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ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛиВОСТІ 
ОБ’ЄДНАНОї ТЕРиТОРІАЛьНОї ГРОМАДи В УКРАїНІ

У статті проаналізовано поняття «територіальна громада», також була зроблена спроба щодо 
тлумачення поняття «об’єднана територіальна громада». Вдалося виокремити таку проблему, 
як відсутність законодавчого тлумачення цього поняття, та вказано на важливість його наявно-
сті задля недопущення помилкових тверджень у майбутньому.
Досліджено характерні особливості та принципи об’єднаних територіальних громад. До ос-
новних принципів віднесено: добровільність, прозорість та відкритість, конституційність та за-
конність, економічну ефективність, державну підтримку, повсюдність місцевого самоврядування 
та відповідальність. 
Охарактеризовано етапи процесу об’єднання територіальних громад, до яких належать: ініціювання 
добровільного об’єднання; громадського обговорення пропозиції добровільного об’єднання; прийняття 
радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання та делегування представника для розроб-
ки проєкту рішення про добровільне об’єднання; прийняття радою рішення про схвалення проєкту рі-
шення про добровільне об’єднання; подання рішення до обласної державної адміністрації для надання 
висновку щодо відповідності цього проєкту Конституції та законам України; розпорядження голови 
обласної державної адміністрації щодо відповідності цього проєкту Конституції та законам Украї-
ни; прийняття радами рішення про добровільне об’єднання територіальних громад. 
Було визначено особливості та характерні ознаки територіальних громад в країнах Європи: Рес-
публіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина. Під час аналізу вдалося визначити, що 
в Україні, Польщі та Німеччині є такі спільні риси, як добровільність об’єднання територіальних 
громад та розширення та конкретизація сфери діяльності органів місцевого самоврядування. Тоб-
то на основі вище викладеного можемо зазначити, що реформа децентралізації в Україні розвива-
ється саме за європейським зразком. 
Ключові слова: територіальна громада, об’єднана територіальна громада, добровільність,  
місцеве самоврядування, народовладдя, законність.

Постановка проблеми. З 2014 року вступила в дію, 
а з 2015 року в Україні почала впроваджуватися рефор-
ма децентралізації, яка мала на меті створення ефектив-
ного місцевого самоврядування, що дасть можливість 
покращити інститут прямого народовладдя, а також до-
поможе нам на шляху вступу України в Європейський 
Союз, позаяк сам процес децентралізації є досить уко-
ріненим та популярним явищем серед країн Європи 
і, зокрема, повністю регламентований Європейською 
хартією місцевого самоврядування. Варто розуміти, що 
не всі громадяни України досконало розуміють систему 
створення ОТГ, а також засади їхньої діяльності, тому 
у нашій роботі ми хочемо дослідити та охарактеризу-

вати особливості ОТГ в Україні, а також порівняти їх 
з іншими європейськими державами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибра-
на тема нашого дослідження є актуальною, достатньо 
науковців зосередили увагу на вивченні цього питання, 
зокрема М. Гайдар, С. Потапенко, М. Крат, О. Софій, 
О. Колодій та інші. Зазначимо, що для більш повного 
розкриття теми ми аналізували офіційні законодавчі 
джерела, зокрема Конституцію України, ЗУ «Про місце-
ве самоврядування», ЗУ «Про об’єднані територіальні 
громади», також нами було проаналізовано інші норма-
тивно-правові акти, зокрема це Конституція Республіки 
Польща.
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Мета цієї статті – дослідити та проаналізувати ха-
рактерні особливості об’єднаної територіальної грома-
ди; проаналізувати поняття та характерні ознаки об’єд-
наної територіальної громади, здійснити аналіз методів 
та способів їх об’єднання, а також провести порівняль-
ну характеристику з іншими країнами.

Виклад основного матеріалу. Вибрана тема нашого 
дослідження напряму торкається поняття «територіальна 
громада», тому для кращого оперування інформацією про-
понуємо спочатку дослідити визначення цього терміна.

Якщо говорити про законодавче визначення поняття 
«територіальна громада», то маємо таке: Закон України 
«Про місцеве самоврядування» визначає територіаль-
ну громаду як жителі, об’єднані постійним проживан-
ням у межах села, селища, міста, що є самостійними  
адміністративно-територіальними одиницями, або  
добровільне об’єднання жителів кількох сіл, се-
лищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр  
[1, ст. 1]. Отже, в українському законодавстві сфор-
мульована дефініція «територіальна громада», що дає 
можливість чітко розуміти такий інститут.

Дещо інша ситуація із поняттям «об’єднана тери-
торіальна громада». Здійснивши аналіз нормативної 
бази щодо досліджуваного нами інституту, ми дійш-
ли висновку, що відсутнє його чітке визначення. ЗУ 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
не містить пряме визначення об’єднаної територіаль-
ної громади, в ньому наявні лише декілька положень, 
за якими це визначення можна навести і згенерувати 
самостійно, зокрема: ст. 3 вказує, що об’єднана тери-
торіальна громада, адміністративним центром якої ви-
значено місто, є міською територіальною громадою, 
центром якої визначено селище – селищною, центром 
якої визначено село – сільською [2, ст. 3]; ст. 4 зазначає, 
що добровільне об’єднання територіальних громад не 
призводить до зміни статусу населених пунктів як сіль-
ської чи міської місцевості [2, ст. 4]. 

 М. Гайдар у своїй праці «До питання поняття об’єд-
наної територіальної громади в Україні» також виділяє 
цю проблему і пояснює це тим, що термін «об’єднан-
ня територіальних громад» фігурує у більшості нор-
мативно-правових актів, які були прийняті у зв’язку із 
запровадженням реформи децентралізації, однак ані 
законодавчого, ані єдиного доктринального підходу до 
визначення терміна «об’єднана територіальна громада» 
досі не вироблено [3, с. 88].

Отже, з вищесказаного виникає проблема у єдиному 
трактуванні поняття «об’єднана територіальна громада», 
адже законодавчо визначеного поняття цьому терміна немає.

Варто звернути увагу на зміст Конституції України, 
зокрема ст. 140, в якій зазначено, що місцеве самовря-
дування є правом територіальної громади – жителів 
села чи добровільного об’єднання у сільську громаду 
жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення в межах Конститу-
ції і законів України [4, ст. 140]. Тобто можемо зробити 
висновок, що об’єднання територіальних громад дозво-
лено на конституційному рівні і віднести це до особли-
востей їх об’єднання.

Якщо ж розбирати об’єднання територіальних гро-
мад детальніше, то неможливо не зазначити про прин-
ципи, на яких воно базується, зокрема це: 

– принцип добровільності, тобто примусового 
об’єднання не повинно і не може бути; 

– принцип прозорості та відкритості, який сприяє 
взаємодії громадян та органів місцевого самоврядуван-
ня щодо об’єднання; 

– принцип конституційності та законності, тобто 
бачимо і конституційне визначення об’єднання – це 
ст. 140, а також спеціальні нормативно-правові акти – 
ЗУ «Про місцеве самоврядування» та ЗУ «Про об’єдна-
ні територіальні громади»; 

– принцип економічної ефективності, який сприяє 
спільній роботі влади, бізнесу та громадян, мета якої – 
створення економічного потенціалу територіальної гро-
мади, покращення економічного майбутнього і підви-
щення якості життя населення;

– принцип державної підтримки означає, що дер-
жава здійснює всебічну підтримку в об’єднанні терито-
ріальних громад; 

– принцип повсюдності місцевого самоврядування 
означає, що юрисдикція органів місцевого самовряду-
вання поширюється на всю територію відповідної тери-
торіальної громади; 

– принцип відповідальності, за яким органи місце-
вого самоврядування та їх посадові особи несуть відпо-
відальність перед громадою.

Законодавство України визначає перелік таких особли-
востей добровільного об’єднання територіальних громад: 

1) у складі об’єднаної територіальної громади не 
може існувати іншої територіальної громади, яка має 
свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має 
бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної гро-
мади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад 
територіальних громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути роз-
ташована в межах території Автономної Республіки 
Крим, однієї області;

4) у разі прийняття рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад беруться до уваги 
історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинни-
ки, що впливають на соціально-економічний розвиток 
об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що нада-
ються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть 
бути нижчими, ніж до об’єднання;

6) об’єднання територіальних громад здійснюється 
відповідно до перспективних планів формування терито-
рій громад Автономної Республіки Крим, області [2, ст. 4].

Якщо ж досліджувати суб’єктів об’єднаних терито-
ріальних громад, то є важлива вимога – територіальна 
наближеність, тобто, іншими словами, це мають бути 
сусідні територіальні громади сіл, селищ та міст. 

Об’єднання територіальних громад здійснюєть-
ся відповідно до Методики формування спроможних 
територіальних громад та складається з таких етапів, 
як: ініціювання добровільного об’єднання; громадське 
обговорення пропозиції добровільного об’єднання; 
прийняття радою рішення про надання згоди на добро-
вільне об’єднання та делегування представника для 
розробки проєкту рішення про добровільне об’єднан-
ня; прийняття радою рішення про схвалення проєкту 
рішення про добровільне об’єднання; подання рішення 
до обласної державної адміністрації для надання вис-
новку щодо відповідності цього проєкту Конституції 
та законам України; розпорядження голови обласної 
державної адміністрації щодо відповідності цього про-
єкту Конституції та законам України; прийняття радами 
рішення про добровільне об’єднання територіальних 
громад. Тобто відповідно до Закону процес добро-
вільного об’єднання територіальних громад обов’яз-
ково відбувається за активної участі місцевих жителів 
та з їхньої добровільної згоди [5, с. 50]. 
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ОТГ вважається утвореною з дня набрання чинності 
рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добро-
вільне об’єднання територіальних громад. Юридично 
під час прийняття радою, яка виступила з ініціативою 
добровільного об’єднання, рішення про утворення ОТГ 
одночасно з утворенням відбувається передача майна, 
прав та обов’язків територіальних громад до ОТГ, яка ви-
знається їх правонаступником. Члени ОТГ є платниками 
місцевих податків і зборів до її бюджету. Звідси можна 
дійти висновку, що по суті ОТГ являє собою «федера-
цію» територіальних громад з об’єднанням їхнього май-
на, прав та обов’язків. У межах своєї території ОТГ та її 
органи отримують всю повноту повноважень щодо ре-
гулювання земельних відносин, а також їм передаються 
земельні ділянки державної власності сільськогосподар-
ського призначення, проте постає питання щодо містобу-
дівної або землевпорядної документації [6]. 

Що стосується створення ОТГ за кордоном, то мо-
жемо розглянути це явище на прикладі Польщі. Голов-
ним нормативно-правовим документом, що регламен-
тує реформу децентралізації, є Конституція Республіки 
Польща від 1997 року, в якій зазначається, що терито-
ріальний устрій Польщі гарантує децентралізацію пу-
блічної влади. Устрій самоврядування не є ієрархічним. 
Структури самоврядування мають доповнюватись, а не 
взаємно накладатись. Ані повітове, ні воєводське само-
врядування не здійснюють нагляду над ґмінним само-
врядуванням [7, ст. 15].

Відразу зазначимо, що адміністративно-територі-
альний устрій України та Республіки Польща є дещо 
схожим і має систему, що складається з трьох рівнів: 

– воєводство сміливо можна ототожнювати з по-
няттям область;

– повіт – це адміністративно-територіальна одини-
ця, яка в Україні має назву район;

– ґміна – базова одиниця, яка включає у себе один або 
ж декілька населених пунктів, тобто як наша громада.

Базовий рівень самоврядування – ґміни. Компетен-
ції ґміни – всі публічні завдання, не передбачені для ін-
ших суб’єктів; задоволення колективних потреб спіль-
ноти; виконання завдань, делегованих центральним 
урядом [8].

Другий рівень самоврядування – повіт. На відміну 
від ґміни, повіт виконує ті публічні завдання, які надані 
йому законами. Повіт, як і ґміна, є юридичною особою, 
і його самостійність підлягає судовому захисту. Повіт 
виконує те, чого ґміна виконати не може. Повіт не має 
жодних контрольних або керівних повноважень щодо 
ґміни [8].

Третій рівень місцевого самоврядування – воєвод-
ство. Реалізує регіональні інтереси держави.

Закон затверджує самостійність і власну юрисдик-
цію воєводства як одиниці самоврядування, а також ду-
алістичну модель управління воєводством двома окре-
мими структурами:

– виконавчий орган регіонального самоврядування 
на чолі з маршалом;

– урядова адміністрація на чолі з воєводою.
Основне поле діяльності: економічний розвиток, 

міжнародна економічна співпраця, стимулювання рин-
кової конкуренції та інновацій, розвиток національної 
та локальної свідомості. Воєводство відповідальне за 
створення стратегії розвитку регіону та проведення 
регіональної політики, яка складається із забезпечен-
ня умов економічного розвитку, розбудови соціальної 
і технічної інфраструктури, пошуку і поєднання пу-
блічних та приватних коштів, підтримки освіти й науки, 

забезпечення співпраці між наукою й промисловістю, 
охорони природи й культурної спадщини [8].

Досвід взаємодії державної влади й місцевого само-
врядування в Німеччині (ФРН) є прикладом реалізації 
континентальної системи місцевого самоврядування 
в країні з федеративним устроєм, де органи місцевого 
самоврядування мають широку компетентність і значну 
незалежність від державних органів. Правовий статус 
органів місцевого самоврядування у Федеративній Рес-
публіці Німеччини, порядок їх утворення і функціону-
вання визначаються насамперед конституціями та зако-
нодавством окремих земель. Основний закон ФРН від 
1949 року закріплює, що територіальними одиницями 
у ФРН є землі, округи та громади. 

Територія Німеччини поділена на 16 земель. Землі 
Німеччини поділяються на більше ніж 50 округів. Ок-
руги – на райони та міста, які мають статус районів (їх 
близько 630). Райони поділяються на громади, причому 
багато міст мають статус громад. Загалом у країні на-
лічується 90% сільських громад і 10 – міських (разом 
8 590 громад) [9, с. 131].

У Німеччині є 5 різних органів організації влади на 
місцях, але фактично в Німеччині функціонує чотири 
таких моделі, як: 

1) південнонімецька модель (землі – Баварія, Саксо-
нія, Баден-Вюртенберг): самоврядування здійснюється 
через представницький орган (раду) і бургомістра, які 
вибираються населенням громади. Бургомістр є го-
ловою виконавчого комітету та водночас головою цієї 
ради. Він має досить сильні позиції у системі місцевого 
самоврядування, оскільки здебільшого без погодження 
з радою вирішує кадрові питання, володіє суттєвими 
правами у фінансово-бюджетній сфері;

2) північнонімецька модель (землі – Нижня Саксо-
нія, Північна Рейн-Вестфалія): представницький орган 
(рада) вибирає директора громади, який є главою вико-
навчої влади і формує свій виконавчий орган;

3) модель рада-бургомістр (землі Рейнланд – Пфальц, 
Саар, сільські громади землі Шлезвіг-Гольштейн): ви-
борний представницький орган (рада громади чи місь-
ка рада) вибирає бургомістра, який має досить широку 
компетенцію, одноосібно вирішуючи багато важливих 
питань громади;

4) рада-магістратура (земля Гессен, земля-місто Гам-
бург): виборний представницький орган (рада) вибирає го-
лову ради і формує з числа професійних управлінців свій 
колегіальний виконавчий орган (магістратуру) [9, c. 132].

Якщо ж говорити про те, як саме ці моделі форму-
ються та на основі чого впроваджуються, то тут дуже 
чітко висвітлюється принцип добровільності, тобто 
саме населення тієї чи іншої громади здатне вирішува-
ти, яку модель організації місцевої влади вони хочуть 
бачити у своїй громаді та який тип публічної влади є ха-
рактерним для їхньої громади. 

Тобто, дослідивши об’єднані територіальні громади 
в Україні, Польщі та Німеччині, можемо відразу назвати 
головну спільну рису – добровільність, тобто, іншими 
словами, це розвиток безпосередньо інституту прямо-
го народовладдя, а також розширення та конкретизація 
сфери діяльності для органів місцевого самоврядуван-
ня та їх посадових осіб. Також ми можемо ствердити, 
що й інші принципи, на яких базується діяльність ОТГ 
в Україні, простежуються і в Польщі, і в Німеччині.

Висновки. Отже, підсумовуючи, зазначимо, що за-
конодавець чітко розкриває поняття «територіальна 
громада» як жителі, об’єднані постійним проживанням 
у межах села, селища, міста, що є самостійними адміні-
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стративно-територіальними одиницями, або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають 
єдиний адміністративний центр. Що стосується поняття 
«об’єднані територіальні громади», то є плюралістичний 
підхід і сторони науковців, але законодавством Украї-
ни чітко не передбачено тлумачення цього поняття. На 
нашу думку, найбільш вдалим є таке визначення поняття 
«об’єднані територіальні громади» – це вид громад, які 
утворювалися в Україні під час реформи децентраліза-
ції у 2015–2020 роках шляхом добровільного об’єднання 
суміжних територіальних громад сіл, селищ, міст (відпо-
відних сільських, селищних та міських рад). 

Закріплені основні принципи об’єднання територі-
альних громад, серед яких найважливішим є принцип 
добровільності, який вказує саме на розвиток прямого 
народовладдя. Також є ще інші принципи, зокрема: прин-

цип прозорості та відкритості; принцип конституцій-
ності та законності; принцип економічної ефективності; 
принцип державної підтримки; принцип повсюдності 
місцевого самоврядування; принцип відповідальності. 

Позаяк реформа децентралізації є важливим кроком 
на шляху вступу України в Європейський Союз, то було 
досліджено та проведено паралелі щодо створення ОТГ 
у країнах Європи, а саме у Польщі та Німеччині. Відра-
зу варто зазначити, що модель децентралізації в Україні 
є майже ідентичною з моделлю в Республіці Польща, 
що ж стосується Німеччини, то маємо важливі спільні 
риси: добровільність об’єднання територіальних гро-
мад та розширення та конкретизацію сфери діяльності 
органів місцевого самоврядування, що ж стосується 
відмінних рис – наявність у ФРН чотирьох моделей міс-
цевого самоврядування. 
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ConCepts and ChaRaCteRIstIC featuRes 
of the unIted teRRItoRIal CoMMunIty

The article analyzed the concept of “territorial community” and asked the legislator about the interpretation 
of the concept of “united territorial community” on the basis of which it was possible to identify such a problem as 
the absence of a legislative interpretation of this concept, and indicated the importance of its availability in order to prevent 
false statements in the future.

In our work, the characteristic features of united territorial communities are investigated, the features include: 
voluntariness, transparency and openness, constitutionality and legality, economic efficiency, state support, ubiquity 
of local self-government and accountability. 

We also decided to get acquainted with the main stages of the process of uniting the territorial communities to which belong: 
initiating a voluntary association; public discussion of the voluntary association proposal; adoption by the council of a decision 
to grant consent to voluntary unification and delegation of a representative to develop a draft decision on voluntary unification; 
accepting by government decision on voluntary association; submitting a decision to the regional state administration to provide 
an opinion on the compliance of this project with the Constitution and laws of Ukraine; the prescript of the head of the regional 
state administration regarding compliance of this project with the Constitution and laws of Ukraine; adoption by the councils 
of a decision on the voluntary association of territorial communities. 

Also, reflecting on the fact that Ukraine wants to join the European Union, it was necessary to determine the peculiarities 
and characteristic features of territorial communities in the European countries of the Republic of Poland and the Federal 
Republic of Germany. During the analysis, it was possible to determine that Ukraine, Poland and Germany have such 
common features as the voluntary association of territorial communities and the expansion and specification of the sphere 
of activity of local government. On the basis of the above, we can note that the decentralization reform in Ukraine is 
developing precisely according to the European model. 

Key words: territorial community, united territorial community, voluntariness, local self-government, people’s rule, legality.
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АНАЛІЗ ПРАВОВиХ ФОРМ РОБОТи ОРГАНІЗАЦІї ОБ’ЄДНАНиХ НАЦІЙ 
У СФЕРІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

У статті здійснено комплексний аналіз правових форм роботи Організації Об’єднаних Націй у сфе-
рі перехідного правосуддя. Досліджено такі правові форми роботи Організації Об’єднаних Націй 
у сфері перехідного правосуддя: 1) створення трибуналів Організації Об’єднаних Націй у посткон-
фліктних державах; 2) сприяння в укладенні мирних угод сторонами конфлікту; 3) представництво 
на місцях задля допомоги державам у виробленні стратегій перехідного періоду; 4) захист окремих 
категорій жертв конфлікту (дітей, жінок, цивільних осіб); 5) забезпечення права на відшкодування; 
6) створення тимчасових адміністрацій Організації Об’єднаних Націй; 7) надання допомоги в реін-
теграції відчужених членів спільнот; 8) сприяння в документуванні порушень прав людини та на-
сильства в постконфліктних державах. Автор систематизує такі особливості досліджених пра-
вових форм, як взаємозалежність і взаємозумовленість, одновекторність та цілеспрямованість, 
організаційно-правове втілення, безпосередній зв’язок з акторами та національним контекстом. 
Усі досліджені правові форми роботи Організації Об’єднаних Націй у сфері перехідного правосуддя 
автор поділяє на три групи: а) постконфліктні (їх реалізація відбувається в умовах, коли перехідні 
процеси вже почалися та є певні мирні домовленості між сторонами конфлікту, хоча іноді вони до-
сить крихкі); б) доконфліктні (реалізуються перед початком активної фази конфлікту з метою міні-
мізувати її виникнення або максимально її відтягнути в часі та полягають у роботі із чинниками, які 
можуть призвести до ескалації і подальшого розвитку протистояння); в) супутні (застосовуються 
у процесі конфлікту для вирішення першочергових завдань перехідного правосуддя та пов’язані з ви-
рішенням невідкладних завдань в інтересах окремих цільових груп).
Ключові слова: захист прав людини, міжнародно-правові акти, напрями та принципи, Організа-
ція Об’єднаних Націй, правові форми роботи, постконфліктний розвиток, перехідне правосуддя, 
соціальні потрясіння.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Механізми перехідного правосуддя, які 
сьогодні реалізуються в Україні, значною мірою зале-
жать від правових форм роботи Організації Об’єдна-
них Націй (далі – ООН) в умовах перехідних процесів. 
Останні дають можливість не лише прискорити процес 
світобудування, а й розширити функціональні можли-
вості національних інституцій, які задіяні у цьому про-
цесі. Сьогодні дається взнаки відсутність комплексних 
наукових праць, у яких розкривається сутність моделі 
перехідного правосуддя, зокрема й положення щодо 
ролі ООН у процесі постконфліктного розвитку держав, 
яка гальмує перехідні процеси в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій із теми, 
виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується стаття. Питання пра-
вового статусу та мандату Організації Об’єднаних На-
цій у різні часи вивчали Астрід Джамар, Крістін Белл, 
Роджер Бартельс, Елізабет Баумгартнер, Матс Бердал, 
Марія Жоао Карапету, Емі Скотт, Кетрін Тернер, Гре-
горі Таунсенд, Роберт Форстер та інші вчені. Однак 
спеціальних досліджень правових форм роботи ООН 
в умовах постконфліктного розвитку держав у вітчиз-
няній науці не проводилося, що вказує на актуальність 
вибраної теми дослідження.

Формування цілей статті. Метою розвідки є комп-
лексний теоретико-правовий аналіз окремих правових 
форм роботи Організації Об’єднаних Націй у сфері пе-
рехідного правосуддя.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Про-
понуємо охарактеризувати правові форми роботи ООН 
у сфері перехідного правосуддя з опертям на відповідні 
міжнародно-правові акти, що дасть змогу одночасно вирі-
шити два питання: проаналізувати сутність окремих пра-
вових форм та ознайомитися з установчими документами 
ООН, на яких базується робота її структурних утворень.

Спочатку розглянемо створення трибуналів ООН 
у постконфліктних державах. У Доповіді Генерального 
секретаря ООН від 23 серпня 2004 р. зазначається, що 
практика створення трибуналів в окремих випадках до-
помагає в пошуках справедливості та дає жертвам кон-
флікту надію на невідворотність покарання для винних 
осіб. Однак у цій доповіді зауважено, що національна 
система правосуддя повинна бути первинним засобом 
забезпечення відповідальності. Лише в тих випадках, 
коли такої можливості немає, зростає роль міжнарод-
ної спільноти. Створення трибуналів ООН відбувається 
з метою забезпечення відповідальності за серйозні по-
рушення міжнародних стандартів прав людини та норм 
міжнародного гуманітарного права [1].
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Зарубіжні вчені схильні вважати, що практика між-
народних трибуналів не дає змогу запобігати виникнен-
ню конфліктів у майбутньому. Тобто вона є своєрідним 
засобом інституційної підтримки зруйнованої конфлік-
том національної системи правосуддя [2, с. 330]. Клю-
чова проблема цієї правової форми ООН, на думку Ро-
джера Бартельса, полягає у складності розмежування 
категорій «міжнародний» і «неміжнародний» збройний 
конфлікт. Також проблеми виникають щодо вирішення 
іншого питання, а саме забезпечення кримінального 
переслідування на постконфліктному етапі (коли сам 
конфлікт уже закінчився) або ж коли конфлікт триває 
та вже мають місце насильство і злочини [3, с. 668].

Розглянемо питання сприяння в укладенні мирних 
угод сторонами конфлікту. У листі Постійного пред-
ставника Бельгії в ООН від 4 лютого 2019 р. на ім’я Ге-
нерального секретаря ООН зазначено, що участь пред-
ставників ООН у процесах укладення мирних угод 
між сторонами конфлікту значно активізувалася, адже 
це стосується важливих ініціатив у межах перехідного 
правосуддя, які спрямовані на примирення та неповто-
рення конфлікту в майбутньому [4]. У доповіді Спеці-
ального доповідача з питання сприяння встановленню 
істини, правосуддю, покаранню та гарантіям неповто-
рення від 7 вересня 2015 р. зазначено, що мирні угоди 
необхідні для визначення держави на конституційному 
рівні. Зокрема, це стосується форми правління, яка по-
винна гарантувати дотримання міжнародних стандартів 
прав людини, а також право участі громадянського су-
спільства в управлінні державою [5].

Певний зв’язок конституцій та мирних угод розкри-
вається в науковій праці Кетрін Тернер, яка стверджує, 
що конституції та мирні угоди прагнуть встановити мир 
на національному рівні. Ці два документи можуть мати 
різну природу й характер, проте в постконфліктних си-
туаціях вони часто поєднуються, а іноді взаємозамінні. 
Як приклад науковець наводить Конституцію Південної 
Африки, Дарфурську мирну угоду та Непальську все-
осяжну мирну угоду, які у схожий спосіб регулюють 
і захищають економічні, соціальні та культурні права, 
виконуючи в результаті однакову функцію [6, с. 45]. 
Марія Жоао Карапету дещо уточнює поєднання консти-
туцій та мирних угод. Вона вважає, що за допомогою 
останніх вирішуються досить важливі проблеми пост-
конфліктного розвитку: звільнення політв’язнів, повер-
нення переміщених осіб, залучення правопорушників 
до пошуку правди й примирення [7]. Астрід Джамар 
та Крістін Белл називають дуже важливу ознаку мир-
них угод у межах перехідного правосуддя – здатність 
поєднувати антагоністичні форми, які супроводжують 
суспільний перехід, наприклад амністію та притягнен-
ня винних до відповідальності (у мирних угодах визна-
чаються підстави амністії, а також передумови посла-
блення санкцій, які не пов’язані з вчиненням тяжких 
злочинів) [8, с. 43].

Далі варто проаналізувати питання представництва 
на місцях задля допомоги державам у виробленні стра-
тегій перехідного періоду. З приводу цієї форми роботи 
ООН у сфері перехідного правосуддя Емі Скотт зазна-
чає, що представництво на місцях дає змогу подолати 
інституційні розбіжності в поглядах сторін конфлікту. 
Потенціал цієї форми може використовуватися для під-
вищення узгодженості міжнародних зусиль із розбудо-
ви миру. Зрештою, держава отримає стратегію перехід-
ного правосуддя, яка унеможливить ризик повернення 
країни до конфлікту [9, с. 16]. Матс Бердал наголошує 
на тому, що в досліджуваній правовій формі роботи 

ООН у сфері перехідного правосуддя розкривається ар-
хітектура миротворчості, яка скерована на реагування 
місій на події на місцях. Це покращує постконфліктні 
наслідки та дає можливість викорінювати практику на-
сильства й порушення прав людини, а також виходити 
на етап сталого розвитку [10, с. 370].

Обговоримо забезпечення права на відшкодуван-
ня. У межах реалізації зазначеної форми роботи ООН 
у сфері перехідного правосуддя досить важливо з’ясу-
вати, чи був прямий і безперервний причинно-наслідко-
вий зв’язок між понесеною втратою та протиправним 
діянням, тобто конфліктом. У цьому випадку йдеться не 
тільки про порушення норм міжнародного гуманітарно-
го права (jus in bello), варто враховувати збитки внаслі-
док jus ad bellum, тобто ведення активних бойових дій 
[11, с. 606]. Реалізація зазначеної форми відбувається 
за рахунок компенсаційних комісій ООН, які фактично 
наділені інноваційними функціями та мають унікальну 
методологію. Базовим документом, який визначає сут-
ність цієї правової форми роботи ООН, є Основні прин-
ципи та вказівки щодо права на захист і відшкодування 
для жертв грубих порушень міжнародного права прав 
людини та серйозних порушень міжнародного гумані-
тарного права від 21 березня 2006 р. [12].

Грегорі Таунсенд щодо цієї правової форми роботи 
ООН у сфері перехідного правосуддя зазначає, що вона 
беззаперечно встановила новий стандарт для установ 
постконфліктної компенсації. Успіх її реалізації по-
яснюється позитивним політичним контекстом, який 
сприяє ефективному відшкодуванню шкоди, завданої 
жертвам конфлікту [13, с. 344].

Проаналізуємо захист окремих категорій жертв 
конфлікту. У постконфліктних державах завжди будуть 
категорії жертв, які мають індивідуальний міжнарод-
но-правовий статус та вимагають особливих гарантій 
захисту. Формування таких категорій може відбуватися 
за різними ознаками. З огляду на це ООН передбачила 
механізми правового захисту окремих груп постражда-
лих, які є вузькоспрямованими та орієнтуються на на-
слідки порушення прав постраждалих, фіксацію таких 
правопорушень, а також створення умов для відшкоду-
вання моральної і майнової шкоди. Для прикладу візь-
мемо жертв катувань, які в умовах перехідного періоду 
вимагають особливого підходу на етапах як докумен-
тування випадків катувань та жорстокого поводження, 
так і реабілітації. Усі зазначені аспекти врегульовані 
окремою Резолюцією Ради з прав людини від 12 квітня 
2013 р., у якій наголошено на тому, що жертви катувань, 
гендерного чи сексуального насильства повинні брати 
безпосередню участь у процедурах відновлення прав-
ди (визначення винних у насильстві осіб) та відшкоду-
ванні шкоди. Причому участь повинна ґрунтуватися на 
принципі недопущення отримання жертвами катувань 
повторної психологічної травми [14].

Реалізація зазначеної правової форми роботи ООН 
передбачає не лише надання конкретних гарантій, а 
й методологічне забезпечення цього процесу, яке за-
сноване на подальшому оцінюванні ефективності під-
тримки, що надається інституціями ООН. Зокрема, 
у доповіді Генерального секретаря Ради безпеки ООН 
від 11 липня 2013 р. вказано, що методика оцінки яко-
сті допомоги жертвам конфліктів має вагоме значення 
та дає можливість відстежувати прогрес, відображати 
досягнуті результати, а також активізувати діяльність 
у потрібних напрямах. При цьому критерії оцінки ефек-
тивності такої допомоги постійно оновлюються, що за-
безпечує комплексність моніторингу [15].
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Важливою формою роботи ООН у сфері перехідно-
го правосуддя є створення тимчасових адміністрацій 
ООН. У процесі дослідження тимчасових форм управ-
ління в постконфліктних державах Роберт Форстер вка-
зує на такі переваги роботи тимчасових адміністрацій 
ООН: 1) дають змогу скерувати публічну владу на шлях 
інституційних реформ; 2) сприяють просуванню домов-
леностей між сторонами конфлікту щодо примирення 
й пошуку історичної правди; 3) дають можливість вирі-
шити питання політичної конкуренції між зацікавленими 
сторонами, які намагаються забезпечити собі доступ до 
державних ресурсів; 4) допомагають вирішити проблему 
нечітких інституційних мандатів, які обмежують свобо-
ду дій для окремих акторів, тобто учасників перехідних 
процесів; 5) сприяють рівномірному розподілу обов’яз-
ків публічної влади на перехідному етапі розвитку дер-
жави [16]. Таким чином, зазначена правова форма роботи 
ООН забезпечує виконання важливих завдань перехід-
ного правосуддя, які пов’язані з процесами відновлення 
верховенства права та розбудовою ефективної системи 
взаємодії нової влади і громадянського суспільства.

У межах допомоги в реінтеграції відчужених членів 
спільнот як правової форми роботи ООН реінтеграція 
забезпечується в комплексі з реорієнтацією. Остання 
розуміється як надання допомоги колишнім комбатан-
там до початку довгострокового процесу реінтеграції 
з метою задоволення ключових потреб комбатантів 
і членів їхніх сімей. Своєю чергою реінтеграція перед-
бачає процес трансформації комбатантів у цивільних 
осіб, тобто йдеться про соціально-економічні проце-
си, які відбуваються здебільшого на місцевому рівні 
та не обмежуються строками [17]. Варто зауважити, 

що в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 12 січня 
2009 р. «Зміцнення миру шляхом практичних заходів із 
роззброєння» наголошено на тому, що практичні заходи 
з роззброєння спрямовані на вирішення проблеми не-
законної торгівлі стрілецькою зброєю та легким озбро-
єнням. Це сприяє реінтеграції комбатантів та дає змогу 
сформувати ефективну стратегію управління зброєю, 
яка сприяє сталому процесу розбудови миру [18].

Висновки з дослідження та перспективи подаль-
ших розвідок у цьому науковому напрямі. На підставі 
проведеного аналізу варто назвати такі особливості пра-
вових форм роботи ООН у сфері перехідного правосуд-
дя: 1) взаємозалежність і взаємозумовленість (усі фор-
ми реалізуються в комплексі, хоча окремі з них можуть 
мати факультативний характер); 2) одновекторність 
та цілеспрямованість (розглянуті правові форми роботи 
ООН об’єднані однією загальною метою перехідного 
періоду – примиренням і досягненням сталого розвит-
ку постконфліктної держави); 3) організаційно-правове 
втілення (кожна з проаналізованих правових форм ре-
алізується спеціальними структурними інституціями 
ООН, які мають особливий мандат та зосереджені на 
конкретних формах роботи); 4) безпосередній зв’язок 
з акторами та національним контекстом (кожна правова 
форма візуалізована на рівні потреб окремих категорій 
осіб, які або брали безпосередню участь у збройному 
протистоянні, або стали жертвами конфлікту (напри-
клад, комбатанти, біженці, внутрішньо переміщені осо-
би, цивільне населення, приймаючі громади)).

Перспективним напрямом наукового пошуку є ана-
ліз практичних аспектів реалізації досліджених право-
вих форм у межах перехідного правосуддя.
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analysIs of leGal foRMs of unIted natIons WoRK 
In the fIeld of tRansItIonal JustICe

The article provides a comprehensive analysis of legal forms of United Nations work in the field of transitional justice. 
The author notes that the mechanisms of transitional justice, which are implemented in Ukraine today, largely depend on 
the legal forms of the work of the United Nations in the conditions of transitional processes. Moreover, these forms make it 
possible to speed up the peacebuilding process and expand the functional capabilities of national institutions involved in this 
process. The following legal forms of the work of the United Nations in the field of transitional justice were studied: 1) creation 
of United Nations tribunals in post-conflict states; 2) assistance in concluding peace agreements by the parties to the conflict; 
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3) field representation to assist states in developing transition strategies; 4) protection of certain categories of conflict victims 
(children, women, civilians); 5) ensuring the right to compensation; 6) creation of temporary United Nations administrations; 
7) assistance in the reintegration of alienated members of communities; 8) assistance in documenting human rights violations 
and violence in post-conflict states. The author systematizes the following features of the studied legal forms: interdependence 
and interdependence, singleness and purposefulness, organizational and legal embodiment, direct connection with actors 
and national context. The author divides all researched legal forms of United Nations work in the field of transitional justice 
into three groups: a) post-conflict (their implementation takes place in conditions when transitional processes have already 
begun, and there are certain peace agreements between the parties to the conflict, although sometimes they are quite fragile); 
b) pre-conflict (implemented before the beginning of the active phase of the conflict in order to minimize its occurrence or 
to delay it as much as possible and consist in working with factors that can lead to escalation and further development 
of the confrontation); c) accompanying (applied in the conflict process to solve the priority tasks of transitional justice 
and related to the solution of urgent tasks in the interests of certain target groups).

Key words: protection of human rights, international legal acts, directions and principles, United Nations, legal forms 
of work, post-conflict development, transitional justice, social upheavals.
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У статті досліджено специфіку трактування феномену природного права у творах видатних 
мислителів середньовіччя. Розглянуто питання, пов’язане з формуванням основних системоутво-
рюючих принципів християнського нормотворення. Продемонстровано проблеми тлумачення при-
родно-правових принципів у працях богословів середніх віків. Проаналізовано, що основною заслу-
гою християнського нормотворення є виділення природного права як критерію оцінки позитивних 
норм та створення ієрархічного порядку правової системи.
Ключові слова: природне право, позитивне право, розум, теологія, християнство, істина.

Постановка проблеми. Сучасна Україна після здо-
буття незалежності, особливо у складних умовах сього-
дення, зазнає значних змін і трансформацій. Формуван-
ня вільної демократичної держави, у якій домінуючим 
елементом є верховенство права, – це завжди складний 
і клопіткий процес, який тісно пов’язаний із переосмис-
ленням суспільно-політичних інститутів, норм моралі 
та значення права в соціумі і приватному житті.

Верховенству права в державі передує формуван-
ня й розвиток правової культури, значне підвищення 
правосвідомості суспільства. Саме ці елементи якнай-
повніше впливатимуть на гармонійне входження нашої 
держави до європейської спільноти. Досконале вивчен-
ня теорії природного права, яке визначає права люди-
ни як вроджену й невідчужувану константу, є необхід-
ним для реалізації цих складних процесів. Також воно 
сприяє формуванню свободи, рівності, справедливості 
та зміцненню основ демократії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У пра-
вовій та філософській літературі питанню дослідження 
походження й становлення поняття природного права 
приділяли увагу П. Рабінович, А. Баумейстер, В. Нер-
сесянц, В. Литвинов, М. Патей-Братасюк, М. Рогович, 
Д. Фейнберг, Д. Коулмен, Б. Бікс та інші науковці. Про-
те є значні прогалини у вивченні цієї теми.

Метою статті є розгляд та осмислення процесу 
формування й видозмінення поняття природного права, 
його розуміння мислителями середньовічної епохи. Для 
реалізації цього звернемося до концепцій природного 
права середньовічних мислителів та розкриття їхніх 
позицій крізь призму Божественної справедливості.

Виклад основного матеріалу. Середньовічна ін-
терпретація ідеї природного права базується на її хри-
стиянському розумінні. Замість космічного загального 
морального закону, що визначав природне право всіх 
людей у розумінні стоїків, джерелом і принципом мо-
рального закону християнські мислителі вважали Божу 
премудрість і волю Божу. Природне право в такій кон-
цепції є відображенням Божої справедливості та Божо-

го провидіння. Природне право асоціюється з правом 
Божим, а встановлене людьми (позитивне) право є дру-
горядним, менш важливим. Замість нього (позитивно-
го) діє природне право як вища справедливість. Мис-
лителі розмірковували лише про те, чи таке природне 
право цілком зливається з поняттям Божественного 
права, чи воно співпадає з ним. Не викликало сумнівів 
твердження про обов’язковість природного права та ви-
щість його над будь-якими людськими законами.

В епоху середньовіччя концепція природного пра-
ва набула вузькотеоретичного характеру й теологічної 
спрямованості, що додало природно-правовим погля-
дам морально-філософського забарвлення та стало 
на заваді розвитку вчення про природне право у влас-
не юридичному аспекті. Однак, незважаючи на це, не 
можна заперечувати правову спрямованість деяких бо-
гословсько-політичних учень того часу. Найхарактерні-
шою рисою філософських шукань стала ідея про Бога, 
який абсолютно підноситься над природою, яка сама 
по собі не володіє жодними закономірностями та живе 
лише тією мірою, якою цього хоче Бог.

Природа та людина абсолютно й беззастережно за-
лежать від Бога, який створив їх із нічого та може знову 
повернути їх у ніщо. Природним спонуканням людини 
є пізнання Божественної сутності через відправлення 
Божественного культу. Думка про природну закономір-
ність природи та про її вплив на життя людини зводи-
лася в загальних рисах до уявлення про причинність, 
згідно з якою все, що відбувається у природі, є безпо-
середнім результатом трансцендентної та нескінченної 
Божественної волі. У поняття закону природи вкладав-
ся сенс, узгоджений з усією системою релігійних ідей.

Отже, у середньовіччя ідея природного права мала 
теократичний характер, а його система базувалася на 
розробках римських юристів та істинах Святого Письма.

Ще в ІV ст. Августин Блаженний, протиставивши 
Божий і земний світи у праці «Про град Божий», вва-
жав, що земне життя необхідно освятити ідеями вищої 
Божої справедливості. Сама людина не здатна без Божої  
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допомоги встановити на землі правопорядок. Тут не 
йдеться про природний закон чи природне право як таке, 
а стверджується верховенство Божої волі і Божої справед-
ливості, яка є єдиним істинним правом і єдиним законом.

Августин зазначив, що у світі є дві держави, а саме 
«град Божий» та «град земний», які прямо протилежні 
та значною мірою протистоять одна одній. Він писав: 
«Два гради створені двома родами любові: град зем-
ний – любов’ю до себе, доведеною до презирства до 
Бога, і град небесний – любов’ю до Бога, доведеною до 
презирства до себе. Перший вбачає славу свою в собі 
самому, останній – у Богові. Бо шукає перший слави 
серед людей, а найбільша слава для іншого є Бог, сві-
док совісті. Один у славі своїй підносить свою голову, 
другий же говорить своєму Богові: “Ти, Господи, <…> 
слава моя, і мою голову Ти підіймаєш” (Пс 3, 4). В од-
ному випадку панує хіть, що керує і правителями, і на-
родами його; в іншому служать одне одному по любові 
і великі правителі, і слухняні підлеглі. Перший град 
в особі свого правителя звеличує власну силу; другий 
же говорить своєму Богові: “Возлюблю Тебе, Господи, 
фортецю мою” (Пс 17, 2). Навіть мудрі в першому гра-
ді, ведучи життя людське, досягали благ тіла чи душі 
або того й іншого разом; ті ж із них, хто змогли пізнати 
Бога, не прославляли Його як Бога та не дякували, але 
знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нетя-
муще їхнє серце, називаючи себе мудрими, збожеволі-
ли та славу нетлінного Бога змінили на подобу образа 
тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. Саме до 
шанування ідолів цього роду прийшли вони – і вожді, 
і ведені – та поклонялися і служили створінню більш, 
як Творцеві, який благословенний навіки, амінь (Рим 1, 
21-25). В іншому ж граді вся людська мудрість – у бла-
гочесті, у шануванні істинних Богів, в очікуванні як на-
городи не тільки суспільства святих, але й ангелів; щоб 
Бог був у всьому (1 Кор 15, 28)» [1, с. 228].

