрали життя майже у 500 мешканців області, серед 

них — 22 дітей. 
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    Війна триває, прикордоння щодня зазнає обстрілів, часом літають 

російські ракети чи безпілотники, а Захисники України продовжують свою 

роботу. 
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ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Протягом всього часу свого існування людство стикалося з проблемами 

війни та миру, релігійними, соціальними, культурними конфліктами, 

економічними кризами, революціями та в тому числі тероризмом. З кожним 

роком терористичні акти стають більш жорстокими та краще організованими, із 

застосуванням найсучаснішої техніки та зброї, новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. Найбільш загрозливим це явище стало наприкінці 

XX – початку XXI століття. Сучасний тероризм потребує розроблення нових, 

більш дієвих методів протидії, оскільки той алгоритм, який діє зараз, 

неодноразово вже довів свою нездатність забезпечити спокій та безпеку для 

суспільства. Про це свідчать, зокрема, російські терористичні дії на 

території Луганської, Донецької областей та АРК у 2014 році, які 

призвели до затяжного збройного конфлікту та через вісім років 

до повномасштабної війни на всій території України [6].  

Поняття тероризму не стосується диктатури або тоталітаризму, бо 

притаманна тероризму характеристика визначається діями під прикриттям 

суспільного запиту, який, до речі, чудово простежується під час «кримської 

весни» 2014 року, коли росія під виглядом суспільного руху використовувала 

терористичні інструменти для досягнення своєї політичної мети з анексії 

українського півострову. У свій час схожу тактику використовувала фашистська 

Італія (наприклад, вибори 1924 року), гітлерівська Німеччина (наприклад, «ніч 

довгих ножів» або операція «Колібрі») та СРСР [1]. Тому для того, щоб в 
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майбутньому запобігти аналогічним історіям у 1987 році було ухвалено 

Женевську декларацію про тероризм, яка закріпила термін «державний 

тероризм», а також окреслила його характерні ознаки. Відповідно на Женевській 

конференції ООН з питання тероризму визначено як державний тероризм 

наступні явища: 

• доставка державою ядерної зброї на територію інших держав; 

• збройний напад військових сил держави на об&apos;єкти, які створюють 

ризик для цивільного населення, яке проживає в іншій державі; 

• створення та підтримка озброєних загонів найманців, з метою знищення 

суверенітету іншої держави; 

• вбивства і спроби вбивств державних діячів інших держав; 

• продаж зброї, що підтримує продовження регіональних війн і затримує 

політичне вирішення конфліктів; 

• розробка, випробування і розгортання ядерної та космічної зброї, що 

підвищує ймовірність геноциду і екоциду та інше [2]. 

Тероризм не має пояснень та виправдань, які б могли бути прийнятними для 

суспільства. Він має лише страшні наслідки для тих, проти кого відбувається 

терористичний акт та, на жаль, може не мати необхідних наслідків та покарань 

для тих, хто вчиняє цей терор. росія – приклад тероризму з тридцятирічною 

історією. При цьому у світі існує механізм, завдяки якому терористи можуть 

набути офіційного визнання «терорист». 

У квітні 2022 року Верховна Рада України офіційно визнала росію 

державою-терористом. А у травні того ж року терористичною державою росію 

оголосив і Сейм Литви. «Кремлівський режим прагне знищити українську націю, 

тому такі дії повинні бути визнані геноцидом, а росія є державою, що підтримує 

та здійснює тероризм», – йдеться в заяві парламенту Литви [3]. Але визначення 

терміну «держава-терорист» в міжнародному праві поки немає, тому й чітких 

наслідків для росії на міжнародному рівні цей статус не несе. На сьогодні це 

поняття має більше політичне значення, а не юридичне.  
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В світі існує ще один статус, пов’язаний з тероризмом – «держава-спонсор 

тероризму». В серпні 2022 року Сейм Латвії ухвалив саме таке визнання дій рф і 

водночас закликав Євросоюз обмежити видачу віз росіянам. Латвійці пояснили 

це рішення не лише агресією проти України, яка відбувається зараз: «Упродовж 

багатьох років росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та 

організації у різний спосіб — прямо та опосередковано — як найбільший 

постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець у таких справах, 

як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака MH-17», – заявляли тоді 

латвійські парламентарі [3]. 

Отже, «держава-спонсор тероризму» – це міжнародний статус, який 

надається виключно США окремим країнам за підтримку актів міжнародного 

тероризму. Це може зробити виключно Державний секретар, який є частиною 

уряду США і призначається президентом за схваленням Сенату. Тероризмом в 

даному випадку для країни-спонсора вважається сприяння терористичним 

організаціям, вчинення терористичних актів агентами відповідної держави, або 

організація та сприяння кібертероризму. Цей статус тягне за собою юридичні, 

економічні та дипломатичні наслідки [4]. Країна перетворюється на вигнанця на 

всіх основних міжнародних майданчиках, а більшість держав світу не хочуть 

мати які-небудь відносини з такою країною через ризик ускладнити відносин із 

світовим лідером – Сполученими Штатами, а також потрапити під відповідні 

санкції через такі дії. Суто політично будь-яка країна може задекларувати такий 

статус державі, як, наприклад, це зробила Литва, але їхнє законодавство не 

містить пояснень цього поняття та яке покарання за це передбачено. Однак для 

України це неодмінно свідчить про дипломатичну підтримку. Єдина країна, де 

такий статус передбачає конкретні наслідки, зокрема санкційні – США.  

Статус «країна-спонсор тероризму» в цілому складається з обмежень для 

«спонсорів», які перераховані в декількох основних законах. Першим основним 

приписом таких обмеженнь є розділ 620A Закону про іноземну допомогу 1961 
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року з поправками, який забороняє допомогу США для таких країн. Другий – 

розділ 40 Закону про контроль за експортом зброї, який «забороняє експорт, 

кредити, гарантії, іншу фінансову допомогу, ліцензування експорту та 

загальне постачання боєприпасів відповідно до цього закону». Третім виступає 

розділ 1754(c) Закону про експортний контроль від 2018 року – ліцензування та 

контроль. Набір норм, які можуть бути застосовані у вигляді санкцій та 

обмежень, в кожному конкретному випадку унікальний та може доповнюватись 

[4]. 

Актів міжнародного тероризму, які вчиняла та вчиняє наразі російська 

федерація дуже багато. Головним виконавцем терористичних актів є російська 

армія, яка вчиняла тортури та вбивства цивільного населення в Бучі, на території 

Харківської та Херсонської областей, вбила полонених військових в Оленівці, 

завдавала та продовжує завдавати ракетних ударів по цивільним об’єктам. В 

результаті загинули тисячі громадян, серед яких є діти. Російські військові 

застосовували хімічну та термобаричну (вакуумну) зброю проти українських 

військових на Азовсталі під час окупації Маріуполя, іншу заборонену зброю 

(таку як касетні боєприпаси та фосфорні бомби) на інших територіях України, 

також було зафіксовано чимало випадків викрадення людей в Криму, Донбасі, в 

Харківській та Запорізькій областях, які окуповані росіянами. Ще одним 

терористичним агентом росії є ЧВК «Вагнер», члени якої неодноразово вчиняли 

звірські вбивства та застосовували хімічну зброю проти цивільного населення в 

Сирії. За офіційними даними, це угрупування наразі перебуває на тимчасово 

окупованих територіях в Україні та чинить масові тортури проти українців. До 

актів тероризму російської армії можна ще додати звірства в Чеченських війнах, 

розстріли цивільного населення в Грузії. 

Той факт, що путін – терорист, а держава, яку він очолює, є однією з 

найбільш руйнівних сил на планеті, у цивілізованого світу наразі не викликає 

сумнівів. У США вже були спроби визнати росію спонсором тероризму. Так, у 

квітні 2014 року, після анексії українського Криму та початку війни на сході 

України, була створена відповідна петиція. Вже у травні 2022 року, сенат США 
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знову зареєстрував чергову резолюцію про визнання росії державою-спонсором 

тероризму. Пройшовши важкий шлях перемовин та надання відповідних доказів, 

Україна домоглася міжнародного визнання рф країною-терористом. 21 листопада 

Парламентська асамблея НАТО, на щорічній сесії в Мадриді, одноголосно 

ухвалила резолюцію, якою визнала росію державою-терористом. Прийняття цієї 

резолюції засвідчило розуміння парламентарями Асамблеї ключових питань, що 

впливають на безпеку євроатлантичного регіону, і відповідно відображає настрої 

парламентів країн НАТО. А вже за два дні, 23 листопада 2022 року, Резолюцію 

про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, яка 

використовує засоби тероризму, більшістю голосів, підтримав Європейський 

парламент. У своїй Резолюції Європарламент наголосив, що «цілеспрямовані 

напади та звірства, здійснювані російською федерацією проти цивільного 

населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні 

порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права становлять 

акти терору проти українського населення та є воєнними злочинами» [5]. Отже, 

після цієї події росія офіційно займає нішу поряд з іншими державами-

спонсорами тероризму, серед яких, зокрема, Куба, Північна Корея, Іран та Сирія. 