Августин Блаженний стверджував, що поза градом 
Божим, тобто церквою, не може бути істинної справед-
ливості, справді спільних інтересів, зміцнюючим нача-
лом яких є любов до Бога. Церква «мандрує по землі, 
маючи мету на небі», церква «і тепер є царство земне», 
тільки в ній «право й загальна користь, щира справед-
ливість, мир і спокій» [1, с. 692]. Град Божий обіймає не 
тільки Бога та людей, а й усе суще. Його земне втілення 
є результатом боротьби добра та зла. Початки того й ін-
шого включені в усі існуючі державні утворення. Тому 
всі держави Августин ділив на два види: 1) організа-
ції насильства й розбою, початки яких були покладені 
братовбивцею Каїном, – уособлюють гріх, несправед-
ливість, насильство, «суспільство нечестивих»; 2) хрис-
тиянські держави, влада яких заснована на турботі про 
підданих. У них державна влада, не здатна власними 
силами впоратися зі злом, сподівається на допомогу 
церкви в досягненні справжньої справедливості та бла-
годаті. Церква не втілюється в конкретних державних 
формах, є над державою та направляє дії державних 
мужів, хоча формально держава Бога («Град Божий») 
і не збігається із церквою. Фактично саме церква, як 
безпосередній представник Бога на землі, виконує роль 
державного стрижня у вирішенні соціально-політичних 
проблем, є зримим прототипом державного устрою. 
Таким чином, уся система права, а отже, і правова 
культура, розглядається Августином у контексті про-
тиставлення двох «градів» – Божого й земного. Тільки 
в Божому граді ми можемо говорити про правову куль-
туру, оскільки все наявне позитивне (людське) право – 
це втілення в суспільному житті Божественного права.

Людина взагалі не здатна сама встановити правопо-
рядок на землі. Можна зазначити, що, згідно з Августи-
ном, правопорядок на землі створив Бог після гріхопа-
діння перших людей, щоб уберегти наступні покоління 
від загибелі в безодні зла й незліченних гріхів. Отже, 
підставою правопорядку є страх Божий і дотримання 
Його заповідей. Бог, погрожуючи людині покаранням, 
тим самим допомагає їй утриматися на краю безодні 
зла, утриматися від вчинення протиправних діянь. Із 
цього постає, що якісний стан правового життя можли-
вий лише в такій державі, яка є зліпком «граду Божого», 
де панує церква та де люди об’єднуються в суспільство 
на основі любові до Бога й водночас страху перед Ним. 
У такому суспільстві за посередництвом церкви вста-
новлюються непорушні, небесні принципи Божествен-
ного права – початку абсолютної справедливості та бла-
годаті. Критерієм правової культури суспільства слугує 
ступінь тотожності у правовій системі Божественного 
та людського права, ступінь виявлення в державних за-
конах небесних принципів абсолютної справедливості 
і благодаті. Як бачимо, ця ідея не нова, Августина на-
вряд чи можна вважати новатором в осмисленні фено-
мену правової культури суспільства. Фактично про те 
саме говорив Цицерон, для якого критерієм правової 
культури суспільства був ступінь виявлення в чинному 
праві справедливого природного закону.

Принципова відмінність позиції Аврелія Августина 
від думок попередників – теоцентричність його вчення. 
«Отець церкви» зумів перекласти язичницьке розумін-
ня правової культури на біблійну основу, підготувавши 
ґрунт для розвитку цієї проблеми в руслі християн-
ського мислення.

У Візантійській імперії, де християнство стало па-
нівною державною релігією вже в ІV ст., за пануван-
ня традиції римського права як основи кодифікованого 
й обов’язкового для всього населення діючого права 
все-таки проявився в галузі права вплив християнських 
ідей. Свідченням цього є Звід цивільного права, створе-
ний у часи правління Юстиніана (VI ст.). Цей звід, до 
створення якого були залучені найдосвідченіші юристи 
того часу на чолі з Трибоніаном, складався із чотирьох 
частин. Перша частина – Кодекс Юстиніана – містила 
осмислені згідно з вимогами епохи основні законодав-
чі принципи чинного римського права; друга (найбіль-
ша) – Дигести – це збірник правових норм, запозичених 
у римських юристів; третя – Інституції – це короткі на-
станови для візантійських юристів; четверта – Новели – 
це нові закони часів правління Юстиніана (515–565 рр.).

Прикметно, що вчені-укладачі Зводу цивільного 
права врахували зміни, які відбулися в реальному жит-
ті, особливо пов’язані з утвердженням християнства. 
Це позначилося, зокрема, на юридичному визнанні ан-
тичної ідеї природного права, згідно з якою всі люди 
є рівними від природи, а отже, засноване на підкоренні 
людини людині рабство суперечить людській природі. 
Впливом цієї ідеї та ідеї християнської справедливості 
можна пояснити також включення у Звід цивільного 
права звичаєвого права етнічно розмаїтого населення 
імперії, реформи сімейного права, наголос на правово-
му статусі жінки. Наближеність до реальних життєвих 
потреб свого часу, юридична санкція приватної власно-
сті, регулювання торгових операцій, прав спадкоємства, 
сімейного права та інших інституцій, що були основним 
змістом Новел Юстиніана, засновані на визнанні насам-
перед природного права, і це зумовило популярність 
Зводу цивільного права не тільки в епоху середньовіч-
чя, а й у пізніші часи [8, с. 34–35].
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Християнську ідею рівності людей і Божої справед-
ливості у праві детально опрацював Тома Аквінський 
(1226–1274 рр.). Учення про право й державу зосе-
реджене в багатотомній праці «Сума теології», воно 
мало значний вплив на трактування природного права 
українськими мислителями, а також було популярним 
серед професорів Києво-Могилянської академії. Така 
популярність в Україні, як і в Європі загалом, зумовле-
на синтезом учення Арістотеля з християнсько-теоло-
гічними постулатами. Античний мислитель, як відомо, 
ставив природне право вище від встановленого людь-
ми, воно всюди однакове та не залежить від визнання. 
Опору справедливого життя цей мислитель вбачав у за-
кладеній у природі гармонії та систематично апелював 
до здорового глузду людини. Право є мірою закладеної 
у природі справедливості, а держава як форма природ-
ного спілкування людей є свідченням досконалості 
людини як природно-політичної істоти. Увівши понят-
тя Бога як Творця й Деміурга, Тома Аквінський добре 
пристосував учення Арістотеля до вимог свого часу. 
Так, право у трактуванні Аквіната є вираженням дії 
Божої справедливості у встановленому Богом порядку 
людського співжиття. Людська воля може зробити пра-
вом лише те, що не суперечить Божій справедливості, 
а отже, природному праву. Свобода людини та її волі 
у трактуванні Томи Аквінського виявляється проявом 
розумності людини, мірилом пізнання нею вищої (Бо-
жественної) мети свого буття та діяння відповідно до 
необхідних, продиктованих цією метою правил.

На відміну від Августина Блаженного, який трак-
тував свободу волі як прояв людської гріховності, свід-
чення «відпадіння» людини від Бога, звідки в нього 
негативна оцінка «града земного», Тома Аквінський 
вважав свободу волі людини здійсненням розумності, 
справедливості й добра в земному житті, дотриманням 
Божественного закону, звісно, з волі й «дозволу» Бога. 
З огляду на близьке до Арістотеля визначення закону як 
«відомої постанови розуму задля спільного блага», яку 
проголошують ті, хто турбується про суспільство, Тома 
Аквінський поділяє закони на чотири групи: вічний за-
кон, природний закон, людський закон і Божественний 
закон. Цікаво, що він виділяє вічний, природний і Бо-
жественний закони як різні види. Вічний закон, на пе-
реконання Томи Аквінського, – це всезагальний закон 
світового порядку, що втілює Божественний розум як 
верховний спрямовуючий принцип, абсолютне прави-
ло, яке керує всезагальним зв’язком явищ у світобудові 
(включно з природними й суспільними процесами). Він 
є джерелом інших законів, а безпосереднім його про-
явом є природний закон, згідно з яким усе в сотвореній 
Богом природі прагне до узгодженої з природою кож-
ного мети. Для людини, як особливої, обдарованої ду-
шею та розумом істоти, сенс природного закону поля-
гає у прагненні до добра як кінцевої мети, усвідомленої 
розумом. Людськими законами, згідно з ученням Томи 
Аквінського, є лише ті, які узгоджені з природним зако-
ном (велінням фізичної і моральної людської природи) 
та які мають на меті спільне благо людей. Божествен-
ний закон Тома Аквінський вбачає в одкровенні (у Ста-

рому й Новому Заповіті), де людям прописані правила 
поведінки.

Крім законів, у вченні Томи Аквінського знаходи-
мо трактування права, яке він вважає проявом спра-
ведливості у встановленому Богом порядку людського 
співжиття. Справедливість розглядається як етична чес-
нота, окреслена ще Платоном та Арістотелем, а згодом 
утверджена Ульпіаном як «незмінна й постійна воля 
надавати кожному своє» [5, с. 185]. У розумінні Томи 
Аквінського право як правдиве та справедливе явище – 
це певна дія, що відповідає іншій людині. У разі відпо-
відності згідно з природою речей ідеться про природне 
право, а згідно з людськими установками – про право 
цивільне, позитивне. Людська воля може зробити пра-
вом лише те, що не суперечить природному праву.

Услід за римським юристом Ульпіаном Тома Ак-
вінський трактує природне право як спільне для всіх 
живих істот (тварин і людей), а те, що стосується лю-
дини (природне право людини), мислитель вважає пра-
вом народів (jus gentium). Водночас Тома Аквінський 
поділяє божественне право на природне Божественне 
право, що постає безпосередньо з природного закону, 
і позитивне Божественне право (наприклад, дане Богом 
єврейському народу).

Отже, концепція природного права античних мис-
лителів і римських юристів у трактуванні Томи Аквін-
ського, як і інших мислителів середньовіччя, набула 
теологічного забарвлення. Бог, Божа воля є запорукою 
справедливості й упорядкованості розвитку природи 
та суспільства. Природний закон є проявом вічного, 
всезагального закону, що виражає Божественний розум. 
Трактування природного права у вченні Томи Аквін-
ського наближене до юридичної практики, адже воно 
асоціюється зі справедливістю як моральною чеснотою, 
що вимагає кожному віддавати належне йому право.

Висновки. Середньовічне трактування природного 
права зумовлене християнством, воно є вираженням 
Божої Премудрості та справедливості як вищого мо-
рального припису. Це помітно у Зводі цивільного права 
часів Юстиніана (VІ ст.), а також у творчості Томи Ак-
вінського, де підкреслено правову рівність усіх людей 
на основі ідеї християнської рівності, поєднаної з трак-
туванням природного права як космічної справедливо-
сті, притаманним античній епосі.

Варто зазначити, що саме схоластична техніка XII 
ст., яка примиряла протиріччя та виводила загальні по-
няття з правил і казусів, дала змогу вперше побудувати 
corpus juris – «організм» юридичних норм, який, маючи 
свою внутрішню логіку, із часом змінюється. Історич-
ність права пов’язана з поняттям його переваги над по-
літичною владою. Співіснування та змагання всередині 
однієї спільноти різних юрисдикцій, тобто своєрідний 
плюралізм правових систем, і схоластичний метод як 
спосіб їх розрізнення та примирення зробили перевагу 
закону необхідною і можливою.

Перспективи подальших розвідок. Природне пра-
во є невичерпним джерелом та вагомим підґрунтям для 
подальших наукових досліджень і цікавих наукових 
дискусій.
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a looK at the doCtRIne of natuRal laW thRouGh 
the theoloGICal pRIsM of the MIddle aGes

The specifics of the interpretation of the phenomenon of natural law in the works of outstanding thinkers of the Middle Ages 
were studied, and the medieval interpretation of natural law was determined by Christianity, as an expression of God’s Wisdom 
and justice as a higher moral precept. Considered related to the formation of the main strategic principles of the Christian norm. 
The problems of interpreting the principles of natural law in the works of theologians of the Middle Ages are demonstrated. 
It is analyzed that the main merit of Christian law-making is the selection of natural law as a criterion of positive norms, 
the creation of a hierarchical order of the legal system, and natural law is a manifestation of the eternal, universal law that 
expresses the Divine mind. The article examines the issue related to the form of the main principles of Christian law-making. 
Attention is drawn to the special attitude of Christians to the Bible as the primary source of normativity and the development 
of a special method of legal analysis and synthesis, with the help of which the medieval law professor formulated the basic 
principles of law. It was noted that the most characteristic feature of philosophical searches became the idea of God, who 
absolutely rises above nature, which in itself does not possess any laws and lives only to the extent that God wants it. It is also 
shown that in the Middle Ages the idea of natural law had a theocratic character, and its system was based on the developments 
of Roman lawyers and the truths of the Holy Scriptures. The article is devoted to the problems of interpreting the principles 
of natural law in the works of theologians of the Middle Ages. In the Middle Ages, the concept of natural law acquired mainly 
a narrow theoretical and theological orientation, which supplemented natural law views with a moral and philosophical color. 
However, gradually consideration of natural law as a manifestation of divine will is replaced by an analysis of the legal nature 
of natural law and its comparison with positive law.

Key words: natural law, positive law, reason, theology, Christianity, ideal.
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ПиТАННЯ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ ЗА ПРОСТРОЧЕННЯ ВиКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНь ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Стаття присвячена дослідженню актуального питання про підстави та часові виміри заходів 
відповідальності за прострочення належного виконання своїх обов’язків сторонами договору ку-
півлі-продажу. Можливий різний зміст порушення: непередання товару або коштів, прострочення 
платежу, у тому числі попередньої оплати і т.п. Але грошове зобов’язання може порушити не 
лише покупець, а і продавець. Таке порушення полягає у неповерненні чужих коштів після встанов-
лених для цього строків (відмова від договору, неможливість передачі товару). І це тягне вста-
новлену законом відповідальність. Аналізуються підстави та порядок притягнення боржника до 
штрафної відповідальності за порушення договірної дисципліни. З посиланням на наявні наукові 
дослідження автор робить висновок про хибність тези, за якою неустойка застосовується лише 
у разі обумовленості такої санкції в договорі. 
Ключові слова: прострочення виконання, неповернення чужих коштів. 

Постановка проблеми. Власне кажучи, кожне 
суб’єктивне право як міра можливої поведінки управне-
ного суб’єкта має відповідні межі. У першу чергу, вони 
стосуються змісту повноважень носія стосовно спо-
собів та порядку його здійснення. У літературі велася 
і продовжує вестись дискусія про відсутність таких меж 
при реалізації права власності. На думку Ф.К. Савіньі 
та його послідовників, право власності за своєю приро-
дою є необмеженим правом, воно надає суб’єкту змогу 
отримувати всіляку вигоду від використання власності, 
не рахуючись з будь-якими іншими обставинами. Та, 
насправді, усе виявилося не таким однозначним. Зако-
нодавство далебі не сприйняло таких припущень, тим 
більше, що вони не охоплюють усіх випадків реалізації 
права власності. Вчені-цивілісти указували на обме-
женість даного права нормами законодавства, а влада 
власника над річчю має здійснюватися в межах, визна-
чених законом [1, c. 248].

Сучасний розвиток майнового обороту визначає 
необхідність чіткого врегулювання критеріїв належ-
ної поведінки його учасників. За загальним правилом 
українське законодавство робить акцент на договірно-
му встановленні змісту товарно-грошових відносин. 
Звичайно, найбільша увага законодавцем приділяється 
регулюванню порядку здійснення належної та бажаної 
поведінки учасників правовідносин з передання майна 
у власність у межах регулятивного зобов’язання. Саме 

у такий спосіб урегламентована бажана та суспільно 
прийнятна поведінка контрагентів. У межах регуля-
тивного (у непорушеному стані) відношення наявність 
юридичного обов’язку передбачає обов’язкове існу-
вання кореспондуючого йому права. Те, що становить 
сферу права (свободи) для управненої особи, одночас-
но становить сферу обов’язку (заборони) для неуправ-
неної, і навпаки. У даному контексті це проявляється 
в тому, що обов’язку правоволодільця здійснювати свої 
права в установлених межах кореспондує право неви-
значеного кола осіб вимагати такої поведінки. І тут не 
важливо, що правоволоділець може і не виходити за 
межі здійснення свого права, головне, що така можли-
вість існує. 

Між тим у главі 53 та інших главах ЦКУ, що опосе-
редковують дані взаємини, також міститься низка норм 
охоронного змісту. Вони встановлюють правові наслід-
ки невиконання своїх регулятивних обов’язків борж-
ником. Водночас огляд правозастосовної практики доз-
воляє зробити висновок про неоднозначність наявних 
підходів при визначенні меж існування регулятивного 
права та відповідного обов’язку, а також моменту, коли 
в результаті правопорушення виникає охоронно-правове 
повноваження. Значною мірою причина цього криється 
у суперечливостях та певних недосконалостях побудови 
окремих норм цивільного законодавства, що, як наслідок, 
породжує їхнє різне тлумачення та застосування [2, c. 18].  
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При конструюванні конкретних матеріальних взаємин 
сторони правочинів, визначаючи їхній зміст, врахову-
ють темпоральні критерії відповідних суб’єктивних прав 
та обов’язків, найбільш адекватних власним приватним 
чи суспільним (у разі встановлення строків законодавцем) 
потребам. А ці потреби якраз і можуть визначатися з ура-
хуванням чинника соціального часу [3, c. 47].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науко-
вій літературі питання часового впливу на можливість 
належної реалізації суб’єктивного права в межах ци-
вільного договірного правовідношення та застосування 
відповідальності за правопорушення вивчалися таки-
ми вченими, як Д.І. Мейер, О.С. Йоффе, О.В. Дзера, 
В.В. Луць, М.О. Стефанчук, І.В. Спасибо-Фатєєва, 
О.Д. Крупчан, Д. Чечот, С.О. Сліпченко та ін. Разом 
із тим залишаються ще не врегульованими окремі ас-
пекти загальної проблематики. Відтак потребує аналізу 
питання про сутнісні і процесуальні елементи окремих 
способів належного виконання зобов’іязань та наслід-
ків порушення відповідних правил поведінки. Слід 
додатково проаналізувати особливості правового кон-
струювання спеціальних санкцій за прострочення ви-
конання. При укладенні цивільно-правового договору 
важливо прослідкувати спрямованість інтересів та во-
левиявлень учасників цих відносин. І, виходячи з цьо-
го, формувати необхідне правове забезпечення. Наразі 
дослідження та практичне застосування відповідного 
інструментарію залишилися, в основному, поза увагою 
науковців. Відтак потребує аналізу питання про строки 
та порядок належного виконання зобов’язання та щодо 
моменту порушення і виникнення охоронних взаємин. 
Їхнє з’ясування є метою даної праці.

Виклад основного матеріалу. Особа є володарем 
певного суб’єктивного права. Керуючись встановленим 
законодавством обсягом повноважень, що складають 
зміст вказаного права, суб’єкт може вчиняти дії, які 
призводять до реалізації закладеного у праві повнова-
ження. Разом із тим обов’язок управненої особи поля-
гає в тому, щоб не вийти за межі, відведені для самого 
суб’єктивного права. Це рівною мірою стосується як 
змісту самого права, так і здійснення заходів щодо його 
реалізації. Безперечно, до змісту суб’єктивного права 
входить і строк його існування. Можемо констатувати 
нормативно встановлене правило: особа мусить здійс-
нити своє право у встановлений строк. Досить цікава 
конструкція правового регулювання: особі притаманне 
право, проте реалізувати його вона може лише протягом 
обмеженого відрізку часу.

Стосовно умов договору купівлі-продажу закон ак-
центує увагу на необхідності дотримання умов дого-
вору та вимог чинного законодавства щодо кількості, 
асортименту, якості, комплектності упаковки товару. 
Скажімо, однією з істотних умов угод, що регулюють 
порядок передачі майна у власність, є та, що продавець 
мусить забезпечити належну якість товару упродовж 
певного періоду його використання після передачі. 
Якщо ж товар виявляється неякісним, то виникає охо-
ронне правовідношення, до змісту якого входять різні 
вимоги, котрі можуть реалізуватися як у судовому, так 
і позасудовому порядку. Несудові вимоги, які покупець 
вправі пред’явити продавцеві, викладені у ст. 678 ЦКУ. 
Вони полягають у пропорційному зменшенні ціни, 
безоплатному усуненні недоліків товару в розумний 
строк, відшкодуванні витрат на усунення цих недолі-
ків (воно може бути здійснене як самим покупцем, так 
і третіми особами), заміні товару, відмові від договору 
та поверненні сплаченої за товар грошової суми.

Також, крім обставин, що кваліфікуються законо-
давцем як порушення речового права (не передання 
товару, поставка його з недоліками, неналежного асор-
тименту тощо), важливим чинником, що впливає на 
появу цивільної відповідальності, є невиконання або 
неналежне виконання обов’язку покупцем сплатити 
кошти за товар. Тут також можливий різний зміст по-
рушення: непередання коштів, прострочення платежу, 
у тому числі попередньої оплати і т.п. Зрештою, гро-
шове зобов’язання може порушити не лише покупець, а 
і продавець. Так, прострочення регулятивного зобов’я-
зання – неповернення чужих коштів після встановлених 
для цього строків (відмова від договору, неможливість 
передачі товару) – є порушенням грошового обов’язку 
і тягне встановлену законом відповідальність. Наслід-
ки порушення зобов’язання (у тому числі грошового) 
встановлені у главі 51 ЦКУ, главах 25-27 ГКУ. Санкції, 
що застосовуються до порушників, можуть мати різ-
ний характер: компенсаційний (відшкодування збитків, 
шкоди), штрафний (неустойка тощо), оперативний (від-
мова від зобов’язання). Порядок та підстави їх засто-
сування можуть відрізнятися. Так, відшкодування на-
несених збитків відбувається, як правило, незалежно 
від обумовленості даної санкції у договорі і обґрунто-
вується виключно наявністю негативних матеріальних 
наслідків, відповідним чином обрахованих. Оператив-
ні заходи впливу, навпаки, застосовуються тільки тоді, 
коли таке повноваження надане кредитору у договорі 
(ч. 2 ст. 235 ГКУ). 

Більш дискусійним є питання про розмір та підстави 
нарахування порушникові штрафних санкцій. Саме тут 
часто спостерігається розрив між чинним законодав-
ством та правозастосовною практикою. Штрафні санк-
ції є способами відповідальності за правопорушення 
у майнових відносинах, і в такому статусі вони вста-
новлюється і в Господарському, і в Цивільному кодек-
сах України. Штрафними санкціями у Господарському 
кодексі України (ч.1 ст. 230 ГКУ) визначаються госпо-
дарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, 
штраф, пеня). У статті 611 ЦКУ неустойка також ква-
ліфікується як один із видів відповідальності за неви-
конання чи неналежне виконання зобов’язання. Укра-
їнські матеріально-правові норми, які регулюють дане 
питання, чітко вказують, що підстави та порядок засто-
сування штрафних санкцій можуть встановлюватися як 
законом, так і угодою сторін (ст. 216 ГК України). Утім, 
доводиться зустрічатися з такою позицією, яка, до речі, 
набула відображення у господарській судовій практиці, 
що штрафні санкції за порушення зобов’язання можуть 
застосовуватися виключно у разі їх обумовлення у до-
говорі1. 

Критично оцінюючи вказаний підхід, необхідно 
сказати таке. Питання правової обґрунтованості засто-
сування штрафних санкцій не нове, воно вже досить 
давно стало предметом вивчення дослідників, в тому 
числі таких видатних, як В.В. Луць, В.К. Мамутов, 
Г.Л. Знаменський, В.С. Щербина. Відтак наразі загаль-
новстановленим є такий підхід до цього питання, згідно 
з яким штрафні санкції за порушення зобов’язання не 
можуть стягуватися тільки тоді, коли вони не передбаче-
ні ні законом, ні договором [4, c. 874]. Тож застосування 
таких санкцій, якщо вони визначені нормативно, цілком 
правомірне [5, c. 289]. Більше того, встановлені зако-
ном санкції мають застосовуватися незалежно від того, 

1  Див., наприклад, рішення господарського суду  
м. Києва від 11.04.2013 р. по справі № 910/2573/13. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30725474. 
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передбачений обов’язок їх сплати угодою сторін чи ні 
[6, c. 390]. А самі імперативні норми не треба включати 
до тексту договору, оскільки вони існують поза волею 
сторін [7, c. 177].

Отже, як бачимо, законодавство України жодним 
чином не визначає, що штрафні санкції до учасників 
господарський відносин за правопорушення можуть 
встановлюватися виключно у договорі. Більше того, 
численні законодавчі акти містять низку норм, у яких 
визначені підстави та розмір штрафних санкцій (абз. 2, 
3 ч. 2 ст. 231 ГКУ, ч. 6 ст. 231 ГКУ, ч.2 ст. 274 ГКУ, нор-
ми Положення про поставки продукції виробничо-тех-
нічного призначення і товарів народного споживання, 
ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
тощо). Наприклад, п. 106 Статуту залізниць вказує, що 
за невиконання плану перевезень по залізницях призна-
чення вантажовідправник сплачує штраф за вагон (кон-
тейнер) у розмірі однієї добової ставки за користування 
вагоном (контейнером)2.

Певної плутанини щодо значення нормативної не-
устойки додає дещо різне її формулювання у цивільно-
му та господарському законодавствах. Проте детальний 
аналіз відповідних норм дозволяє легко вирішити це 
питання. Дійсно, маємо зазначити, що у господарсько-
му законодавстві неустойці не притаманні інші, крім 
штрафної відповідальності, властивості. Натомість ци-
вільне законодавство надає їй подвійного значення (гла-
ви 49 та 51 ЦКУ). Можемо припустити, що поширена 
думка про виключно договірний характер неустойки 
ґрунтується на помилковому тлумаченні даної штраф-
ної санкції не як способу відповідальності за невико-
нання зобов’язання (ст. 230, 231 ГКУ, ст. 611 ЦКУ), а 
як одного з різновидів забезпечення виконання зобов’я-
зання, який зазначений у ст. 549 ЦКУ. Помилка криється 
не тільки і не стільки в ототожненні цих двох іпостасей 
неустойки, скільки в неправильній оцінці механізму її 
застосування в кожній з них. Нас наразі неустойка ці-
кавить як засіб майнової відповідальності (ст. 230, ГКУ, 
ст. 611 ЦКУ), і саме в цій якості та з посиланням на 
вказані норми вона може виконувати штрафні функції. 
Натомість стаття 549 ЦКУ характеризує неустойку ви-
ключно як спосіб забезпечення виконання зобов’язан-
ня. Втім, слід погодитися з тими дослідниками, котрі 
вже вказували на певну протирічивість та заплутаність 
самого цивільного законодавства, що призводить до де-
якої практичної плутанини щодо встановлення реаль-
ного статусу неустойки [8, c. 8; 9, c. 83; 10, c. 142]. Тож 
за таких обставин суду при розгляді справи слід керу-
ватися саме тим призначенням неустойки, яке їй надає 
сторона, котра має на неї право. Іншими словами, зна-
чення має те, про що йдеться у пред’явленому позові, 
і, що найголовніше, у його правовому обґрунтуванні – 
про відповідальність за неналежне виконання чи про 
забезпечення такого виконання. 

Утім, навіть за певної невизначеності цивільно-пра-
вової неустойки питання про можливість тільки дого-
вірного її встановлення знімається шляхом простого 
дослідження змісту відповідного нормативного мате-
ріалу. У ч. 2 ст. 551 ЦКУ чітко прописано таке: якщо 
предметом неустойки є грошова сума, її розмір вста-
новлюється договором або актом цивільного законо-
давства. Тобто розмір грошової неустойки може вста-
новлюватися і договором, і законом. Як же тоді оцінити 
сутність норми, викладеної у статті 547 ЦКУ: правочин 

2  Статут залізниць України, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 6.04.1998 р. № 457. URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF.

щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється 
в письмовій формі, а у разі недодержання такої форми 
він є нікчемним. Практика показує, що невірне тлума-
чення змісту саме цього правила призводить до зазначе-
них вище помилок. Нагадаємо, що правочин є дією осо-
би – учасника відносин, спрямованою на набуття, зміну 
чи припинення прав та обов’язків (ч.1 ст. 202 ЦКУ). Але 
правочин (в тому числі договір) є не єдиною підставою 
для встановлення чи зміни правового статусу суб’єктів 
відношення. Як вже вказувалося у цій роботі, зобов’я-
зання та права і обов’язки їх учасників, виникають, зо-
крема, із актів законодавства (ст. 11 ЦКУ, ст. 174 ГКУ). 
Інакше кажучи, зобов’язання щодо неустойки, застави, 
гарантії тощо можуть виникати як із правочинів (дого-
ворів), так і безпосередньо із закону або іншого норма-
тивно-правового акта. 

Відтак з урахуванням даного правила стає зрозу-
мілою диспозиція статті 247 ЦКУ, і вона є загальнові-
домою: у тих випадках, коли забезпечення виконання 
зобов’язання виникає не на підставі закону, а на під-
ставі правочину, такий правочин має бути здійснений 
у письмовій формі під загрозою його нікчемності. 
Українське законодавство містить доволі багато актів, 
якими напряму встановлюються способи забезпечення 
виконання зобов’язань (ч. 2 ст.231 ГКУ щодо неустой-
ки, ст. 856 та ч.1 ст. 1019 ЦКУ щодо притримання, 
ч.2 ст. 1019 ЦКУ щодо застави тощо). При цьому дого-
вірне встановлення таких відносин не потрібне. 

Отже, твердження про виключно договірне регу-
лювання штрафної відповідальності у разі порушення 
зобов’язання є помилковим. Яка ж відповідальність 
встановлена саме законом за невиконання грошового зо-
бов’язання шляхом неповернення чужих коштів? У од-
ному з попередніх підрозділів ми вже вказували на нор-
мативні правила, якими вона забезпечується. По-перше, 
це санкції, передбачені у ч. 2 ст. 625 ЦКУ. Вони засто-
совуються при порушенні будь-якого обов’язку переда-
ти гроші. По-друге, існує і спеціальна відповідальність 
за невиконання саме даного грошового зобов’язання. 
Цивільний кодекс імперативно її не встановлює, по-
заяк даний закон обстоює засади приватно-правового 
регулювання і робить акцент на диспозитивності відно-
син. Натомість для господарських взаємин вид, розмір 
та строки застосування такої штрафної відповідальності 
чітко встановлений у відповідних нормах. Інакше кажу-
чи, у даному випадку якраз і відбувається нормативне 
визначення рівня відповідальності. Зокрема, в частині 
6 ст. 231 ГКУ зазначено, що штрафні санкції за пору-
шення грошових зобов’язань встановлюються у від-
сотках, розмір яких визначається обліковою ставкою 
Національного банку України, за увесь час користу-
вання чужими коштами, якщо інший розмір відсотків 
не передбачено законом або договором. Як бачимо, Гос-
подарський кодекс України встановив рівень штрафної 
відповідальності за неповернення коштів, дозволивши, 
втім, змінювати його у спеціальному законі чи договорі. 
Тож якщо сторони не узгодили жодних умов стосовно 
зміни встановленого законом рівня відповідальності за 
таке порушення, цілком обґрунтованим є застосування 
та нарахування санкцій на рівні облікової ставки Наці-
онального банку України, тобто в розмірі, встановлено-
му частиною 6 статті 231 ГКУ.

Декілька слів маємо сказати про порядок та строк 
застосування вказаної у цій нормі штрафної санкції. За 
загальним правилом, викладеним у ч. 6 ст. 232 Госпо-
дарського кодексу, нарахування штрафних санкцій за 
прострочення виконання зобов’язання припиняється 
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через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало 
бути виконано, якщо інше не встановлено законом 
або договором. Це стосується прострочення будь-яких 
зобов’язань, в тому числі грошових, крім тих, у яких 
порушення полягає у неповерненні чужих коштів 
та триваючому неправомірному користуванні ними. 
Для таких випадків закон (ч. 4 ст. 232 ГКУ) встанов-
лює виняток щодо строку нарахування штрафних санк-
цій у вигляді відсотків за неправомірне користування 
чужими коштами. Період такого нарахування триває 
від початку порушення (неповернення у встановлений 
строк попередньої оплати) і по день сплати цих коштів 
кредитору та охоплює всю протяжність незаконного 
користування. Відсотки справляються за кожний день. 
При цьому у разі їхнього стягнення в судовому порядку 
слід враховувати тривалість позовної давності, котра за 
даними вимогами становить один рік. Початок давніс-
ного строку за кожною щоденною вимогою обчислю-
ється від наступного дня після виникнення права на неї.

Висновки. Вище було проаналізовано законодавчі 
приписи, якими в Україні регулюються питання щодо 
підстав та строків виникнення зобов’язання стосовно 
виконання грошового обов’язку, у тому числі і про-
давцем, та відповідальності за його невиконання. На 
підставі проведеного аналізу можемо зробити ви-
сновок про певну недосконалість та непослідовність 
чинного українського законодавства в досліджуваній 
царині. Зокрема, відсутнє чітке визначення правових 

наслідків неповернення чужих коштів. Можливо, за-
конодавець вважав, що зміст існуючих правових актів 
у даній сфері є достатньо прозорим, але практика їх-
нього застосування цього не підтверджує. Відтак про-
понується внести такі зміни до чинного українського 
законодавства.

У частині 1 статті 693 ЦКУ замінити слова 
«статті 530 цього кодексу» та «статті 538 цього 
Кодексу» відповідно на «частини 2 статті 530 цього 
Кодексу» та «частини 3 статті 538 цього Кодексу».

Частину 2 статті 693 ЦКУ викласти в такій 
редакції: «Якщо продавець, який одержав суму попе-
редньої оплати товару, не передав товар у встанов-
лений строк, покупець має право замість вимоги про 
передання оплаченого товару пред’явити вимогу про 
повернення суми попередньої оплати. Покупець по-
винен виконати дане грошове зобов’язання у строк, 
визначений у частині 2 статті 530 цього Кодексу. 
Прострочення даного обов’язку тягне встановлену 
законодавством відповідальність».

Частину 6 статті 231 ГКУ викласти в такій 
редакції: «Штрафні санкції у вигляді неустойки за 
порушення грошових зобов’язань щодо повернення 
чужих коштів встановлюється у відсотках, розмір 
яких визначається обліковою ставкою Національно-
го банку України, за увесь час неправомірного корис-
тування чужими коштами, якщо інший розмір відсо-
тків не передбачено законом або договором».
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The article is devoted to the study of the topical issue of the grounds and time dimensions of liability measures for the delay 
in the proper performance of their duties by the parties to the sales contract. It is emphasized that the desired behavior 
of the participants of contractual relations must take place within the limits of the regulatory legal relationship. But quite often 
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fulfill these requirements. A similar claim can also be made in court. Different contents of the violation are possible: failure 
to hand over goods or funds, late payment, including advance payment, etc. But not only the buyer can violate the monetary 
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and procedure for bringing the debtor to criminal liability for violation of contractual discipline are analyzed. With reference 
to existing scientific studies, the author concludes that the thesis that a penalty is applied only if such a sanction is specified in 
the contract is false. Of course, the contractual mechanism has priority, but there is also the institution of regulatory penalty, 
which should not be neglected. In other words, the transaction (including the contract) is not the only basis for establishing or 
changing the legal status of the subjects of the relationship. Therefore, the statement about exclusively contractual regulation 
of penal liability in case of breach of obligation is erroneous. This follows from the relevant articles of the Civil and Economic 
Codes. In particular, in part 6 of Art. 231 of the ECU states that fines for breach of monetary obligations are set in percentages, 
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ФІЛОСОФСьКО-ПРАВОВиЙ АНАЛІЗ КРЕАТиВНиХ ІНДУСТРІЙ

У статті розглядаються філософсько-правові особливості креативних індустрій. Аналізуються 
джерела креативного образу мислення, способу життя, вивчаються елементи структури креа-
тивних індустрій, такі як креативний процес, креативний продукт, креативний простір тощо. 
Досліджується креативне місто як осередок консолідації креативних форм та джерел, а також 
креативна особистість, що реалізується саме в цьому просторі, продукуючи інноваційні форми 
та ідеї для обміну інформацією. Відтворення нових форм кооперації в межах креативних міст 
призводить до формування нових галузей креативних індустрій та ґрунтовного розвитку вже на-
явних. Аналізується креативна економіка як наслідок функціонування креативних індустрій та де-
монструються соціальні наслідки у вигляді зумовленості виробництва взагалі креативним класом 
суспільства.
Ключові слова: креативність, креативна особистість, креативні індустрії, креативний процес, 
креативний продукт, креативне місто, креативний клас, креативна економіка. 

Постановка проблеми. Сучасний світ активно і ди-
намічно розвивається, з’являються нові галузі еконо-
мічної діяльності, формуються нові напрями в науці, 
здійснюються відкриття і вдосконалення в усіх сферах 
існування людства. Творче перетворення реальності, 
креативний підхід з праксеологічної точки зору ви-
ступають інструментом здійснення таких змін. Термін 
«креативність» остаточно закріпився в науці, поширив-
шись не тільки у психологічній галузі, але й охопивши 
економіку, соціологію, політологію, право тощо. Здат-
ність людини до перетворення навколишньої дійсності 
із застосуванням інноваційних матеріалів, методів, при-
йомів і т.п. у сучасному світі є чи не найнеобхіднішою 
якістю фахівця, що є залученим до відповідної діяль-
ності. Тому дослідження соціальних продуктів креатив-
ності є необхідним процесом задля глибокого розумін-
ня та системного аналізу їх сутності та наслідків.

Дослідження креативних індустрій тісно пов’язуєть-
ся із самою креативністю, що є джерелом цього понят-
тя, а також з креативним містом, що виступає просто-
ровою ознакою індустрії та креативним продуктом як 
результатом креативної діяльності, зумовлюючи фор-
мування індустрії як такої. Поняття «креативна інду-

стрія» активно не просто досліджується, а і використо-
вується у сучасній Україні. Більше того, застосування 
певних інноваційних пошуків не тільки призводить до 
формування креативної індустрії, а вимагає правового 
регулювання різноманітних проблем та наслідків креа-
тивної діяльності.

Метою статті є вивчення складників креативних 
індустрій як соціально-філософського феномену та до-
слідження їх правового регулювання в українському 
суспільстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ням вивчення креативних індустрій приділено досить 
значну увагу. Так, саме визначення поняття було роз-
глянуте М. Горкгаймером, Т. Адорно, особливості кре-
ативної економіки як феномену досліджував Д. Гокінз, 
із соціологічної точки зору як появу нового класу – креа-
тивного, – Р. Флорида, креативне місто як соціально-по-
літичний феномен – Ч. Лендрі, П. Четтертон, різнома-
нітні соціальні зміни та новації – Р. Інглхарт, П. Бергер, 
К. Поппер, також особливості правового регулювання 
креативних індустрій вивчали О. Улітіна, Д. Пилюченко. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «креативні 
індустрії» закріплено в пункті 5-2 1 статті Закону України  
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«Про культуру», де вони визначаються як «види еконо-
мічної діяльності, метою яких є створення доданої вар-
тості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або 
креативне вираження» [1]. А пунктом 5-3 того ж Зако-
ну затверджується визначення креативного продукту як 
«товари та послуги, що створені/надані за результатами 
культурного (мистецького) та/або креативного виражен-
ня і мають високу додану вартість» [1]. Також Кабінет 
Міністрів України своїм розпорядженням від 24 квітня 
2019 р. № 265-р «Про затвердження видів економічної ді-
яльності, які належать до креативних індустрій» затвер-
джує відповідні 34 види економічної діяльності [2]. Вони 
охоплюють ювелірні і подібні вироби, виробництво му-
зичних інструментів, видавничу діяльність (книги, газе-
ти, журнали та періодичні видання), комп’ютерні ігри, 
програмне забезпечення, кіно-, теле- та радіопродукцію, 
інформатизацію, діяльність по зв’язках з громадськістю, 
рекламу, діяльність у сфері фотографії, дизайну, перекла-
ду, освіти у сфері культури, театральну та концертну, а 
також музейну діяльність.

Настільки широкий перелік галузей вказує на гли-
боке вкорінення креативності у суспільній діяльності 
в Україні та демонструє залежність певних індустрій 
саме від креативного складника. Правове регулюван-
ня в галузі креативних індустрій є необхідним через 
потребу в обрахуванні частки креативного продукту 
в економіку, в залученні українських товарів та послуг 
за кордон. Також для здійснення підтримки інновацій-
ного продукту з визначенням його комунікаційного, со-
ціального призначення. Через те, що такі складники, як 
наприклад талантомісткість, є такими, що важко розра-
ховуються в індустрії взагалі, зміна соціальних потреб 
та індивідуальної здатності надати відповідь на потребу 
викликає необхідність правового дослідження пробле-
ми, а згодом і нормативного її закріплення. Можна кон-
статувати, що з правової точки зору закріплюються такі 
аспекти людської діяльності, які раніше або унеможли-
влювались, або не були предметом дослідження взага-
лі. Юридичний складник забезпечує право людини на 
самореалізацію, відповідає естетично-пошуковим та ін-
новаційним потребам суспільства, інтегрує креативні 
індустрії з усією економікою й підкреслює соціальний 
складник [3, с. 6].

Розглянемо окремі компоненти креативних інду-
стрій, де одним з перших елементів буде креативний 
продукт. Креативний продукт, результат креативного 
процесу розглядається нами з точки зору практики, ді-
яльності, спрямованої на активне перетворення дійсно-
сті. У наші дні саме практичний момент поліпшення, 
удосконалення, спрощення будь-якого виду діяльності 
(в науці, техніці, в роботі персоналу тощо) виступає як 
специфічна суспільна цінність. Особистісні якості, що 
призводять до здатності здійснювати необхідні (зга-
дані вище) види діяльності, виступають як необхідна 
умова для сучасної, всебічно розвиненої особистості. 
Практика як діяльність виступає специфічною аксіоло-
гічною компонентою будь-якої діяльності. Однак такий 
практичний характер креативності не спричиняє суто 
утилітарної діяльності як такої, він спрямований на 
активне перетворення дійсності: пошук пептидів, що 
зупиняють розвиток онкологічних захворювань; розви-
ток екологічних видів палива; штучну зміну природних 
властивостей продуктів харчування (продовження тер-
міну зберігання, збільшення кількості продукту за ра-
хунок використання добавок, консервантів тощо); вирі-
шення питань раціонального управління колективом на 
підприємстві – все це можна віднести до глобального 

креативного процесу в різних сферах діяльності люди-
ни, який має новизну і сучасну актуальність.