Які ж наслідки це передбачає? Наразі в Євросоюзі немає правової бази для 

визнання країни державою, яка підтримує тероризм, немає також документів, які 

б регламентували санкції щодо держави-спонсора тероризму або якось 

описували правила взаємодії з такими країнами. З цієї причини, на 

жаль, резолюція Європарламенту поки не матиме жодних юридичних наслідків 

для росії. 

Підсумовуючи, можна сказати про те, що зараз для України важливо 

зосередитися на вже наявних правових механізмах, які допоможуть покарати за 

злочини конкретних осіб. Наразі це можна реалізувати за 

допомогою Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Адже у випадку війни, 

яка зараз триває, мова йде про порушення міжнародного права: воєнні злочини, 

злочини проти людяності та геноцид. А ще це прямий злочин агресії та для 
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реалізації справедливості Україні доведеться створювати з міжнародними 

партнерами спеціальний трибунал. 
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CONTINUING TO WORK UNDER OCCUPATION OR 

COLLABORATION:  

IN SEARCH OF A LEGAL BOUNDARIES 

 

In the context of military aggression of the russian federation against Ukraine an 

important role in the national security foundations’ insurance is played to the effective 

collaborative activities’ prevention and counteraction, the criminal responsibility for 

the implementation of which is provided by the Law of Ukraine of 03.03.2022 #2108-

IX "On introducing amendments to some legislative acts criminalizing the collaborative 

activities" [1]. 

For any criminal proceeding, the prerequisite for the commencement of a pre-trial 

investigation is the statement or notification that a criminal offence has been committed 

received by a law enforcement agency. 

If to talk specifically about individuals, this can be a statement from a person, 

either in verbal or in written form, that is transmitted to a particular law enforcement 

agency either by post or personally. And if, for example, under the circumstances it is 

recorded according to the applicant, it is a law enforcement official who makes such a 

recording. 

A statement may be made by an ordinary person who has witnessed an incident or 

by a person who is an injured party, i.e. a natural person who has suffered moral, 

physical or property damage due to a criminal offence. 
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Collaboration is a term in contemporary political usage and is taken rather from 

the political vocabulary. In Ukrainian domestic modern acute realities, it is mainly used 

in two meanings narrow and broad one. 

In a narrow sense, it is a recursive process in which two or more people or 

organizations work together to achieve common goals (e.g. an interesting aspiration 

with a creative nature), through information sharing, learning and consensus building. 

It is more than the overlap of common goals seen in cooperative ventures, but a deep, 

collective determination to achieve a common goal [2]. 

Broadly speaking, the collaboration term has got its negative meaning and is 

associated with understanding of the cooperation of the population or citizens of a state 

with the enemy to the detriment of the invading enemy to the detriment of the state 

itself or its allies and participation in the persecution of the patriots of the country of 

which the collaborator is a citizen. Therefore, it was with its negative meaning that 

collaborationism appeared in domestic legislation with the corresponding formalization 

of protected social relations. 

Nowadays the list of actions that could be considered as collaborating or aiding 

and abetting an aggressor state is quite broad.  

An offence or criminal misdemeanor is considered to be: 1) public objections and 

appeals; 2) holding positions in illegal bodies; 3) organizing elections to illegal bodies; 

4) participation in armed formations; 5) propaganda and implementation of Russian 

educational standards in educational institutions; 6) economic cooperation with the 

aggressor state; 7) participation in political and information events; 8) aiding the 

aggressor state [1]. 

That is, conscious, intentional cooperation with or assistance to the aggressor state 

and the occupying power, public denial of the armed aggression of the russian 

federation and calls to support the enemy and non-recognition of the Ukrainian 

authorities, illegal propaganda and other actions aimed at harming Ukraine have been 

criminalized. 
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Some of the wordings of the Law are rather broad and it is the court practice will 

show what the interpretation of the actions will be. 

With the changes in the legislation, citizens and businesses remaining in the 

temporarily occupied territories have a natural question: will they be criminally liable 

if they continue to operate? This depends on many factors. 

An analysis of the relevant articles of the Criminal Code of Ukraine shows that 

the continued performance of employment duties by an employee does not constitute a 

crime or a criminal offence. 