Оскільки креативність є особливою формою розвит-
ку, що виникає з доцільної діяльності, спрямованої на 
якісну зміну або перетворення ідеального чи матеріаль-
ного феномену, то її продукт характеризується низкою 
ознак: новизною (стосовно інших речей, дій, техноло-
гій тощо), соціальною значущістю, практичною доціль-
ністю, естетичною та етичною досконалістю (креативні 
зміни людей у процесі їх соціалізації).

Вважається, що сутність поняття «креативність» 
може полягати в декількох аспектах новизни, напри-
клад, нове може бути: 1) лише для його творця, але 
давно відомим суспільству (суб’єктивно, індивідуаль-
но нове); 2) для групи людей – колектив підприємства, 
галузь (локально нове); 3) для країни, географічного 
регіону (регіонально нове); 4) для всього суспільства, 
для людства (об’єктивно нове, за умови, що це нове 
для всього світу) [4, с. 125]. Зауважимо, що новизна 
може бути різною на особистісному рівні її сприйнят-
тя, видимісною – так, суб’єкту може здаватися, що він 
є першовідкривачем, а він лише повторює вже відоме, 
і психологічною – коли результат об’єктивно не новий, 
але досягнутий власними силами. В історії багато при-
кладів, коли перший автор інноваційного продукту не 
був врахований, документально затверджений, або про-
сто не ввійшов у пам’ять народу, натомість саме часові, 
економічні та інші умови склались у такий спосіб, що 
народна свідомість сприймає як першого автора зовсім 
іншу людину. Застосування, наприклад, авторського 
права може бути інструментом, який забезпечить істо-
ричну справедливість.

Зауважимо, що створення не стільки практично, 
скільки суспільно значущих речей вимагає певного часу 
для засвоєння суспільством нового як такого. Створен-
ня предметів і явищ, які матимуть високу суспільну 
значущість і сприятимуть прогресу суспільства, всіляко 
підтримується з боку різних керівних органів (у вигляді 
грантів, тендерів, конкурсів тощо). Необхідно враховува-
ти, що така суспільна значущість часом диктується лише 
інтересом певного кола людей, не завжди відповідаючи 
загальним потребам суспільства. Креативність як процес 
у такому випадку можна визначати або як оригінальне, 
або як неоригінальне. Момент суспільної значущості но-
сить, на наш погляд, суб’єктивний характер.

Ще одним складником креативності як поняття може 
виступати комбінаторна діяльність людини, оскільки 
різні предмети праці, прилади, матеріали та інше мо-
жуть створюватися в штучних умовах (не існуючих 
у природі). Креативний акт підпорядковується глобаль-
ній меті – створенню речей, спрямованих на задоволен-
ня потреб, тих речей, яких у природі не існує. Таким 
чином, сутність креативності полягає у зміні природ-
них предметів та їх форм для створення механізмів 
перетворення неіснуючого в природному світі. Однією 
з характеристик креативності є відкриття можливості 
створення особливих, штучних, неприродних умов, 
у яких могли б бути виявлені нові властивості речей 
і процеси їх взаємодії. Людина може штучним шляхом 
реалізовувати креативну діяльність у процесі розвитку 
всього того, що трапляється у природі. Наприклад, роз-
кривши структуру органічних речовин, людина почала 
створювати власне органічні речовини. Сучасна наука 
синтезує практично будь-яку органічну речовину, яка 
замінює тканини, судини, органи живої істоти. Одним 
із найбільших досягнень у цьому плані є винахід штуч-
ної кістки [5, с. 21].
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І тут постає проблема біоетичного характеру, що із 
загальнонаукової точки зору спирається на суто техно-
логічну можливість процесу, а з іншого боку, впираєть-
ся в моральні, культурні, релігійні або інші заборони. 
З філософсько-правової точки зору можливими можуть 
бути всі сценарії розвитку подій.

Розуміння креативності у сучасності базується на 
межах різних наук (генетики, техніки, мікробіології, фі-
зики та ін.). Проте все зростаючий інтерес до феномену 
креативності можна простежити не тільки на прикладі 
різних теоретичних викладок, практичних дослідних 
розробок, що носять прикладний, психологічний ха-
рактер. Істотну роль креативність відіграє в усіх сферах 
суспільства, що приводить до її розгляду, вивчення на 
міжнародному рівні сучасним політикумом.

Міжнародний інтерес до феномену креативності, 
що вивчає її загальний характер, філософські основи, 
розроблений низкою програм, науково-дослідними на-
працюваннями. Такі дослідження знайшли вираження 
в конкретних теоріях креативності.

Сформована у середині 90-их років ХХ століття 
у Великобританії програма креативної індустрії, що 
охоплює одночасно сфери культури, науки, бізнесу 
та високих технологій, була прийнята (незважаючи на 
низку негативних моментів) багатьма європейськими 
урядами. Використовувати програму креативної інду-
стрії стали Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція, Да-
нія, Нідерланди, Норвегія. А на початку XXI століття 
ідея (а згодом і поняття креативної індустрії) виходить 
на міждержавний рівень, більше того, стає органічною 
частиною теорії сталого розвитку (Creative Industries, 
2004) [6, p. 25]. 

У науковий обіг входить поняття «креативна економі-
ка», введене Дж. Гокінсом, – тип економіки, що форму-
ється в результаті розвитку креативної індустрії [7, p. 7].

Поняття креативної індустрії пов’язане з інтелекту-
альною власністю, яку можна диференціювати за чо-
тирма основними класами: авторське право, патенти, 
торгові знаки і дизайн [8, с. 61]. Різноманітні різновиди 
креативності як процесу, похідні від її поняття, широ-
ко входять у сучасний науковий обіг, активно застосо-
вуються в різних сферах. І якщо раніше креативність 
досліджувалася лише в межах психології, то тепер кре-
ативність стає предметом дослідження соціології, полі-
тології, економіки, філософії.

Креативність у суспільстві набуває найважливішої 
функції – зумовлює виробництво. Креативні орієнтації, 
проєктуючи на суспільний розвиток ідеї нового і різно-
манітних трансформацій, охоплюють усі сфери діяль-
ності людини.

Розгляд основних моментів креативності окремої 
особистості є необхідним для більш повного осмис-
лення проблеми креативного суспільства через те, що 
суспільство складається з креативних особистостей. 
Під креативним суспільством ми розуміємо спільність 
людей, керовану принципами креативності різних сфер 
життя. Сучасне суспільство виступає таким ступенем 
розвитку техногенної цивілізації, на якій знання у ви-
гляді інформації стають важливим соціальним факто-
ром, корінним чином перетворюючи всі сфери жит-
тєдіяльності – виробництво і споживання, фінансову 
діяльність і торгівлю, соціальну структуру суспільства 
і політичне життя, сферу послуг і духовну культуру. 
Цей багатоплановий процес охоплює все суспільство 
загалом і розгортається в трьох основних рівнях: техні-
ко-технологічному, соціальному і культурному. Інфор-
матизацію суспільства можна представити як техніко- 

соціокультурний феномен. Потенціал суспільства по-
лягає не стільки в технологічній сфері соціуму, скіль-
ки у соціокультурній. Креативне суспільство – це су-
купність особистісних і соціальних ресурсів, здатних 
існувати в епоху інформації і високих технологій. Ми 
вважаємо, що креативне суспільство здатне привести 
до значних якісних змін у сфері подальшого розвитку 
суспільства – демократизації методів державної діяль-
ності, розширення потенціалу культури. Креативні осо-
бистості виступають суб’єктом виробництва основних 
креативних ідей і продуктів.

Креативна особистість як фундаментальний склад-
ник креативного простору виступає формуючим факто-
ром на соціальному рівні таких складників суспільства, 
як «креативний клас» та «креативне місто». У соціаль-
ній філософії вперше креативний клас як спільноту, що 
сутнісним фактором свого існування вбачає творчість, 
визначив Р. Флорида. В роботі «Креативний клас: люди, 
які змінюють майбутнє» автор вказує на певні ознаки 
креативного класу, таким чином, це люди, що основу 
своєї діяльності вбачають у свободі дій, переміщень, 
цілковитій незалежності від оточуючих, першочерговій 
важливості творчості, саморозвитку, самовдосконален-
ня [8, с. 34]. Практично безперервне отримання освіти, 
прагнення до життя у великих містах – ще одні ознаки 
креативного класу. Суспільство, змінюючись та тран-
сформуючись, надає креативності конкретного, еконо-
мічно-виробничого характеру. 

Такі соціальні зміни відбуваються в певному просто-
рі, що отримує у Р. Флориди назву «креативне місто». 
Це поняття було більш детально розглянуте Ч. Лендрі, 
який в однойменній роботі визначає його як таке місто, 
спільнота якого є здатною нарощувати творчий потен-
ціал, використовувати його інструмент конкурентної 
боротьби [9, р. 14]. 

Для дослідника креативний простір розуміється як 
можливість розвиватись, проявляти особистісні яко-
сті та демонструвати потенціал. Також включаються 
і соціальні складники. «У майбутньому поняття «місто, 
що навчається» буде більш потужною метафорою, ніж 
«творче місто». Проте я вважаю, що зосередження на 
креативності зараз є більш важливим для створення 
банку ідей, з якого виникають інновації, і місто може 
вчитися насамперед. Творче реагування на міські по-
треби – це не раз і назавжди. Місто майбутнього має 
рухатися далі, ставши містом, що навчається. Воно має 
обмірковувати та реагувати на досягнення та перешко-
ди, постійно оцінюючи як частину структурованої про-
грами» [9, с. 317].

Креативний клас становлять люди різноманітних 
спеціальностей, в цілому це напрями професій, пов’я-
заних, з одного боку, із інтелектуальною, технічною 
та гуманітарною галуззю знань, а з іншого – люди твор-
чих професій: митці, письменники, дизайнери тощо. 
Виокремлення творчих професій пояснюється самою 
логікою їх існування, але саме креативний клас зумов-
лює як такий творчий складник у тих галузях, де він 
може й не бути присутнім як сенсоутворюючий профе-
сійної діяльності.

Ці соціальні зміни відбуваються в чітко визначеному 
креативному просторі, під яким розуміється район кон-
солідації інновативних форм та ідей для обміну інфор-
мацією [8, с. 35]. Загалом, креативний простір можна 
уявити як сукупність сфер, де ядром, основою виступає 
креативна сфера як така, що перебуває у взаємозв’язку 
з іншими сферами. Саме перетин цих усіх сфер висту-
пає простором для формування креативності. Сфери 
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покликані забезпечити матеріальну, технічну, наукову, 
культурну, інформативну підтримку креативному про-
цесу в такій спільноті. Зазначимо, що креативність тут 
може проявлятись як результат політико-адміністратив-
ної діяльності, а також з ініціатив самих громадян при-
родним шляхом.

Певні міста прагнуть отримати статус креативного 
з метою розвитку як такого, з прагненням до змін. У сві-
ті проводяться конференції та форми з метою виявлен-
ня таких міст або задля створення програми розвитку 
міста до креативного. Нині можна навести приклад 
таких міст, як Болонья, Хаддерсфілд, Глазго, Гельсінкі, 
Барселона, Кельн [10].

Необхідно зазначити, що теорія креативного міста 
підпадає під сувору критику через її інновативність 
та руйнування усталеної системи цінностей. Руйнуван-
ня звичних зв’язків між людьми (ослаблення інституту 
сім’ї, дружби) та суспільними інститутами відбуваєть-
ся завдяки збільшенню кількості відносин і контактів. 
Реальність часто визначається випадковими обставина-
ми, легкістю переходу людини з одного виду діяльності 
в інший. Навіть у самого Р. Флориди знаходимо: «Якщо 
раніше люди об’єднувалися рамками суспільних ін-
ститутів, формуючи групову ідентичність, то суттєвою 
рисою сучасного життя стало створення індивідуальної 
ідентичності» [8, c. 22].

Зміна системи цінностей є необхідним складником 
сучасного світу, процес аксіологічних трансформа-
цій призводить до креативних зрушень у суспільстві 
[11, с. 56].

Міська свобода і феномен європейського міста – це 
особливий ідеальний спосіб існування креативної лю-
дини у системі соціальної регуляції міської життєдіяль-
ності, яка породжує і регенерує новий тип особистості – 
людини більш універсальної, більш ініціативної і менш 
залежної ніж у традиційному аграрному суспільстві. 
Разом з міським соціальним простором створюється 
внутрішній простір креативної людської особистості, 
її самосвідомість, здатність до вишуканої інтелектуаль-
ної рефлексії, морального та емоційного переживання. 
Місто перетворює особу на якісно нове уособлення 
приватного і публічного існування, внутрішнього і зо-
внішнього, змісту і форми. Місто провокує на відтво-
рення нових форм кооперації та відкритості репрезен-
тантів громадянського суспільства. Воно історично 
конституювалось через концептуалізацію бюргерського 
стилю життя, ціннісних орієнтацій, які позначаються на 
самоусвідомленні сфери публічного та приватного жи-
телями європейських індустріальних та постіндустрі-
альних міст. Це концептуальне розмежування виразно 
дається взнаки у таких ключових соціологічних понят-
тях, як «суб’єктивність» і «самореалізація», формуван-
ня креативної громадської думки та її імплементації, 
публічно-політичного та приватного. Саме чинник кре-

ативної громадської думки стає визначальним у ство-
ренні ціннісних основ європейського міського самовря-
дування, надає поштовх нормативним процесам у сфері 
соціальності – сфері людської гідності та облаштування 
міського буття загалом.

Дослідники П. Бергер і Т. Лукман, вивчаючи креа-
тивне суспільство, вводять у науковий обіг філософську 
концепцію дотеоретичного знання, яке представлене як 
реальність, інтерпретована особою, і яка має для люди-
ни суб’єктивну значущість [12, c. 41]. Дослідниками під-
креслюється наявність специфічного складника всього 
масиву знання, в якому вони бачать джерело креативно-
го – щось таке, що не можна вписати в конкретні рамки, 
проте це щось і зумовлює створення креативного. Ця 
ідея, хоч і не на пряму, продовжує розкриття сутності 
креативного міста, тільки філософським способом дає 
відповідь щодо сутності креативності, щодо першодже-
рела, яке має своє втілення в креативному місті як про-
сторі, де ця б креативність могла не просто проявитись, 
а досягти свого розвитку, розкритись у такій спільно-
ті, якій будуть подібні ідеї близькі і зрозумілі. Більше 
того, концепція креативного міста має еволюціонувати 
в освітню креативність, бо воно (місто) постійно вчить-
ся, і несе повну відповідальність за ту оцінку, яку дістає 
в процесі діяльності [9, р. 292].

Висновки. Креативні індустрії являють собою со-
ціальний феномен, що структурно складається з де-
кількох елементів. Креативний продукт є і метою, і ре-
зультатом креативного процесу, бо зумовлює існування 
суспільної цінності креативності як такої та надає їй ма-
теріального складника. Креативний продукт може бути 
реалізованим не тільки за умов існування креативної 
індустрії, але в її межах він у найбільш повний спосіб 
є розкритим або досягнутим. Найбільш ефективним се-
редовищем реалізації (створення та подальшого засто-
сування) креативного продукту є особливий простір – 
креативне місто. Сутністю останнього є продукування 
специфічних умов для існування у межах креативнос-
ті, створення особливого середовища можливостей, де 
і особистість, і сам соціум могли б отримати вирішення 
актуальних питань. Джерелом правового складника в іс-
нуванні креативних індустрій є існування самої концеп-
ції природного права, яка дає можливість реалізувати, 
забезпечити, захистити як креативний потенціал окре-
мої особистості, так і креативний результат діяльності. 
Українська правова традиція дає різноманітний перелік 
можливостей для створення креативних індустрій, за-
хищає та забезпечує ефективність цієї діяльності.

Перспективами подальшого дослідження може 
бути порівняльна характеристика філософсько-правових 
ідей на прикладах окремих держав або міст, детальне ви-
вчення креативного законотворення, створення алгорит-
мів для підвищення ефективності креативних індустрій 
як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.
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phIlosophICal and leGal analysIs of CReatIVe IndustRIes

The article examines the philosophical and legal features of creative industries. Sources of creative way of thinking, 
way of life are analyzed, elements of the structure of creative industries are studied, such as creative process, creative 
product, creative space, etc. The creative city is studied as a center of consolidation of creative forms and sources, as well 
as a creative personality that is realized in this space, producing innovative forms and ideas for information exchange. 
The reproduction of new forms of cooperation within creative cities leads to the formation of new branches of creative 
industries and thorough development of already existing ones. The creative economy is analyzed as a consequence 
of the functioning of creative industries and the social consequences are demonstrated in the form of the conditionality 
of production in general by the creative class of society.

Conclusions. Creative industries are a social phenomenon that structurally consists of several elements. The creative 
product is both the goal and the result of the creative process, because it determines the existence of the social value 
of creativity as such and gives it a material component. A creative product can be implemented not only under the conditions 
of the existence of a creative industry, but within its limits it can be revealed or achieved in the most complete way. The most 
effective environment for the realization (creation and further application) of a creative product is a special space – 
a creative city. The essence of the latter is the production of specific conditions for existence within the limits of creativity, 
the creation of a special environment of opportunities, where both the individual and society itself could receive solutions to 
pressing issues. The source of the legal component in the existence of creative industries is the existence of the very concept 
of natural law, which provides an opportunity to realize, ensure, and protect both the creative potential of an individual 
and the creative result of activity. The Ukrainian legal tradition provides a diverse list of opportunities for the creation 
of creative industries, protects and ensures the effectiveness of this activity.

 Key words: creativity, creative personality, creative industries, creative process, creative product, creative city, creative 
class, creative economy.

Надійшла до редколегії: 30.08.2022



27

ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ / LAW JOURNAL OF DONBASS № 3(80) 2022

УДК 347:347.7
DOI https://doi.org/10.32782/2523-4269-2022-80-3-27-32

Золотар Аліна Сергіївна,
аспірантка 

(Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6869-2398

ВиКОРиСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BloCKChaIn ДЛЯ ПОКРАщЕННЯ ЗАХиСТУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛьНОї ВЛАСНОСТІ В УКРАїНІ

У зв’язку з масовим поширенням цифрових технологій у всіх сферах життєдіяльності суспіль-
ства останнім часом активно обговорюється розвиток інноваційних інформаційних систем за-
хисту, зокрема й із застосуванням blockchain. Доведено, що захист права інтелектуальної влас-
ності є значно ускладненим в окремих сферах, а технології blockchain дозволяють забезпечувати 
його там, де правовий захист, на жаль, є недієвим. Є необмежена кількість можливостей засто-
сування blockchain-технологій у цій сфері, тому запровадження та подальший розвиток техноло-
гій blockchain у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні – це одне із пріоритетних 
завдань держави. 
Ключові слова: захист інтелектуальної власності, blockchain-технології, інформаційні системи 
захисту, інноваційні захисні технології, смарт-контракти.

Постановка проблеми. Активний розвиток 
blockchain-технологій у всьому світі протягом остан-
нього десятиліття зумовив швидке їх поширення в різ-
них сферах цифрового середовища. Останнім часом усе 
більше уваги приділяється можливості їх використання 
щодо захисту інтелектуальної власності. На основі ана-
лізу останніх наукових досліджень у цій сфері встанов-
лено, що застосування технологій blockchain справді 
дає позитивні результати у сфері захисту прав інтелек-
туальної власності, оскільки ці технології характери-
зуються як безпечні, захищені від несанкціонованого 
доступу, прозорі, високостійкі до різноманітних збо-
їв та помилок, при цьому є повністю відстежуваними 
та контрольованими їх розробниками. 

Держави, де має місце ринкова економіка, вже досить 
давно зрозуміли, що від рівня ефективності захисту ін-
телектуальних прав власності напряму залежить рівень 
розвитку державної економіки, а також наголошують 
на тому, що цифрові технології сьогодення нерозривно 
пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності. 
Тому й Україна, яка прагне ефективно розвивати свою 
ринкову економіку, останнім часом усе більше уваги 
приділяє саме інноваційним захисним технологіям, се-
ред яких важливе місце посідає blockchain. Однак пи-
тання застосування цих технологій щодо захисту прав 
інтелектуальної власності в Україні досі є неоднознач-
ним та не має ґрунтовного правового закріплення. 

Аналіз останніх досліджень. Питання використан-
ня blockchain-технологій з метою захисту власності 

інтелектуального походження досліджували як зару-
біжні, так і українські науковці. Серед українських до-
слідників варто згадати праці І.В. Арістової, А.М. Гуд-
кова, Є.В. Калініченко, В.А. Мельник, Г.Г. Небратенко, 
Є.І. Охрімчук, Н.Я. Порохняк, А.В. Хмельковської, 
Т.В. Шатковської, А.В. Шевчука, І.В. Шуби, А.Б. Шумі-
ліної та деяких інших. Вивченням цього питання за ме-
жами України протягом останніх років займались такі 
дослідники, як К. Ван, Ф. Енгельман, Дж. Лінь, Х. Сонг, 
Дж. Степандіч, М. Холланд, В. Чен, К. Чжоу, В. Фанг, 
А. Шонгальс, С. Яніській-Равід та багато інших. 

Заслуговує на увагу позиція Н.О. Артамонова, який 
зазначає, що «технологію блокчейн у системі інтелек-
туальної власності доцільно розглядати як об’єкт ав-
торського права, патентного права та як технологію, 
використання якої дозволяє забезпечити захист об’єктів 
інтелектуальної власності» [1, c. 65]. В.С. Жогов своєю 
чергою висловлює позицію про те, що проблема захисту 
інтелектуальної власності може бути остаточно виріше-
на на основі впровадження в цю сферу blockchain-тех-
нологій [2, c. 212].

Однак ці дослідження були здійснені дещо раніше, тому 
не можуть враховувати того стану розвитку прав інтелек-
туальної власності, який ми маємо на сьогодні. Також вони 
не враховують того, що із швидким темпом цифровізації 
технологій, який простежується в наш час, відбувається 
швидкий розвиток різноманітних способів порушення прав 
інтелектуальної власності, а це потребує нових підходів до 
їх викорінення, зокрема й на основі blockchain.

аДмінісТраТивне право і процес. Фінансове право. 
інФормаційне право
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Метою статті є дослідження можливостей та по-
дальших перспектив удосконалення захисту прав влас-
ності на об’єкти інтелектуальної власності в Україні 
з використанням blockchain-технологій шляхом аналізу 
поточного стану цього захисту та виділення проблем 
його здійснення в Україні.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння мож-
ливості застосування та перспектив розвитку іннова-
ційних систем захисту прав інтелектуальної власності 
в Україні на основі blockchain варто для початку ок-
реслити що собою являє ця технологія. У науці виді-
ляють два підходи до її визначення: за першим – під 
blockchain розглядають певну розподілену базу даних, 
тоді як за другим – безкінечний послідовний ланцюжок 
блоків, в яких міститься відповідна інформація. Також 
blockchain розглядають як поступово зростаючий ре-
єстр записів, до якого можна лише здійснювати дода-
вання даних, тоді як їх зміна та видалення з blockchain 
є повністю неможливими [3, c. 14]. 

Технологія blockchain забезпечує спосіб запи-
су транзакцій або будь-якої цифрової взаємодії, яка 
розроблена таким чином, щоб бути безпечною, за-
хищеною від несанкціонованого доступу, прозорою, 
високостійкою до збоїв, відстежуваною та контрольо-
ваною. Оскільки blockchain може гарантувати, що дані 
не були підроблені, він широко затребуваний для різ-
них форм захисту інтелектуальної власності. Викори-
стання технології blockchain може забезпечити підви-
щення ефективності та автентичності у встановленні 
прав власності, зменшенні кількості підробок, ліцен-
зуванні за допомогою розумних контрактів та реєстра-
ції торгових марок [4].

Спеціального правового регулювання застосування 
технології blockchain з метою захисту інтелектуальної 
власності наразі в Україні не існує, а тому blockchain 
прирівнюється до комп’ютерних програм та баз даних, 
на які поширюються такі положення захисту інтелекту-
альної власності:

1) застосування blockchain відбувається із дотри-
манням основних засад авторського права;

2) технології blockchain охороняються на рівні літе-
ратурних творів;

3) твір, створений та зафіксований з допомогою 
blockchain, вважається об’єктом авторського права із 
моменту його створення;

4) авторське право на інформаційні системи 
blockchain не залежить від їх реєстрації чи будь-якого 
оформлення;

5) авторське право поширюється на всі об’єкти, які 
можуть бути захищені з допомогою blockchain-техноло-
гій тощо [1, c. 62].

Як показує світова практика, технологія blockchain 
може бути використана у сфері захисту прав інтелекту-
альної власності в таких випадках:

1. Blockchain-технології можуть допомогти зменши-
ти потрапляння підроблених товарів на споживчий ри-
нок, пропонуючи рівень комфорту щодо автентичнос-
ті для власників торгових марок розкішних брендів. 
Наприклад, кожен брендовий продукт класу люкс от-
римує унікальний ідентифікатор, наприклад QR-код. 
Коли особа купує продукт, вона може використовувати 
QR-код для доступу до свого сертифіката в Інтернеті, 
який був криптографічно підписаний брендом і всіма, 
хто знаходиться в ланцюжку поставок, що підтверджує 
справжність продукту. Торговельні посередники пред-
метів розкоші також можуть отримати вигоду від вико-
ристання blockchain для перевірки автентичності [5].

2. Технологія blockchain може зробити процес реє-
страції дизайнів і торгових марок більш ефективним, 
скоротивши деякі з цих процесів і процедур. Напри-
клад, для деяких заявок на торговельну марку, де не-
можливо довести, що торгова марка є відмінною за 
своєю суттю, необхідно продемонструвати, що знак 
набув відмінності завдяки використанню [6]. Докази 
фактичного використання торговельної марки разом із 
частотою та датами використання можуть бути додані 
до blockchain та зафіксовані в ньому, а потім їх можна 
легко опублікувати та отримати доступ на blockchain. 
Це дозволяє значно зменшити ймовірність плутанини, 
зробивши можливість перевірки зареєстрованого знака 
більш ефективною та надійною.

3. Смарт-контракти, що виконуються самостійно, 
можуть бути використані для ліцензування прав на тор-
говельну марку. У цьому випадку смарт-контракт є са-
мовиконавчою угодою, написаною в комп’ютерному 
коді та підписаною сторонами за допомогою криптогра-
фічних підписів. Оскільки він виконується самостійно, 
йому не потрібна участь третьої сторони або зовнішній 
нагляд. Код і угода працюють у мережі blockchain, де 
автоматично контролюються виконання та транзакції за 
угодою. Смарт-контракт може автоматично відстежу-
вати й обчислювати щоразу, коли слід сплатити роялті, 
відповідно до умов контракту, і автоматично здійсню-
вати платіж на заздалегідь визначений гаманець, що 
належить власнику торгової марки. Це забезпечує без-
проблемну та легко запроваджену ліцензійну угоду на 
торговельну марку [7].

4. Доказування автентифікації створення та похо-
дження, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

5. Контролю та відстеження поширення як зареє-
строваних, так і не зареєстрованих IP.

6. Надання доказів справжнього або першого вико-
ристання об’єкта інтелектуальної власності. 

7. Управління цифровими правами (наприклад, му-
зичні онлайн-сайти). 

8. Укладення та виконання угод щодо інтелектуаль-
ної власності, ліцензії або ексклюзивні мережі дистри-
буції за допомогою смарт-контрактів [8].

9. Інші випадки застосування технології blockchain.
Оскільки технологія blockchain стає популярною, 

учасники індустрії та розробники blockchain усе більше 
здійснюють співробітництво з метою розробки стан-
дартів і протоколів взаємодії. Різні урядові установи 
та реєстри інтелектуальної власності, такі як Бюро ін-
телектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), 
активно вивчають можливості blockchain; Комісія ЄС 
планує створення blockchain-обсерваторії, а Конгрес 
США нещодавно створив Конгресовий blockchain-кокус 
[8]. Глобальні стандарти контрактів, що виконуються са-
мостійно, обговорюються різними організаціями. Проте 
всі вони сходяться на думці, що для того, щоб технологія 
blockchain набула успіху в управлінні правами інтелекту-
альної власності, потрібен узгоджений і підтримуваний 
на міжнародному рівні набір стандартів.

Технологія blockchain має такі переваги для її вико-
ристання з метою охорони прав інтелектуальної влас-
ності:

1. Відсутність посередника. Це означає, що транзак-
ції інформації, доданої суб’єктом інтелектуальної влас-
ності, здійснюються відповідно до принципу перевірки 
доданої інформації без особистого втручання людини, 
тобто не вимагає наявності посередника. У відповідно-
сті до зазначеного принципу здійснюється укладення 
«розумних контрактів». Вони укладаються автоматич-
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но. Транзакція завершується таким чином, що вона 
здійснює відзначення події або дії, які проявляються 
у формі дати, суми або дозволу, що надаються відповід-
ною кількістю представників.

2. Мінімізація витрат. Передбачає явне зменшен-
ня затрат на охорону об’єкта інтелектуальної власно-
сті та прав на нього, що зумовлюється неможливістю 
внесення змін до блоків інформації. Це означає, що, 
використавши технологію blockchain для захисту прав 
інтелектуальної власності один раз, особі не потрібно 
знову шукати шляхи її захисту, а тим більше звертатись 
до використання іншої blockchain.

3. Захищеність прав інтелектуальної власності. 
Гарантується тим, що створений ланцюг інформації 
є незворотним, а також передбачає змогу здійснюва-
ти перевірки втручання зі сторони, що явно можна  
вважати вагомою перевагою blockchain-технологій 
у цій сфері [9, c. 78].

 При тому, що blockchain має низку переваг, все ж 
таки варто зазначити і суттєві недоліки цієї системи 
у перспективі використання для захисту прав інтелек-
туальної власності. Першим і єдиним таким недоліком 
є неможливість змінити ланцюг інформації, який вже 
доданий до blockchain. Однак ця особливість стає недо-
ліком лише у тому разі, коли під час транзакції інфор-
мації до цієї системи було допущено помилку. У цьому 
разі її виправлення вже неможливе, оскільки блоки ін-
формації є незмінними.

Варто також сказати, що є три різних види blockchain, 
які є перспективними для різних напрямів захисту пра-
ва інтелектуальної власності:

1. Blockchain відкритого типу – для інформаційного 
наповнення блоків використовується шифрування, однак 
при цьому знімаються будь-які обмеження щодо викори-
стання таких блоків, здійснення транзакцій, спрямованих 
на включення в blockchain. Найбільш поширеним різно-
видом blockchain відкритого типу є так званий інклюзив-
ний blockchain, який є загальнодоступним та не містить 
жодного обмеження щодо кількості його користувачів, а 
також кількості здійснюваних ними транзакцій.

2. Blockchain закритого типу є повною протилежні-
стю відкритого blockchain, оскільки встановлює обме-
ження доступу до даних та передбачає можливість здійс-
нення транзакцій лише для чітко визначених суб’єктів. 
Blockchain закритого типу характеризується його деше-
визною та відносно кращою швидкістю його викори-
стання, порівняно з blockchain відкритого типу. Однак 
останній є більш ефективним порівняно з першим.

3. Ексклюзивний blockchain – це такий blockchain, 
особливістю якого є те, що всі дії, які можуть з ним 
проводитись, здійснюють конкретно визначені корис-
тувачі [2, c. 211]. Ступінь відкритості ексклюзивного 
blockchain визначається одним із трьох способів:

– здійснення зчитування blockchain-транзакцій із 
встановленням певних обмежень (зокрема, це може пе-
редбачати доступ конкретної особи до тих транзакцій, 
які напряму стосуються цієї особи);

– можливістю лише внесення пропозиції щодо тран-
закцій з подальшим їх додаванням у blockchain;

– можливістю здійснювати створення нових блоків 
транзакцій, а також додавати їх у blockchain [10, c. 473].

Який з цих різновидів використовувати суб’єкту 
прав інтелектуальної власності, варто вирішувати йому 
особисто, виходячи з можливостей того чи іншого різ-
новиду blockchain та потреб самого суб’єкта.

Незважаючи на те, що ідея створення більш ефек-
тивної системи на основі blockchain для управління 

правами інтелектуальної власності все ще є новою, нові 
програми на основі blockchain для управління права-
ми інтелектуальної власності продовжують з’являтися 
з надзвичайною частотою. Однак багато питань зали-
шаються невирішеними, як-от необхідна потужність 
обробки blockchain, сумісність і взаємодія різних плат-
форм blockchain, а також юридичні питання, такі як 
право власності на дані, конфіденційність, відповідаль-
ність та юрисдикція. З огляду на підзвітність, безпеку, 
прозорість і незмінність blockchain він може мати знач-
ний вплив у сфері інтелектуальної власності. Однак, 
оскільки blockchain все ще перебуває на стадії свого 
технологічного розвитку, ми потенційно можемо поба-
чити такі застосування blockchain для інтелектуальної 
власності в Україні найближчим часом:

1. Смарт-контракти на основі blockchain в інтелек-
туальній власності. Смарт-контракт – це комп’ютерна 
програма, заснована на технології blockchain, яка авто-
матично виконується щоразу, коли в транзакції викону-
ється заздалегідь визначена умова. Можна сприймати 
його як криптографічне поле, яке розблоковує значення 
або доступ, якщо і коли виконуються певні заздалегідь 
визначені умови [11, с. 47]. У сфері інтелектуальної 
власності такі операції, як купівля патенту, включають 
багато кроків, таких як перевірка передачі патенту, пере-
вірка дійсності патенту, узгодження угоди купівлі-про-
дажу, виконання та оплата транзакції, а потім, нарешті, 
інформування всіх відповідних патентних відомств про 
транзакцію. Всі ці кроки можна спростити за допомогою 
смарт-контрактів. Завдяки постійно зростаючому про-
гресу в технології blockchain смарт-контракти можуть 
бути широко інтегровані у сферу прав інтелектуальної 
власності, враховуючи необхідність цифрової та без-
печної системи транзакцій, яка вибудовує довірливі від-
носини між особами без шкоди для безпеки. Оскільки 
світ інтелектуальної власності нашої держави відкри-
вається для переваг нових технологій, смарт-контракти 
будуть надзвичайно корисними з точки зору автоматич-
ного ініціювання юридичних і обов’язкових контрактів, 
особливо для такого вмісту, як пісні, фотографії тощо.

2. Використання blockchain для визначення автор-
ства чи підтвердження права власності. Технологію 
blockchain можна використовувати як надійну плат-
форму для перевірки достовірності права власності на 
об’єкти інтелектуальної власності. У випадку автор-
ського права через відсутність будь-якої офіційної до-
кументації обов’язок підтвердження права власності 
на творчий контент лежить на творцеві. Здійснення 
авторських прав стало ще складнішим в епоху Інтерне-
ту, коли будь-хто може завантажувати створений вміст, 
наприклад записану пісню, фотографію, картину тощо, 
і вільно використовувати його за бажанням. Для цього 
створюються спеціальні blockchain-інструменти, зокре-
ма такі як: PT&S Intellectual Property, Orbit Blockchain, 
Binded, Bernstein IP, Vaultitude, NPER Project, Artizyou 
тощо. Такі інструменти вирізняються тим, що дозволя-
ють особі, яка є автором твору, убезпечити своє автор-
ське право на нього. Ці інструменти працюють на основі 
того, що будь-який цифровий актив (у нашому випадку 
твір автора у цифровому форматі) можна швидко зареє-
струвати в Інтернеті. Щойно що-небудь завантажується 
у систему, на нього ставиться мітка часу, а зашифрова-
ний ідентифікатор відповідної особи (володільця прав 
інтелектуальної власності) також пов’язується з доку-
ментом. У результаті щоразу, коли відкривається цей 
документ, стає зрозуміло, хто був автором і коли на до-
кументі було позначено час для захисту. Доцільно було 
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б і в Україні здійснити впровадження таких інструмен-
тів, що значно покращило б можливість захисту автор-
ського права.

3. Використання blockchain як платформи для ство-
рення ринку інтелектуальної власності. Як відомо, 
blockchain – це один із видів технології розподіленого 
реєстру [12, с. 16]. Ця технологія використовує декілька 
незалежних комп’ютерів (вузлів) для запису, спільного 
використання та синхронізації транзакцій у відповідних 
електронних книгах. Blockchain можна використовува-
ти як потенційну платформу, де винахідники можуть 
розміщувати свої винаходи чи цифрові роботи у фор-
мі реєстрів із короткими описами, тим самим діючи як 
ринок інтелектуальної власності. Для впровадження 
такого роду ринків інтелектуальної власності доцільно 
буде створити платформу на зразок DEIP Ledger, IPwe, 
GoChain, IPChain, які є світовими лідерами у цій сфері.

4. Використання blockchain для уніфікації глобаль-
ної системи патентів. Використання в Україні blockchain 
із його децентралізованою технологією реєстру також 
може допомогти вирішити проблему уніфікації патент-
ної системи між нашою державою та іншими країнами. 
Це може значно підвищити ефективність управління 
інтелектуальною власністю, прискорити інноваційний 
процес у компаніях та сприяти поширенню інформа-
ції між ними через реєстр. Однак на поточний момент 
у всьому світі лише починає розвиватись такий напрям 
використання blockchain для уніфікації глобальної сис-
теми патентів, а тому й наша держава повинна розгля-
нути цю можливість як ефективний засіб захисту прав 
інтелектуальної власності не лише на національному, 
але й на міжнародному рівні.

5. Використання blockchain для підтримки контро-
лю версій цифрових активів. Цифрові активи, такі як 
патенти, дослідницькі публікації, авторські права тощо, 
мають кілька версій протягом свого життя, і є потреба 
в технології, яка забезпечувала б зв’язування кількох 
версій цифрових активів протягом життєвого циклу. 
Технологія blockchain може використовуватися в таких 
системах, де можна зв’язати всі версії своїх цифрових 
активів за допомогою технології реєстру blockchain 
і потенційно використовувати її для наскрізного обслу-
говування життєвого циклу активу [13]. Застосування 
контролю версій blockchain в інтелектуальній власно-
сті є способом запобігти будь-кому запатентувати інно-
вацію шляхом публічного її розкриття і, таким чином, 
створення попереднього рівня техніки для інновації. 
Blockchain в Україні може служити захисною платфор-
мою публікації, де кожному файлу надаватиметься уні-
кальний відбиток пальця, дублювання видалятимуться, 
платформа підтримуватиме управління версіями, і ко-
жен вузол мережі зможе вибирати, який вміст він розмі-

щує, а база даних індексуватиметься та буде доступною 
для пошуку.

Тож, за допомогою blockchain в Україні найближчим 
часом можна буде:

1) здійснювати автоматизоване збереження даних 
заявників;

2) здійснювати підтвердження прав інтелектуальної 
власності;

3) здійснювати розділення прав доступу до об’єкта 
права інтелектуальної власності [14, c. 17]. 

 Однак залишається вирішити одну проблему – зако-
нодавчо закріпити правове регулювання використання 
blockchain-технологій для захисту прав інтелектуальної 
власності. На сьогодні законодавство України не містить 
навіть згадки про ці технології, а тим паче норми, якими 
б можна було врегулювати їх використання. Тому з цього 
приводу нашій державі потрібно звернутись до законодав-
ства ЄС, яке є більш ґрунтовним у цій сфері. Тим паче, що 
Україна постійно здійснює гармонізацію свого законодав-
ства та наближення його до законодавства ЄС. Зокрема, вар-
то переглянути українське законодавство на відповідність 
його законодавству ЄС у сфері інтелектуальної власності, 
зокрема враховувати також План дій щодо інтелектуальної 
власності [15], затверджений 25 листопада 2020 року, важ-
ливим пунктом якого є «подальший розвиток blockchain».

Висновки. Таким чином, blockchain – це універсаль-
на технологія, яка протягом останніх років заполони-
ла всі сфери суспільного життя, які напряму пов’язані 
з цифровими технологіями. Використання blockchain 
у сфері захисту інтелектуальної власності – один із прі-
оритетних напрямів як у світі, так і для нашої держа-
ви. Однак Україна ще досить далека від використання 
blockchain-технологій у цій сфері. Все зумовлюється тим, 
що натепер в українському законодавстві все ще не існує 
належного правового регулювання застосування техно-
логії blockchain, що зумовлює собою і низку практичних 
проблем. Однак, як засвідчує міжнародна практика, ви-
користання blockchain у сфері інтелектуальної власності 
неминуче, оскільки є одним із найефективніших засобів 
захисту прав споживачів. Технологія blockchain виріз-
няється особливими перспективами її розвитку у сфері 
інтелектуальної власності, оскільки з кожним днем стає 
все складніше убезпечити права інтелектуальної власно-
сті у процесі швидкого розвитку інформаційних техно-
логій. Тому законодавцю варто більш серйозно підійти 
до вирішення питання щодо правового забезпечення 
використання blockchain-технологій у всіх сферах жит-
тя нашої держави, а особливо у сфері інтелектуальної 
власності. Також доцільно здійснювати подальші наукові 
напрацювання з теми, щоб у майбутньому використання 
blockchain-технологій у сфері інтелектуальної власності 
в Україні могло ефективно функціонувати. 
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usInG BloCKChaIn teChnoloGIes to IMpRoVe IntelleCtual pRopeRty 
pRoteCtIon In uKRaIne

In connection with the widespread use of digital technologies in all areas of society, the development of innovative 
information protection systems, including the use of Blockchain, has been actively discussed recently. In Ukraine, Blockchain 
technologies are also gradually being introduced, one of the areas of their application is the protection of intellectual 
property rights. It has been proven that the protection of intellectual property rights is much more difficult in some areas, 
and Blockchain technology makes it possible to provide it where legal protection is, unfortunately, ineffective. In this field, 
there is an unlimited number of opportunities for using Blockchain technology, as evidenced by international experience. 
It has been established that Blockchain technology, despite a number of its advantages, also has certain disadvantages. 
However, these disadvantages can be easily eliminated, taking into account all the features of Blockchain technology.

The application of Blockchain technology in the field of intellectual property management has significant potential. 
Thus, the distributed registry in the field of intellectual property will allow to unite many different organizations for 
the protection of intellectual property objects around the world, strengthen communication between them, and attract 
a large number of independent experts. Distributed registries will become an effective tool in the fight against counterfeit 
products and enforcement of intellectual property rights. The technology will create conditions for the implementation 
of a model of fair remuneration of creators by tracking the entire life cycle of an intellectual property object. Also, 
the blockchain will make the turnover of copyright more reliable and will not require additional confirmation, which 
will ensure the transparency of copyright, the fight against piracy and unfair use of objects of copyright and related 
rights. All described mechanisms make Blockchain a universal tool. After all, in the modern world there is a task not only 
of protection, but also of effective use of intellectual property objects. Technology is the best enabler of this. At the same 
time, Blockchain technology will not make the legal regulation of intellectual property superfluous, but, on the contrary, 
will strengthen its regime. All legal forms of intellectual property protection will remain valid.

Based on this, it was established that the implementation and further development of Blockchain technologies in the field 
of intellectual property rights protection in Ukraine is one of the state’s priorities.

Key words: intellectual property protection, Blockchain technologies, protection information systems, innovative 
protection technologies, smart contracts.
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ОКРЕМІ ДЕТЕРМІНАНТи, щО ВПЛиВАЮТь 
НА ВЧиНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМи НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ 

ТРАНСПОРТНиМи ЗАСОБАМи В УКРАїНІ

У статті розглядаються окремі детермінанти, що впливають на вчинення неповнолітніми неза-
конного заволодіння транспортними засобами в Україні. Вказано, що детермінанти незаконного 
заволодіння транспортними засобами неповнолітніми необхідно диференціювати таким чином: 
1) соціально-виховні детермінанти – зумовлені відсутністю суспільної моралі через брак необхід-
них знань, вмінь та навичок соціального діалогу; 2) організаційно-управлінські – детермінанти, 
зумовлені відсутністю налагодженого механізму державного управління (політико-економічна не-
стабільність); 3) правові – детермінанти, зумовлені прогалинами у законодавчому та законотвор-
чому апараті держави. Зазначено, що розповсюдження алкоголізму, наркоманії та ігроманії серед 
підлітків часто штовхає останніх на вчинення кримінальних правопорушень, що зумовлено праг-
ненням заробити кошти на алкоголь та наркотики, самоствердитись перед однолітками або не-
контрольованою поведінкою, яка є наслідком сп’яніння. Несвоєчасне реагування працівниками пра-
воохоронних органів на незаконне заволодіння транспортними засобами неповнолітніми особами, 
неналежна охорона місць для паркування, відсутність необхідної кількості камер відеоспостере-
ження тощо – все це є чи не найголовнішими факторами, які сприяють вчиненню неповнолітніми 
досліджуваного кримінального правопорушення. Підсумовано, що сьогодні незаконне заволодіння 
транспортними засобами неповнолітніми особами є достатньо розповсюдженим діянням, що зу-
мовлено низкою детермінантів, основними з яких визначено соціально-виховні та нормативно-пра-
вові прогалини, а також нігілізм правоохоронних органів. Сучасна Україна потребує актуальних 
теоретико-прикладних напрацювань, здатних знизити якісно-кількісний показник вказаного виду 
протиправної діяльності шляхом усунення відповідних детермінаційних комплексів.
Ключові слова: неповнолітній, незаконне заволодіння, транспортний засіб, детермінанти, кримі-
нальне законодавство, кримінальне правопорушення.

Постановка проблеми. Сьогодні кримінально-про-
типравна діяльність неповнолітніх осіб продовжує 
удосконалюватись, що негативно впливає на загальну 
кримінологічну ситуацію в Україні. Останнє можна по-
яснити низкою факторів, серед яких: 1) рудиментарність 
ювенального кримінального законодавства в частині 
кримінальної відповідальності та покарання неповно-
літніх осіб; 2) відсутність сучасних кримінологічних 
практик запобігання кримінально протиправній діяль-
ності підлітків; 3) відсутність віктимологічних комп-
лексів, необхідних для запобіжної роботи із жертва-
ми кримінальних правопорушень неповнолітніх осіб;  
4) прогалини у доктринальній розробці вказаної про-
блематики. Останній фактор є провідним та, в першу 
чергу, стосується наукових пошуків в царині встанов-
лення детермінантів вчинення окремих кримінальних 

правопорушень. Одне з таких правопорушень – неза-
конне заволодіння транспортними засобами, яке є до-
статньо розповсюдженим серед неповнолітніх. Отже, 
враховуючи вказане, пропонуємо зупинитись на цій 
проблемі більш детально. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемі розгляду особливостей кримінальної відпові-
дальності за незаконне заволодіння транспортним 
засобом присвятили свої праці такі вчені, як: О.М. Джу-
жа, В.П. Ємельянов, М.І. Мельник, В.А. Мисливий, 
О.М. Литвинов, М.О. Свірін та інші.

Метою статті є розгляд окремих детермінант, що 
впливають на вчинення неповнолітніми незаконного 
заволодіння транспортними засобами в Україні.

Виклад основного матеріалу. Відтак «причинами 
називаються такі явища, що породжують, викликають 



34

ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ / LAW JOURNAL OF DONBASS № 3(80) 2022

інші явища – наслідки. Явище (процес, подія) назива-
ється причиною іншого явища (процесу, події), якщо: 
1) перше передує другому в часі; 2) перше є необхід-
ною умовою чи передумовою, основою виникнення або 
зміни, розвитку другого. Іншими словами, якщо перше 
породжує друге» [1, с. 121]. «Із урахуванням викладе-
ного вище під причинами злочинності у кримінології 
розуміють ту сукупність соціальних явищ і процесів, 
що породжують, зумовлюють її існування і відтворення 
в суспільстві» [2, с. 121]. На нашу думку, детермінан-
ти незаконного заволодіння транспортними засобами 
неповнолітніми необхідно диференціювати таким чи-
ном: 1) соціально-виховні детермінанти – зумовлені 
відсутністю суспільної моралі через брак необхідних 
знань, вмінь та навичок соціального діалогу; 2) органі-
заційно-управлінські – детермінанти, зумовлені відсут-
ністю налагодженого механізму державного управління 
(політико-економічна нестабільність); 3) правові – де-
термінанти, зумовлені прогалинами у законодавчому 
та законотворчому апараті держави.

 «Під детермінантами незаконного заволодіння тран-
спортними засобами необхідно розуміти сукупність 
причин, умов та корелянтів, що породжують й зумов-
люють вчинення даного злочину, а також взаємодіють 
і взаємозв’язані поміж собою та спрямовані на форму-
вання особистості злочинця, її волі та свідомості, вчи-
нення зазначеного суспільно небезпечного діяння і до-
сягання злочинного наслідку… У наукових джерелах 
основними детермінантами загальної злочинності наз-
вано такі: 1) низький рівень виробництва; безробіття; 
зниження життєвого рівня більшої частини населення, 
негативний ефект якого в багато років посилюється екс-
пансією західної культури та розвитком споживацької 
ідеології; 2) неефективний та несправедливий розподіл 
національних багатств і сукупного суспільного продук-
ту; 3) розшарування, інтенсивне поширення соціальної 
нерівності, де її основа є хворобливою: нерідко джере-
лом багатства є кримінальна діяльність, корупція у влад-
них структурах. Це, у свою чергу, зумовлює: негативну 
оцінку діяльності владних структур, зниження автори-
тету закону; 4) брак засобів для функціонування органів 
державного управління, у тому числі правоохоронних; 
зниження ефективності роботи ОВС та прокуратури, 
звільнення із цих органів досвідчених, професійних ка-
дрів; послаблення виправної функції та посилення кри-
міногенної ролі системи виконання покарань до такого 
ступеня, що загальний ефект її функціонування може 
бути негативним; 5) дефекти функціонування системи 
правоохоронних органів; 6) розвиток сепаратизму, який 
виявляється в поширенні міжнаціональних, міжнарод-
них та міжрелігійних суперечностей та виникненні 
конфліктів на цьому ґрунті; 7) недоліки системи вихо-
вання (сімейного, релігійного, шкільного, суспільного); 
криза системи виховання та навчання молодого поко-
ління (сім’ї, шкільного виховання, системи спортивних 
секцій та центрів дозвілля), що зумовлена як економіч-
ними, так і ідеологічними факторами; 8) погіршення 
здоров’я нації (фізичного, психічного, морального); 
неефективність функціонування профілактики різнома-
нітних захворювань (у тому числі психічних відхилень, 
що виявляється у зростанні проявів агресії); 9) пияцтво 
та наркоманія, їх розповсюдження. Ці процеси, з одного 
боку, ніби нейтралізують невдоволеність життям та не-
вдоволеність державною владою, а з іншого – спожи-
вання спиртного та наркотиків неминуче призводить 
до зростання рівня злочинності, деградації населення; 
10) низька ефективність позитивного інформаційного 

та ідеологічного впливу; 11) кримінальна самодетермі-
нація (втягування громадян у кримінальну діяльність 
представників злочинного світу); 12) недосконалість 
законодавства, що певною мірою зумовлено прорахун-
ками, а також проникненням кримінальних елементів 
у владні структури, лобіюванням формування певного 
правового середовища, створенням режиму найбільшо-
го сприяння кримінальній діяльності» [1, с. 133]. Ми 
погоджуємось із запропонованими блоками, які, на наш 
погляд, відображають основні детермінанти криміналь-
но протиправної діяльності в Україні, а тому можуть 
мати відношення і до незаконного заволодіння тран-
спортними засобами неповнолітніми особами.

Соціально-виховні детермінанти незаконного за-
володіння транспортними засобами неповнолітні-
ми. Неповнолітні особи є найбільш уразливими суб’єк-
тами кримінальної відповідальності. Це пояснюється 
складністю їхньої особистості, яка є не до кінця сформо-
ваною, більш гнучкою та піддатливою впливам оточую-
чого середовища. Підлітки – та категорія кримінальних 
правопорушників, яка достатньо легко піддається сто-
ронньому впливу, як позитивному, так і негативному. 
Саме тому відсутність належного батьківського контр-
олю, низький соціальний рівень родини та байдужість 
до виховання дитини складають підґрунтя для перших 
спроб кримінально протиправної діяльності. «Соці-
ально-психологічні та соціально-культурні детермі-
нанти – це фактори як внутрішньо-особистісного, так 
і зовнішнього (загальнокультурного, етичного) характе-
ру» [1, с. 123]. «На формування особистості, яка вчиняє 
незаконне заволодіння транспортним засобом без мети 
наживи, впливає: послаблення соціальної ролі інститу-
ту сім’ї (знову ж таки через вимушеність постійного пе-
ребування у пошуку заробітку); збільшення з року в рік 
кількості соціальних сиріт; атрофія функцій школи як 
інструменту виховання; нерівність у можливостях до-
ступу до вищої освіти; відсутність належної організації 
сфери дозвілля та культурного відпочинку; поширення 
пияцтва, алкоголізму і наркоманії серед різних прошар-
ків населення країни. Також особливе занепокоєння ви-
кликають певні недоліки виховання в родині. Йдеться 
про те, що «незрілість» шлюбів (і, як наслідок, великий 
відсоток розлучень), небажання або невміння займати-
ся вихованням дитини, значне поширення насильства 
(від сексуального до економічного) в сім’ях накладають 
свій відбиток на формування особистості. Крім того, не-
обхідно наголосити на тому, що виховна робота в шко-
лі залишає бажати кращого. Передумова цього стану 
полягає в тому, що рівень професіоналізму педагогів 
та оплата їхньої праці часто не відповідають вимогам 
індивідуальній, творчій, а часом і профілактичній робо-
ти зі школярами. Взаємодія школи зі спеціалізованими 
підрозділами органів внутрішніх справ майже відсут-
ня, а вельми ефективні інститути медіації та шкільних 
служб порозуміння так і залишаються нереалізованими 
в Україні» [1, с. 134]. Звичайно, розмежування незакон-
ного заволодіння транспортними засобами неповноліт-
німи з корисливим мотивом або без такого є достатньо 
важливим, що можна пояснити виділенням специфіч-
них внутрішніх настанов кримінального правопоруш-
ника. Так, наприклад, якщо заволодіння з корисливою 
метою, частіше за все, вчиняється через брак коштів, 
відсутність у родини можливості забезпечити дитину 
необхідним тощо, то у випадку заволодіння без мети на-
живи можна говорити про наявність інших детермінант, 
серед яких, здебільшого, ті, що зумовлені соціально-ви-
ховними аспектами: відсутність навичок будування 



35

ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ / LAW JOURNAL OF DONBASS № 3(80) 2022

нормативно дозволених взаємовідносин із оточуючим 
середовищем; відсутність елементарної правової осві-
ти; неправильно сформований морально-етичний комп-
лекс; наявність девіацій тощо. Таким чином, наявність 
корисливого мотиву інколи може свідчити про безви-
хідність вчинку дитини, зумовлену браком коштів. Без 
такого мотиву – це завжди порушення у вихованні.

Сьогодні розповсюдженими є випадки «об’єднання 
молоді у численні неформальні групи за специфікою 
субкультури (від кримінальних до депресивних суб-
культур готів, емо, хуліганської субкультури футболь-
них фанатів тощо). У таких групах існують розгалуже-
ні правила та власні нормативи. Деякі такі об’єднання 
мають суто кримінальний характер, в яких підлітки 
здійснюють протиправні діяння. У решті ж випадків 
такі групи сприяють формуванню певних якостей осо-
бистості, що демонструють її залежність від діяльності 
групи, групового нарцисизму та підвищених потреб са-
моактуалізації. Саме ці якості доволі часто знаходяться 
в основі вчинення акту незаконного заволодіння тран-
спортним засобом з метою підтвердження свого статусу 
як члена групи, тобто певного «тесту на відповідність» 
вимогам тієї групи, до якої відносить себе неповнолітня 
особа. Поширення пияцтва, алкоголізму і наркоманії се-
ред різних прошарків населення країни також виступає 
відповідним фактором, що зумовлює незаконне заволо-
діння транспортними засобами» [1, с. 133]. М.О. Свірін 
визначив такі причини й умови, що сприяють вчиненню 
незаконного заволодіння транспортними засобами: «1) 
низький морально-культурний рівень значної частини 
осіб, конкретним проявом якого є небажання працюва-
ти, пияцтво, зневаження норм і правил співіснування, 
визначених у суспільстві; 2) недостатня кількість гара-
жів та охоронюваних стоянок для транспортних засобів; 
нескладні протиугінні пристрої та стандартні замки, що 
легко відмикаються; недосконалість системи реєстрації 
транспортних засобів, що дозволяє поставити на облік 
викрадені автомобілі тощо; 3) соціально-економічні, 
соціально-психологічні, правові, психічні та організа-
ційні детермінанти незаконного заволодіння транспорт-
ними засобами в Україні» [3, с. 112–126]. На нашу дум-
ку, такий підхід вченого є занадто узагальненим та не 
демонструє повною мірою проблематику детермінації 
незаконного заволодіння транспортним засобом непо-
внолітніми особами. У межах цього блоку ми хочемо 
звернути увагу на те, що розповсюдження алкоголізму, 
наркоманії та ігроманії серед підлітків також штовхає 
останніх на вчинення такого роду кримінальних право-
порушень, що зумовлено прагненням заробити кошти 
на алкоголь та наркотики, самоствердитись перед од-
нолітками або неконтрольованою поведінкою, яка є на-
слідком сп’яніння.

Організаційно-управлінські детермінанти неза-
конного заволодіння транспортними засобами не-
повнолітніми. Сьогодні однією з основних проблем 
розповсюдження кримінально протиправної активності 
є політико-економічна нестабільність, яка негативно 
відбивається і на роботі правоохоронних органів. «Со-
ціально-економічними причинами й умовами даного 
кримінального правопорушення М.О. Свірін назвав 
стан економіки держави загалом, рівень безробіття, 
розмежування суспільства на прошарки й неможли-
вість, у зв’язку з цим, забезпечення однакового рівня 
задоволення представниками різних соціальних про-
шарків своїх матеріальних потреб, загострення мігра-
ційного стану» [3, с. 112–126]. «Слід звернути увагу на 
недостатню участь органів внутрішніх справ в усуненні 

умов, що сприяють вчиненню незаконного заволодіння 
транспортними засобами неповнолітніми особами, на 
некваліфіковане проведення розслідування криміналь-
них проваджень із незаконного заволодіння транспорт-
ними засобами. Низьким залишається розкриття непра-
вомірних заволодінь транспортними засобами. Основні 
причини низького розкриття вказаних злочинів поляга-
ють, на думку вчених, в непрофесіоналізмі працівників 
правоохоронних органів; несумлінному ставленні до 
виконання своїх обов’язків, що полягає у невиконанні 
окремих слідчих дій у процесі розслідування кримі-
нальних проваджень або ж невчасному порушенні ос-
танніх, що призводить до «тяганини» [3, с. 112–126]. На 
жаль, сьогодні держава не здатна повною мірою забез-
печити громадян необхідною кількістю робочих місць, 
проблемним також є вступ до вищих навчальних закла-
дів (далі – ВНЗ), що зумовлено незначною кількістю 
бюджетних місць, великими конкурсами та незадовіль-
ним рівнем загальної середньої освіти, якої інколи не 
вистачає для вступу до ВНЗ. Окремої уваги заслуговує 
нігілізм правоохоронних органів, що має наслідком зне-
важливе ставлення неповнолітніх та формує у них від-
чуття безкарності. Несвоєчасне реагування працівника-
ми правоохоронних органів на незаконне заволодіння 
транспортними засобами неповнолітніми особами, 
неналежна охорона місць для паркування, відсутність 
необхідної кількості камер відеоспостереження тощо – 
все це є чи не найголовнішими факторами, які сприя-
ють вчиненню неповнолітніми досліджуваного кримі-
нального правопорушення.

Правові детермінанти незаконного заволодіння 
транспортними засобами неповнолітніми. До право-
вих детермінант незаконного заволодіння транспортни-
ми засобами в Україні, на думку М.О. Свіріна, належать 
«прогалини законодавства, дефіцит його офіційного 
тлумачення, можливість уникнення справедливого по-
карання за вчинений злочин тощо. Важливими є також 
технічні детермінанти, що породжують й зумовлюють 
вчинення даного злочину, а саме: відсутність сигналіза-
ції та інших протиугінних засобів, що встановлюються 
на транспортному засобі, а також віктимологічні при-
чини й умови (недотримання власником транспортно-
го засобу правил безпеки – залишення автомобіля поза 
межами охоронюваних стоянок або не замкненими; 
залишення ключа в замку запалювання тощо)». Орга-
нізаційні детермінанти М.О. Свірін убачає «переваж-
но в недоліках й упущеннях у діяльності ОВС щодо 
боротьби з незаконними заволодінням транспортни-
ми засобами, а саме в: недостатньо ефективній роботі 
з розкриття злочинів; неефективній інформаційно-ана-
літичній роботі щодо вивчення цієї категорії злочинів; 
не обґрунтуванні відмов у порушенні кримінальних 
справ за фактами вчинення даного злочину; незадовіль-
ному стані організації виїзду слідчо-оперативних груп 
на місце вчинення злочину; неефективному проведенні 
загально-профілактичних та індивідуально-виховних 
заходів; слабкому впливі та не усуненні обставин, що 
зумовлюють вчинення злочинів, які регулюються; ігно-
руванні вимог про систематичне роз’яснення власни-
кам транспортних засобів про необхідність встановлен-
ня протиугінних пристроїв; незадовільному контролі 
за додержанням водіями і власниками транспортних 
засобів заходів щодо їх збереження; незадовільному 
матеріально-технічному забезпеченні підрозділів кар-
ного розшуку, які безпосередньо забезпечують проти-
дію цим видам злочинів» [3, с. 112–126]. Ми підтри-
муємо думку вченого та зі свого боку хочемо додати,  
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що сучасне кримінальне законодавство є достатньо 
гуманним в частині встановлення кримінальної від-
повідальності за незаконне заволодіння транспорт-
ним засобом. Аргументом на користь нашої думки 
є ч. 4 ст. 289 КК України, в якій вказано, що звільняєть-
ся від кримінальної відповідальності судом особа, яка 
вперше вчинила дії, передбачені частиною першою цієї 
статті, та добровільно заявила про це правоохоронним 
органам, повернула транспортний засіб власнику і пов-
ністю відшкодувала завдані збитки [4]. При цьому не-
значною є і санкція ч. 1 ст. 289, яка передбачає пока-
рання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до 
п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. 

На нашу думку, норма є занадто лояльною, що сприяє 
розповсюдженню таких діянь серед неповнолітніх осіб. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження 
дозволило підсумувати, що сьогодні незаконне заволо-
діння транспортними засобами неповнолітніми особа-
ми є достатньо розповсюдженим діянням, що зумовле-
но низкою детермінантів, основними з яких визначено 
соціально-виховні та нормативно-правові прогалини, а 
також нігілізм правоохоронних органів. Сучасна Укра-
їна потребує актуальних теоретико-прикладних напра-
цювань, здатних знизити якісно-кількісний показник 
вказаного виду протиправної діяльності шляхом усу-
нення відповідних детермінаційних комплексів.
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IndIVIdual deteRMInants affeCtInG MInoRs 
In IlleGal oWneRshIp of VehICles In uKRaIne

The article examines certain determinants affecting the illegal possession of vehicles by minors in Ukraine. It is indicated 
that the determinants of illegal possession of vehicles by minors must be differentiated as follows: 1) socio-educational 
determinants – due to the lack of public morality due to the lack of necessary knowledge, skills and skills of social 
dialogue; 2) organizational and managerial – determinants caused by the absence of a well-established state management 
mechanism (political and economic instability); 3) legal – determinants caused by gaps in the legislative and law-making 
apparatus of the state. It is noted that the spread of alcoholism, drug addiction, and gambling among teenagers often 
pushes them to commit criminal offenses, which can be explained by the desire to earn money for alcohol and drugs, to 
assert themselves in front of their peers, or causes uncontrolled behavior that is a consequence of intoxication. Untimely 
response by law enforcement officials to the illegal possession of vehicles by minors, inadequate protection of parking 
spaces, lack of the necessary number of video surveillance cameras, etc. – all these are almost the most important factors 
that contribute to the commission of the investigated criminal offense by minors. It is concluded that today the illegal 
possession of vehicles by minors is a fairly widespread act, which is due to a number of determinants, the main ones 
of which are identified social-educational and normative-legal gaps, as well as the nihilism of law enforcement agencies. 
Modern Ukraine needs actual theoretical and applied studies capable of reducing the qualitative and quantitative indicator 
of the specified type of illegal activity by eliminating the relevant deterministic complexes. 

Key words: minor, illegal possession, vehicle, determinants, criminal legislation, criminal offense.
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ОКРЕМІ ПиТАННЯ ВиЗНАННЯ ДОПУСТиМОСТІ ДОКАЗІВ 
У КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У статті досліджено окремі питання визнання допустимості доказів у кримінальному про-
вадженні. Здійснено аналіз окремих проблемних питань щодо визначення допустимості доказів. 
Приділено увагу дослідженню однієї з визначених умов недопустимості доказу як здійснення про-
цесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням 
його суттєвих умов. Досліджено випадки отримання допустимих доказів з дотриманням прав 
людини без попереднього дозволу суду. На прикладі аналізу можливих обставин проведення слідчих 
(розшукових) дій у житлі чи іншому володінні особи досліджено дотримання права особи на повагу 
до приватного і сімейного життя. Проаналізовано практику ЄСПЛ щодо гарантій дотримання 
прав людини за умови застосування судового контролю у кримінальному провадженні.
Ключові слова: докази, допустимість доказів, права людини, судовий контроль, органи досудового 
розслідування, кримінальне провадження.

Постановка проблеми. Однією зі складових частин 
процесу оцінки доказів у кримінальному провадженні 
є визначення їх допустимості. У статті 87 Кримінально-
го процесуального кодексу України (далі – КПК) регла-
ментовано правила визначення недопустимості доказів, 
отриманих внаслідок істотного порушення прав та сво-
бод людини. Загальним правилом є те, що недопусти-
мими є докази, отримані внаслідок істотного порушен-
ня прав та свобод людини, гарантованих Конституцією 
та законами України, міжнародними договорами, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки 
інформації, отриманій внаслідок істотного порушення 
прав та свобод людини [1]. Окрім загального правила, 
законодавець уточнює, за яких обставин під час кримі-
нального провадження, зокрема в ході доказування, суд 
зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав лю-
дини і основоположних свобод. Тлумачення вказаних 
обставин, застосування відповідних норм законодав-
ства на предмет визначення допустимості доказів поде-
куди викликає труднощі під час практичної діяльності. 
Необхідність вирішення вказаних проблемних питань 
зумовлює актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Деякі аспекти допу-
стимості доказів у кримінальному провадженні до-
сліджували такі вчені, як І.В. Гловюк, Ю.М. Гроше-
вий, В.С. Зеленецький, О.В. Капліна, Л.М. Лобойко, 
М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров та інші. Утім, у пе-
ребігу попередніх досліджень не були охоплені окремі 
питання визначення допустимості доказів у криміналь-
ному судочинстві. 

Метою даної статті є дослідження окремих випадків 
визнання недопустимими доказів, отриманих внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини.

Виклад основного матеріалу. Однією з умов ви-
знання доказів недопустимим є здійснення процесуаль-

них дій, які потребують попереднього дозволу суду, без 
такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов 
(п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК) [1].

У практичній діяльності з метою отримання доказів 
у кримінальному провадженні найчастіше доводиться 
зустрічатися з необхідністю законного обмеження пра-
ва на свободу та особисту недоторканність (ст. 12 КПК), 
недоторканність житла чи іншого володіння особи 
(ст. 13 КПК), таємницю спілкування (ст. 14 КПК), не-
втручання у приватне життя (ст. 15 КПК), недоторкан-
ність права власності (ст. 16 КПК) [1]. Під час прова-
дження слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій задля отримання відомостей, які ма-
ють значення для розслідування кримінального прова-
дження, виникає необхідність застосування примусу, 
дозволеного державою, який саме і полягає в обмеженні 
ряду прав та свобод. Кожного разу коли таке обмеження 
стосується основоположних прав та свобод учасників 
кримінального провадження, органи уповноважені ве-
сти кримінальний процес, мають отримати дозвіл суду, 
окрім невідкладних випадків, коли законодавець перед-
бачає ретроспективний контроль суду. 

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має 
права проникнути до житла чи іншого володіння осо-
би з будь-якою метою, інакше як лише за добровіль-
ною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі 
ухвали слідчого судді, крім невідкладних випадків. До 
останніх відносяться невідкладні випадки, пов’язані із 
врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 
кримінального правопорушення [1]. 

У разі невідкладних випадків прокурор, слідчий, 
дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний 
невідкладно після здійснення таких дій звернутися до 
слідчого судді із клопотанням про проведення обшу-
ку. Отже, у разі проникнення з метою фіксації відомостей  
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щодо вчиненого кримінального правопорушення 
у житлі чи іншому володінні за невідкладних випад-
ків законодавець передбачає узаконення постфактум  
[2, с. 16–18]. 

Верховний Суд висловлював позицію, що огляд 
житла чи іншого володіння особи може бути проведено 
за добровільною згодою особи, яка ним володіє, за умо-
ви, що були наявні процесуальні гарантії, які захищали 
здатність особи висловлювати свою справжню думку 
при наданні такої згоди. У рішенні ВС на підтверджен-
ня таких гарантій було взято до уваги письмову згоду на 
огляд житла власника [2, с. 24].

Також Верховний Суд вказує на те, що у випадку, 
якщо особа-власник була ініціатором того, щоб ви-
кликати швидку допомогу та органи поліції, згідно 
з ч. 1 ст. 233 КПК це розцінюється як його добровільна 
згода на проникнення до домоволодіння [2, с. 25].

Вітчизняне законодавство має таку особливість, що 
розрізнює право на недоторканність житла чи іншого 
володіння особи (ст. 13 КПК) та право на невтручання 
у приватне життя (ст. 15 КПК) [1]. Цим законодавець 
надає привід тлумачити вказані гарантії як два окре-
мих самостійних права людини. Хоча у Європейській 
конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ, Конвенція) не-
доторканність житла чи іншого володіння закріплене 
саме у ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного 
життя» [3]. Роз’єднання вказаних прав у вітчизняному 
законодавстві спонукає правозастосовників пов’язува-
ти право на недоторканність житла чи іншого володіння 
особи з недоторканністю права власності. 

Подекуди висловлювались думки щодо того, що 
засади недоторканності житла чи іншого володіння 
особи та недоторканності права власності по суті є од-
ним і тим самим принципом у співвідношенні частини 
та цілого [5, с. 11]. Проте, на нашу думку, така позиція 
є дещо суперечливою. 

Неможливо не погодитись з авторами, які пере-
конливо доводять, ґрунтуючись на аналізі практики 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Єв-
ропейський суд, Суд), зв’язок недоторканності житла 
з правом людини на повагу сімейного та особистого 
життя [6, с. 40].

Право власності особи зачіпається у разі вилучення 
домоволодіння, квартири або автомобіля та накладення 
арешту на них як на майно. Проте у разі проведення ог-
ляду, обшуку у житлі чи іншому володінні право влас-
ності на них не може бути обмеженим, чого не скажеш 
про право на повагу до приватного і сімейного життя.

Розглянемо, наприклад, необхідність під час кри-
мінального провадження слідчим проведення огляду 
в салоні автомобіля з дозволу водія підприємства, яке 
є власником даного транспортного засобу. 

Слід зазначити, що отримавши усний дозвіл водія 
автомобіля на проникнення, слідчий забезпечує під-
стави для проникнення до іншого володіння, а саме до 
вказаного автомобіля, без отримання відповідного до-
зволу суду на проникнення. Дозвіл водія є достатньою 
підставою у даному випадку для проникнення слідчого 
до автомобіля, який у правовому контексті відноситься 
до такого об’єкту як інше володіння, під час проваджен-
ня слідчої (розшукової) дії – огляд.

По-перше, ч. 1 ст. 233 КПК передбачає добровільну 
згоду особи, яка володіє житлом чи іншим володінням. 
Водій, хоча й не пов’язаний із вказаним автомобілем пра-
вом власності, проте здійснює фактичне володіння [1].

Відповідно до норм глави 31 Цивільного кодексу 
України можна зробити висновок, що розрізняється 

«право володіння» як вид прав на чужі речі і «фактичне 
володіння» як поняття, що позначає стан знаходження 
речі в якоїсь особи [4]. Суб’єктом права володіння чу-
жим майном є особа, яка фактично тримає його у себе. 
Це не означає виникнення відносин спільної власності, 
а свідчить лише про те, що надання одній особі права 
володіння на певне майно не позбавляє власника або 
уповноважену ним особу права надати таку можливість 
й іншій особі. Об’єктом права володіння може бути 
будь-яка річ, стосовно якої можливе встановлення пра-
ва власності.

Отже, водій відповідає ознакам такого учасника 
як «особа, яка володіє житлом чи іншим володінням» 
у контексті «фактичного володіння», а тому відповідно 
до ч. 1 ст. 233 КПК цілком може бути тією особою, доз-
віл якої надає можливість слідчому проникати до житла 
чи іншого володіння особи без відповідної ухвали суду, 
що відповідає також нормам Конституції України [1].

Надаючи оцінку відповідно до норм ЄКПЛ та прак-
тики ЄСПЛ, слід зазначити, що недоторканність жит-
ла чи іншого володіння особи пов’язана переважно із 
захистом права особи на повагу до її особистого та сі-
мейного життя, а не тільки із захистом права особи на 
власність. Оскільки саме по собі проникнення може 
вплинути на право власності певними об’єктами (жит-
лом чи іншим володінням) вельми опосередковано. Так, 
у рішенні «Функе проти Франції» Європейський суд 
підкреслив у п. 48 зв’язок права на повагу до приватно-
го життя із правом на повагу до житла [7].

У рішенні «Німітц проти Німеччини» ЄСПЛ 
у п. 29 підкреслив, що було б несправедливим обмежу-
вати поняття приватного життя повним виключенням 
професійної діяльності з особистої сфери. Оскільки 
саме в своїй роботі більшість людей має найбільшу 
кількість шансів для розвитку відносин із зовнішнім 
світом. Таким чином робота може бути невід’ємною 
частиною життя людини до такого ступеня, що буває 
неможливо відділити особисту та професійну сфери. 
Тому, як підкреслив ЄСПЛ у п. 31 вказаного рішення, 
у загальне тлумачення слів «особисте життя» та «жит-
ло» було б доцільним включати професійну та ділову 
активність, що було б співзвучним із захистом окремих 
осіб від втручання влади [8].

Тому можна зробити висновок, що проникнення 
слідчим до автомобіля наразі пов’язане з ризиком втру-
чання у приватну сферу водія, салон автомобіля якого 
є його робочим місцем, проникнення до якого може за-
чепити його приватну сферу. А тому, попередивши на-
стання певного втручання до приватної сфери водія під 
час проникнення до автомобіля у ході огляду, слідчий 
цілком правомірно може отримати дозвіл водія, розу-
міючи ризики порушення його права недоторканності 
приватного життя у зв’язку із проникненням до іншого 
володіння – автомобіля. Аналогічно як дозвіл особи, яка 
винаймає житло, надає правомірних підстав, на нашу 
думку, для проникнення до житла чи іншого володіння.

Щодо оцінки ЄСПЛ справедливості судового рішен-
ня у разі отримання недопустимого доказу у зв’язку 
з відсутністю дозволу суду на обмеження права чи сво-
боди учасника кримінального провадження, то доціль-
но вказати наступні справи.

Так, у справах «Хеглас проти Чеської республіки» 
2007 р. та «Попеску проти Румунії» 2007 р. праців-
ники поліції прослуховували телефонні розмови без 
відповідного дозволу суду, а тобто обмежували право 
на таємницю спілкування. Порушення ст. 8 ЄКПЛ, а 
саме права на повагу до приватного і сімейного життя, 
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ЄСПЛ визнав, проте не визнав порушення ст. 6 Кон-
венції, оскільки у сукупності доказів запис розмов був 
далеко не єдиним та не основним доказом, на ньому не 
ґрунтувалось обвинувачення заявників [9; 10].

Протилежним прикладом є справа «Лісіца (Lisica) 
проти Хорватії» 2010 року. Обставини полягали у тому, 
що було здійснено обшук у автомобілі заявника. Спо-
чатку органи кримінального переслідування нічого не 
знайшли, потім провели другий обшук, під час якого 
знайшли зліпок з ключа до автомобіля, на якому було 
здійснено злочин. З’ясувалося, що між цими обшуками 
працівниками поліцію було здійснено несанкціоноване 
проникнення до автомобілю без відповідного дозволу 
суду. Суд визнав, що ось це несанкціоноване проник-
нення підриває довіру до доказу. Цей доказ у сукупнос-
ті був єдиним прямим доказом (інші докази непрямо 
вказували на вчинення злочину заявником). Зліпок клю-
ча показував прямий зв’язок із автомобілем, на якому 
було вчинено злочин. Тому ЄСПЛ, визнаючи порушен-
ня ст. 8 ЄКПЛ та порушення права особи на повагу до 
приватного і сімейного життя, визнав ключовий доказ 
недопустимим, а на підставі цього також визнав су-
довий розгляд в цілому несправедливим, у зв’язку із 
чим порушено право на справедливий судовий розгляд 
(ст. 6 ЄКПЛ) [11].

Отже, можна зробити висновок, що залежно від 
обставин кримінального провадження ЄСПЛ за умови 
визнання доказу недопустимим може визнати судовий 
розгляд в цілому несправедливим.

Г.Ю. Юдківська звертає увагу на те, що практика 
ЄСПЛ свідчить, що для оцінки допустимості доказу 
також має значення, чи було порушено право саме за-
явника. Як приклад можна навести справу «Періс про-
ти Кіпру» 2002 р. (Parris v. Cyprus (dec.) (no. 56354/00, 
4 July 2002). Заявник, засуджений за вбивство дружини, 
скаржився на незаконність посмертної судово-медич-
ної експертизи, проведеної без відповідного рішення. 
ЄСПЛ звернув увагу, що в основу встановлених від-
повідних гарантій дотримання прав було покладено 
повагу до тіла померлого, а не гарантії обвинуваченого 
в кримінальному процесі. Крім того, оскаржувана екс-
пертиза не була єдиним доказом винуватості заявника 
[12, с. 10].

Недопустимими є докази, що були отримані з пока-
зань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 
обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні 
(п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК) [1].

Дане правило оцінки допустимості показань є не 
чим іншим, як додатковою гарантією дотримання пра-
ва не свідчити проти себе, права на захист особи. Саме 
такий спосіб порушення права особи на захист демон-
струє рішення ЄСПЛ «Шабельник проти України», 
2009 р., яке було вказане нами вище.

Посилення гарантії привілею від самообвинувачен-
ня є досить важливим у кримінальному процесі для за-
безпечення отримання допустимих доказів. Проте під 
час практичної діяльності виникло ряд труднощів. Так, 
під час провадження окремих категорій кримінальних 
правопорушень об’єктивно може скластися ситуація, 
під час якої за відсутності підстав для повідомлення про 
підозру особа допитується у якості свідка, але згодом 
отриманої сукупності доказів достатньо для прийняття 
рішення про повідомлення про підозру. У такому разі 
під час безапеляційного виключення отриманих пока-
зань свідка як недопустимого доказу виникає ситуація, 
коли слід виключати й інші докази, які були здобуті як 
похідні від даних недопустимих показань. У такому 

разі необхідно переглянути сукупність доказів на пред-
мет її достатності. 

Характерними такі слідчі ситуації є для криміналь-
них проваджень, пов’язаних із дорожньо-транспорт-
ними пригодами (далі – ДТП). На початковому етапі 
розслідування досить часто слідчий не може визначи-
ти, наприклад, щодо кого з двох водіїв-учасників ДТП 
є підстави для повідомлення про підозру. Доводиться 
проводити процесуальні дії з ними у статусі свідків. 
Згодом один з учасників ДТП дуже вірогідно, що набу-
де статусу підозрюваного. Тож не зовсім логічно визна-
вати усі надані ним раніше показання недопустимими.

Саме в подібному кримінальному провадженні було 
прийнято рішення Верховного Суду. У постанові від 
9 червня 2016 року № 5-360кс15 зазначено, що поло-
ження норми права, передбаченої п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК 
у редакції від 13 квітня 2012 року, спрямовані на ре-
алізацію такої засади кримінального провадження, 
як свобода від самовикриття, право на мовчання, що 
є загальновизнаними міжнародними стандартами. Так, 
п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК в редакції від 13 квітня 2012 року 
передбачено, що суд зобов’язаний визнати істотними 
порушеннями прав людини і основоположних свобод 
діяння з отримання показань від свідка, який надалі 
буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьо-
му кримінальному провадженні. Зміст цієї норми пра-
ва вказує на те, що вона має застосовуватися за умови, 
коли на час отримання показань від свідка уже існували 
дані, що його буде визнано підозрюваним чи обвинува-
ченим, але, всупереч наявності у такої особи права на 
мовчання та свободи від самовикриття, слідчий чи про-
курор вчиняє дії, спрямовані на отримання показань від 
неї. Саме такі дії, а не власне факт отримання показань 
від свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 
обвинуваченим, мають визнаватися істотним порушен-
ням прав людини і основоположних свобод [13].

Недопустимими є докази, що були отримані після 
початку кримінального провадження шляхом реаліза-
ції органами досудового розслідування чи прокуратури 
своїх повноважень, не передбачених КПК, для забезпе-
чення досудового розслідування кримінальних право-
порушень (п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК) [1].

Відповідно до ч. 2 ст. 93. КПК сторона обвинува-
чення здійснює збирання доказів шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (роз-
шукових) дій, витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових та фі-
зичних осіб речей, документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів перевірок, прове-
дення інших процесуальних дій, передбачених КПК [1].

Можна зазначити, що законодавець визначив для 
сторони обвинувачення «відкритий» перелік засобів 
збирання доказів, оскільки передбачив «проведення ін-
ших процесуальних дій». Але за умови, що, проводячи 
вказані «інші процесуальні дії», суб’єкти, що ведуть 
кримінальний процес, застосовують повноваження, які 
передбачені КПК. 

Не можуть бути застосовані під час доказування 
у кримінальному провадженні органами розслідуван-
ня та прокурором повноваження, передбачені норма-
тивно-правовими актами, підзаконними норматив-
но-правовими актами, окрім КПК, наприклад, ЗУ «Про 
Національну поліцію», ЗУ «Про прокуратуру» тощо. 
Застосування повноважень, передбачених КПК, органа-
ми досудового розслідування та прокурором узгоджене 
та збалансоване відповідно до принципів кримінального  
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процесу (змагальності, рівності сторін тощо), відпо-
відно до гарантій основоположних прав та свобод лю-
дини у кримінальному процесі. Застосування вказа-
ними суб’єктами повноважень, не передбачених КПК, 
призведе до порушення прав учасників провадження 
(оскільки у визначеній для них процедурі не передба-
чається дотримання кримінальної процесуального по-
рядку), порушення правової визначеності (повноважен-
ня державних органів щодо здійснення кримінального 
провадження виявляються розпорошеними по різним 
нормативно-правовим актам, що приз водить до не-
чіткості законодавчо встановлених норм), порушення 
права на оскарження рішень уповноважених органів 
(оскільки може бути не визначена процедура оскаржен-
ня рішення, прийнятого у результаті застосування по-
вноважень, регламентованих іншими нормативно-пра-
вовими актами, окрім КПК). Окрім того, повноваження, 

передбачені іншими нормативно-правовими актами, 
окрім КПК, визначені державним органам з метою за-
безпечення цілей, які можуть бути не пов’язані з ме-
тою та основними завданнями кримінального процесу. 
Може скластися ситуація, за якої для досягнення мети 
кримінального процесу будуть застосовані засоби, при-
значені для досягнення інших цілей та в інших сферах 
державно-владної діяльності. 

З огляду на проведене дослідження у цій статті мож-
на зробити висновок, що нами проаналізовано окремі 
випадки визнання недопустимими доказів, отриманих 
внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. 
Надано рекомендації щодо тлумачення окремих умов 
визнання доказів недопустимими.

Перспективи подальших досліджень можливі 
в напрямі дослідження правил визначення достовірно-
сті доказів у кримінальному провадженні.
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sepaRate Issues of aCKnoWledGMent of eVIdenCe 
In CRIMInal pRoCeedInGs

The article examines certain issues of recognition of the admissibility of evidence in criminal proceedings. An analysis 
of certain problematic issues regarding the determination of the admissibility of evidence was carried out. Attention is 
paid to the study of one of the specified conditions of inadmissibility of evidence, such as the implementation of procedural 
actions that require the prior permission of the court, without such permission or in violation of its essential conditions.

Cases of obtaining admissible evidence in compliance with human rights without prior permission of the court 
were investigated. Using the example of an analysis of the possible circumstances of conducting investigative (search) 
actions in a person’s home or other property, the observance of a person’s right to respect for private and family life was 
investigated. The practice of the European Court of Human Rights regarding guarantees of observance of human rights 
under the condition of application of judicial control in criminal proceedings is analyzed.

The article examines the relationship between the assessment of the European Court of Human Rights regarding 
the fairness of the court decision and the recognition of evidence as inadmissible due to the lack of court permission to 
limit the rights or freedoms of a participant in criminal proceedings.

It was concluded that, depending on the circumstances of the criminal proceedings, the European Court of Human 
Rights, provided that the evidence is recognized as inadmissible, may consider the trial to be unfair as a whole.