The 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 

Time of War, as well as its additional protocols, ratified by Ukraine (hereinafter referred 

to as the Convention), also do not contain a general prohibition to continue the work by 

hired employees [3]. 

Therefore, in the absence of indications of the above criminal offences, it would 

not be considered to be a collaborative as well as aiding and abetting activities for a 

citizen to continue to perform the duties imposed on him by the State of Ukraine either 

for ordinary hired workers while doing their normal work duties and obligations in an 

enterprise which is being located under occupation. 

For many people, the ability to work and earn is a matter of their survival. 

Furthermore, life in the occupied territories hasn’t stopped yet, and civilians need 

medical assistance, the maintenance of normal living conditions, the appropriate 

level of infrastructural maintenance, the possibility to buy medicines and food. 

In order not to be later accused of collaboration or aiding and abetting, it is 

important for these people to avoid anti-Ukrainian public statements, calls and 

participation in public events in support of russia and the occupying authorities, 

accepting offers to hold positions in the occupiers&apos; illegal authorities and other 

prohibited actions. 
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Which workers are at risk groups? 

First of all, they are officials and employees of state authorities and administration, 

law enforcement and security agencies, local authorities, as well as employees of 

educational institutions, medics (in certain cases), heads and other authorized persons 

of enterprises, institutions and organizations, persons who intend to occupy positions 

in the institutions of the occupation authorities. 

Collaborationism is not considered if the official continues to clearly exercise his 

authority and instructions of the higher authorities of Ukraine, and does not contribute 

to the seizure of territory and the establishment of "russian peace" by the occupants. 

But under pressure from russia&apos;s armed military, lack of communication 

with the controlled territory and the need to decide here and now, this can be quite 

difficult. Therefore, in order to avoid responsibility, it is important to record the facts 

of coercion by all possible means (photos, videos, written evidence, documents and 

other materials) and report them to the Ukrainian authorities as soon as possible [4]. 

For example, occupation authorities may demand that medics provide medical 

care to the occupiers. The Ministry of Health notes that doctors working in the 

temporarily occupied territories and supporting hospitals will not be considered 

collaborators.  

In its clarification of 26 May 2022 posted on its official website, the Health 

Ministry stresses that only voluntary cooperation with the occupiers and support for the 

occupation regime entail criminal liability. 

Medics continue to be allowed to carry out their duties to save the lives and health 

of citizens and continue to provide medical services under contracts for the provision 

of medical services to the population. 

Doctors are also allowed to use resources handed over by the occupying 

authorities, but only in accordance with Ukrainian law and within the limits stipulated 

by the Convention. In particular, under the Convention, the occupying State is first and 

foremost obliged to provide for the continued medical needs of civilians. Therefore, all 
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medical personnel, resources, equipment, materials and medicines are first of all sent 

to ensure the proper medical care of the civilian population and the continued care of 

the wounded and sick. 

If the representatives of an occupying country compel a medical institution to join 

in the provision of medical care to the occupiers, the Ministry of Health recommends 

to record:  

 the fact that the occupying authorities are forcing the occupying country&apos;s 

representatives to provide medical assistance to the occupier&apos;s representatives; 

 by what means the medical assistance is currently provided to the population in 

the occupied territory (if the involvement of medical institutions in providing assistance 

to the occupiers results in the worsening of the needs of civilians, it is a violation of the 

Geneva Convention by the aggressor country). 
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HATRED LANGUAGE, HOW TO COMBAT IT IN SOCIAL 

NETWORKS 

 

The advance of modern technologies and means of communication has greatly 

impacted the way people interact in their everyday life. Communication is transferring 

to digital environment mostly to social media. Social media websites are becoming for 

people not only places to keep in touch with friends but also to stand up for their views 

and ideas. Realising that communication is not face-to-face, people tend to criticize and 

insult each other easily using nasty messages which they would never say to 

somebody’s face. Thus, the problem of ‘hatred language’ is becoming more and more 

important, which makes the present research actual. 

Despite the fact that there have already been some attempts to study this 

phenomenon, there are still some problems to solve. Firstly, the term ‘hatred language’ 

does not have a universal and comprehensive definition, as well as a single approach to 

its translation into the Ukrainian language. 