It has been determined that strengthening the guarantee of the privilege against self-incrimination is quite important in 
criminal proceedings to ensure that admissible evidence is obtained. In the case of non-appeal exclusion of the testimony 
of a witness as inadmissible evidence, a situation arises when other evidence obtained as a derivative of the inadmissible 
testimony should also be excluded.

It is established that this rule should be applied under the condition that, at the time of obtaining testimony from 
the witness, there was already evidence that he would be recognized as a suspect or accused, but, contrary to the existence 
of such a person’s right to remain silent and freedom from self-incrimination, the investigator or prosecutor takes actions, 
aimed at obtaining testimony. It is such actions, and not the actual fact of obtaining a statement from a witness who was 
subsequently recognized as a suspect or accused, that should be recognized as a significant violation of human rights.

The recognition of inadmissibility of evidence obtained after the initiation of criminal proceedings through the exercise 
of pre-trial investigation bodies or the prosecutor’s office of their powers, not provided for by the Code of Criminal 
Procedure, to ensure pre-trial investigation of criminal offenses was considered.

Key words: evidence, admissibility of evidence, human rights, judicial control, bodies of pre-trial investigation, criminal 
proceedings.
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РОЛь І МІСЦЕ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАїНи У СиСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ 
ЗАПОБІГАННЯ КРиМІНАЛьНиМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

У статті доведена необхідність більш активного та цілеспрямованого використання можливо-
стей органів державного пенсійного забезпечення населення у запобіганні кримінальним правопо-
рушенням в Україні, а також підвищення у зв’язку із цим взаємодії з іншими суб’єктами даного 
виду суспільної діяльності.
Зокрема, доведено, що підрозділи Пенсійного фонду України логічно віднести до так званих у кри-
мінології «частково спеціалізованих (напівспеціалізованих) суб’єктів запобігання кримінальним 
правопорушенням».
Крім цього, встановлено, що після проведення з 2012 року (зокрема, прийняття нового КПК) до 
теперішнього часу суттєвих реформ у сфері судочинства України суди втратили обов’язок вияв-
ляти причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушень, а отже, поза сферою діяльності 
держави залишились запобіжні аспекти різноманітної протиправної діяльності особи, включаю-
чи й галузі пенсійного забезпечення.
Констатовано також, що, враховуючи зміст механізму вчинення будь-якого правопорушення, а 
також його діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовленість (детермінацію) з іншими соціаль-
но-правовими явищами і процесами, слід визнати, що сучасні законодавчі підходи з питань запобі-
гання кримінальним та іншим правопорушенням, реалізація завдань щодо яких покладається й на 
суди, є алогічними та такими, що суперечать визначеним у законі завданням щодо запобігання 
суспільно небезпечним діянням (як от: у ч. 1 ст. 1 КК) та їх рецидивним проявам (ст. 34 КК).
Виходячи із цього, аргументовано позицію, що цілком необхідним кроком, спрямованим на удоско-
налення правового механізму з питань запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, було 
б наділення сторони обвинувачення (прокурора та слідчого) і суду повноваженнями щодо вияв-
лення причин і умов, які сприяли їх вчиненню, та реагування на них відповідними процесуальними 
рішеннями (актами).
Ключові слова: Органи Пенсійного фонду, кримінальне правопорушення, запобіжна діяльність, 
суб’єкти запобігання кримінальним правопорушенням, пенсія, документ, об’єкти Пенсійного 
фонду, пенсійне законодавство.

Постановка проблеми. Як свідчить офіційна ста-
тистика, з часу прийняття у 2012 році нового Кри-
мінального процесуального кодексу (КПК) України 
щорічно в нашій державі знижується як рівень, так 
і інші кримінологічно значущі показники криміналь-
них правопорушень. Зокрема, тільки за січень-травень 
2022 року їхня кількість порівняно з аналогічним періо-
дом 2021 року зменшилась майже на 22% [1].

Поряд із цим на державному рівні не йдеться про 
питому вагу у структурі зазначених суспільно небез-
печних діянь так званих латентних кримінальних пра-
вопорушень, тобто про ті з них, які не були зареєстро-
вані у відповідному порядку (ст. 214 КПК) в Єдиному 
реєстрі досудових розслідувань, а отже, офіційного 
визнання не отримали [2, с. 9]. При цьому варто за-
значити, що у силу тих чи інших обставин латентні 
прояви злочинності характерні для всіх, без винятку, 
суб’єктів запобігання кримінальним правопорушен-
ням [3, с. 156–165].

З огляду на це та з урахуванням проблем, що стосуються 
детермінації злочинності [4, с. 274–280], досить важливо на 
доктринальному рівні з’ясувати сутність, зміст та соціаль-
но-правові потенційні можливості в запобіжній діяльності, 
включаючи й елементи латентних суспільно небезпечних 
діянь окремо взятих суб’єктів соціальної профілактики.

Як показує практика, відповідну роль і місце відво-
дять у цьому процесі органам Пенсійного фонду Укра-
їни, враховуючи, що в колі їхніх повноважень та їхніх 
професійних інтересів знаходяться майже 25% грома-
дян нашої держави [5, с. 83–92].

Особливо актуальною зазначена проблематика ста-
ла в умовах військової агресії Російської федерації 
(РФ), яка розпочалась на території України у далеко-
му 2014 році та набула форм відкритої війни у лютому 
2022 року і триває по теперішній час, посягаючи таким 
чином на конституційні права наших громадян як на 
оформлення, так і на отримання гарантованої державою 
пенсії (ст. 46 Основного закону України).
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Отже, в наявності складна прикладна проблема, яка 
потребує вирішення й у теоретичній (доктринальній) 
площині.

Виходячи із цього, метою даної наукової статті є об-
ґрунтування необхідності більш активного та ефективно-
го використання можливостей органів Пенсійного фонду 
України в запобіганні кримінальним правопорушенням, 
а головне її завдання – встановлення найбільш суттєвих 
проблем, що пов’язані із запобіжною діяльністю вказа-
них суб’єктів профілактики, та розробка на цій підставі 
відповідних заходів, спрямованих на удосконалення пра-
вового механізму функціонування підрозділів Пенсійно-
го фонду України у системі запобігання злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як пока-
зали результати вивчення наукової літератури, питання-
ми запобіжної діяльності суб’єктів профілактики злочин-
ності, їх класифікації та особливостями функціонування 
у системі запобігання кримінальним правопорушенням 
досить активно та цілеспрямовано займаються такі уче-
ні, як: О.М. Бандурка, В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, 
В.В. Василевич, В.В. Голіна, Б.М. Головкін, О.М. Джужа, 
В.М. Дрьомін, Г.П. Жаровська, О.О. Костенко, О.Г. Колб, 
Є.С. Назимко, Н.В. Сметаніна, А.В. Савченко, В.А. Туля-
ков, С.О. Філіпов, П.Л. Фріс, С.О. Харитонов, В.І. Ша-
кун, Н.С. Юзікова, ін.

Звертає на себе увагу той факт, що на доктринально-
му рівні зміст, форми і види запобіжної діяльності ор-
ганів Пенсійного фонду України досліджені не повною 
мірою, що й стало вирішальним при прийнятті рішення 
про обрання предмета даної наукової статті.

Виклад основних положень. Виходячи з аналізу ре-
зультатів наукових досліджень, можна констатувати, що 
загальновизнаним завданням сьогодення та майбутніх 
кримінологічних розробок є підвищення ефективності 
запобіжної діяльності усіх суб’єктів профілактики кри-
мінальних правопорушень [6, с. 168–184]. При цьому 
головним напрямом такої змістовної видозміни має 
стати більш інтенсивне та комплексне використання 
потенційних можливостей зазначених суб’єктів, з ура-
хуванням їхньої соціально-правової природи та стану 
взаємодії з іншими, зокрема правоохоронними, органа-
ми держави.

Якщо розглядати через вказану теоретичну «приз-
му» та модель змістовні елементи запобіжної діяльно-
сті органів Пенсійного фонду України, то варто у зв’яз-
ку із цим акцентувати свій погляд на низку існуючих 
у зв’язку із цим проблем. У першу чергу йдеться про те, 
що тривалий час у кримінології пріоритетною є думка 
щодо того, що вказані державні органи слід відносити 
до тих суб’єктів, функції та повноваження яких не ма-
ють цільового спрямування на запобігання злочинності, 
але їхня діяльність опосередковано впливає на запобіж-
ні процеси щодо детермінант кримінальних правопору-
шень та їх окремих видів [7, с. 346]. При такому підході 
органи Пенсійного фонду України отримали у свій час 
в науці назву так званих «неспеціалізованих суб’єктів 
профілактики злочинності» [8, с. 65], а в новітніх кри-
мінологічних джерелах взагалі не віднесені до жодних 
класифікаційних груп [9, с. 161–170].

Як видається, із зазначеною позицією науковців по-
годитись не можна. 

Вказаний висновок ґрунтується на змісті тих норма-
тивно-правових актів, які регулюють діяльність Пенсій-
ного фонду України та його територіальних структур-
них підрозділів, а також на існуючій у зв’язку із цим 
запобіжній практиці цих суб’єктів. Зокрема, загальні 
повноваження підрозділів зазначеного державного 

органу щодо запобігання правопорушенням визначе-
ні у Законі України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
та полягають у встановленні відповідності відрахувань 
фінансових коштів всіма суб’єктами господарювання, 
незалежно від форм власності, у Пенсійний фонд Укра-
їни щодо кожної працюючої на підприємстві, установі 
чи організації особи.

У свою чергу, у п. 2 ч. 1 ст. 64 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
чітко та конкретно визначено права виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду та її територіальних органів здійс-
нювати запобіжні дії шляхом проведення планових 
і позапланових перевірок документів для оформлення 
пенсій тощо.

З огляду на це підрозділи Пенсійного фонду України 
логічно віднести до так званих у кримінології «частко-
во спеціалізованих (напівспеціалізованих) суб’єктів за-
побігання кримінальним правопорушенням» [8, с. 65].

Додатковим аргументом із даного приводу можна 
назвати деякі емпіричні матеріали діяльності вказаних 
суб’єктів профілактики, що стосуються досліджуваної 
у цій роботі проблематики. Так, цікавим у зазначеному 
контексті є рішення Волинського окружного адміністра-
тивного суду від 13.05.2022 р. у справі № 140/991/22 за 
позовом Ю.Д. Мазюка до Головного управління Пен-
сійного фонду України у Волинській області та тако-
го ж Управління у Донецькій області [10]. Зокрема, 
зазначений суд визнав протиправними та скасував рі-
шення вказаних державних органів про відмову щодо 
призначення позивачу пенсії зі зменшенням пенсійного 
віку згідно зі ст. 55 Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». При цьому вказане судо-
ве рішення набуло законної сили і є обов’язковим для 
виконання Головним управлінням Пенсійного фонду 
України у Волинській та Донецькій областях.

Проте варто звернути увагу на той факт, що суд 
у своєму рішенні жодним словом не обмовився, яким 
чином слід реагувати керівникам даних державних 
органів щодо тих посадових осіб, які вчинили проти-
правні дії, тобто не зобов’язав перших усунути, ней-
тралізувати, блокувати тощо детермінанти, що спри-
яли та обумовлювали вказаним незаконним діянням 
[11, с. 333–340].

Сутність цієї проблеми полягає в тому, що після 
проведення з 2012 року (зокрема, прийняття нового 
КПК) по теперішній час суттєвих реформ у сфері судо-
чинства України суди втратили обов’язок виявляти при-
чини та умови, що сприяли вчиненню правопорушень, 
а отже, поза сферою діяльності держави залишились за-
побіжні аспекти різноманітної протиправної діяльності 
особи, включаючи й в галузі пенсійного забезпечення.

Знову ж таки, враховуючи зміст механізму вчинення 
будь-якого правопорушення, а також його діалектичний 
взаємозв’язок і взаємообумовленість (детермінацію) 
з іншими соціально-правовими явищами і процесами 
[12, с. 169–178], слід визнати, що сучасні законодавчі 
підходи з питань запобігання кримінальним та іншим 
правопорушенням, реалізація завдань щодо яких покла-
дається й на суди, є алогічними та такими, що супере-
чать визначеним у законі завданням щодо запобігання 
суспільно небезпечним діянням (як от: у ч. 1 ст. 1 КК) 
та їх рецидивним проявам (ст. 34 КК).

Виходячи із цього, цілком необхідним кроком, 
спрямованим на удосконалення правового механіз-
му з питань запобігання кримінальним та іншим  
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правопорушенням було б наділення сторони обвинува-
чення (прокурора та слідчого) і суду повноваженнями 
щодо виявлення причин і умов, які сприяли їх вчинен-
ню та реагуванню на них відповідними процесуальни-
ми рішеннями (актами).

Про необхідність такої видозміни чинного законо-
давства України свідчать і ті правові прогалини, що ма-
ють місце у нормативно-правових актах, які регулюють, 
зокрема, діяльність органів Пенсійного фонду України. 
Так, у п. 1 ст. 64 Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування» зазначено, що на 
виявлені правопорушення працівники відповідних під-
розділів Пенсійного фонду України реагують у встанов-
леному порядку.

Проте, як показали результати аналізу норматив-
но-правових джерел, які регулюють діяльність зазна-
чених суб’єктів, а також деяких емпіричних матеріалів 
[10], у них відсутні відповідні норми або інститути, що 
стосуються порядку дій посадових осіб у випадках ви-
явлення ними фактів протиправних дій з питань пен-
сійного забезпечення, крім складання акту перевірки 
та пред’явлення його керівнику Пенсійного фонду Укра-
їни (Закон України «Про основні засади державного наг-
ляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Таким чином, зазначена правова прогалина не тіль-
ки підвищує рівень корупційних ризиків (ст. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції»), але й знижує 
ефективність запобіжної діяльності з досліджуваної 
у цій роботі проблематики.

Як видається, для гармонізації чинного законодав-
ства України з означених питань із чинним КПК варто 
було б п. 10 ч. 1 ст. 64 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» доповни-
ти словосполученням «у порядку, визначеному у кри-
мінальному процесуальному законодавстві України» 
та викласти вказану норму у новій редакції.

Крім цього, для підвищення рівня ресурсного за-
безпечення запобігання правопорушенням у галузі 
пенсійного забезпечення варто доповнити повноважен-
ня тих підрозділів та посадових осіб, які займаються 
запобіганням корупції у даній сфері суспільної діяль-
ності, щодо запобігання іншим правопорушенням, які 
пов’язані з реалізацією завдань загальнообов’язкового 
державного страхування, тим більше, що будь-яких 
додаткових фінансових ресурсів з державного бюдже-
ту та кошторису витрат Пенсійного фонду України для 
цього не потрібно. Більш того, за такого підходу ви-

дозміниться на практиці визначена на науковому рівні 
правова природа Пенсійного фонду України як суб’єкта 
запобігання кримінальних правопорушень – із неспе-
ціалізованого він перетвориться у частково спеціалі-
зованого (напівспеціалізованого) учасника запобіжної 
діяльності в нашій державі [8, с. 65].

Важливість запропонованих у цій науковій статті 
авторських пропозицій зумовлена ще й тим, що від-
повідно до вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України всі 
органи державної влади, до яких, власне, відноситься 
й Пенсійний фонд, його територіальні підрозділи, та їх 
посадові особи мають діяти лише у спосіб, визначений 
у Конституції та законах України. При цьому слід зазна-
чити, що окремі елементи реалізації сформульованих 
у даній роботі видозмін чинного законодавства Украї-
ни викладені в низці законів, які варто було б включити 
в нормативно-правові акти, що регулюють діяльність 
Пенсійного фонду як суб’єкта запобігання криміналь-
ним та іншим правопорушенням, враховуючи, що:

1) відповідно ст. 214 КПК всі відомості про вчинен-
ня кримінального правопорушення мають бути внесені 
у Єдиний реєстр досудових розслідувань;

2) згідно зі ст. 396 КК встановлена кримінальна від-
повідальність за приховування злочину.

Як видається, запропоновані у цій роботі авторські 
видозміни чинного законодавства України підвищать 
також й рівень взаємодії Пенсійного фонду з інши-
ми суб’єктами запобігання кримінальним правопору-
шенням, у першу чергу з правоохоронними органами 
[13, с. 39–54], особливо в контексті вирішення проблем 
так званої латентної злочинності [14, с. 14–22].

Висновки. Отже, результати вивчення ролі та місця 
Пенсійного фонду України у системі суб’єктів запобіган-
ня кримінальним правопорушенням дозволяють конста-
тувати, що у сьогоденні не повною мірою у цій соціаль-
ній профілактиці використовуються потенційні правові 
можливості зазначених органів, що не тільки впливає 
на ефективність у цілому запобіжної діяльності в нашій 
державі, але й не знижує рівень латентної злочинності, а 
також нівелює у зв’язку із цим зміст взаємодії суб’єктів 
запобігання суспільно небезпечним діянням.

Виходячи із цього, об’єктивно необхідною є видоз-
міна чинного законодавства України, яке регулює пра-
вові засади діяльності Пенсійного фонду, у тому числі 
по алгоритмах, сформульованих у даній науковій статті, 
а також розробка зазначеної проблематики на рівні мо-
нографічного комплексного дослідження.
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the Role and plaCe of the pensIon fund of uKRaIne In the systeM 
of suBJeCts of pReVentIon of CRIMInal offenses

The article proves the need for more active and purposeful use of the state pension provision in preventing criminal 
offenses in Ukraine, as well as increasing the interaction with other actors in this type of public activity.

In particular, it has been proved that the divisions of the Pension Fund of Ukraine can logically be referred to the so-
called “partially specialized (semi-specialized) subjects of crime prevention” in criminology.

In addition, it was established that after carrying out significant reforms in the field of justice in Ukraine since 
2012 (in particular, the adoption of the new CPC), courts have lost the obligation to identify the causes and conditions that 
contributed to the commission of offenses, and therefore outside the state there are still precautionary aspects of various 
illegal activities of a person, including in the field of pensions.

It is also stated that given the content of the mechanism of committing any offense, as well as its dialectical relationship 
and interdependence (determination) with other socio-legal phenomena and processes, it should be recognized that modern 
legislative approaches to preventing criminal and other offenses, implementation tasks in relation to which are entrusted 
to the courts, are illogical and contrary to the tasks defined by law to prevent socially dangerous acts (such as: in Part 
1 of Article 1 of the Criminal Code) and their recurrence (Article 34 of the Criminal Code).

Based on this, it is argued that a necessary step to improve the legal mechanism for the prevention of criminal 
and other offenses would be to empower the prosecution (prosecutor and investigator) and the court to identify the causes 
and conditions that contributed to their commission, and responding to them with appropriate procedural decisions (acts).

Key words: Pension Fund Bodies, criminal offense, preventive activities, subjects of prevention of criminal offenses, 
pension, document, Pension Fund facilities, pension legislation.
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ОКРЕМІ ПРОГАЛиНи У НОРМАТиВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

В УКРАїНІ

У статті розглянуто окремі прогалини у нормативно-правовому регулюванні інформаційного забез-
печення досудового розслідування в Україні. Вказано, що інформаційне забезпечення досудового роз-
слідування має включати у себе: 1) процес пізнання сторони обвинувачення, котрий дає можливість 
своєчасно та об’єктивно правильно доказати вину суб’єкта кримінального правопорушення; 2) на-
дання правової допомоги захисником під час досудового розслідування як комплекс заходів та засобів, 
спрямованих на паралельний пошук та оприлюднення інформації, котра сприяє звільненню особи від 
кримінальної відповідальності/покарання, або зниження його суворості; 3) факультативна допомога 
інших учасників кримінального процесу (потерпілого, підозрюваного тощо), котра сприяє доповнен-
ню доказового комплексу із конкретного кримінального провадження. Зазначено, що встановлення 
чіткої кореляції між підрозділами, котрі мають відношення до розслідування, важко переоцінити, 
оскільки такий баланс дає можливість підходити до кримінального провадження більш об’єктивно 
та розкривати кримінальні правопорушення у максимально короткі терміни. Саме тому криміналь-
не процесуальне законодавство є основним нормативно-правовим актом, котрий має встановлю-
вати чіткий алгоритм спільної слідчо-розшукової діяльності. Підсумовано, що всі наявні недоліки 
нормативного регулювання інформаційного забезпечення досудового розслідування можна поділити 
на декілька категорій: 1) недоліки, пов’язані із відсутністю узгодженості між нормативно-право-
вими актами, котрі регулюють різні суспільні відносини; 2) недоліки, пов’язані із рудиментарним 
підходом законодавця до оцінки кримінального процесуального інструментарію; 3) недоліки, пов’яза-
ні із відсутністю чіткої кореляції між нормативно-правовими актами, котрі регулюють діяльність 
різних підрозділів, котрі здійснюють досудове розслідування; 4) недоліки тимчасового характеру, 
пов’язані з особливим правовим режимом у державі. 
Ключові слова: досудове розслідування, інформаційне забезпечення, кримінальний процес, норма-
тивно-правове регулювання, недоліки, кримінальне правопорушення.

Сучасне українське законодавство не позбавлене 
прогалин у частині інформаційного забезпечення досу-
дового розслідування. Вказане зумовлене відсутністю 
чіткої кореляції між прагненнями законодавця та су-
ворими реаліями, котрі потребують значної уваги. Все 
це призводить до дестабілізації кримінального процесу 
та ускладнення досудового розслідування криміналь-
них правопорушень. З огляду на вказане, пропонуємо 
зупинитись більш детально на окремих прогалинах 
у нормативно-правовому регулюванні інформаційного 
забезпечення досудового розслідування в Україні.

Отже, вчені досить аргументовано вважають, що од-
ним з аспектів оновлення і систематизації українського 
кримінального процесуального законодавства є врів-
новаження прав сторін у кримінальному провадженні 
щодо використання спеціальних знань у формі експер-
тизи. Відповідно до редакційно оновлених у 2019 р. 
статей 242–245 Кримінального процесуального кодексу 
України експертиза проводиться експертною устано-

вою, експертом або експертами, яких залучають сто-
рони кримінального провадження або слідчий суддя за 
клопотанням сторони захисту [1]. В Україні склалася 
така судова практика, коли для суддів висновки експер-
тів слугують опорним підґрунтям написання вироку. 
І це пов’язано з тим, що спростувати вже проведену 
експертизу можна тільки іншим експертним висновком, 
але експерти державних експертних установ, як пра-
вило, підтримують попереднього експерта. Надання ж 
стороні захисту права самостійно залучати експертів на 
договірних умовах для проведення експертизи, у тому 
числі обов’язкової, дозволить забезпечити законність 
і справедливість у кримінальних провадженнях. Вида-
ється, що врівноваження можливостей сторін в отри-
манні доказів є обов’язковою умовою реалізації кон-
ституційного принципу рівності і змагальності сторін 
та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у дове-
денні їх переконливості (ст. 129 Конституції України) 
[2]. Ми абсолютно погоджуємось із такою позицією, 
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оскільки інформаційне забезпечення досудового розслі-
дування має включати у себе: 1) процес пізнання сто-
рони обвинувачення, котрий дає можливість своєчасно 
та об’єктивно правильно доказати вину суб’єкта кримі-
нального правопорушення; 2) надання правової допо-
моги захисником під час досудового розслідування як 
комплекс заходів та засобів, спрямованих на паралель-
ний пошук та оприлюднення інформації, котра сприяє 
звільненню особи від кримінальної відповідальності/
покарання або зниження його суворості; 3) факульта-
тивна допомога інших учасників кримінального про-
цесу (потерпілого, підозрюваного тощо), котра сприяє 
доповненню доказового комплексу із конкретного кри-
мінального провадження.

Окрім норм КПК, питання проведення експерти-
зи регулюється відомчим нормативно-правовим актом 
Міністерства юстиції України – Інструкцією про при-
значення та проведення судових експертиз та експерт-
них досліджень (надалі – Інструкція МЮ) [3]. Для її 
реалізації і з метою забезпечення єдиного підходу для 
проведення судових експертиз і підвищення якості 
їх проведення сформовані і науково-методичні реко-
мендації з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень [4]. Але в україн-
ському кримінальному процесуальному законодавстві 
щодо проведення експертизи є й певні прогалини. Зо-
середившись на наданні стороні захисту прав підозрю-
ваного (обвинуваченого), законодавець випустив з поля 
зору права потерпілого щодо проведення експертизи. 
Зокрема, у разі наділення потерпілого правом подава-
ти докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду ці 
повноваження не набули відображення у ст. 242 КПК 
«Підстави проведення експертизи», де потерпілий не 
вказаний серед учасників кримінального провадження, 
який може ініціювати проведення експертизи під час 
досудового розслідування. Водночас у разі судового 
розгляду ст. 332 КПК надає право потерпілому подава-
ти клопотання та ініціювати проведення експертизи за 
ухвалою суду. Потрібно звернути увагу, що відповідно 
до ст. 58 КПК потерпілого у кримінальному проваджен-
ні може представляти представник – особа, яка у кри-
мінальному провадженні має право бути захисником. 
Адвокат у цьому випадку виступає на стороні обвину-
вачення, оскільки потерпілий віднесений саме до цієї 
сторони (п. 19, ч. 1 ст. 3 КПК). Але його роль суттєво 
відрізняється від ролі органу досудового розслідуван-
ня, насамперед він захищає права потерпілого, інтере-
си якого він представляє (відновлення порушених прав 
та отримання відшкодування заподіяної винною осо-
бою моральної, фізичної або майнової шкоди). Як пока-
зує слідчо-судова і адвокатська практика, такий вид ад-
вокатської діяльності, як представництво потерпілого, 
є характерним у складних кримінальних провадженнях, 
зокрема щодо техногенних катастроф із загибеллю лю-
дей (аварій на виробництві, морських, річкових і пові-
тряних суднах), в яких потерпілими виступають досить 
великі групи людей [5]. Таким чином, на практиці від-
бувається ситуація, в якій значний відсоток інформації 
може бути втрачений через ігнорування законодавцем 
потерпілого як повноцінного учасника кримінального 
провадження.

 У разі призначення експертиз може скластися до-
сить парадоксальна ситуація, коли орган досудового 
розслідування з певних причин (корупційних, полі-
тичних) не зацікавлений у встановленні істини у кри-
мінальному провадженні. Тому окремі службові особи 
вдаються до штучного створення перешкод у проведен-

ні слідчо-розшукових дій, підтасовки фактів та їх не-
правильній оцінці з використанням спеціальних знань. 
У подібних випадках потерпілий (його представник) 
повинен мати право на ініціювання належного прове-
дення експертиз. Нерідко сторони кримінального про-
вадження в питаннях проведення експертиз мають про-
тилежні цілі. Адвокату рекомендується звертати увагу 
на формальні моменти – перевіряти законність підстав 
проведення експертизи, дотримання процесуальних 
процедур та вимог Інструкції МЮ, науково-методич-
них рекомендацій з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень. Але по-
трібно визнати, що орган досудового розслідування 
в питаннях призначення експертиз має значно більше 
компетенцій, оскільки тільки він наділений правом 
проведення слідчих дій і має більше можливостей щодо 
отримання певних об’єктів, потрібних для проведення 
якісного експертного дослідження. Тому потрібно ви-
ходити з того, що здебільшого у разі проведення кри-
міналістичних експертиз (трасологічних, балістичних, 
наркотичних засобів тощо) сторона захисту не має 
можливості проявити якусь значущу ініціативу, зокре-
ма у ситуації, коли експертиза проводиться до повідом-
лення про підозру. Водночас є окремі види експертиз 
(судово-бухгалтерська, фінансово-економічна, лінгвіс-
тична експертиза мовлення тощо), щодо яких одні і ті 
ж матеріали можуть бути надані експерту як стороною 
обвинувачення, так і стороною захисту, що надає їй за-
соби отримання доказів з використанням спеціальних 
знань [5]. Варто звернути увагу на те, що для адвока-
та пріоритетним способом захисту є пошук помилок 
та недоліків у роботі досудового слідства, котрі можуть 
сприяти уникненню кримінальним правопорушником 
кримінальної відповідальності або зниженню її меж. 
У зв’язку із цим усе частішою є практика виклику су-
дових експертів на судові засідання з метою пошуку 
помилок, визнання доказів недопустимими або ство-
рення конфлікту між судовими експертами із різних 
експертних установ. Саме у зв’язку із цим з метою удо-
сконалення нормативного регулювання інформаційного 
забезпечення досудового розслідування така прогалина 
має бути вирішена.

Окремої уваги також заслуговує процедура залучен-
ня громадськості до кримінальної процесуальної діяль-
ності. На сьогодні в Україні неврегульованими є про-
цедури використання громадськості (волонтерів), які 
разом з підрозділами кримінальної поліції ефективно 
виконують низку інших завдань, зокрема: участь в опе-
ративному (особистому) пошуку шляхом патрулюван-
ня території обслуговування; розшук зниклих безвісти; 
встановлення, розшук та затримання підозрюваних 
у скоєнні злочину; проведення профілактичних, про-
світницьких і виховних заходів серед населення; соці-
алізація підлітків «групи ризику», безпритульних, по-
стпенітенціарна реабілітація осіб та ін. Більш велике 
значення для нормативно-правового забезпечення ви-
користання громадськості підрозділами кримінальної 
поліції України у протидії злочинності мають «спеці-
альні» питання, які або не відобразились у правовому 
полі, або не повністю врегульовані. До таких питань на-
лежать особливості використання громадськості в опе-
ративно-розшукових заходах (негласних слідчих діях) 
з виявлення та документування злочинної діяльності 
як: покупців (продавців) під час контрольованої та опе-
ративної закупок; осіб, які безпосередньо здійснюють 
переміщення товару під час контрольованої постав-
ки; осіб, що надають допомогу у створенні «пасток»  
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(автомобілів, квартир, купе та ін.); осіб, які імітують 
отримання неправомірної вигоди; осіб, які імітують на-
дання неправомірної вигоди тощо. Не врегульованими 
серед них залишаються такі: про необхідність надання 
таким особам допуску до державної таємниці; про вста-
новлення відповідальності за розголошення відомостей; 
про матеріальне забезпечення; про відшкодування шко-
ди, завданої у результаті участі у заходах громадян; про 
процесуальний порядок отримання згоди осіб на участь 
у заходах; про визначення ділових якостей суб’єктів 
громадськості, які беруть участь у заходах; про підстави 
і порядок перевірки осіб на наявність зв’язків з особа-
ми, щодо яких проводяться заходи; про обов’язковість 
(необов’язковість) участі у заходах виключно громадян 
України та ін. [5]. Таким чином, нормативно-правове 
врегулювання залучення громадськості, котра також 
сприяє удосконаленню інформаційного забезпечення 
досудового розслідування, дасть можливість позбавити 
кримінальне процесуальне законодавство рудиментар-
ності, а також ще на крок наблизить українське зако-
нодавство до міжнародних та європейських стандартів 
відправлення правосуддя.

Аналіз сучасної кримінальної процесуальної прак-
тики показує, що з набуттям чинності КПК України 
2012 р. сталося розбалансування взаємодії між слідчи-
ми і працівниками оперативних підрозділів. В Інструк-
ції з організації взаємодії органів досудового розсліду-
вання з іншими органами та підрозділами Національної 
поліції України в запобіганні кримінальним правопо-
рушенням, їх виявленні та розслідуванні (затв. нака-
зом МВС України № 575 від 07.07.2017) була здійснена 
спроба зберегти раніше вироблені та усталені організа-
ційні форми взаємодії. Зокрема, йдеться про взаємодію 
за такими напрямами: 1) у разі надходження до органу 
внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення та реагування на них; 2) у разі направ-
лення оперативним підрозділом матеріалів за резуль-
татами оперативно-розшукової діяльності до органу 
досудового розслідування; 3) у разі створення СОГ для 
досудового розслідування кримінальних правопору-
шень; 4) у разі виконання працівниками оперативного 
підрозділу органу, підрозділу поліції доручень слідчих 
(дізнавачів) про проведення слідчих (розшукових) дій 
та негласних слідчих (розшукових) дій; 5) у разі орга-
нізації взаємодії під час проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій та виконання заходів забезпечення 
кримінального провадження; 6) у разі зупинення досу-
дового розслідування; 7) у разі розслідування окремих 
видів кримінальних правопорушень (назву та наведені 
положення Інструкції уточнено нами відповідно до вне-
сених законодавчих змін – О.К.). Але реалії практичної 
реалізації положень КПК України 2012 р. показали не-
можливість ефективної реалізації названих напрямів 
взаємодії. Значна частина практичних працівників слід-
чих та оперативних підрозділів відзначають, що в цьо-
му аспекті стало працювати гірше ніж в умовах КПК 
1960 р. [6]. Варто звернути увагу, що такий стан справ 
значно ускладнює досудове розслідування, особливо 
в частині доказування, котре є однією з основних форм 
інформаційного забезпечення. Встановлення чіткої ко-
реляції між підрозділами, котрі мають відношення до 
розслідування, важко переоцінити, оскільки такий ба-
ланс дає можливість підходити до кримінального про-
вадження більш об’єктивно та розкривати кримінальні 
правопорушення у максимально короткі терміни. Саме 
тому кримінальне процесуальне законодавство є ос-
новним нормативно-правовим актом, котрий має вста-

новлювати чіткий алгоритм спільної слідчо-розшукової 
діяльності.

Особливо акцентованими суб’єктами досудового 
розслідування були зроблені слідчий та його процесу-
альний керівник – прокурор. Законодавець наділив їх 
правом здійснювати традиційно неприродну для них 
пошукову функцію, що підкреслюється трансформова-
ним поняттям «слідчі (розшукові) дії». Більше того, наз-
вані суб’єкти наділені правом ініціювати та проводити 
і негласні слідчі (розшукові) дії, які за своєю сутністю 
є реалізацією оперативно-розшукових методів. Водночас 
співробітники оперативних підрозділів не мають права 
не тільки здійснювати процесуальні дії в кримінальному 
провадженні за власною ініціативою (що цілком природ-
но), але й звертатися з таким клопотанням до слідчого 
судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК). Також потрібно 
звернути увагу, що, окрім проведення слідчих і неглас-
них слідчих (розшукових) дій, не передбачається можли-
вості проведення будь-яких інших оперативно-розшуко-
вих заходів. Таким чином, роль оперативно-розшукової 
діяльності (а тому оперативного працівника) повністю 
нівелювалася. Оперативно-розшукове супроводження 
досудового слідства фактично було вихолощено, оскіль-
ки з нього був виключений принцип наступальності, 
у який закладалася вимога постійного та ініціативного 
проведення оперативно-розшукових заходів [8, с. 143]. 
Протягом значного часового проміжку основними функ-
ціями прокурора були нагляд та процесуальне керівниц-
тво, що було запроваджено з метою уникнення суб’єкти-
візму у кримінальному провадженні, а також наслідків 
корупційних інтересів сторін, котрі мають до нього від-
ношення. Наділення прокурора пізнавальною функцією 
вносить дисбаланс у кримінальний процес, що тягне за 
собою не тільки перехрещування функцій, але і пробле-
ми у поступовому пізнанні особливостей кримінального 
правопорушення.

На практиці це також призводить до того, що опе-
ративні підрозділи припиняють будь-яку активну діяль-
ність в очікуванні відповідних постанов або окремих 
доручень слідчого. Слідчі ж, що завантажені надзви-
чайно великою кількістю зареєстрованих кримінальних 
проваджень, фактично не в змозі аналізувати кожне 
з них та визначати завдання оперативно-пошукового 
характеру. Якщо навіть працівник оперативного під-
розділу, не звертаючи уваги на зазначені правові недо-
ліки і суперечності, наважиться на свій страх і ризик 
проявити ініціативу й реалізувати розумний у конкрет-
них умовах план своїх дій, то він наражається не тіль-
ки на визнання нікчемною отриманої ним інформації, 
але й на небезпеку притягнення до відповідальності 
за формальне недотримання (порушення) норм кримі-
нального процесуального законодавства. Не сприяє на-
лагодженню ефективної взаємодії між слідчими та опе-
ративними підрозділами й визначений у чинному КПК 
України статус слідчого, який змушений під час досудо-
вого розслідування постійно звертатися до прокурора, 
узгоджуючи фактично кожне більш-менш важливе про-
цесуальне рішення. Чого варте, наприклад, положення 
ч. 2 ст. 241 КПК, відповідно до якого освідування особи 
може здійснюватися тільки на підставі постанови про-
курора?! У низці випадків передбачений подвійний кон-
троль за рішеннями слідчого, коли потрібне узгодження 
з прокурором і звернення з відповідним клопотанням до 
слідчого судді. Можливо, досить було б однієї інстанції, 
наприклад, слідчого судді? [9, с. 272]. Ми абсолютно 
погоджуємось із цією думкою. В цьому контексті ви-
никає результат прагнення законодавця удосконалити  
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процес досудового розслідування шляхом залучення 
більшої кількості осіб, що призводить до потенційної 
втрати реально цінної інформації та ймовірних коруп-
ційних ризиків. Особливе занепокоєння викликає пере-
міщення на другий план підрозділів, які відіграють чи 
не основну роль у інформаційному забезпеченні досу-
дового розслідування, майже у повному обсязі пізнаю-
чи особливості кримінального правопорушення.

Ефективна взаємодія між слідчим і співробітником 
оперативного підрозділу у справі розкриття злочинів під 
час досудового розслідування визначається насамперед 
їх самостійністю в прийнятті рішень щодо питань, від-
несених до їхньої компетенції. Тотальна ж залежність від 
прокурорської волі робить названих суб’єктів звичайни-
ми виконавцями, взаємодія яких між собою фактично не 
має ніякого підґрунтя. Формула щодо здійснення проку-
рором нагляду за додержанням законів під час проведен-
ня досудового розслідування «у формі процесуального 
керівництва» (ч. 2 ст. 36 КПК України) є досить лукавою 
й підлягає перегляду, як і деякі інші повноваження про-
курора. Нагальною є потреба в наданні більшої само-
стійності слідчому в прийнятті процесуальних рішень, 
усуненню подвійного контролю за окремими його рі-
шеннями й діями. З іншого боку, потрібна «реанімація» 
оперативно-розшукового супроводження досудового 
слідства, основу якої становить чітке визначення завдань 
такого супроводження із забезпеченням можливості про-
яву ініціативи з боку оперативних підрозділів [9, с. 272]. 
Отже, фактично, намагаючись створити сучасний кри-
мінальний процесуальний «продукт», законодавець 
зводить нанівець ті формули, котрі вдало «працювали» 
протягом останніх десятиліть. Це пояснюється перемі-
щенням акцентів із якості досудового розслідування на 
кількість вдало розслідуваних кримінальних правопору-
шень, навіть за рахунок допущення серйозних помилок 
у їх об’єктивних ознаках та суб’єктах. На нашу думку, 
прагнення відповідати міжнародним та європейським 
стандартам досудового розслідування мають полягати 
у створенні інформаційних платформ, котрі сприятимуть 
скороченню термінів розслідування та якості інформа-
ції, котра набувається у процесі пізнання. Прикладом 
є запровадження електронного документообігу, що та-
кож може мати низку недоліків під час взаємодії різних 
підрозділів.

У сучасних умовах слідчий має у власному про-
вадженні досить велику кількість кримінальних про-
ваджень, тому треба за допомогою технічних засобів 
максимально оптимізувати його роботу. Цим питанням 
приділено увагу в науковій літературі. Так, з метою 
покращення ефективності роботи слідчого запропоно-
вано використовувати спеціальні програмні пакети ав-
томатизованих робочих місць слідчого «Робоче місце 
слідчого» (Україна), інформаційно-аналітична система 
«АРМЕКС» (Україна), у яких реалізується автоматиза-
ція складання процесуальних документів у вигляді баз 
даних із бланками цих документів або у вигляді еталон-
них їх зразків і переліків питань (обставин), що повинні 
бути в них відображені [11, с. 245]. Такий підхід спря-
мовано на спрощення роботи слідчого та його швидко-
го доступу до необхідних документів по кожному окре-
мому кримінальному провадженню. Більше того, це дає 
можливість ускладнити несанкціонований доступ до 
таких документів, якщо у слідчого виникає особиста 
зацікавленість у порушенні кримінального та кримі-
нального процесуального законодавства.

Однак такі програмні пакети не вирішують питан-
ня взаємодії та документообігу між слідчим та проку-

рором-керівником у кримінальному провадженні. Ми 
вважаємо, що з метою покращення ефективності вза-
ємодії слідчого з процесуальним прокурором доцільно 
створити окрему електронну систему документообігу 
або забезпечити функціонування такої у межах ЄРДР. 
Окрім цього, така система також могла б забезпечува-
ти документообіг між слідчим, прокурором і оператив-
ним підрозділом, наприклад, під час надання доручень 
оперативному підрозділу та ін. У разі створення авто-
матизованої системи документообігу під час досудово-
го розслідування вона повинна бути офіційно введена 
у дію на законодавчому рівні, а її використання варто 
закріпити у нормах Кримінального процесуального ко-
дексу. Якщо є технічна можливість забезпечити функ-
ціонування автоматизованого документообігу в межах 
ЄРДР, то таке розширення доцільно закріпити у нормах 
КПК. Треба зауважити, що згідно зі ст. 35 КПК Укра-
їни регламентовано роботу Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи [1], яка полегшує 
роботу з документами суду, зокрема забезпечує цен-
тралізоване зберігання текстів вироків, ухвал та інших 
процесуальних документів; також об’єктивно та неупе-
реджено здійснює розподіл матеріалів кримінального 
провадження між суддями з додержанням принципів 
черговості та однакової кількості проваджень для кож-
ного судді; здійснює ще низку функцій. Вивчаючи зако-
нодавство зарубіжних країн, варто зазначити, що прак-
тика застосування сучасних технологій документообігу 
має місце у кримінальному процесі та використову-
ється і для полегшення роботи з документам, і під час 
застосування кримінальних процесуальних дій. Так, 
у Сполучених Штатах Америки (далі –США), якщо 
протягом декількох днів місце перебування підозрю-
ваного невідоме, то його дані (ім’я, дата народження, 
фізичний опис, номер соціального страхування, номер 
посвідчення водія і характер правопорушення) вно-
сяться до бази даних інформаційного центру (National 
Crime Information Centre (NCIC)) [11, с. 249]. Дійсно, 
натепер уже передбачено функціонування спеціальних 
електронних систем у роботі суддів, котрі через норма-
тивно-правові зміни мають назву єдина судова інфор-
маційно-телекомунікаційна система. Остання, своєю 
чергою, не тільки удосконалює роботу на етапі судово-
го розгляду, а і вдало захищена нормами кримінального 
законодавства. У зв’язку із цим передбачення аналогіч-
них систем у роботу слідчих та оперативних підрозділів 
значно би спростило процес досудового розслідування 
та сприяло би удосконаленню взаємодії між відповід-
ними підрозділами.