The terms ‘hatred language’ and ‘hate speech’ are often equated because they 

have quite similar meanings. Each of them means speech or writing that attacks or 

threatens a particular group of people, especially on the basis of race, religion or sexual 
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orientation. However, there are different approaches to their definition in various 

scientific resources. 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary defines ‘hate speech as “public speech 

that expresses hate or encourages violence towards a person or a group based on 

something such as race, religion, sex, or sexual orientation” [1]. It is mainly associated 

with animosity or disparagement of an individual or a group on account of a group 

characteristic such as race, colour, national origin, sex, disability, religion, or sexual 

orientation. ‘Hatred language’ supposes all forms of expression that spread, incite, 

support or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred 

based on intolerance manifested in the form of aggressive nationalism and 

ethnocentrism, discrimination and hostile attitudes to minorities, immigrants and 

person of foreign origin [2]. It has a broader meaning comparing to ‘hate speech’ as the 

phrase “all forms of expression” suggests not only language and speech, but also 

images, videos or any other forms of activity which can be aggressive or offensive. 

From the legal point of view any kind of hatred may be treated as the violation of human 

rights, and can result in serious problems, including physical violence. Article 4 of the 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

basing on the principles in the Universal Declaration of Human Rights states that “all 

propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of 

one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify 

or promote racial hatred and discrimination in any form” are to be condemned 

[5]. Thus, both terms are related to aggressive forms of expression which aim to spread 

violence, discrimination, offend religious and national feelings, and distort information 

about lives of some or other groups or even nations. ‘Hate speech’ intrinsic properties 

are the kinds of words it uses and the ideas it conveys, while in case of ‘hatred language’ 

a wider range of tools can be used. 

Hate speech is becoming more and more dangerous due to increasing popularity 

of social media and news channels. The Internet and social media contribute to the 
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spread of hate speech because people interact virtually rather than face-to-face. 

Moreover, hateful content, that is posted online, gets more attention and spreads more 

widely. 

When it is public, it influences not only a target audience, but it can incite those 

who witness it. Inciting hatred makes them feel hatred towards others and then express 

hatred themselves, which is equally violent if not more. They subconsciously take the 

wrong side due to group mentality. Fake news on social media is a major way of 

spreading hateful, violent speech. Such type of content, which stems 

from prejudice, fear, and misconceptions leads to increasingly violent discourse, 

resulting in blaming, sweeping generalisations, and paranoia.  

The brightest example of hate speech is the spread of Russian propaganda about 

the war in Ukraine. Propaganda, as it is generally accepted, is the dissemination of facts, 

arguments, rumours, half-truth or lies with the aim to influence public opinion [3]. Long 

before the invasion, media platforms paid too little attention to Russian propaganda. At 

the beginning of the war they were very active in blocking or restricting russian state 

media accounts and strengthening fact checking, but in the course of war the methods 

of propaganda evolved and it adapted to the restrictions introduced. Russian narratives 

and fake news are distributed through individual thought leaders and trolls who operate 

in numerous Telegram channels. Russian disinformation war is regarded as a real 

invasion in the digital space. It has real-life consequences all over the world, as the 

main aim of it is to undermine Ukraine’s support in the world and to influence people 

who have not decided on their own position about the war in Ukraine. Russian official 

and propagandists do not always aim to get people “on board” but they try to sow the 

seeds of doubt – the tactic which makes propaganda more difficult to check and to label 

the facts as untrue [6]. 

As it was stated in the recommendation of the European Parliament, Russian 

disinformation and propaganda must be urgently countered, legally and technically, 

especially in EU candidate and potential candidate countries [4]. The leading experts 
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agree on the idea that media platforms should act more efficiently and develop a more 

proactive approach to the fight against Russian propaganda. Technological companies 

should be more active and remove information which is marked as propaganda or anti-

Ukrainian hatred language on different social media or in YouTube videos, and respond 

to complaints and appeals. They should involve Ukrainian and Russian-speaking 

specialists with local expertise, invest more in non-English resources and take more 

sufficient methods to protect their users against this invasion. 

Democratic countries should unite their efforts to prevent and respond to hate 

speech to protect their societies. In May 2019, the UN Strategy and Plan of Action on 

Hate Speech was approved by the UN Secretary-General in order to raise awareness of 

the potential harm of hate speech and to support governments in responding to and 

addressing hate speech. 

Social media users should follow so called information hygiene; do not spread 

fake news and hatred narratives. In case they have been subjected to hatred language 

on social media, they should inform social media administrators about the inappropriate 

content and make a complaint about the post or even contact the police, if the post or 

message contains direct threats or calls for violence. They can also report to the 

Ombudsperson’s Office, human rights activists or human rights organizations dealing 

with such issues, especially if the response from the administrators and the law-

enforcement bodies was insufficient.  