Оперуючи даними інформаційного центру, полі-
ціянти мають можливість знайти особу, підозрювану 
у вчиненні злочину, наприклад, під час будь-якої рядо-
вої перевірки транспортного засобу чи особистих доку-
ментів. Завдяки NCIC поліціянт може швидко отрима-
ти відповідь на свій запит, яка, своєю чергою, слугує 
і тимчасовим ордером на арешт розшукуваної особи 
і є підставою затримання, і оригіналом ордеру [12]. Іс-
нування у США високорозвинутої інформаційної сис-
теми значно полегшує роботу у сфері розшукової діяль-
ності та взаємодії між поліцією та судом. Використання 
інформаційно-технічних засобів закріплене в правових 
нормах законодавства і має офіційний характер. Так, § 
850 Penal Code [12] регламентує використання телеграф-
ного ордеру на арешт, а саме працівник поліції, отри-
мавши телеграфну копію ордера на арешт або електро-
нну копію, що може бути відправлена через будь-який 
електронний пристрій, має право діяти так, наче він 
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отримав оригінал ордеру, виданий суддею. Звісно, що 
такі широкі можливості дій працівника поліції за допо-
могою інформаційної бази даних значно покращують 
ефективність і швидкість його роботи. Збір інформації 
в централізовані бази даних (NCIC) і швидка передача 
її за місцем вимоги мають велике значення в процесу-
альній діяльності поліції США. Наявність у Кодексі 
правової регламентації використання телеграфного ор-
деру, переданого через будь-які електронні пристрої, 
безперечно свідчить про високий рівень застосування 
в процесуальній діяльності інформаційних технологій. 
Отже, зважаючи на міжнародний досвід, а також пози-
тивну практику роботи ЄРДР й автоматизованої систе-
ми документообігу суду, вчені пропонують запровадити 
автоматизовану систему документообігу під час досу-
дового розслідування (далі – АСД) та законодавчо її 
закріпити [11, с. 249]. Вважаємо досвід США дуже цін-
ним та гідним для інтегрування у систему інформацій-
ного забезпечення досудового розслідування у нашій 
державі. Таким чином, створення штучних перепон для 
взаємодії між підрозділами призводить до втрати або 
фальсифікації інформаційного забезпечення досудово-
го розслідування. Останнє, своєю чергою, є основним 
підґрунтям для реалізації завдань кримінального про-
цесу, у зв’язку із чим порушення інформаційного функ-

ціонування рівнозначне порушенню процесу досудово-
го розслідування.

Таким чином, проведене дослідження дозволило 
підсумувати, що під нормативним регулюванням ін-
формаційного забезпечення досудового розслідування 
пропонуємо розуміти координацію процесу пошуку, 
отримання та доступу до доказової інформації в ме-
жах регулювання суспільних відносин, які виникають 
під час досудового розслідування кримінальних право-
порушень, що реалізується за допомоги юридико-тех-
нічних засобів із метою захисту сукупності соціальних 
та державних інтересів.

Всі наявні недоліки нормативного регулювання ін-
формаційного забезпечення досудового розслідуван-
ня можна поділити на декілька категорій: 1) недоліки, 
пов’язані із відсутністю узгодженості між норматив-
но-правовими актами, котрі регулюють різні суспіль-
ні відносини; 2) недоліки, пов’язані із рудиментарним 
підходом законодавця до оцінки кримінального проце-
суального інструментарію; 3) недоліки, пов’язані із від-
сутністю чіткої кореляції між нормативно-правовими 
актами, котрі регулюють діяльність різних підрозділів, 
котрі здійснюють досудове розслідування; 4) недоліки 
тимчасового характеру, пов’язані з особливим право-
вим режимом у державі. 
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The article examines certain gaps in the regulatory and legal regulation of information provision of pre-trial investigation 
in Ukraine. It is indicated that the information support of the pre-trial investigation should include: 1) the process of getting 
to know the prosecution, which provides an opportunity to timely and objectively correctly prove the guilt of the subject 
of the criminal offense; 2) provision of legal assistance by a defense attorney during a pre-trial investigation – as a set 
of measures and means aimed at parallel search and disclosure of information that contributes to the release of a person 
from criminal liability/punishment, or reduction of its severity; 3) optional assistance of other participants in the criminal 
process (victim, suspect, etc.), which contributes to supplementing the evidentiary complex in a specific criminal proceeding. 
It is noted that the establishment of a clear correlation between the units that are related to the investigation is difficult to 
overestimate, because such a balance provides an opportunity to approach criminal proceedings more objectively and to 
reveal criminal offenses in the shortest possible time. That is why the criminal procedural legislation is the main normative 
legal act, which should establish a clear algorithm of joint investigative activity. It is summarized that all the existing 
shortcomings of the regulatory regulation of information provision of pre-trial investigation can be divided into several 
categories: 1) shortcomings associated with the lack of consistency between regulatory and legal acts that regulate various 
social relations; 2) shortcomings associated with the legislator’s rudimentary approach to the evaluation of criminal 
procedural tools; 3) shortcomings related to the lack of a clear correlation between the normative and legal acts that 
regulate the activities of various divisions that carry out pre-trial investigation; 4) shortcomings of a temporary nature 
associated with a special legal regime in the state. 
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СУТЕНЕРСТВО ЯК КРиМІНАЛьНО ПРОТиПРАВНиЙ 
ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ

У статті розглядається сутенерство як кримінально протиправний феномен сучасності. Вказа-
но, що сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією часто є латентними, оскіль-
ки, по-перше, вони є дуже складними у виявленні та доказуванні як об’єктивних обставин, так 
і суб’єктивних. По-друге, потерпілі особи не завжди виявляють бажання звертатись до право-
охоронних органів через низку факторів, превалюючими з яких є зневіра у дієвості законодавства, 
наявність шаблонного уявлення про нігілізм поліції та небажання оприлюднювати факт посяган-
ня на власну честь, гідність та статеву свободу тощо. Зазначено, що під сутенерством необхідно 
розуміти складну кримінально протиправну діяльність особи, яка полягає у підборі осіб жіночої 
та/або чоловічої статі для надання сексуальних послуг, а також реалізація будь-яких організатор-
сько-управлінських функцій (контактування із клієнтами, фізичний та медичний захист, розробка 
графіка та переліку послуг тощо), пов’язаних із діяльністю цих осіб. Основними діями сутенера є: 
1) відбір осіб, які надаватимуть сексуальні послуги, узгодження переліку послуг; 2) пошук та пер-
вісний контакт із клієнтами, встановлення винагороди; 3) забезпечення транспортування до клі-
єнта або житлової площі, придатної для надання сексуальних послуг; 4) забезпечення особистої 
безпеки особи, яка надає сексуальні послуги; 5) забезпечення медичної допомоги особі, яка надає 
сексуальні послуги. Підсумовано, що натепер розуміння феномену сутенерства є занадто вузьким 
та надмірно рудиментарним. Основна проблема полягає у сприйнятті такого роду діяльності 
крізь призму корисливого мотиву, що як з теоретичної, так і з практичної точки зору ускладнює 
процес боротьби з кримінальними правопорушеннями. 
Факт наявності корисливого мотиву у сутенера має бути визначений кримінальним законодав-
ством як обтяжуюча обставина, однак у жодному разі не як визначальна. 
Ключові слова: проституція, сутенерство, звідництво, кримінальне правопорушення, сексуальні 
послуги, кримінальне законодавство.

Постановка проблеми. На сьогодні кримінальні 
правопорушення, котрі тим чи іншим чином пов’язані зі 
статевими потребами людей, є досить поширеними, що 
негативно впливає на моральний розвиток суспільства. 
Особливе занепокоєння викликає актуальність такого 
суспільно небезпечного діяння, як сутенерство та втяг-
нення особи в заняття проституцією. Варто звернути 
увагу на те, що, незважаючи на те, що вказане діяння 
в окремих європейських державах давно визнане закон-
ним та навіть таким, що робить значний внесок в еконо-
мічний розвиток країн, низка негативних факторів від 
такого роду заняття є очевидною. Такими факторами 
є поширення захворювань, що передаються статевим 
шляхом, зниження етичного та морального розвитку 
неповнолітніх осіб, зростання випадків кримінально 
протиправної активності, погіршення демографічного 
розвитку суспільства тощо. З огляду на вказане ми не 
можемо заперечувати наявність серйозної небезпеки 
низці суспільних відносин, у зв’язку із чим пропонуємо 
зупинитись більш детально на розгляді сутенерства як 
кримінально протиправного феномену сучасності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемі сутенерства або втягнення особи у зайняття 

проституцією присвятили увагу багато вчених, серед 
яких необхідно виділити А.В. Андрушка, А.М. Ба-
бенка, А.В. Байлова, В.С. Батиргареєву, В.І. Борисова, 
І.О. Бандурку, А.А. Нєбитова, А.М. Орлеана, М.І. Хав-
ронюка та ін.

Метою статті є розгляд особливостей сутенерства 
як сучасного кримінально протиправного феномену.

Виклад основного матеріалу. Головним безпо-
середнім об’єктом кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 303 КК України, є моральні заса-
ди суспільства у сфері задоволення статевих потреб 
людей, адже моральні й правові норми забороняють 
статеві зносини за винагороду чи з використанням фі-
зичного або психічного примусу і, навпаки, стимулю-
ють правомірні добровільні статеві зносини на основі 
симпатії. Додатковим обов’язковим об’єктом злочину, 
передбаченого ст. 303 Кримінального кодексу (далі – 
КК) України, може бути статева свобода, здоров’я, воля 
й гідність особи, власність. Потерпілим від злочину 
може бути фізична особа чоловічої та жіночої статі. 
Водночас у кваліфікованому й особливо кваліфікова-
ному складах злочину спеціальний потерпілий – особа, 
що перебуває в матеріальній чи службовій залежності 
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від особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а 
також неповнолітній і малолітній. На відміну від кримі-
нального законодавства, у кримінальному провадженні 
особа не завжди визнається потерпілою [1, с. 43]. Варто 
звернути увагу на те, що такого роду кримінальні пра-
вопорушення часто є латентними, оскільки, по-перше, 
вони є дуже складними у виявленні та доказуванні як 
об’єктивних обставин, так і суб’єктивних. По-друге, 
потерпілі особи не завжди виявляють бажання зверта-
тись до правоохоронних органів через низку факторів, 
превалюючими з яких є зневіра у дієвості законодав-
ства, наявність шаблонного уявлення про нігілізм по-
ліції та небажання оприлюднювати факт посягання на 
власну честь, гідність та статеву свободу тощо. Якщо 
йдеться про сутенерство, то підлеглі сутенеру особи 
не відчувають протиправного впливу, а тому вважають 
таку співпрацю вигідною для обох сторін.

У загальному розумінні небажання особи визнава-
ти себе потерпілою в кримінальних правопорушеннях, 
що належать до приватного обвинувачення, є обста-
виною, що виключає можливість початку криміналь-
ного провадження або ж є безумовною підставою для 
закриття кримінального провадження. Так, відповідно 
до ч. 4 ст. 26 КПК України кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення розпочинається 
лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпі-
лого, а у випадках, передбачених КПК України, його 
представника від обвинувачення, є безумовною підста-
вою для закриття кримінального провадження у фор-
мі приватного обвинувачення. Оскільки злочин, пе-
редбачений ст. 303 КК України, згідно зі ст. 477 КПК 
України, не належить до приватного обвинувачення, то 
кримінальне провадження щодо сутенерства або втяг-
нення особи в заняття проституцією розпочинається 
незалежно від того, чи вважає особа себе потерпілою 
в кримінальному провадженні. Тому констатація кримі-
нально-правових ознак потерпілого в злочині, передба-
ченому ст. 303 КК України, не завжди супроводжується 
визнанням цієї особи потерпілою в кримінальному про-
вадженні [1, с. 44]. Такий законодавчий підхід дає мож-
ливість органам досудового розслідування своєчасно 
реагувати на випадки вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 303 КК України, та реалі-
зовувати завдання кримінального законодавства навіть, 
коли особа, яка фактично потерпіла від такого діяння, 
не виявляє активного бажання отримати певну сатис-
факцію. Не в усіх випадках кримінальне та криміналь-
не процесуальне законодавство має «працювати» тільки 
тоді, коли цього хоче потерпілий. Останній є елементом 
суспільства, котре охороняється нормами права, а тому 
у всіх можливих випадках останнє має діяти.

Об’єктивну сторону кримінального правопорушен-
ня, юридичний склад якого передбачено ст. 303 КК 
України, утворюють альтернативні діяння: 1) втягнення 
особи в заняття проституцією; 2) примушування осо-
би до зайняття проституцією; 3) сутенерство. У теорії 
кримінального права здебільшого під проституцією 
розуміють заняття особою жіночої чи чоловічої статі 
систематичним наданням сексуальних послуг неви-
значеному колу осіб протилежної або власної статі за 
матеріальну винагороду, що є постійним, основним чи 
додатковим джерелом доходу [2, с. 1027]. Втягнення 
особи в заняття проституцією або примушування її до 
неї полягає у схилянні особи до такої діяльності визна-
ченими в законодавстві способами. Це може бути вико-
ристання обману, шантажу, уразливого стану цієї особи, 
застосування чи погроза застосування насильства. Спо-

соби втягнення, на відміну від способів примушуван-
ня до заняття проституцією, різні. Втягнення можливе 
шляхом використання обману, шантажу чи уразливого 
стану особи, а примушування – лише шляхом засто-
сування чи погрози застосування насильства. Тому ці 
способи залучення до заняття проституцією необхід-
но диференціювати залежно від ступеня їх суспільної 
небезпеки. Розглядаючи сутенерство, слід відзначити, 
що в первинній редакції ч. 4 ст. 303 КК України воно 
визначалось як створення, керівництво або участь в ор-
ганізованій групі, що забезпечує діяльність із надання 
сексуальних послуг особами чоловічої та жіночої статі 
з метою отримання прибутків [1, с. 45]. Варто звернути 
увагу на те, що сутенерство є досить широким понят-
тям, котре може включати майже необмежений перелік 
обов’язків, котрі виконує особа у відношенні іншої осо-
би, яку вона забезпечує роботою у сфері надання сексу-
альних послуг.

Після внесення змін до КК України [3], відповід-
но до примітки 1 до ст. 303 зазначеного Закону, під 
сутенерством слід розуміти дії особи із забезпечення 
заняття проституцією іншою особою. Водночас у тео-
рії кримінального права його визначають по-різному. 
В.А. Ломако вважає, що сутенерство полягає у ство-
ренні умов для сексуальної експлуатації осіб, здійснен-
ні нагляду й опіки над ними, захисті від конкурентів, 
забезпеченні транспортом, відверненні насильства чи 
обману з боку клієнтів та інших діях, що забезпечують 
умови сексуальної експлуатації таких осіб [4, с. 607]. 
В.Т. Дзюба стверджує, що сутенерство – це діяльність 
як чоловіка, так і жінки щодо забезпечення заняття про-
ституцією іншою особою (охорона повій, забезпечення 
необхідними засобами, надання транспорту, медичної 
допомоги, підшукування клієнтів тощо). Ця діяльність 
спрямована на отримання матеріальної вигоди від за-
робітків за надання сексуальних послуг [2, с. 1028]. 
На думку В.О. Навроцького, сутенерство може вира-
жатись у наданні приміщень, охороні, транспортуванні 
проституток до замовників, звідництві, рекламуванні, 
встановленні корупційних зв’язків для забезпечен-
ня невтручання державних органів тощо. Зазвичай це 
здійснюється підпільно або прикривається легальни-
ми формами (утримання нічних клубів, масажних ка-
бінетів, служб знайомств тощо) [5, с. 884]. На нашу 
думку, під сутенерством необхідно розуміти складну 
кримінально протиправну діяльність особи, яка поля-
гає у підборі осіб жіночої та/або чоловічої статі для 
надання сексуальних послуг, а також реалізація будь-
яких організаторсько-управлінських функцій (контак-
тування із клієнтами, фізичний та медичний захист, 
розробка графіка та переліку послуг тощо), пов’язаних 
із діяльністю цих осіб. Таким чином, основними діями 
сутенера є: 1) відбір осіб, які надаватимуть сексуальні 
послуги, узгодження переліку послуг; 2) пошук та пер-
вісний контакт із клієнтами, встановлення винагороди; 
3) забезпечення транспортування до клієнта або житло-
вої площі, придатної для надання сексуальних послуг; 
4) забезпечення особистої безпеки особи, яка надає сек-
суальні послуги; 5) забезпечення медичної допомоги 
особі, яка надає сексуальні послуги. 

Своєю чергою вчені під сутенерством здебільшого ро-
зуміють здійснення охорони повій та нагляду за ними, за-
хист їх від конкурентів, забезпечення транспортом, відвер-
нення насильства чи обману з боку клієнтів, забезпечення 
необхідними засобами, надання медичної допомоги, під-
шукування клієнтів, надання приміщень, транспортуван-
ня проституток до замовників, рекламування, встанов-
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лення корупційних зв’язків для забезпечення невтручання 
державних органів тощо. У тлумачному словнику «забез-
печувати» означає: постачаючи щось у достатній кілько-
сті, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; 
надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до іс-
нування; створювати надійні умови для здійснення чого- 
небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, 
що-небудь від небезпеки [6, с. 375]. Отже, забезпечення 
заняття проституцією – це створення надійних для неї 
умов, надання необхідних засобів до існування особам, 
що нею займаються, їхній захист тощо. Водночас вивчен-
ня судової практики свідчить, що особи, які займаються 
сутенерством, зазвичай самі примушують чи втягують до 
заняття проституцією. Тобто примушування або втягнен-
ня до заняття проституцією та сутенерство – це взаємо-
пов’язана діяльність одних і тих же осіб. Крім того, суте-
нери з метою забезпечення тривалої злочинної діяльності, 
а також розширення бізнесу систематично втягують або 
примушують до заняття проституцією нових осіб. Таким 
чином, оскільки в найбільш загальному вигляді всі діян-
ня, що утворюють об’єктивну сторону злочину, пов’яза-
ні з діяльністю сутенера, їх можна вважати сутенерством 
у широкому значенні слова. Таку позицію може бути по-
кладено в основу вдосконалення підстав кримінальної 
відповідальності за протиправні дії сутенера шляхом роз-
ширення визначення сутенерства або розроблення більш 
чітких критеріїв його відмежування від суміжних діянь 
[1, с. 47]. Цікавим є те, що протягом тривалого проміжку 
часу в Україні ведуться палкі дискусії щодо можливості 
легалізації сутенерства та проституції. В цьому прагнен-
ні вчені звертаються до зарубіжного досвіду (наприклад, 
Нідерландів), котрий свідчить, що ліцензування такої 
діяльності досить помітно та позитивно впливає на еко-
номіку держави, сприяє більш серйозному ставленню до 
забезпечення здоров’я населення (у т.ч. зниженні випад-
ків інфікування ВІЛ/СНІДом, що зумовлено обов’язковим 
медичним оглядом працівників сфери сексуальних по-
слуг), а також надає працівникам можливість отримувати 
страховий стаж.

Щодо зарубіжних досліджень, то Барбара Бренц 
та Кетрін Хаусбек (Barbara G. Brents and Kathryn 
Hausbeck, 2007) аналізують вплив пізніх капіталістич-
них економічних структур та культурних практик на 
сексуальність на прикладі штату Невада, де проститу-
ція є повністю легалізованою і не вважається амораль-
ною [7, с. 425]; Валері Джеймс (Valerie Jenness, 1990) 
розглядає трансформацію проституції від «гріха» до 
звичайної роботи, яка не осуджується суспільством 
[8, с. 423], Нінос П. Малек (Ninos P. Malek, 2018) вказує, 
що випадкові сексуальні стосунки не стають більш амо-
ральними, якщо одна сторона пропонує іншій грошові 
кошти в обмін на секс, а друга сторона на це погоджу-
ється, і проституція не є принизливою [9]. Особа, яка 
займається проституцією не перетинає межу, після якої 
настає загроза суспільству, осуд і переслідування, жод-
ним чином не зачіпає інтереси суспільства та держави; 
в зайнятті проституцією, сутенерством та похідній ді-
яльності немає ні суспільної небезпеки, ні суспільної 
шкоди; переваг легалізації проституції значно більше, 
ніж ризиків. Перевагами у разі легалізації проституції 
є такі: 1) поповнення державного бюджету за рахунок 
податків, отриманих від легалізації проституції: ці кош-
ти мають працювати на українську економіку, звідки 
вони і здобуті, Українська держава стане більш соці-
альною; 2) соціальне забезпечення повій. Можливість 
повії входити до профспілки, можливість соціального 
забезпечення у старості; 3) зниження поширення вене-

ричних хвороб серед населення завдяки проведенню 
медоглядів повій та здачі аналізів крові; 4) зменшення 
корупції у правоохоронних органах: Українська дер-
жава стане більш правовою. Ризиком у разі легалізації 
такого виду діяльності є те, що громадська думка ще 
не готова до таких змін, тому треба її підготувати до 
можливої легалізації зазначеної діяльності [11]. З огля-
ду на те, що, наприклад, у Нідерландах малозабезпечені 
особи мають певні привілеї під час звернення до осіб, 
що надають сексуальні послуги, це також може у пер-
спективі знизити кількість випадків зґвалтувань та сек-
суального насильства. Отже, ми можемо говорити про 
те, що у широкому сенсі легалізація проституції, котра 
є неминучим феноменом, є допустимою, але лише тоді, 
коли вона добровільна.

Окремої уваги заслуговує розмежування поняття 
«сутенерство» та «звідництво для розпусти», оскільки 
останні регулюються різними нормами кримінального 
законодавства України (ст.ст. 302 та 303 КК України). 
Так, поняття звідництва для розпусти передбачає вчи-
нення дій посередницького характеру, що виявляються 
у сприянні добровільним сексуальним стосункам ма-
лознайомих чи незнайомих осіб між собою [12, с. 185]. 
Воно полягає у проведенні пошуку осіб, які згодні вчи-
нювати розпусні дії, знайомстві або організації зустрі-
чей таких осіб, схилянні осіб до розпусти тощо. Суте-
нерство, як правило, являє собою більш-менш тривале 
забезпечення організації зайняття проституцією. При-
кладом звідництва буде надання приміщення для роз-
пусти з метою отримання доходу [13]. Таким чином, 
фактично звідництво для розпусти має розглядатись як 
одна із форм сутенерства. На нашу думку, сутенерство 
у сучасному розумінні є досить широким поняттям, ко-
тре не можна обмежувати за формальними ознаками, 
наприклад, такими як тривалість забезпечення надан-
ня певних послуг або наявність корисливого мотиву. 
Вказане свідчить про наявність сумніву у необхідності 
відокремлення звідництва у самостійну форму кримі-
нально протиправної діяльності, що перевантажує кри-
мінальне законодавство та ускладнює роботу правоохо-
ронних органів.

Варто зазначити, що у частині звідництва для роз-
пусти склад кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 302 КК, є загальним щодо втягнення особи 
в заняття проституцією та сутенерства (якщо останнє 
полягає в діях, що зовні нагадують звідництво). Тому 
для розмежування аналізованих складів вченими про-
понується застосувати саме такий підхід – згадати 
правило кваліфікації конкуренції частини та цілого 
і за наявності конкуренції застосовувати ціле, тобто 
ст. 303 КК. Отже, якщо йдеться про вплив на свідомість 
жінки шляхом умовляння, розпалювання низьких спо-
нукань, переконування в доцільності, вигідності певної 
поведінки тощо з метою її залучення в проституцію, ді-
яння слід кваліфікувати за ст. 303 КК як сутенерство, а 
якщо воно здійснюється з метою організації групових 
сексуальних дій, безладних статевих стосунків поза ме-
жами проституції – за ст. 302 КК (звідництво для розпу-
сти) [13, с. 715]. Вказане ще раз підтверджує наведену 
вище тезу про недоцільність створення конкуренцій 
норм, оскільки такого роду формалізація може призве-
сти до обрання покарання, не співрозмірного із виною 
правопорушника, що порушує принципи кримінально-
го законодавства.

Вчені правильно вказують, що під звідництвом для 
розпусти необхідно розуміти своєрідне посередництво, 
що відбивається у сприянні добровільним сексуальним  
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стосункам незнайомих осіб між собою, що може по-
лягати у знайомстві або організації зустрічей таких 
осіб, у пошуку осіб, які погоджуються займатися роз-
пустою… [14, с. 378]. Аналіз співвідношення понять 
«проституція», «звідництво», «створення або (та) утри-
мання місць розпусти» зроблено для встановлення логі-
ко-формальних зв’язків між окремими проявами одного 
і того самого явища розпусти, що фактично були проіг-
норовані у разі встановлення законодавцем криміналь-
ної відповідальності за деякі види (форми) розпусти. 
Розпуста включає насамперед певні дії у сексуальній 
сфері людських стосунків. Це розпуста у власному зна-
ченні слова. Разом із тим поняттям «розпуста» охоплю-
ються й інші поступки в інших сферах людського буття. 
Тому нерідко синонімом розпусти у широкому смислі 
слова є аморалізм, що проявляється саме у буденних 
поступках (наприклад, хабарництво, жорстокість, бру-
тальність, цинізм, безжалісність, зрадництво та ін.) 
[15, с. 46]. Варто звернути увагу на те, що наразі кри-
мінальна відповідальність встановлена тільки посеред-
никам, які забезпечують функціонування секс-бізнесу. 
Що стосується самих осіб, які надають такого роду по-
слуги, кримінальне законодавство має прогалину, яка 
вирішена за рахунок встановлення адміністративної 
відповідальності. Ймовірно, це можна пояснити законо-
давчим баченням ступеня суспільної небезпеки, котра 
визнана незначною.

Створення особою місця розпусти передбачає під-
готовку чи пристосування помешкання для постійного 
або періодичного вчинення розпусних дій (притон роз-
пусти). Ці місця призначені для заняття проституцією, 
для безладних сексуальних стосунків між особами різ-
ної або однієї статі, для задоволення сексуальної при-
страсті протиприродним способом і тому подібних дій. 
Це може бути будинок, квартира, кімната в гуртожитку, 
номер у готелі, офіс чи інше службове приміщення, під-
собні приміщення (підвал, сауна, сарай, гараж та інші, 
де відбуваються розпусні дії). З об’єктивної сторони 

суспільно небезпечне полягає у створенні або утриман-
ні місць розпусти, а також у звідництві для розпусти. 
Утримання місця розпусти припускає, наприклад, по-
шук клієнтів, оплату оренди приміщення, транспорту, 
інші фінансові розрахунки, придбання і реалізацію 
для клієнтів напоїв, продуктів тощо. Звідництво – це 
своєрідне посередництво, що виражається у сприян-
ні добровільним сексуальним стосункам незнайомих 
осіб між собою. Воно може полягати в знайомстві або 
організації зустрічей таких осіб, у пошуку осіб, які 
погоджуються займатися розпустою тощо [2, с. 1025]. 
Виходячи із вказаного, можна підсумувати, що як звід-
ництво, так і розпуста є формами проституції та суте-
нерства. На наш погляд, вирішення наявної проблеми 
в існуванні декількох норм, які фактично регулюють 
однакові відносини, можливе за рахунок зміни погля-
ду на сутенерство, котре до сьогодні сприймається як 
спосіб отримати гроші. Ми погоджуємось із думкою, 
що наявність корисливого мотиву має сприйматись як 
обтяжуюча обставина та повинна бути виокремлена 
у самостійну частину. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження 
дозволило підсумувати, що натепер розуміння феноме-
ну сутенерства є занадто вузьким та надмірно рудимен-
тарним. Основна проблема полягає у сприйнятті такого 
роду діяльності крізь призму корисливого мотиву, що 
як з теоретичної, так і з практичної точки зору усклад-
нює процес боротьби з кримінальними правопорушен-
нями. Факт наявності корисливого мотиву у сутенера 
має бути визначений кримінальним законодавством як 
обтяжуюча обставина, однак у жодному разі не як ви-
значальна. Виділення у самостійну норму звідництва 
та створення місць для розпусти, які фактично входять 
до діяльності сутенера, обтяжують КК України та ма-
ють бути інтегровані в норму, яка передбачає кримі-
нальну відповідальність за сутенерство та втягнення 
особи у зайняття проституцією із попереднім перегля-
дом дефініції та сутності сутенерства.
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pIMpInG as a CRIMInally IlleGal phenoMenon of today

The article considers pimping as a criminally illegal phenomenon of our time. It is indicated that pimping or involving a person 
in prostitution is often latent because, firstly, it is very difficult to identify and prove both objective and subjective circumstances. 
Secondly, victims do not always show a desire to turn to law enforcement agencies due to a number of factors, the most prevalent 
of which are disbelief in the effectiveness of legislation, the presence of a stereotyped idea of   police nihilism, and reluctance to 
publicize the fact of encroachment on one’s honor, dignity, and sexual freedom, etc. It is noted that pimping should be understood 
as a complex criminally illegal activity of a person, which consists in the selection of female and/or male persons for the provision 
of sexual services, as well as the implementation of any organizational and managerial functions (contact with clients, physical 
and medical protection, development schedule and list of services, etc.) related to the activities of these persons. The main actions 
of a pimp are: 1) selection of persons who will provide sexual services, coordination of the list of services; 2) search and initial contact 
with clients, establishment of remuneration; 3) providing transportation to the client or living space suitable for providing sexual 
services; 4) ensuring the personal safety of a person who provides sexual services; 5) provision of medical assistance to a person who 
provides sexual services. It is concluded that today the understanding of the phenomenon of pimping is too narrow and excessively 
rudimentary. The main problem lies in the perception of this kind of activity through the prism of a selfish motive, which complicates 
the process of combating criminal offenses both from a theoretical and a practical point of view. The fact that the pimp has a selfish 
motive should be defined by the criminal law as an aggravating circumstance, but in no case as a determining factor.

Key words: prostitution, pimping, pandering, criminal law enforcement, sexual services, criminal law.
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КРиМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРиСТиКА ІНОЗЕМЦЯ, 
ЯКиЙ ВЧиНЯЄ КОРиСЛиВО-НАСиЛьНиЦьКІ ЗЛОЧиНи 

У СКЛАДІ ОРГАНІЗОВАНиХ ЗЛОЧиННиХ ГРУП В УКРАїНІ

Стаття присвячена дослідженню актуальної у вітчизняній та зарубіжній кримінологічній науці 
проблемі – особі злочинця. У ній на основі системного аналізу теоретичних наукових положень, 
норм законодавства та матеріалів слідчої і судової практики розкриваються проблемні питання 
особи злочинця як елемента кримінологічної характеристики корисливо-насильницьких злочинів, 
що вчиняються іноземцями у складі організованих злочинних груп в Україні, визначається зміст 
цього елемента та обґрунтовується його структура. 
Доведено, що така характеристика іноземця, який вчиняє корисливо-насильницькі злочини у складі 
організованих злочинних груп, є певною сукупністю рис і властивостей (природжених або набу-
тих у процесі соціалізації), притаманних цим особам. У зв’язку з чим автором проаналізовано 
структурні компоненти такої особи злочинця, встановлено соціально-демографічні (здебільшого 
це особи чоловічої статі, громадяни російської федерації, Грузії, Азербайджану, Молдови, Вірме-
нії, Узбекистану, віком від 25 до 50 років, які не відчувають мовленнєвого бар’єру (орієнтуються 
в українському соціумі)), соціально-рольові (із середнім рівнем інтелекту та низькими рівнем осві-
ти і культури, неодружені, не зайняті суспільно корисною працею (тимчасово непрацюючі або 
безробітні)), кримінально-правові (раніше судимі та/або перебувають у міжнародному розшуку 
за вчинення кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я, власності, статевої свобо-
ди чи недоторканості особи) та індивідуальні морально-психологічні характеристики (їх ціннісні 
орієнтації спрямовані на корисливо-споживацький спосіб життя, вони схильні до вчинення на-
сильницьких дій і реалізації агресивних стереотипів, із заздалегідь обміркованим наміром, у ролі 
організаторів (росіяни), виконавців чи пособників (чеченці, грузини та азербайджанці) у вчиненні 
корисливо-насильницьких злочинів за попередньою змовою у кількості 3–4 особи)), що позначають-
ся на особливостях їхньої злочинної поведінки, на основі чого проведена їх типологізація. 
За ступенем стійкості корисливо-насильницького спрямування визначено такі основні типи: 
1) приховано-раціональний – до моменту вчинення протиправного діяння характеризувалися пози-
тивною поведінкою; 2) проміжний – схильні до правопорушень, однак спрямованість на вчинення 
корисливо-насильницьких злочинів явно не виражена; 3) агресивний –домінантна, демонстратив-
на, агресивна поведінка із застосуванням насильства як єдиного способу задоволення корисливих 
потреб, а також утвердження авторитету в злочинному середовищі й негативним ставленням 
до життя і здоров’я іншої особи; 4) злісний – яскраво виражена антигромадська спрямованість, 
що вирізняється особливою агресією стосовно громадян України, іноземців, які перебувають на 
законних підставах у країні, або ворожістю до самої держави. 
Ключові слова: іноземець, користь, насильство, корисливо-насильницька злочинність, криміноло-
гічна характеристика, особа злочинця, організована злочинна група.

Постановка проблеми. Однією з умов розбудови 
України як демократичної правової держави європей-
ського зразка є якісне оновлення системи криміналь-
ної юстиції, інституції якої здатні забезпечити охорону 
прав і свобод людини, боротьбу зі злочинністю, захист 
інтересів суспільства та держави, у тому числі перед-
баченими законом засобами поліцейської діяльності. 
Під час реалізації Кримінального процесуального ко-
дексу України (2012) докорінно змінено модель кри-
мінального провадження, правовий статус його учас-

ників, процесуальну форму досудового розслідування 
та судочинства загалом. У зв’язку з приведенням кри-
мінального процесуального законодавства України 
у відповідність до міжнародних стандартів особливої 
актуальності набуває ґрунтовне дослідження правових 
механізмів функціонування підрозділів Національної 
поліції України, на які, згідно з компетенцією, покла-
дено завдання щодо запобігання, виявлення та припи-
нення більшості корисливо-насильницької та органі-
зованої злочинності.
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Водночас активізація корисливо-насильницьких 
злочинів, що вчиняються іноземцями у складі органі-
зованих злочинних груп, є характерною рисою всіх 
держав, незалежно від їх економічного розвитку. На 
жаль, не є винятком і Україна. На державному рівні 
вирішення проблеми запобігання таким злочинам по-
требує негайного реагування з боку правоохоронних 
органів, а також взаємодії вчених і дослідників у сфері 
міжнародної правової діяльності щодо подолання цьо-
го негативного суспільно небезпечного діяння у межах 
дотримання фундаментальних прав людини, що немож-
ливо без комплексного вивчення ознак кримінологічної 
характеристики особи злочинця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошук 
шляхів кримінологічного вивчення особи злочинця 
набув доктринального осмислення у працях А.А. Ба-
бенка, В.С. Батиргареєвої, А.А. Вознюка, В.В. Голіни, 
Б.М. Головкіна, С.Ф. Денисова, О.М. Джужі, Г.П. Жа-
ровської, А.П. Закалюка, А.В. Калініної, О.Г. Кулика, 
О.М. Литвинова, М.В. Підболячного, М.О. Семениши-
на, Ю.О. Стрелковської, В.В. Тіщенка, С.А. Шалгунової, 
С.В. Якимової та інших. Праці згаданих учених мають 
фундаментальний характер і становлять підґрунтя для 
подальшого наукового пошуку. Однак в умовах поши-
рення міграційних процесів, корисливості, жорстокості, 
насильства, організованості, що пов’язане з використан-
ням вогнепальної та холодної зброї, нанесенням тяжких 
тілесних ушкоджень, окремого комплексного вивчення 
потребує особа іноземця, який вчиняє корисливо-насиль-
ницькі злочини у складі організованих злочинних груп.

Мета статті – надати кримінологічну характеристи-
ку іноземця, який вчиняє корисливо-насильницькі зло-
чини у складі організованих злочинних груп в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розробляючи дієві 
заходи із запобігання корисливо-насильницьким злочи-
нам, що вчиняються іноземцями у складі організованих 
злочинних груп в Україні, не можна залишити поза ува-
гою і вивчення проблем, пов’язаних з особою суб’єкта 
вчинення таких злочинів. 

З урахуванням досвіду практичної роботи ми нама-
галися піддати аналізу матеріали слідчо-судової практи-
ки та соціологічні опитування з тим, щоб ця криміноло-
гічна характеристика була реальною, і виявити процеси 
кримінального характеру, які відбуваються у ній. Не-
гативний показник інтернаціоналізації організованої 
злочинності виражається в тому, що останніми роками 
в Україні загострилася проблема злочинності, пов’я-
заної з іноземними громадянами [9]. Зокрема, у 2014–
2015 рр. кількість виявлених правоохоронцями України 
організованих груп та злочинних організацій етнічного 
спрямування скоротилася з 18 до 13 (-27,0%), а в наступ-
ні роки зросла до 37, тобто у 2,8 раза порівняно з показ-
ником 2015 р. Особливо інтенсивне збільшення цього 
показника спостерігалося у 2017 р. (+54,5%), 2018 р. 
(+37,1%) та 2021 р. (+28,7%). Серед усіх виявлених зло-
чинних угруповань абсолютну більшість (у середньому 
96,6%) становили організовані групи, а на злочинні ор-
ганізації припадало лише 3,4% таких угруповань. Такий 
аналіз кримінальних проваджень та статистичної звіт-
ності Офісу Генерального прокурора [8] також засвід-
чив, що Київ стає одним із центрів скупчення іноземних 
громадян, які переслідують досягнення кримінальних 
цілей. Групи іноземців селяться на території Київської 
та інших найближчих до столиці областей, де форму-
ються стійкі групи осіб (що складаються як з іноземних 
громадян, так і з громадян України), що займаються 
різного роду злочинами, у тому числі корисливо-на-

сильницькими. Так, членами організованих злочинних 
груп у 2021 році на території Київської області учинено 
181 (у 2020 році – 70) кримінальне правопорушення, з них 
134 – тяжких та особливо тяжких. Виявлено 46 осіб-іно-
земців, які вчинили кримінальні правопорушення 
у складі організованих злочинних груп, з них стосовно 
22 застосовано запобіжний захід – тримання під вар-
тою, 11 – домашній арешт, 3 – застава [8].

Спроби сконструювати якесь універсальне, абсо-
лютно істинне, визнане всіма кримінологами і науков-
цями інших спеціальностей визначення поняття «особа 
злочинця» до цього часу не увінчалися успіхом, оскіль-
ки діяльність людини, як і сама людина, – явище спе-
цифічне й індивідуальне у своїх проявах [2, с. 56]. На 
їхню думку, із методологічної точки зору особа злочин-
ця вивчається крізь призму її структури, яку становлять 
відповідні ознаки та їх елементи, серед яких найчасті-
ше виділяють такі: соціально-демографічні (стать, вік, 
освіта, сімейний стан тощо), соціально-рольові (профе-
сія, рід занять тощо), кримінально-правові (дані про вид 
кримінального правопорушення, мотивація криміналь-
но-протиправної поведінки, одноособовий чи груповий 
характер, вид рецидиву тощо), морально-психологічні 
(світогляд, духовність, погляди, установка, переконан-
ня, ціннісні орієнтації тощо) [1; 3; 4; 11]. 

На підставі вищевикладеного насамперед розгляне-
мо соціально-демографічні ознаки іноземця, який вчи-
няє корисливо-насильницькі злочини у складі організо-
ваних злочинних груп в Україні. Особливість цієї групи 
ознак полягає в тому, що ними наділена будь-яка особа, 
незалежно від того, чи є вона злочинцем, жертвою або 
іншою сторонньою особою. Однак у зв’язку з учинен-
ням кримінального правопорушення такі ознаки набу-
вають кримінологічного значення, без урахування яких 
досить складно організовувати запобіжну діяльність за 
відповідним напрямом.

Статевий розподіл кількості таких іноземців свід-
чить про майже абсолютне домінування дорослих осіб 
чоловічої статі (98%). На думку В.О. Тюніна, суттєва 
перевага чоловіків насамперед пояснюється специфі-
кою таких злочинів, а також психофізичними особли-
востями чоловіків і жінок, де частка останніх становить 
лише 2%, які зазвичай не стають виконавцями таких 
злочинів, а виконують у групі допоміжну роль (нада-
ють розвідувальну інформацію, забезпечують житлом, 
алібі, допомагають із маскуванням, приховуванням або 
знищенням речових доказів тощо) [13]. 

Крім цього, на відміну від жінок, чоловіки біль-
шою мірою орієнтовані на агресивність і насильство 
[6, с. 280], що інколи підсилюється відбуттям покаран-
ня в місцях позбавлення волі, а також фоновими явища-
ми (зловживання спиртними напоями та наркотичними 
речовинами).

Щодо національності іноземця, який вчиняє кори-
сливо-насильницькі злочини у складі організованих 
злочинних груп в Україні та його етнічної приналеж-
ності, то, згідно з результатами дослідження, більшість 
з них громадяни російської федерації (26%), Грузії 
(24%), Азербайджану (21%), Молдови (10%), Вірменії 
(7%) та Узбекистану (6%), а найменший відсоток ста-
новлять громадяни Казахстану, Таджикистану і Туркме-
ністану (близько 1–2%). 

Вік таких іноземців відзначається зміщенням до 
більш старших вікових категорій порівняно із загаль-
ною злочинністю. У середньому від 25 до 50 років 
(76%). Частка осіб молодшого віку становить близько 
13%, а частка найстаріших (понад 50 років) – 11%. Пік 
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кримінальної активності осіб припадає на дві категорії: 
віком 25–29 років (34,8%) і 30–40 років (41,5%). 

У кримінологічній літературі вже зверталася ува-
га на той факт, що кримінальне насильство корелює 
з низькою культурою і проблемами в інтелектуальному 
розвитку [12, с. 132; 15, с. 87; 16, с. 115–116]. 

Варто погодитись з А.П. Закалюком, який вважає, 
що у малоосвічених, інтелектуально і духовно убогих 
осіб простежується занижена самокритика, вузький 
кругозір, примітивні потреби, інтереси, нестриманість 
емоцій, брутальність, егоїзм, безтактність, у зв’язку 
з чим вони часто задовольняють свої бажання, засто-
совуючи грубу фізичну силу [4]. Власне, це стосується 
також і іноземців, оскільки за результатами нашого до-
слідження більшість обвинувачених (49,6%) мали лише 
базову середню та повну середню освіту, а базову вищу 
(ступінь бакалавра) або повну вищу освіту (ступінь ма-
гістра) – 14% та 9,4% відповідно. З цього можна зро-
бити висновок, що освітній рівень все-таки впливає на 
правосвідомість, на здатність вибору суспільно схвалю-
ваного варіанту поведінки й корелює із рівнем культури 
поведінки у соціумі. 

Вивчення сімейного стану злочинців дозволило 
констатувати, що значна кількість обвинувачених були 
одружені (42%) й мали на вихованні малолітніх та не-
повнолітніх дітей. Зазначений відсоток осіб, які пере-
бували у шлюбних відносинах, пояснюється, по-перше, 
тим, що значна частина осіб перебувала вже у досить 
зрілому віці, а по-друге, одним із мотивостворюючих 
факторів вчинення таких злочинів є намагання покра-
щити матеріальне становище сім’ї, яка також кори-
стується отриманими від кримінально-протиправної 
діяльності матеріальними благами. До речі, нерідко 
дружина та діти злочинців перебувають на території 
іншої країни, зазвичай за місцем походження чоловіка, 
і не завжди володіють інформацією про «кримінальну» 
діяльність батька. 

У цьому контексті суттєве значення мають відомості 
про соціальне становище та професію. На нашу думку, 
поведінка людини залежить від тих соціальних позицій, 
які вона займає у соціумі, від того, на якій щаблині соці-
альної стратифікації перебуває. У суспільній діяльності 
особа виконує низку рольових функцій, кожна з яких ви-
магає певної поведінки. Нормативно визначена роль зу-
мовлює і зміст соціально значущих характеристик особи 
і системи її потреб (чоловік, батько, матеріальна забезпе-
ченість тощо). Якщо розглядати в рамках соціально-ро-
льової групи ознак життєдіяльність злочинців загалом, 
то отримані результати свідчать про те, що такі інозем-
ці в Україні не займалися суспільно корисною працею 
(працездатні, проте тимчасово непрацюючі та безробіт-
ні), відповідно 61,9 % і 36,7%, що власне і підтверджує 
завчасно підготовлені кримінальні наміри та мету приїз-
ду. З числа працюючих іноземців було виявлено охорон-
ців, вантажників та представників робітничих професій 
на споживчому ринку, загалом, це працівники низької 
ланки кадрової структури колективних і приватних під-
приємств, установ, організацій – відповідно 0,4%, 0,3%, 
0,6%. Однак, на нашу думку, не зовсім доцільно пов’я-
зувати характер праці і протиправну поведінку особи. 
В цьому випадку необхідно брати до уваги складний ха-
рактер взаємодії таких факторів, як культурний і освітній 
рівень, потреби, інтереси, релігійність, виховання, тобто 
все те, що у сукупності визначає поведінку людини, тим 
паче, коли вона перебуває на території іншої країни. 

За кримінально-правовими ознаками іноземці, які 
вчинили корисливо-насильницькі злочини у складі 

організованих злочинних груп в Україні, характери-
зуються такими показниками, як: вид вчиненого кри-
мінального правопорушення, роль у групі; тривалість 
злочинної діяльності, мотив вчинення, наявність суди-
мості, предмет посягання, вид і розмір покарання.

З огляду на специфіку досліджуваних суспільно 
небезпечних діянь мотиви кримінальної протиправної 
поведінки здебільшого мали корисливий характер у різ-
них насильницьких модифікаціях. Для таких іноземців 
притаманне підвищене почуття незалежності від право-
вої системи держави, на території якої вони вчиняють 
злочини, правовий нігілізм, орієнтація на задоволення 
власних потреб або потреб злочинного середовища за 
допомогою будь-яких засобів і чітке усвідомлення кри-
мінальної протиправності своїх діянь.

При цьому органи досудового розслідування та суд 
досить глибоко це питання не аналізують. У матеріалах 
вивчених кримінальних проваджень міститься досить 
обмежена інформація щодо мотивів і приводів вчинення 
злочину. Так, якщо на стадії досудового розслідування 
вони майже не встановлюються, то у судовому рішенні 
суд, як правило, надає стандартне формулювання «з ко-
рисливих мотивів» без розкриття їх основного змісту. 
Щодо ставлення винуватих до вчиненого злочину, то 
58,4% осіб повністю визнали себе винуватими, 25,7% 
частково визнали свою провину, зокрема, лише по де-
яких епізодах злочинної діяльності, а 15,9% повністю 
заперечували свою причетність до злочину. 

Варто додати, що значна частина іноземців, які вчи-
нили корисливо-насильницькі злочини у складі органі-
зованих злочинних груп в Україні, раніше були судимі – 
43% (однак ці дані не є абсолютними, позаяк у більшості 
кримінальних проваджень та судових справах інфор-
мація про погашену та зняту судимість відсутня) або 
на час затримання перебували в розшуку, у тому числі 
міжнародному – 15%. Загалом, попередня судимість або 
розшук цієї категорії осіб здебільшого був пов’язаний із 
вчиненням ними кримінальних правопорушень проти 
життя та здоров’я, власності, статевої свободи та недо-
торканості особи на території України або інших держав.

Визначаючи тривалість злочинної діяльності, по-
трібно звернути увагу, що більшість корисливо-на-
сильницьких злочинів мали продовжуваний характер. 
Відповідно до результатів дослідження найбільш не-
безпечною була розбійна діяльність, поєднана із про-
никненням у житло громадян, яка у 79,3% випадках 
тривала до одного року, 16,7% – від одного до трьох 
років, 4% – більше трьох років. Загальний обсяг збит-
ків по кримінальних провадженнях становив до 10 тис. 
грн – у 16,7%, до 100 тис. грн – у 30,5%, до 1 млн грн – 
у 37,6%, понад 1 млн грн – у 15,2%.

Рольовий розподіл засуджених відповідно до вивче-
них матеріалів судових справ такий: виконавці – 86,6%, 
організатори – 10,4%, пособники – 4,3%, підбурювачі – 
8,7%. Кількість членів групи визначається залежно від 
потреби в розподілі ролей та способу вчинення кори-
сливо-насильницьких злочинів [7]. Формування груп 
відбувається зазвичай з ініціативи організатора (68 %), 
яким нерідко є росіянин (33,4%), а виконавцями –че-
ченці (23%), грузини (22%) та азербайджанці (19%). 

Здійснений на основі результатів емпіричного до-
слідження розподіл призначених судами покарань за 
досліджувані злочини, відповідно до видів та розмірів 
стягнень, демонструє переважання покарань у вигляді 
обмеження та позбавлення волі (42,8%). 

Дослідження кримінально-правових ознак особи-
стості злочинця варто доповнити даними про обставини,  
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що пом’якшують та обтяжують покарання, які враховує 
суд у разі призначення покарання. У більшості вивче-
них кримінальних проваджень було зазначено, а у су-
дових справах враховано обставини, що пом’якшують 
покарання (69,1% засуджених), серед яких найбільшу 
кількість становлять щире каяття особи та активне 
сприяння у розкритті кримінального правопорушен-
ня. Однак можна припустити, що місцями таке каяття 
є вимушеним і зумовлене намаганням отримати більш 
м’яке покарання.

У морально-психологічній характеристиці інозем-
ців, які вчиняють корисливо-насильницькі злочини 
у складі організованих злочинних груп в Україні, ви-
явлено знижені морально-етичні норми та наявність 
специфічних психологічних ознак. Зокрема, більше ніж 
3/4 з них мають виражені риси інтроверсії з меланхо-
лічними типами темпераменту, що відрізняє їх від кате-
горії загальнокримінальних насильницьких злочинців 
та одночасно це супроводжується підвищеним рівнем 
дратівливості, запальності, грубості з проявами вер-
бальної і деструктивно спрямованої агресивності, яка 
поєднується з фізичною агресією. Тобто у осіб про-
стежується переважання прямих проявів агресивності, 
пов’язаних із порушенням морально-етичних норм, які 
містять елементи кримінальної поведінки з недостатнім 
урахуванням вимог реальності і зниженим емоційним 
самоконтролем.

Вивчення ролі фактора спадковості у формуванні 
агресивної поведінки, спрямованої на отримання ко-
ристі, показало, що вона може детермінувати той осо-
бистісний поріг, за яким починається активація специ-
фічних нейрогуморальних реакцій, пов’язаних з такою 
поведінкою [14, с. 128]. Біологічна та соціально-когні-
тивна моделі пов’язані між собою. Генетичне програ-
мування могло створити готовність до агресії за певних 
умов, однак чи буде ця готовність реалізована в кон-
кретній дії, на певній території та стосовно громадян, 
які там проживають, залежить більшою мірою від онто-
генезу, ніж від філогенезу.

Значну увагу в контексті з’ясування причин агре-
сивної поведінки, що призводить до прямого чи опосе-
редкованого насильства, науковці приділяли вивченню 
особливостей психопатичної особистості [5, с. 86]. Зов-
ні риси цієї особи тією чи іншою мірою властиві ба-
гатьом людям і переважно сприймаються як моральна 
деградація. Психопати можуть бути доброзичливими 
у спілкуванні. З упередженістю ставляться до вияву 
симпатії інших людей, хоча досить переконливо вмі-
ють демонструвати глибокі почуття. Зазвичай такі осо-
би справляють на оточуючих враження дружелюбних, 
чуйних, доброзичливих і люб’язних людей. На проти-
вагу психопатам, цікаві і психологічні характеристики 
особи маргінала, яким притаманні: дезорганізованість, 
занепокоєння, тривожність, внутрішнє напруження, що 
переходить інколи у безпідставну паніку; ізольованість, 
відчуженість і неприязнь до інших людей; егоцентрич-
ність, честолюбство і агресивність тощо. Названі риси 
маргінала характеризуються підвищеною криміноген-
ністю і майже завжди іманентні насильницьким зло-
чинцям [11].

На основі результатів багаторічного вивчення опера-
тивно-розшукової, слідчої та судової практики з ураху-
ванням власного досвіду роботи у слідчих підрозділах 
Національної поліції України й проведеної теоретичної 
розвідки під час вивчення кримінологічної характери-
стики іноземців, що вчиняють корисливо-насильницькі 
злочини у складі організованих злочинних груп в Укра-

їні, можна виділити за ступенем стійкості корисливо- 
насильницького спрямування такі їх основні типи: 

1) приховано-раціональний – до моменту вчинення 
протиправного діяння вони мали позитивну чи ней-
тральну характеристику, дотримувалися встановлених 
у державі норм права та звичаїв поведінки. Якщо така 
особа і мала якісь негативні прояви поведінки або амо-
ральні елементи свідомості, то вони були не помітні;

2) проміжний – негативний тип особи, зі схильністю 
до порушень морально-етичних й адміністративних-пра-
вових норм, однак спрямованість на вчинення корисли-
во-насильницьких злочинів у них явно не виражена;

3) агресивний – з негативним ставленням до жит-
тя і здоров’я людини, з домінантою демонстративної, 
агресивної поведінки, що застосовує насильство з ко-
рисливих мотивів як єдиний засіб і спосіб заробітку або 
утвердження авторитету в злочинному середовищі;

4) злісний – глибоко деформований тип особи 
з яскраво вираженою антигромадською спрямованістю, 
що відрізняється особливою агресією стосовно грома-
дян України або безпосередньо до самих іноземців, які 
перебувають на законних підставах в Україні, або во-
рожістю до самої держави, на території якої ця особа 
вчиняє такі злочини.

Виходячи з цього можна констатувати, що характе-
ристика іноземця який вчиняє корисливо-насильницькі 
злочини у складі організованих злочинних груп в Укра-
їні, є певною сукупністю типових рис, властивостей 
(природжених або набутих у процесі соціалізації), ти-
пово притаманних цим особам, які вчиняють такі сус-
пільно небезпечні діяння. 

Крім цього, у процесі дослідження зверталася осо-
блива увага на дані щодо фізичного і психічного стану 
здоров’я суб’єктів таких злочинів. За окремими медич-
ними та процесуальними документами вдалося встано-
вити, що у більшості обстежених не виявлено жодних 
хронічних (соматичних) захворювань або ж у матеріалах 
кримінальних проваджень відсутня необхідна інформа-
ція. Однак щодо 5,4% засуджених з’ясувалося, що вони 
мали певні захворювання, серед них – гіпертонія, вене-
ричні захворювання та різні психіко-фізичні вади.

Висновки. Іноземець, який вчиняє корисливо-на-
сильницькі злочини у складі організованих злочинних 
груп в Україні, – це особа, яка не перебуває у громадян-
стві України і є громадянином (підданим) іншої держа-
ви або держав, зміст кримінологічної характеристики 
якого розкривається крізь призму соціально-демогра-
фічних, соціально-рольових, кримінально-правових 
та морально-психологічних ознак і властивостей, що 
виявляються в злочинній поведінці, детермінованій 
агресією та в якій користь поєднана з насильницьким її 
задоволенням, зокрема: це особи чоловічої статі (98%), 
серед яких – громадяни російської федерації (26%), Гру-
зії (24%), Азербайджану (21%), Молдови (10%), Вірменії 
(7%), Узбекистану (6%), віком від 25 до 50 років (76%), 
які не відчувають мовленнєвого бар’єру (орієнтуються 
в українському соціумі), із середнім рівнем інтелекту 
та низькими рівнем освіти і культури (49%), неодружені 
(52%), не зайняті суспільно корисною працею (тимча-
сово непрацюючі – 62% або безробітні – 36%), їхні цін-
нісні орієнтації спрямовані на корисливо-споживацький 
спосіб життя, схильні до вчинення насильницьких дій 
і реалізації агресивних стереотипів, із заздалегідь обмір-
кованим наміром, у ролі організаторів (росіяни – 33,4%), 
виконавців чи пособників (чеченці – 23%, грузини – 22% 
та азербайджанці – 19%) у вчиненні корисливо-насиль-
ницьких злочинів за попередньою змовою у кількості 
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3–4 особи (40,8%), раніше судимі (43%) та/або перебува-
ють у міжнародному розшуку (15%) за вчинення кримі-
нальних правопорушень проти життя та здоров’я, влас-
ності, статевої свободи чи недоторканості особи (43%). 

За ступенем стійкості корисливо-насильницького 
спрямування їх варто розподілити на такі основні типи, 
як: 1) приховано-раціональний – до моменту вчинення 
протиправного діяння характеризувалися позитивною 
поведінкою; 2) проміжний – схильні до правопору-
шень, однак спрямованість на вчинення корисливо-на-

сильницьких злочинів явно не виражена; 3) агресив-
ний – домінантна, демонстративна, агресивна поведінка 
із застосуванням насильства як єдиного способу задо-
волення корисливих потреб, а також утвердження авто-
ритету в злочинному середовищі й негативним ставлен-
ням до життя і здоров’я іншої особи; 4) злісний – яскраво 
виражена антигромадська спрямованість, що вирізня-
ється особливою агресією стосовно громадян України, 
іноземців, які перебувають на законних підставах в кра-
їні, або ворожістю до самої держави. 
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CRIMInoloGICal ChaRaCteRIstICs of a foReIGneR 
Who CoMMIts MeRCenaRy and VIolent CRIMes 

as paRt of oRGanIZed CRIMInal GRoups In uKRaIne

The article is devoted to the study of a problem relevant in domestic and foreign criminological science ‒ 
the identity of the criminal. It, on the basis of a systematic analysis of theoretical scientific provisions, legislative norms 
and materials of investigative and judicial practice, reveals problematic issues of the identity of the criminal as an element 
of the criminological characteristics of self-interested and violent crimes committed by foreigners as part of organized 
criminal groups in Ukraine, determines the content of this element and its structure is substantiated.

It has been proven that this characteristic of a foreigner who commits selfish and violent crimes as part of organized 
criminal groups is a certain set of traits and properties (born or acquired in the process of socialization) inherent in 
these individuals. In this regard, the author analyzed the structural components of such a criminal person, established 
socio-demographic (in most cases, these are male persons, citizens of the Russian Federation, Georgia, Azerbaijan, 
Moldova, Armenia, Uzbekistan, aged from 25 to 50 years, who do not experience a speech barrier (oriented in Ukrainian 
society)), social-role (with an average level of intelligence and a low level of education and culture, not married, not 
engaged in socially useful work (temporarily unemployed or unemployed)), criminal legal (previously convicted, and/
or internationally wanted, for committing criminal offenses against life and health, property, sexual freedom or integrity 
of a person) and individual moral and psychological characteristics (their value orientations are aimed at a self-interested 
consumer lifestyle, they tend to commit violent acts and implement aggressive stereotypes, with a premeditated intention, 
in the role of organizers (Russian), executors or accomplices (Chechens, Georgians and Azerbaijanis) in the commission 
of self-interested and violent crimes based on a prior conspiracy in the number of 3‒4 persons)), which are affected by 
the features of their criminal behavior, on the basis of which their typology was carried out.

The following main types are defined according to the degree of stability of self-interested and violent orientation: 
1) hidden-rational ‒ until the moment of committing the illegal act, they were characterized by positive behavior; 2) 
intermediate ‒ prone to offenses, but the focus on committing self-interested and violent crimes is not clearly expressed; 
3) aggressive – dominant, demonstrative, aggressive behavior with the use of violence as the only way to satisfy selfish 
needs, as well as establishing authority in a criminal environment and a negative attitude towards the life and health 
of another person; 4) malicious ‒ a pronounced anti-social orientation, characterized by particular aggression towards 
citizens of Ukraine, foreigners who are legally in the country, or hostility towards the state itself.

Key words: foreigner, benefit, violence, selfish-violent crime, criminological characteristics, person of the criminal, 
organized criminal group.
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КРиМІНОЛОГІЧНиЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ МАРГІНАЛьНОї ПОВЕДІНКи ОСОБи

У статті зазначено, що прискорення процесу європейської інтеграції України потребує впрова-
дження у правоохоронну практику визнаних світовим співтовариством стандартів захисту прав 
і свобод людини. Водночас за роки економічної кризи та військових дій процес маргіналізації набув 
масового, широкомасштабного характеру. Констатовано, що маргіналізація суспільства є небез-
печним процесом, який спричиняє появу широкого спектру глобальних загроз. До того ж маргі-
нальна поведінка значно впливає на криміногенну ситуацію у країні та може розглядатися як стан 
кризи, яку переживає індивід під впливом середовища, що його оточує, і яка виражається в такій 
зміні стилю життя особи, яка може призвести до її десоціалізації та скоєння правопорушення. 
Модель складу маргінальної поведінки є інформаційно-пізнавальною категорією, що є перехідною 
(граничною) між правомірною та протиправною поведінкою, інструментарієм, продуктом мис-
лення, за допомогою якого здійснюється кримінологічна оцінка поведінки людини. Доведено, що 
маргінальна поведінка особи має чотирьохелементну структуру, до якої входять такі компонен-
ти: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.
Ключові слова: маргінал, поведінка, кримінологічний аналіз, запобігання.

Постановка проблеми. Процес поширення маргі-
налізації суспільства в Україні спричинений деформаці-
єю основ життя та, як наслідок, утратою ціннісних орі-
єнтацій, невпевненістю людей у власному майбутньому 
та можливості дати дітям повноцінну освіту, стрімким 
зниженням рівня життя населення країни тощо. Усі ці 
зміни в суспільстві супроводжуються такими негатив-
ними явищами, як алкоголізація населення, проститу-
ція, зростання кількості безпритульних, безробітних, 
психічно хворих осіб [1, с. 18; 20].

Маргінальна поведінка особи розглядається нами як 
така, що характеризується ставленням до норм права 
як інструментарію державного примусу за умов ціл-
ковитого чи часткового ігнорування інших важливих 
соціальних властивостей. Вона близька до протиправ-
ної поведінки. Цей тип відображає стан особи, коли її 
поведінка перебуває на межі антисоціальної, однак не 
стає протиправною у зв’язку з виникненням у механіз-
мі її поведінки певних стримувальних факторів: загрози 
можливого покарання, власної вигоди від правомірнос-
ті поведінки, осуду колективу, групи чи найближчого 
оточення тощо. Маргіналізація перестала мати особо-
вий характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 
проблеми маргіналізації розглядали А. Атоян, О. Богати-
рьова, О. Бродецька, І. Дегтярьова, С. Денисов, Г. Зубко, 
Д. Назаренко, Л. Кемалова, С. Константінов, А. Мозоль, 
В. Пшеничний, В. Писарєв, О. Пустовий, А. Свящук, 
Р. Степаненко, Ю. Стрелковська, В. Тимошенко, Л. Тка-
ченко, Н. Юзікова та інші вчені. Однак, незважаючи 
на вагомий доробок, поза увагою науковців залишився 
кримінологічний аналіз складу маргінальної поведінки 
особи, що дає змогу розробити та запропонувати напря-
ми запобігання злочинності у країні.

Метою статі є кримінологічний аналіз складу маргі-
нальної поведінки особи та формування на цій підставі 
науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення 
практики запобігання їй в умовах чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Поведінка людини 
є її важливою соціальною характеристикою, фактором, 
що визначає місце особи в суспільстві, її ставленням до 
соціально-правової дійсності. Характер діяльності лю-
дини у сфері правового регулювання можна визначати 
з огляду на оцінки, зафіксовані у правових нормах. Та-
кими правовими діяннями особи є вчинки (правомірні 
чи протиправні), які в сукупності становлять катего-
рію «правова поведінка особи». Незважаючи на те, що 
правова поведінка містить у собі два протилежні й рів-
нозначні аспекти, тривалий час учені проводили аналіз 
лише поведінки протиправної (злочинної) [2].

У кримінології висловлюють різні судження щодо 
причин злочинності, зокрема: зниження ролі право-
вих приписів, заснованих на зміні ціннісної орієнтації 
особи, суспільні протиріччя. Водночас умови правової 
маргінальності формують причину, впливаючи на неї 
більшою або меншою мірою. До таких умов належать 
негативні обставини суспільного життя, як-от: недоліки 
законодавства, порушення прав, свобод і законних інте-
ресів громадян, розшарування суспільства, безробіття, 
криза моралі тощо. Ці негативні соціальні обставини, 
по-перше, впливають на свідомість громадян, приводячи 
до зміни ієрархії пріоритетів особи, а по-друге, сприяють 
формуванню інших, ніж правові, правил поведінки, що 
призводить до виникнення й розвитку правової маргі-
нальної поведінки особи [2, с. 80; 3, с. 275]. У зв’язку із 
цим зазначені суспільні протиріччя не можуть бути при-
чиною тільки злочинності, вони продукують як проти-
правну, так і правомірну поведінку [3, с. 276].
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Тому розвиток держави демократичного зразка не-
можливий без ефективної системи протидії криміналь-
ним правопорушенням, де пріоритетом є запобігання 
кримінальним протиправним діянням [4, с. 156]. На 
підтвердження цього М. Шепітько зазначив: «Кримі-
нальна політика дає можливість розглянути більш де-
тально стратегічну протидію кримінальним правопо-
рушенням засобами громадського й державного впливу 
на системне реформування кримінальної юстиції та її 
органів на віддалену перспективу» [5, с. 282].

Зазначимо, що характерною особливістю маргіналь-
ної поведінки особи є її взаємозв’язок з іншими соці-
ально корисними фрагментами поведінки людини, які 
не мають юридичної значущості та не тягнуть за собою 
юридичних наслідків. Тому з метою подальшої кваліфі-
кації та розмежування проявів маргінальної поведінки 
особи проаналізуємо її склад. Так, С. Капітанська, до-
сліджуючи склад одного з видів правомірної поведінки, 
а саме правомірної бездіяльності, виділяє такі елементи, 
як суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна та об’єктивна сторони 
[6, с. 80]. Традиційну думку щодо складу правомірної 
поведінки висловлює О. Скакун, яка відносить до її скла-
ду також чотири елементи: суб’єкта, об’єкт, суб’єктивну 
та об’єктивну сторони [7, с. 25]. Оскільки маргінальна 
поведінка особи є видом правомірної поведінки, саме 
цю структуру варто використовувати у процесі кримі-
нологічного дослідження складу маргінальної поведін-
ки. Своєю чергою кримінологічний склад маргінальної 
поведінки можна охарактеризувати як певну сукупність 
кримінологічно значущих ознак поведінки особи, що 
має свідомо-вольовий характер та характеризується вну-
трішнім ставленням до свого діяння і наслідків, спрямо-
вану на порушення охоронюваних суспільних відносин, 
матеріальних та нематеріальних благ і явищ навколиш-
ньої дійсності; така кримінально-протиправна діяльність 
вважається маргінальною [20].

Як зазначає Г. Зубко, у галузі правознавства доціль-
ним є виділення таких елементів правомірної поведінки 
особи: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єк-
тивної сторони [2, с. 76]. Тому, оскільки маргінальна 
поведінка особи є видом правомірної поведінки, саме 
цю структуру ми будемо використовувати під час до-
слідження складу маргінальної поведінки.

Варто зауважити, що відсутність необхідних даних, 
які характеризують хоча би один з елементів складу, або 
його звужена чи обмежена характеристика свідчитиме 
про неповноту визначення змісту й сутності маргіналь-
ної поведінки особи та впливатиме на правильність її 
юридичної кваліфікації. Якщо в окресленій нами моде-
лі не вистачатиме хоча би одного з елементів, це буде 
означати, що загалом відсутній склад, а тому така по-
ведінка особи не може кваліфікуватися як маргінальна 
[2, с. 87–89].

З філософської позиції поняття «об’єкт» варто ви-
значити як частину об’єктивної дійсності, з якою взає-
модіє суб’єкт [8]. Будь-яка поведінка, яка не має у своє-
му складі об’єкта, була би безглуздою, безпредметною, 
оскільки будь-який вчинок людини зумовлюється її 
бажаннями, невдоволеністю дійсним чи майбутнім ста-
новищем та оточенням. Якщо розглядати об’єкт у кон-
тексті зазначеного підходу, можна говорити про об’єкт 
маргінальної поведінки особи як явище навколишньої 
дійсності, на яке спрямовується діяння суб’єкта. Однак 
необхідно зазначити таку особливість об’єкта маргі-
нальної поведінки особи, як його визначеність правови-
ми нормами, тобто ми маємо пам’ятати, що він перебу-
ває в межах сфери правового регулювання.

Об’єктом права як сукупності норм є суспільні відно-
сини та, відповідно, діяння (вольова поведінка) людей, 
які формують ці відносини. Здійснюючи регулятивний 
вплив на суспільні відносини, об’єктивне право надає 
особам певні суб’єктивні права, які характеризуються 
тими чи іншими предметами (благами), які як предмети 
суспільних відносин є об’єктами права в суб’єктивному 
розумінні (об’єктом правовідносин).

Якщо розглядати об’єкт у контексті кримінологічно-
го підходу, то він пов’язаний із навколишньою дійсні-
стю, що впливає на суб’єкта вчинення кримінального 
правопорушення, а його вчинки з позиції кримінально-
го права включають загальний, родовий і безпосеред-
ній об’єкти [9]. Така кримінально-правова класифікація 
може бути використана й у процесі нашого досліджен-
ня. Безпосереднім об’єктом маргінальних вчинків є такі 
соціальні явища та блага: 1) предмети матеріального 
світу (речі, цінності, предмети, майно тощо); 2) продук-
ти духовної творчості (наукові, літературні, мистецькі 
надбання тощо); 3) особисті немайнові блага (свобода, 
безпека); 4) діяння уповноважених суб’єктів (напри-
клад, відповідно до ст. 193 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення органи поліції мають право 
встановлювати адміністративний нагляд за особами, 
які звільнилися з місць позбавлення волі, – об’єктом 
у цьому випадку буде поведінка піднаглядного); 5) ре-
зультати дій (наприклад, виготовлення індивідуальної 
речі (костюма, сукні тощо) за договором підряду: оці-
нюється не те, як виконувалася робота, а її результат) 
[8, с. 1140; 10, с. 164; 11, с. 722].

Розглянемо наступний елемент складу маргінальної 
поведінки особи – об’єктивну сторону, адже досліджен-
ня цього елементу дає можливість стверджувати відмін-
ність маргінальної поведінки від правопорушень. Го-
ловна відмінність полягає в тому, що після неї відсутні 
негативні наслідки, за які настає юридична відповідаль-
ність. Зауважимо, що об’єктивна сторона складається 
з діяння, його наслідків та причинного зв’язку між ді-
янням і наслідками. Перелічені складники за змістом 
досить різноманітні: дія – це активна поведінка особи, 
бездіяльність – пасивна. Це й не дивно, якщо врахувати 
величезну кількість норм права, різнобічний характер 
діянь учасників суспільних відносин, які використо-
вують свої суб’єктивні права та виконують юридичні 
обов’язки [2; 20]. Своєю чергою норми права регламен-
тують саме діяння з різним ступенем деталізації. Маргі-
нальна ситуація завжди напружена та може мати вкрай 
непередбачувані наслідки. У багатьох випадках мар-
гінали можуть бути руйнівниками, бунтівниками, які 
прагнуть вести боротьбу з навколишньою дійсністю. 
Боротьба ця зазвичай набуває крайніх форм, аж до зло-
чинних (наприклад, тероризм, різні форми екстремізму 
тощо). Самі маргінали, які у своїй країні є вихідцями 
з нижчих прошарків населення, нерідко асоціюють-
ся з тими, кого називають соціальними аутсайдерами 
[12, с. 182].

Наслідки маргінальної поведінки особи являють 
собою як корисні, так і шкідливі зміни, а також визна-
чаються в нормі права. Однак ті чи інші наслідки як 
результат, досягнення якого прагне суб’єкт маргіналь-
ної поведінки, можуть визначатися й у договірному 
порядку, якщо законом передбачена така можливість. 
Взаємодія «причина – наслідок» залежить від умов, 
тобто сукупності обставин, що утворюють його осере-
док, супроводжують і забезпечують його розвиток. Це 
реалізується за достатньої сукупності необхідних умов. 
Причина породжує наслідок, умова цьому сприяє, 
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проте завжди йдеться про їх спільні дії [13]. Водночас 
причинний зв’язок відображає внутрішній генетичний 
зв’язок між юридично значущою поведінкою людини 
та певним станом дійсності, викликаним (породженим) 
цією поведінкою [14, с. 104]. Тому причинами злочин-
ності в широкому сенсі цього слова можна вважати всі 
ті обставини, без яких вона не могла би виникнути та іс-
нувати. Однак не всі ці обставини відіграють однакову 
роль. Одні з них створюють лише реальну можливість 
злочинних мотивів, а інші перетворюють цю можли-
вість на дійсність [11, с. 164].

Також можна назвати факультативні елементи. Зо-
крема, В. Баранов виокремлює способи («техноло-
гію» реалізації поведінки: державі важливо визначити 
способи маргінальної поведінки особи щодо різних 
наслідків такої діяльності), засоби (знаряддя, механіз-
ми, інструменти, організаційні форми, за допомогою 
яких така поведінка знаходить свій зовнішній прояв) 
[15, с. 70; 16, с. 117].

Кожен вчинок перед його здійсненням спочатку не 
лише оцінюється з боку можливого задоволення по-
треби, необхідності та бажаності, а й співвідноситься 
з внутрішніми цінностями особи. Тут може мати місце 
дилема, за якої індивід повинен вибрати один із можли-
вих варіантів поведінки. Якщо у спрямованості особи 
переважають принципи законності, правопорядку, до-
тримання прав і свобод людини, враховується цінність 
справедливості, то правопорушення буде оцінене як не-
можливий вчинок, навіть якщо правомірних шляхів для 
досягнення поставлених цілей немає та є можливість 
уникнути юридичної відповідальності. Для громадян із 
високою правосвідомістю, правовою культурою опти-
мальним варіантом поведінки є дотримання приписів, 
установлених правовими нормами. Правомірна пове-
дінка, базуючись на певних цінностях, є для них належ-
ною та чинить свій вплив на наступні вчинки людини. 
Проте «цінність» є поняттям відносним, тому що різні 
верстви, класи та громадяни в певний відрізок часу ма-
ють власні цінності, що здійснюють свій вплив на со-
ціальну спрямованість особи, її ціннісно-орієнтаційну 
систему, ієрархію її базових потреб, цінностей і стійких 
мотивів поведінки, основну системоутворюючу якість 
особи. Цінність – це значимість для людини певних 
явищ, ідей і спонукань, що постають як норма, мета чи 
ідеал. Цінності необхідні суспільству та особі як засоби 
задоволення їхніх потреб та інтересів. З боку системи 
цінностей, прийнятої в суспільстві, оцінюється також 
поведінка людей: чи є вона прийнятною та правильною 
або ж, навпаки, асоціальною, аморальною. Наприклад, 
для стійкої правомірної поведінки необхідно, щоб ос-
новними цінностями громадянина були принцип не-
ухильного дотримання законів, визнання права як ви-
щої цінності. І навпаки, відсутність таких цінностей 
або применшення їх значення здатне спричинити вчи-
нення правопорушень.

Цінності впливають на правову поведінку людини 
в такий спосіб: по-перше, вони стимулюють складний 
мотив правопорушення та зміцнюють антигромадські 
наміри суб’єкта; по-друге, ціннісні орієнтації гальму-
ють антигромадські прояви і блокують формування мо-
тиву злочину; по-третє, ціннісні орієнтації можуть ста-
ти самостійним джерелом мотиву злочину [2; 15; 20].

Наступним елементом юридичного складу маргі-
нальної поведінки є суб’єкт (у теорії кримінального 
права суб’єктом визнається фізична чи юридична осо-
ба, яка є носієм юридичних прав та обов’язків [7, с. 76]) 
як одноосібний носій цієї поведінки або група осіб, до 

яких віднесено фізичних осіб, які в межах норм права 
здатні вчиняти певні діяння, що характеризуються на-
станням наслідків [17, с. 67]. До суб’єктів маргінальної 
поведінки варто віднести жебраків, безхатченків, засу-
джених, які звільнилися з установ виконання покарань, 
безпритульних дітей, осіб, які займаються бродяж-
ництвом, проституцією, а також зловживають алкого-
лем, наркотичними засобами, тощо [2; 6; 15–17]. На 
думку А. Шульги, групова поведінка реалізується через 
вчинки членів такої групи [12, с. 139].

Суб’єктивна сторона маргінальної поведінки ха-
рактеризується діяннями. Діяльність – це специфічна 
форма активного ставлення до навколишньої дійсності, 
її зміст становить доцільну зміну та перетворення цієї 
дійсності. Діяльність людини припускає певне проти-
ставлення суб’єкта та об’єкта діяльності: людина про-
тиставляє собі об’єкт діяльності як матеріал, що пови-
нен одержати нову форму і властивості, перетворитися 
з матеріалу на продукт діяльності. Остання містить 
у собі мотиви, інтереси, потреби, цілі, які існують між 
суб’єктом та об’єктом. Тільки їх взаємозалежна єдність 
перетворює ці компоненти на діяльність. Вона, на від-
міну від поведінки, завжди має чітко визначену мету, 
і ця мета має бути відома оточуючим, інакше буде йтися 
про поведінку людини. Оскільки кожна людина сугубо 
індивідуальна, точно встановити її мету неможливо.

А. Йосипів у процесі характеризування маргіналь-
ної поведінки звернула увагу на мету та психічну уста-
новку [20]. Мета є ідеальним уявленням про наслідки 
можливих і бажаних дій, умови, способи та результати 
задоволення потреб. Поведінка людини включає пси-
хічне спрямування особи, ставлення до дій і наслідків 
[18, с. 82]. Суб’єкт маргінальної поведінки зазвичай пе-
реслідує певну мету особистісного характеру, яка потім 
реалізується через настання фізичних, соціальних і пра-
вових результатів [20].

У цьому контексті варто зупинити увагу на дослі-
дженні Д. Узнадзе, який зазначив: «У момент прийнят-
тя рішення стосовно майбутньої поведінки в особи 
формується психічний стан готовності діяти, тобто 
формується установка на цю маргінальну поведінку. 
Психічна установка як елемент суб’єктивної сторони 
маргінальної поведінки є готовністю діяти певним чи-
ном у конкретній ситуації на основі певної потреби» 
[19, с. 60].

Висновки. Отже, варто констатувати, що маргіналі-
зація суспільства є небезпечним процесом, який спри-
чиняє появу широкого спектру глобальних загроз, впли-
ває на криміногенну ситуацію у країні та проявляється 
в маргінальній поведінці. Остання може розглядатися 
як стан кризи, яку переживає індивід під впливом сере-
довища, виражається у зміні стилю його життя та при-
зводить до десоціалізації і вчинення правопорушення.

Маргінальна поведінка особи є складною за своєю 
структурою та характеризується як перехідна (гранич-
на) між правомірною і протиправною. Для того щоб ха-
рактеризувати поведінку як маргінальну та здійснювати 
щодо неї заходи запобігання (з метою вчинення проти-
правних дій), необхідно дотримуватися вимог процесу 
юридичної кваліфікації маргінальної поведінки осо-
би, а саме з’ясувати наявність її складових елементів: 
об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної 
сторони. Модель такого складу являє собою інформа-
ційно-пізнавальну категорію, що є перехідною (гранич-
ною) між правомірною та протиправною поведінкою, 
інструментарієм, продуктом мислення, за допомогою 
якого здійснюється кримінологічна оцінка поведінки 
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людини. Така конструкція дає змогу в повному обся-
зі та комплексно з’ясувати і проаналізувати структу-
ру маргінальної поведінки особи, яка живе одночасно 
ніби у двох світах, не адаптувавшись до жодного з них, 
і характеризується низьким рівнем правової культу-
ри та відсутністю необхідної поваги до права зі своєю 
правовою і психологічною установками. В індивіда ви-
никає внутрішньоособистісний конфлікт, який полягає 
в тому, що наявні цінності, знання та почуття до право-

вої дійсності не збігаються із суспільними або держав-
ними, тобто наявне небажання пізнати не тільки пра-
вову дійсність навколо себе, а й те, що гарантовано їй 
державою для задоволення особистих потреб. Тому су-
спільні цінності ігноруються через власні амбіції та ін-
тереси, а дотримання правових заборон здійснюється 
лише через страх перед покаранням. У суб’єкта наявна 
потенційна готовність стати на шлях антисоціальної 
поведінки, підвищена агресія, соціальна апатія тощо.
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CRIMInoloGICal analysIs of the CoMposItIon 
of MaRGInal BehaVIoR of a peRson

The article states that the acceleration of the process of European integration of Ukraine requires the introduction into 
law enforcement practice of the standards of protection of human rights and freedoms recognized by the world community. 
At the same time, during the years of economic crisis and hostilities, the process of marginalization has become widespread, 
widespread. It is stated that the marginalization of society is a dangerous process that causes a wide range of global 
threats. In addition, marginal behavior significantly affects the criminogenic situation in the country and can be seen as 
a state of crisis experienced by an individual under the influence of the environment that surrounds him and is expressed 
in such a change in lifestyle that can lead to desocialization and delinquency. The composition of marginal behavior is 
defined as a set of legal norms of behavior of the subject of law (individual, group, state bodies), which has a conscious-
volitional nature and is characterized by internal attitude to their actions and consequences aimed at violating social 
relations, material and intangible benefits and environmental phenomena, which are a necessary and sufficient basis for 
the legal qualification of this behavior as marginal. It is proved that the marginal behavior of a person has a four-element 
structure: the object, the objective side, the subject and the subjective side. The model of this composition is a cognitive-
informational category, is a tool, a product of thinking, through which the criminological assessment of human behavior, 
because the uncertainty of the clear position of the marginalized, leads to the accumulation of negative social energy 
and destructive trends in society.

Key words: marginal, behavior, criminological analysis, prevention.
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ВиЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОЧиНІВ, ПОВ’ЯЗАНиХ 
ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРОТи ДОВКІЛЛЯ (ПРАВОВиЙ АНАЛІЗ)

Стаття присвячена аналізу наукових підходів щодо визначення сутності кримінально-правової 
характеристики злочинів проти довкілля. Приділяється увага необхідності виокремлення таких 
наукових понять, як «кримінально-правова характеристика певного виду кримінального правопо-
рушення», або «кримінально-правова характеристика групи злочинів». Розглянуто проблему фор-
мування кримінально-правової характеристики як системи узагальнених даних про типові озна-
ки кримінальних правопорушень з урахуванням зв’язків між елементами. Підкреслено практичне 
значення вказаної характеристики в організації розслідування злочинів проти довкілля, у побудові 
методичних рекомендацій із досудового розслідування даної групи кримінальних правопорушень.
Ключові слова: злочини проти довкілля, кримінальне правопорушення, кримінально-правова 
та криміналістична характеристика, кримінальне провадження, досудове розслідування, кримі-
налістична методика.

Постановка проблеми. Формулюючи наукову кон-
цепцію з питань створення теоретичних основ кримі-
налістичної методики розслідування злочинів проти 
довкілля, необхідно визначити головні категорії, які 
будуть виступати предметом дослідження. В нашому 
випадку однією з таких головних категорій є криміна-
лістичне розуміння екологічного злочину, екологічного 
кримінального правопорушення або злочину проти до-
вкілля. Для досягнення цієї мети необхідно визначити 
напрями і завдання дослідження, віднайти узгоджене 
тлумачення цієї головної категорії криміналістами нау-
ковцями та юристами-практиками, а також визначитися 
з поняттям кримінально-правової характеристики цьо-
го виду злочинів.

 Можна взяти за аксіому твердження, що основу 
криміналістичного розуміння екологічних криміналь-
них правопорушень становить їх правове визначення. 
Наприклад, О.Н. Колісніченко зазначав, що криміналь-
не право допомагає правильно визначати ті обставини, 
що підлягають з’ясуванню у процесі розслідування, а 
І.М. Лузгін зазначав, що розслідування злочину зале-
жить від його юридичних ознак та умов учинення. Вод-
ночас специфікою злочину проти довкілля є те, що на 
визначення цього поняття впливають результати дослі-
джень не лише в галузі кримінального права, а також 
в галузях кримінології, юридичної психології, екологіч-
ного права.

Кримінальне правопорушення як конкретна дія (без-
діяльність) суб’єкта, поведінка, вчинок особи чи групи 
осіб, заборонені кримінальним законом, є предметом 
дослідження кримінально-правової науки. Вагомий 
внесок у вивчення феномену злочину (кримінального 
правопорушення) й злочинності як соціального явища 
зробили науковці різних галузей гуманітарних, при-
родничих і технічних наук. Такі дослідження містяться 
в працях вчених-кримінологів, криміналістів, фахівців 
з кримінальної психології та інших юридичних наук.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання класифікації злочинів за різними критеріями 
та кваліфікації суспільно небезпечних діянь привер-
тали увагу таких фахівців в галузі кримінального пра-
ва, як П.П. Андрушко, Я.М. Брайнін, М.В. Володько, 
А.А. Горницький, В.А. Клименко, М.Н. Ковальов, 
П.К. Кривошеїн, В.К. Матвійчук, П.С. Матишев-
ський, В.М. Смітієнко, В.В. Сташис, С.А. Тарарухін, 
В.Я. Тацій. Соціально-політична сутність злочину до-
сліджувалась в роботах В.В. Дурдинця, О.М. Литва-
ка, М.І. Мельника, О.В. Микитчика, Г.О. Омельченка, 
О.В. Скрипнюка, О.С. Саінчина, В.І. Шакуна та ін.