Thus, all possible measures to combat hate speech should be taken, as it 

undermines social cohesion, encourages discrimination and violence and violates basic 

human rights. 
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THE JUDICIARY AND WAR – INTERCONNECTION AND WHAT TO 

DO WITH THAT? 

 

A full-scale invasion of Ukraine is an excellent example of when the processes of 

reform, reorganization and change are suspended or deliberately hindered by the 

authorities. Therefore, I would like to name the reforms that can most inflict the 

ongoing process of European integration of Ukraine. 

First of all, it is the reform of the High Council of Justice (hereinafter - HCJ).  

The HCJ is a judicial governance body that dismisses and appoints judges, 

punishes them in case of violations by prosecuting them to disciplinary responsibility or 

rather, should do so, since there are cases of failure to bring judges to justice.  

Also, which is important in times of martial law, it gives consent to the detention 

and arrest of collaborators and corrupt officials. 

In March, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted a law that transferred some of 

the powers of the HCJ to the Chief Justice of the Supreme Court or a person performing 

such powers [1]. 

However, the main powers, such as dismissal and appointment of judges, bringing 

them to justice, cannot be transferred to the Head of the Supreme Court without 

amending the Constitution of Ukraine, and therefore, the only solution to the problem 

is resumption of work of the HCJ. 

As practice shows with the recent liquidation of the District Administrative Court 

of Kyiv, which during its activity in every possible way opposed the novelties of the 

legislation. 
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Therefore, in order to prevent this from continuing in the judicial branches of 

power, transparent competitions for the positions of judges with the participation of the 

HCJ should be held, and it should be possible to dismiss or bring to justice in case of 

any violation.  Nota bene: At the time of writing, the new line-up has not been chosen 

yet. 

Currently, the ice has started breaking up and there have been changes in this 

direction, but the situation should be monitored further. 

The next reform, which is no less important, is the creation of military justice 

system in a country where hostilities are ongoing. 

Military Justice is a system of law enforcement bodies in the military.  

For example, there are pre-trial investigation bodies, courts and prosecutor&apos;s 

offices that deal with civilian cases, and military justice is the same system of bodies, 

however, which deals exclusively with military affairs and cases related to the military. 

This is a specific area with specialized knowledge.  

And of course, a military can be understood by another military and not by a 

civilian judge. 

An excellent solution to this problem would be the creation of a military police in 

the armed forces on the basis of the existing military law enforcement service, which 

would pursue a policy of legal support for the defense of the state.  

The military police would include units that would protect the rights of military 

and their families.  

This can be done by considering complaints, applications, appeals, etc. to prevent 

such violations, which would give the military a sense of peace and gratitude that the 

state remembers and supports them in every possible way. 

Of course, it is also the establishment of a military court, which would include 

judges who have the status of military personnel or military training, and who have the 

right approach, without the possibility of harm. 
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And finally, there would be a military prosecutor&apos;s office, whose prosecutor 

would also be a military.  

This prosecutor&apos;s office would supervise the military police, provide public 

prosecution in criminal proceedings in military courts and carry out procedural 

guidance, public prosecution. 

Thus, Military justice is a separate legal system that applies to members of the 

armed forces and, in some cases, to civilians. The main purpose of military justice is to 

maintain discipline and order in the armed forces [2, p. 10]. 

Military Justice is an important system of bodies, widespread in the non-

combatant countries of the European Union and NATO. 

For Ukraine, as a country that has a constant threat of losing its statehood and is 

engaged in hostilities, military justice is an important system that would contribute to 

national security. 

The third reform within this issue is the regulation of the competitive selection of 

candidates for the position of judges of the Constitutional Court of Ukraine (hereinafter 

- the CCU). 

The reform of the CCU is one of the reforms that Ukraine must implement in order 

to become a candidate country for EU membership.  

The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the draft law № 7662, which proposes 

to create a unified procedure for the selection of judges to the CCU and to establish an 

advisory group of experts [3].  

This draft law is a cause for concern, as the Advisory Group of Experts is to play 

a major role in the competition for the positions of judges.  

Half of the members of this group are delegated by the authorities, which will 

allow to control this process politically, and the other half are international experts. 

Thus, an excellent solution to prevent the usurpation of the judiciary would be to 

appoint a seventh member of the group of experts, which would allow to have an 
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advantage together with international experts and would give the opportunity to make 

decisions and block directly political ones. 

To sum up, Ukraine and its judiciary is still on the way, where key law principles 

will be observed and we need to spectate over this process and prevent repetitions of 

what happened with DACK. 
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