Певні аспекти екологічної злочинності розгляда-
лись в працях вітчизняних і зарубіжних учених у галу-
зі кримінології, кримінального права, криміналістики, 
екологічного права: В.І. Андрейцева, М.І. Веревиче-
вої, О.В. Виноградової, С.Б. Гавриша, В.О. Глушкова, 
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А.П. Гетьмана, С.А. Голуб, В.К. Грищука, О.М. Джужі, 
О.О. Дудорова, С.О. Книженко, А.Г. Князева, М.Й. Кор-
жанського, В.В. Костицького, З.Г. Корчевої, В.А. Ланді-
ної, Б.М. Леонтьєва, Н.О. Лопашенко, В.К. Матвійчука, 
М.І. Мельника, І.І. Митрофанова, В.О. Навроцького, 
О.В. Одерій, В.Д. Пакутіна, Є.А. Плотнікова, Г.С. По-
ліщука, В.М. Присяжного, А.М. Притули, Б.Г. Розов-
ського, Н.Л. Романова, О.В. Сасова, Т.Л. Сергєєва, 
О.В. Скворцової, В.В. Сташиса, В.М. Стратонова, 
В.Я. Тація, В.П. Тихого, М.І. Хавронюка, І.О. Харь, 
С.В. Хилюк, Д.Б. Чуракова, О.І. Чучаєва, Ю.С. Шемшу-
ченка, В.А. Широкова, А.М. Шульги.

Формування цілей статті. Але сьогодні не сфор-
мовано єдиної думки щодо визначення поняття «зло-
чин проти довкілля» (інакше: «екологічний злочин», 
або «екологічне кримінальне правопорушення»), що не 
сприяє однозначному розумінню цих термінів науков-
цями і практиками.

Термін «злочин» є складним словом, утвореним 
з основ іменника «зло» та дієслова «чинити», і означає 
«вчинення зла», «вчинене зло». Отже, злочином, в за-
гальному розумінні, є заподіяння певного зла, певної 
шкоди інтересам суспільства. «Великий тлумачний 
словник сучасної української мови» містить такі ви-
значення поняття «злочин»: «1.Суспільно небезпечна 
дія (чи бездіяльність), що чинить, заподіє зло людям. 
2. Неприпустимий, ганебний вчинок. // Неправильна, 
шкідлива поведінка».

Виклад основного матеріалу. У статті 16 Конститу-
ції України [1] закріплено, що обов’язком держави є за-
безпечення екологічної безпеки і підтримання екологіч-
ної рівноваги на території України, подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду 
Українського народу. Тобто держава, з метою запобіг-
ти негативним наслідкам неправомірної поведінки лю-
дини щодо довкілля, має використовувати різні засоби 
впливу, в тому числі – кримінальну відповідальність. 
Норми про відповідальність за злочини проти довкілля 
виділено в окремий восьмий розділ Особливої частини 
КК України. Хоча деякі норми, що стосуються екологіч-
них кримінальних правопорушень, можна знайти і в ін-
ших розділах Особливої частини КК України.

Наприклад, такий злочин проти довкілля, як еко-
цид, український законодавець відніс до злочинів проти 
безпеки людства і ввів його до розділу ХХ Особливої 
частини КК України «Злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку». Ст. 441 КК 
України визначає екоцид як масове знищення рослин-
ного чи тваринного світу, отруєння атмосфери або вод-
них ресурсів, а також учинення інших дій, що можуть 
спричинити екологічну катастрофу.

Ст. 414 КК України віднесена законодавцем до роз-
ділу ХІХ Особливої частини «Військові злочини». Ос-
новним об’єктом цієї статті названо порядок експлуа-
тації військової техніки, а серед додаткових об’єктів 
визначено життя і здоров’я людини, довкілля. Диспози-
ція ст. 414 КК України: «Порушення правил поводжен-
ня зі зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, ра-
діоактивними та іншими речовинами і предметами, що 
становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це 
заподіяло потерпілому тілесні ушкодження» [2]. 

Протидія злочинам проти довкілля з боку держави 
здійснюється також на підставі ратифікованих Украї-
ною міжнародних нормативних актів і норм національ-
ного законодавства, що закріплені в законах і підзакон-
них нормативно-правових актах (постанови Верховної 
Ради України, укази Президента України, постанови 

та розпорядження Кабінету Міністрів України, інструк-
ції і накази профільних міністерств і відомств).

Останнім часом в Україні відбуваються процеси 
адаптації національного законодавства, в тому числі 
екологічного законодавства, до законодавства Євро-
пейського Союзу. Відповідно до Закону України «Про 
Концепцію Загальнодержавної програми адаптації за-
конодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» пріоритет має надаватись законодавчим актам 
України, які сприятимуть правовому забезпеченню за-
ходів щодо захисту довкілля та раціонального природо-
користування.

Серед причин необхідності визначення правової ка-
тегорії «злочини проти довкілля» або «екологічні кри-
мінальні правопорушення» можна виділити такі:

1) у чинному КК України злочини проти довкілля 
виділено в окремий восьмий розділ Особливої частини;

2) КК України не дає нормативного визначення по-
нять «злочин проти довкілля» або «екологічне кримі-
нальне правопорушення», хоча в той же час законода-
вець вважає за можливе визначити в ст. 401 КК України 
поняття військового злочину;

3) в Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» ми не знаходимо визначення 
поняття «злочин проти довкілля», проте у ст. 68 зазначе-
ного закону наводиться перелік порушень законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища;

4) можна констатувати, що велика кількість право-
вих термінів не знаходить прямого закріплення в зако-
нодавчих актах, хоча їх цінність для практики – пра-
вотворчої, правозастосовної, інтерпретаційної та право 
виховної – є очевидною. Без освоєння понятійного 
апарату юридичної науки практична діяльність у сфері 
права є ускладненою;

5) у практиці правозастосування постійно поста-
ють питання про розмежування злочинних і незлочин-
них екологічних правопорушень, однак чинний Кодекс 
України про адміністративні правопорушення також не 
містить терміну «екологічне правопорушення»;

6) серед вчених-екологів відбуваються постійні дис-
кусії про значення спеціальних термінів.

Доцільно розглянути більш доцільно термінологію, 
яку використовує законодавець в нормативно-правових 
актах, що стосуються охорони довкілля. Базовим зако-
ном, який регулює питання екологічних правовідносин, 
є Закон України від 25 червня 1991 року «Про охорону 
навколишнього природного середовища». Цей закон 
є декларативним і спеціальних кримінально-правових 
і адміністративно-правових приписів не містить. Тому 
законодавець для реалізації положень зазначеного зако-
ну вніс певні юридичні норми до КК та КУпАП України.

Поняття «довкілля» законодавець використав 
в Господарському кодексі України (ст.ст.9, 13, 270, 293), 
Цивільному кодексі України (ст. 49, 246), Лісовому, 
Митному та Земельному кодексах, основоположному 
національному стандарті, державному класифікаторі, 
у Законі України «Про благоустрій населених пунктів. 
Сьомий розділ в КУпАП названо законодавцем «Адмі-
ністративні правопорушення у сфері охорони природи, 
використання природних ресурсів, охорони культурної 
спадщини».

Таким чином, ми бачимо, що законодавець ототожнює 
поняття «екологія», «довкілля» і «навколишнє природне 
середовище». Водночас у законодавця ми не знаходимо 
чіткого визначення в нормах понять «злочини проти до-
вкілля», «злочини проти екології», «екологічні злочини», 
«екологічні кримінальні правопорушення». «Великий 
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тлумачний словник сучасної української мови» визначає 
термін «довкілля» як навколишнє середовище, природ-
ні умови, оточення, в якому існує жива істота, організм. 
«Великий енциклопедичний юридичний словник» ви-
значає поняття «довкілля» як все те, що оточує людину. 
В екологічному аспекті поняття «довкілля» є тотожним 
терміну «навколишнє середовище». В такому значенні 
термін вжито у ст. 50 Конституції України [1].

Відповідно до тексту «Екологічної енциклопедії» 
довкілля є багатозначним поняттям, що вживається 
в різних контекстах: науково-природничому, суспіль-
но-науковому, загальнокультурному. Від тлумачення 
змісту цього поняття залежать політичні та світоглядні 
підходи до розв’язання екологічних проблем. «Глибинні 
екологи» трактують довкілля як природу (біосферу) або 
сукупність природних основ існування людства, тому 
вважають за необхідне зберігати природу в еталонному 
вигляді, не допускаючи в неї людського втручання.

Екологи, що знаходяться на позиціях радикальної 
соціальної філософії, вважають, що природа не має 
сенсу поза людською діяльністю. Соціальні відноси-
ни і спосіб виробництва перетворюють природу на 
довкілля, створюючи різні його типи: урбанізований, 
ризикований, техногенний, соціокультурний. Довкілля 
охоплює: компоненти природи, людину, наслідки люд-
ської діяльності. Тому необхідно вдосконалювати спо-
соби створення довкілля, керувати ним і усувати нега-
тивні наслідки господарської діяльності, покладаючись 
на можливості науково-технічного прогресу. В наш час 
створений людиною світ стає відповідним світовій при-
роді, а наслідки господарської діяльності набувають 
планетарних масштабів, є потреба глибокого усвідом-
лення взаємодії людини і природи.

«Українсько-російський екологічний тлумачний 
словник» містить таке визначення: навколишнє середо-
вище – середовище мешкання і виробничої діяльності 
людства, оточуючий людину природний і створений нею 
матеріальний світ. Навколишнє середовище включає 
природне і штучне (техногенне) середовище. Суспільне 
виробництво змінює навколишнє середовище, вплива-
ючи на всі його елементи. Ця дія та її негативні наслідки 
особливо зросли в епоху науково-технічного розвитку. 
У широкому значені в поняття «навколишнє середови-
ще» включають матеріальні і духовні умови існування 
і розвитку суспільства. Інколи термін «навколишнє се-
редовище» розуміють тільки як навколишнє природне 
середовище: у такому значенні він використовуються 
в міжнародних договорах.

«Великий енциклопедичний юридичний словник» 
дає таке визначення: «Навколишнє природне середо-
вище – це сукупність природних та природно антропо-
генних умов (земля, вода, ліси, надра, атмосферне пові-
тря, рослинний і тваринний світ), що оточують людину 
та є необхідними для її життя і діяльності». Навколиш-
нє природне середовище є визначальною передумовою 
життя людини і функціонування екосистем, що зумов-
лює необхідність його збереження і охорони. Відноси-
ни з охорони навколишнього природного середовища 
називають екологічними, а галузь права, яка регулює ці 
відносини, – екологічним правом.

Зазначені характеристики термінів «довкілля», «на-
вколишнє середовище», «навколишнє природне сере-
довище», дозволяє зробити такі висновки: а) термін 
«довкілля» позбавлений конкретного змістового наван-
таження, під ним можна розуміти всі об’єкти природи, 
що оточують людину, використання цього терміна по-
роджує великі суперечності; б) поняття «навколишнє 

середовище» є невизначеним і суперечливим, оскільки 
охоплює як природні об’єкти, так і антропогенні: будів-
лі, відповідну інфраструктуру; в) поняття «природа» 
і «природні ресурси» є широкими за змістом, вони сто-
суються в тому числі і тих компонентів, які людина не 
в змозі використовувати і охороняти.

Виклад основного матеріалу. Термін «екологічний 
злочин» одним з перших застосував в науковій літера-
турі В.Д. Пакутін у дослідженні «К вопросу о месте 
норм об экологических преступлениях в системе зако-
нодательства и учебных курсах» в 1980 році. Цей тер-
мін можна вважати похідним від поняття «екологічне 
правопорушення», який був використаний С.В. Колба-
совим в 1972 році під час обговорення практики засто-
сування судами законодавства щодо охорони природи, 
яке відбулося на Пленумі Верховного Суду СРСР. Ця 
проблема порушувалась на засіданні Верховної Ради 
СРСР, яка в 1989 році прийняла відповідну постанову 
про невідкладні заходи щодо екологічного оздоровлен-
ня країни. Тобто проблеми ознак екологічних злочинів 
або екологічних кримінальних правопорушень вже три-
валий час перебувають під увагою науковців, але єдиної 
позиції з цього питання так і не вироблено.

Так, наприклад, Е.М. Жевлаков визначає екологічні 
злочини як суспільно небезпечні, передбачені кримі-
нальним законом винні, карані діяння, що посягають на 
суспільні відносини зі збереження якісно сприятливого 
природного середовища, раціонального використання 
його ресурсів і забезпечення екологічної безпеки на-
селення. Підтримуючи думку науковців, О.М. Джужа 
вважає, що екологічні злочини – це передбачені кримі-
нальним законом суспільно небезпечні діяння, що по-
сягають на навколишнє природне середовище чи його 
окремі сфери (повітря, землю, надра, води тощо).

О.Л. Дубовик розуміє під екологічним злочином пе-
редбачене кримінальним законом та заборонене ним під 
загрозою покарання винне суспільно небезпечне діяння 
(дія чи бездіяльність), що посягає на навколишнє при-
родне середовище та його компоненти, раціональне ви-
користання та охорона яких забезпечують оптимальну 
життєдіяльність людини, а також на екологічну безпеку 
населення та територій, і полягає у безпосередньому 
протиправному використанні природних об’єктів (або 
у протиправному впливі на них) як соціальної цінності, 
що призводить до негативних змін стану та якості на-
вколишнього середовища. Вказана думка підтримуєть-
ся й іншими науковцями [4–11]. 

О.В. Виноградова пропонує таке визначення: еко-
логічний злочин – це каране кримінальним законом 
суспільно небезпечне діяння, що посягає на екологічну 
безпеку й екологічний правопорядок і завдало істотної 
шкоди природному середовищу або створило загрозу її 
настання. О.С. Саінчин та В.М. Стратонов екологічні 
злочини визначають як злочини проти довкілля і тлу-
мачать як суспільно небезпечні, передбачені розділом 
восьмим Особливої частини КК України, винні діяння, 
що посягають на суспільні відносини, які забезпечують 
охорону навколишнього природного середовища, раціо-
нальне використання його ресурсів та екологічну безпе-
ку населення, вчинені суб’єктом цих злочинів. Вказану 
думку підтримає В.К. Матвійчук, який вважає поняття 
«екологічні злочини» некоректним, оскільки «екологіч-
ний» – це позитивна характеристика явища, а «злочин» 
є негативним явищем. За законами формальної логіки 
вони не можуть поєднуватися. Поняття «довкілля» не 
несе в собі змістового навантаження, тому слід вико-
ристовувати термін «злочини проти навколишнього 
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природного середовища», який відображає суть таких 
діянь [10; 11].

У КК України законодавець використав термін «до-
вкілля» як умовний вид скорочення терміна «навко-
лишнє природне середовище». Хоча останній термін 
є більш змістовним, його громіздкість схиляє до вико-
ристання певного скорочення. Саме тому частіше вико-
ристовують термін «довкілля» як вид скорочення термі-
на «навколишнє природне середовище» [2].

О.В. Одерій у своїй монографії пропонує таке ви-
значення поняття «злочини проти довкілля»: одно-

рідна сукупність кримінально-караних діянь, що по-
сягають на навколишнє природне середовище та його 
компоненти, характерними ознаками яких є одно-
рідність і взаємообумовленість способів досягнення 
протиправної мети, наявності слідів екологічного 
спрямування та викликаних ними негативних наслід-
ків [6].

На нашу думку, в подальшому, виходячи із загальної 
концепції кримінального права, предметом нашого до-
слідження будуть норми, які передбачені ст.ст. 236–254, 
364, 366, 436–447 КК України.
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deteRMInatIon of the suBJeCt of InVestIGatIon of enVIRonMental 
CRIMes (leGal analysIs)

 The article is devoted to the analysis of scientific approaches to determining the essence of the criminal-legal 
characteristics of crimes against the environment. To date, no consensus has been formed regarding the definition of the term 
‘crime against the environment’ (in other words: ‘environmental crime’ or ‘environmental criminal offense’), which does not 
contribute to a clear understanding of these terms by scientists and practitioners. The problems of signs of environmental 
crimes or environmental criminal offenses have been under the attention of scientists for a long time, but a unified position 
on this issue has not been developed. Attention is paid to the need to distinguish such scientific concepts as ‘criminal-legal 
characteristics of a certain type of criminal offense’ or ‘criminal-legal characteristics of a group of crimes.’ The problem 
of forming a criminal-legal characteristic as a system of generalized data on typical signs of criminal offenses, taking 
into account the connections between elements, is considered. Recently, processes of adaptation of national legislation, 
including environmental legislation, to the legislation of the European Union have been taking place in Ukraine. According 
to the Law of Ukraine ‘On the Concept of the Nationwide Program for the Adaptation of the Legislation of Ukraine to 
the Legislation of the European Union’, priority should be given to legislative acts of Ukraine that will contribute to 
the legal provision of measures for environmental protection and rational nature management. The basic law that regulates 
issues of environmental legal relations is the Law of Ukraine dated June 25, 1991 ‘On Environmental Protection’. This 
law is declarative and does not contain special criminal and administrative legal provisions. The practical significance 
of the specified characteristic in the organization of the investigation of crimes against the environment, in the construction 
of methodological recommendations for the pre-trial investigation of this group of criminal offenses is emphasized.

Key words: crimes against the environment, criminal offense, criminal-legal and forensic characteristics, criminal 
proceedings, pre-trial investigation, forensic methodology.
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ДО ПиТАННЯ ВиЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ РЕСТиТУЦІї 
В КРиМІНАЛьНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАїНи

Статтю присвячено визначенню реституції у межах кримінального процесу України. Розглянуто 
специфіку фіксації та відображення реституції в нормах чинного кримінального процесуального 
законодавства. Окремо наведено приклади відображення реституції в межах галузі цивільного 
та міжнародного права. Наголошено на доцільності розширеного сприйняття реституції в ме-
жах кримінального процесу із включенням до переліку можливих збитків, недоотриманих доходів 
чи прибутку з причини вчинення кримінального правопорушення. Окремо зосереджено увагу на 
умовах добровільності відшкодування збитків підозрюваним, обвинуваченим у межах криміналь-
ного провадження. Також розглянуто позовну конструкцію відшкодування збитків потерпілим від 
кримінальних правопорушень. Окремо зосереджено увагу на відшкодуванні збитків потерпілим 
від кримінальних правопорушень за рахунок держави. Наголошено на недієвості цього елементу 
реституції натепер. Підтримано наукову позицію щодо поділу реституції в межах кримінально-
го процесу на кримінально-правову та кримінально-процесуальну. Висловлено авторський погляд 
щодо доцільності розширеного тлумачення реституції у кримінальному процесі із врахуванням 
держави як одного із суб’єктів, яка також має право на відповідну компенсацію з боку підозрю-
ваного, обвинуваченого за понесені витрати в кримінальному провадженні. Зазначено, що у разі 
ухвалення обвинувального вироку на винну особу доцільно покладати обов’язок відшкодування ви-
трати держави на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, а також витрати, 
пов’язані зі зберіганням і пересиланням речей і документів у кримінальному провадженні.
Ключові слова: реституція, кримінально-правовий аспект, кримінально-процесуальний аспект, 
недоотримані доходи, відшкодування витрат державі.

Постановка проблеми. Одним із завдань кримі-
нального провадження є захист особи, суспільства 
та держави від кримінальних правопорушень. Вказане 
завдання у межах чинного кримінального процесуаль-
ного закону передбачає відновлення порушених прав 
та інтересів як потерпілих осіб, так і держави загалом. 
Одним з ключових елементів кримінальної процесу-
альної дійсності, який сприяє досягненню визначено-
го завдання кримінального провадження, є реституція. 
Натепер у межах чинного КПК відсутня відповідна 
правова категорія щодо визначення реституції в кримі-
нальному процесі. Крім цього, серед науковців немає 
єдності позицій щодо однозначного тлумачення рес-

титуції в межах кримінального процесу, з урахуванням 
цього є нагальна теоретична потреба щодо виокремлен-
ня ключових змістових елементів реституції, які відо-
бражатимуть її реальний зміст в умовах чинних кримі-
нальних процесуальних правовідносин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання, пов’язані з визначенням реституції в криміналь-
ному процесі, досліджувалися такими науковцями, як: 
А.В. Абабков, С.Є. Абламський, С.А. Александров, 
О.В. Вітрук, А.А. Власов, Є.В. Діденко, Р.В. Корякін, 
О.П. Кучінська, В.Т. Нор, Л.І. Шаповалова та ін.

Метою статті є визначення змісту реституції в на-
ціональному кримінальному процесі. Зазначене здійс-
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нюється задля вироблення сталої теоретичної позиції 
щодо єдиного сприйняття реституції в межах вітчизня-
ного кримінального процесу.

Виклад основного матеріалу. Натепер поняття 
«реституція» не визначено в чинному КПК України, 
проте ця категорія є «звичаєвим елементом» правової 
дійсності в інших галузях права. Так, реституцію (від 
лат. “restitution”) – поновлення початкового станови-
ща порушеного будь-ким певного стану – традиційно 
прийнято розглядати як спосіб захисту майнових прав 
у цивільному процесі, однак сфера її застосування 
передбачається й іншими галузями права (міжнарод-
ним, господарським), у тому числі і кримінально-про-
цесуальним [1, c. 428]. Чинне цивільне законодавство 
(ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
можливими способами захисту цивільних прав і інте-
ресів називає, зокрема, визнання правочину недійсним, 
відновлення становища, яке існувало до порушення 
тощо. Реституцію в такому разі слід розглядати саме 
як обов’язковий наслідок застосування одного із запро-
понованих законодавцем способів захисту порушеного 
права [2, с. 136].

У сфері міжнародного права реституція визначається 
у двох аспектах. Так, Комісія міжнародного права ООН 
зазначає, що концепція реституції не має універсального 
визначення та виділяє із цього приводу два основні під-
ходи. Відповідно до першого реституція полягає у від-
новленні “status quo ante”, тобто ситуації, що існувала 
до вчинення протиправного діяння. Згідно з другим під-
ходом, реституцією є встановленням або відновленням 
ситуації, яка існувала б, якби протиправне діяння не було 
скоєне. Перше визначення є вужчим і не містить ком-
пенсацію, яка, можливо, належала б потерпілій стороні 
за завдані збитки, наприклад, через неможливість вико-
ристання неправомірно затриманих товарів, які згодом 
були повернуті. Друге визначення вбудовує в концепцію 
реституції інші елементи повного відшкодування та ви-
значає реституцію як форму відшкодування та підкрес-
лює загалом зобов’язання з відшкодування [3, c. 116]. На 
наше переконання, модель реституції, яка наявна у сфері 
міжнародного права, є цілком прийнятною й для вітчиз-
няного кримінального процесу.

У змісті чинного КПК, як видається, передбачені пев-
ні нормативні елементи реституції. Так, у ст. 127 цього 
Закону зазначається, що відшкодування (компенсація) 
шкоди потерпілому може відбуватися в один із трьох 
способів: добровільно, за допомогою цивільного позову 
у кримінальному провадженні або за рахунок Держав-
ного бюджету України. Слід також зазначити, що відпо-
відно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК гроші, цінності та інше май-
но, що були предметом кримінального правопорушення 
або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіску-
ються, крім тих, які повертаються власнику (законному 
володільцю), а якщо його не встановлено – переходять 
у власність держави в установленому Кабінетом Міні-
стрів України порядку. У зазначеному положенні йдеть-
ся лише про ті речі, які були предметами кримінального 
правопорушення або іншого суспільно небезпечного 
діяння, проте, як зазначає В.Т. Нор, хоча у главі 9 КПК 
спосіб відшкодування окремо не згадується, він реаль-
но існує та є дієвим у кримінальних провадженнях на 
підставі п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК та ч. 4 ст. 374 КПК, що 
вимагає його закріплення у ст. 127 КПК [4, с. 38].

Авторський колектив науково-практичного комента-
ря до КПК України за загальною редакцією В.Г. Гонча-
ренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила з приводу цього питан-
ня наголошує, що шляхом кримінально-процесуальної 

реституції поновлення майнового стану особи відбу-
вається не в повному обсязі, оскільки поновлювальна 
функція реституції регламентує лише повернення того 
самого майна або майнових прав, залишаючи поза ува-
гою втрачену вигоду чи можливі прибутки, які особа 
не отримала у зв’язку з неможливістю користування 
майном [5, с. 109–110]. На наше переконання, подібне 
сприйняття змісту реституції цілком відповідає кон-
тексту вітчизняного відображення реституції у сфері 
цивільно-правових відносин. Однак, на наш погляд, 
таке розуміння реституції дещо звужує її об’єктивну 
сутність. Як ми згадували раніше, одним з векторів 
реалізації реституції у сфері міжнародного права є не 
лише буквальне відновлення порушених прав особи, а 
відтворення ситуації, яка існувала б за умов, якщо про-
типравне діяння не було би скоєне. Більш детально цей 
аспект реституції ми будемо розглядати далі.

Отже, в межах КПК, на наше переконання, зафіксо-
вана можливість добровільного відшкодування збитків, 
проте за цих умов слід цілком погодитись з тим, що 
саме механізм добровільного способу відновлення май-
нових прав потерпілої від кримінального правопору-
шення особи Кримінальним процесуальним кодексом 
не передбачений [6, с. 161]. Не передбачивши у КПК 
механізму добровільного відшкодування шкоди у кри-
мінальному провадженні, законодавець визначив лише 
суб’єктів та часові рамки добровільного відшкодуван-
ня. Так, підозрюваний, обвинувачений, а також за його 
згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має 
право на будь-якій стадії кримінального провадження 
відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіаль-
ній громаді, державі внаслідок кримінального правопо-
рушення. Отже, добровільно відшкодувати заподіяну 
кримінальним правопорушенням шкоду може підозрю-
ваний, обвинувачений і будь-яка фізична чи юридична 
особа за згодою підозрюваного чи обвинуваченого. Зго-
да підозрюваного (обвинуваченого) на відшкодування 
завданої його діянням шкоди як така, що має правове 
значення, має бути в тій чи іншій формі зафіксована 
в матеріалах провадження [5, с. 320].

Окрім добровільного відшкодування збитків, у ме-
жах КПК передбачена позовна конструкція стягнень 
з підозрюваного, обвинуваченого в рахунок відшко-
дування збитків у кримінальному провадженні. Як 
зазначається у ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій 
кримінальним правопорушенням або іншим суспільно 
небезпечним діянням завдано майнової та/або мораль-
ної шкоди, має право під час кримінального проваджен-
ня до початку судового розгляду пред’явити цивільний 
позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізич-
ної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну 
відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрю-
ваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчи-
нила суспільно небезпечне діяння.

Виходячи із зазначеного у цьому положенні та порів-
няно із Кримінально-процесуальним кодексом України 
1960 р., є наявними значні позитивні зрушення у компен-
сації завданих збитків потерпілим шляхом подання ци-
вільного позову у кримінальному провадженні. По-пер-
ше, чинним КПК зменшено термін подання цивільного 
позову порівняно з попереднім кодексом. По-друге, пря-
мо передбачено можливість відшкодування моральної 
шкоди за допомогою цивільного позову (проте тільки для 
фізичних осіб), по-третє, встановлена можливість подан-
ня цивільного позову прокурором тільки з метою захи-
сту інтересів держави. З огляду на це розробники нового 
КПК щодо інституту цивільного позову в кримінальному 
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судочинстві задекларували низку новел, спрямованих на 
вдосконалення названого інституту та приведення його 
у відповідність до визнаних міжнародно-правових норм 
і запозичення більш вдалої практики інших країн конти-
нентальної правової системи [7, с. 416].

Однак, як зазначалося нами раніше, наявна 
у ч. 2 ст. 127 КПК правова конструкція передбачає по-
новлення майнового стану потерпілих осіб, який існу-
вав до вчинення кримінального правопорушення, тобто 
відшкодування прямої шкоди. Проте, як справедливо 
наголошують окремі науковці, в межах кримінального 
провадження підлягає відшкодуванню не тільки пря-
ма шкода, завдана кримінальним правопорушенням, 
а й неодержані доходи, оскільки це випливає із самої 
суті застосування цивільно-правової відповідальності 
у кримінальному процесі [6, с. 164].

Отже, спосіб відшкодування збитків, завданих кри-
мінальним правопорушенням за допомогою цивільного 
позову у кримінальному провадженні, не є досконалим. 
На нашу думку, доцільно розширити коло питань, які 
можуть бути вирішені за допомогою цивільного позо-
ву під час кримінального провадження за рахунок від-
шкодування неодержаних доходів, які не зміг отримати 
потерпілий через вчинення кримінального правопору-
шення. Наприклад, потерпілому мають бути компен-
совані збитки через неможливість працювати з метою 
отримання заробітної платні з причини знаходження 
його на лікарняному внаслідок травми, каліцтва тощо, 
спричиненого підозрюваним, обвинуваченим.

У чинному КПК також міститься положення, за яко-
го шкода, завдана потерпілому внаслідок криміналь-
ного правопорушення, компенсується йому за рахунок 
Державного бюджету України у випадках та в порядку, 
передбачених законом (ч. 3 ст. 127 КПК України). За та-
ких умов, крім прямої шкоди, мають також відшкодову-
ватись витрати на відновлення фізичного здоров’я, які 
вираховуються в грошовому еквіваленті та належать до 
майнової шкоди. Ними є: оцінені в грошовому вигляді 
витрати на відновлення здоров’я потерпілого, а в разі 
його смерті – на поховання й виплати з підтримання ма-
теріального добробуту і виховання непрацездатних чле-
нів сім’ї потерпілого та його неповнолітніх дітей; кош-
ти, витрачені закладом охорони здоров’я на стаціонарне 
лікування особи, потерпілої від злочину [8, с. 144].

При цьому слід зазначити, що умова відшкодування 
шкоди в кримінальному провадженні за рахунок дер-
жавного бюджету передбачена лише щодо потерпілих 
фізичних осіб у випадку, якщо не встановлено особу, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, або якщо вона 
є неплатоспроможною (ст. 1177 ЦК України). Інших 
умов, а також порядку компенсації потерпілому у та-
кий спосіб шкоди, чого вимагає припис ч. 2 ст. 1177 ЦК, 
поки що законом не врегульовано, а тому він ще не за-
стосовується [5, с. 321]. Саме передбачення КПК мож-
ливості відшкодування державою шкоди від криміналь-
ного правопорушення, як видається, є прогресивною, 
проте не достатньою. Так, насамперед необхідно у спе-
ціальному законі визначити види шкоди, які будуть 
відшкодовуватися державою, види кримінальних пра-
вопорушень, за вчинення яких передбачається таке від-
шкодування, кошти, з яких будуть формуватися фонди 
для виплат компенсацій потерпілим тощо. Проте закон 
України, яким би це було передбачено, ще не прийнято, 
внаслідок чого ця норма КПК поки що залишається де-
кларативною [6, с. 163].

Досліджуючи реституцію в кримінальному про-
цесі, Р.В. Корякін наголошує, що реституцію слід 

розмежовувати на кримінально-правову (володіння) 
та кримінально-процесуальну (компенсаційну). Поняття 
кримінально-правової реституції визначається як понов-
лення органом дізнання, слідчим, прокурором і судом ма-
теріального становища потерпілого від злочину шляхом 
повернення на його прохання речових доказів – об’єктів 
злочинного посягання, їх замінників або грошової ком-
пенсації. Своєю чергою дія кримінально-процесуальної 
реституції спрямована на поновлення майнового станови-
ща власника (законного володільця), порушеного внаслі-
док необґрунтованого залучення його майна у сферу кри-
мінального судочинства. Крім повернення такого майна, 
її предмет включає у себе також грошову й натуральну 
компенсацію майна, яке не зберіглося в натурі [9, с. 11].

На наше переконання, подібний, умовний поділ рес-
титуції на два різновиди є цілком слушним та повною 
мірою дозволяє осягнути обсяг та змістовність вказа-
ного правового явища. Зі свого боку, ми вважаємо за 
доцільне змістовно розширити один із запропонованих 
автором різновидів реституції. Так, кримінально-про-
цесуальну реституцію також доцільно сприймати у кон-
тексті правовідносин, які, по-перше, безпосередньо 
пов’язані з фактом вчинення кримінального правопору-
шення, а по-друге, походять від результатів процедури 
кримінального провадження.

Крім запропонованого Р.В. Корякіним процесуаль-
ного елементу у вигляді повернення постраждалій особі 
речових доказів, які були предметами посягання або ви-
плати компенсації за них у межах кримінально-процесу-
альної (компенсаційної) реституції, до цього різновиду 
реституції доцільно також включати й інші елементи. 
Так, вище ми наголошували, що чинною ст. 127 КПК 
передбачена можливість добровільного відшкодування 
(компенсації) шкоди потерпілому, а також здійснення 
цього за допомогою цивільного позову або за рахунок 
Державного бюджету України. На наше переконання, 
такі процесуальні елементи реституції у кримінальному 
провадженні також доцільно включати до змісту кримі-
нально-процесуальної реституції, оскільки передбачені 
в них правові механізми цілком відповідають змістовій 
спрямованості запропонованої автором компенсаційної 
реституції. Крім цього, на наше переконання, компен-
саційна реституція повинна мати більш розширене тлу-
мачення, аніж наявна в теорії кримінального процесу 
схема: підозрюваний, обвинувачений – потерпілий – дер-
жава (посередник). Подібний різновид реституції також 
додатково доцільно сприймати крізь призму правовід-
носин «підозрюваний, обвинувачений – держава». Так, 
під час кримінального провадження держава несе тягар 
процесуальних витрат, які полягають у залученні свідків, 
спеціалістів, перекладачів та експертів (ст. 122 КПК), а 
також витрат, пов’язаних із зберіганням і пересилан-
ням речей і документів (ст. 123 КПК). Ми вважаємо, що 
у разі ухвалення обвинувального вироку суд має стягува-
ти вищевказані витрати з обвинуваченого (засудженого) 
в межах компенсаційної реституції на користь держави. 
З огляду на вищевикладене доцільно доповнити наявне 
в законі формулювання ч. 2 ст. 124 КПК та викласти її 
у такій редакції: «У разі ухвалення обвинувального ви-
року суд стягує з обвинуваченого на користь держави 
документально підтверджені витрати на залучення свід-
ків, спеціалістів, перекладачів та експертів, а також 
витрати пов’язані зі зберіганням і пересиланням речей 
і документів» (курсив наш – Д.П., А.А.).

Висновки. Реституція як правове явище, яке, по-
при його категоріальну невизначеність у межах КПК, 
знайшло своє відображення в змісті низки проце-
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суальних норм. Реституція включає у себе декілька 
правових елементів, які відображають процедурність 
відшкодування збитків постраждалим особам за умов 
добровільності з боку підозрюваного, обвинуваченого 
щодо цього, а також шляхом подання цивільного позо-
ву в кримінальному провадженні або відшкодування 
збитків потерпілим особам за рахунок держави. Рести-

туція являє собою комплексне правове явище, яке по-
єднує у собі як кримінально-правовий, так і криміналь-
но-процесуальний аспекти. Видається, що у сучасних 
умовах кримінально-процесуальний аспект реституції 
має включати у себе, крім відшкодувань потерпілим 
особам, також компенсацію витрат державі, які вона 
понесла під час кримінального провадження.
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on the Issue of deteRMInInG the Content of RestItutIon 
In the CRIMInal pRoCess of uKRaIne

The article is devoted to the definition of restitution within the criminal process of Ukraine. The specifics of fixing 
and reflecting restitution in the norms of the current criminal procedural legislation are considered. Examples of the reflection 
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of restitution within the scope of civil and international law are given separately. The expediency of the expanded 
perception of restitution within the framework of the criminal process with the inclusion of the lost income or profit due 
to the commission of a criminal offense to the list of possible damages is emphasized. Separate attention is focused on 
the conditions of voluntary compensation of damages to suspects, accused within the framework of criminal proceedings. 
Also considered is the construction of a lawsuit for compensation of damages to victims of criminal offenses. Separate 
attention is focused on compensation for damages to victims of criminal offenses at the expense of the state. It is emphasized 
that this element of restitution is currently ineffective. The scientific position regarding the division of restitution within 
the criminal process into criminal-legal and criminal-procedural restitution is supported. The authors’ opinion is expressed 
regarding the expediency of an expanded interpretation of restitution in criminal proceedings, taking into account the state 
as one of the subjects, which also has the right to appropriate compensation from the suspect, the accused for the costs 
incurred in criminal proceedings. It is noted that in the case of a guilty verdict, it is appropriate to impose on the guilty 
person the obligation to reimburse the state’s expenses for the involvement of witnesses, specialists, translators and experts, 
as well as expenses related to the storage and forwarding of things and documents in criminal proceedings.

Key words: restitution, criminal-legal aspect, criminal-procedural aspect, unearned income, refund of expenses to 
the state.
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ПРОБЛЕМи КВАЛІФІКАЦІї НЕЗАКОННОГО НОСІННЯ НОЖА, 
ВиЗНАНОГО ВиСНОВКОМ ЕКСПЕРТА ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ: 

АСПЕКТи ДЕКРиМІНАЛІЗАЦІї

У статті розглядається дві проблеми щодо використання холодної зброї. Перша проблема стосу-
ється питань притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які згідно із ч. 2 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України були затримані правоохоронними органами за носіння ножів без перед-
баченого законом дозволу. Проблема характеризується тим, що для прийняття рішення стосовно 
винуватості обвинуваченого за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України суду не досить тільки 
експертного висновку про те, що ніж належить до холодної зброї. Вказується на неефективність 
презумпції знання законодавства у випадку з притягненням до кримінальної відповідальності за 
ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, адже в Україні відсутній закон, який би чітко визначав 
критерії носіння ножів, що належать до холодної зброї.
Другою проблемою є те, що кримінальне законодавство України не враховує суспільну небезпеку від 
використання ножів, які не підпадають під категорію холодної зброї, адже для протиправного на-
несення тілесних ушкоджень не обов’язково застосовувати ніж, що належить до різновиду холодної 
зброї, у цьому випадку тілесне ушкодження можна нанести навіть кухонним чи канцелярським ножем.
Для розвантаження системи досудового слідства від досить складної процедури притягнення 
особи до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України та для де-
криміналізації ножів пропонуємо вилучити зі складу ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України 
всі види ножів як різновиду холодної зброї. Натомість пропонуємо посилити відповідальність за 
будь-які кримінальні правопорушення, якщо обвинувачений вчинив їх за допомогою ножа, навіть 
такого, який не підпадає під ознаки холодної зброї. Для цього вважаємо за доцільне внести пропо-
зиції у проєкт Закону України «Про право на цивільну зброю» стосовно визнання будь-якого ножа 
холодною зброєю в разі його умисного застосування обвинуваченим для вчинення кримінального 
правопорушення.
Ключові слова: кримінальна відповідальність, Кримінальний кодекс України, холодна зброя, ніж, 
декриміналізація, носіння ножів без передбаченого законом дозволу, обвинувачений, закон.

Постановка проблеми. В Україні постала проблема 
незаконного обігу зброї. Найбільш чуттєво проявилася 
вона саме сьогодні, в умовах широкомасштабного втор-
гнення до нашої країни окупаційних військ Російської 
Федерації. Частково ця проблема викликана також тим, 
що в нашій державі досі відсутній спеціалізований За-
кон України «Про право на цивільну зброю». Якщо, 
за оцінкою Центру безпекових досліджень «СЕНСС», 
у січні – грудні 2020 р. було вчинено 1 600 криміналь-
них правопорушень, які пов’язані з незаконним пово-
дженням зі зброєю, бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами [1], то вже на 15 серпня 2022 р. цей 
показник сягнув утричі більшого значення [2]. Однак 
у дослідженні йтиметься не стільки про суспільну не-
безпеку незаконного поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами, скільки про 
необхідність часткової декриміналізації в зазначеному 
контексті холодної зброї.

На сьогодні питання легалізації різних видів зброї 
в Україні є лише у вигляді законопроєктів [3, с. 133]. За 
даними Міністерства внутрішніх справ України та Мі-
ністерства цифрової трансформації України, 60% дієз-
датного населення України підтримує дозвіл на вільне 
носіння певних видів зброї цивільними особами. До 
речі, напередодні повномасштабного вторгнення Ро-
сійської Федерації в Україну парламентарі в першому 
читанні підтримали законопроєкт про обіг зброї. За 
необхідність ухвалення документа висловилося навіть 
Міністерство оборони України та Президент України. 
Проте нині Україна залишається фактично єдиною єв-
ропейською державою, у якій відсутній закон про право 
на цивільну зброю, а отже, зазначена сфера обігу зброї 
все ще регулюється Інструкцією про порядок виготов-
лення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та ви-
користання вогнепальної, пневматичної, холодної і охо-
лощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва  
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для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи ана-
логічними за своїми властивостями метальними снаря-
дами несмертельної дії, та патронів до них, а також бо-
єприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових 
матеріалів, яка затверджена Наказом Міністерства вну-
трішніх справ України від 21 серпня 1998 р. № 622 [4]. 
При цьому варто зазначити, що на сьогодні кількість 
зареєстрованих власників вогнепальної зброї в Украї-
ні становить близько 700 тисяч осіб, а загальний масив 
різної зброї на руках українців – приблизно 1 мільйон 
227 тисяч одиниць. Вважається, що з початком широко-
масштабного вторгнення Російської Федерації в Укра-
їну ця кількість нелегальної зброї зросла в рази, адже 
українці отримали на руки тисячі одиниць зброї насам-
перед для самозахисту від ворога [5]. Отже, з вищеза-
значеного вбачається проблема неконтрольованого по-
водження зі зброєю в Україні, що стосується, зокрема, 
і питання обігу холодної зброї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У проце-
сі розгляду ступеня розробленості теми щодо проблем 
правового врегулювання процедури декриміналізації 
холодної зброї варто зазначити, що в цьому контек-
сті увага правників прикута здебільшого до правово-
го аналізу в межах ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу 
України. Проте питанням відшукання правових шля-
хів щодо декриміналізації хоча би частини холодної 
зброї увага приділялася поверхово, переважно в кон-
тексті дискусійного обговорення. Загалом проблеми 
кримінально-правового аспекту обігу холодної зброї 
в Україні розглядали такі вчені-правники та фахівці 
з практичної діяльності, як Л.Л. Лазебний [6], Л.П. За-
глада [7], І.В. Шило, Ю.В. Волошина [8, с. 368–369], 
М.М. Майстренко, [9], А.І. Турій [10], О.З. Мармура, 
Є.О. Письменський, А.Б. Ткачик [11, с. 18], К.В. Бонда-
рева [12, с. 111], О.В. Антонюк [13, с. 147], А.С. Паши-
єва [14, с. 16], О.Л. Хрістов, Р.С. Негрієнко [15, с. 146–
148], А.С. Голоколосова [16, с. 97–101], І.В. Загородній 
[17, с. 130–133], О.Л. Кобилянський [18] та інші.

Метою статті є визначення низки проблем стосов-
но притягнення до кримінальної відповідальності за 
ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України осіб, щодо 
яких висуваються обвинувачення стосовно носіння 
ножів без передбаченого законом дозволу, а також об-
ґрунтування та внесення пропозицій до проєкту Закону 
України «Про право на цивільну зброю» в частині де-
криміналізації ножів.

Виклад основного матеріалу. Під час попередніх 
досліджень, у яких було визначено фактичні критерії 
декриміналізації ножів як різновиду холодної зброї 
[19, с. 134], правові, спеціальні та моральні підстави 
декриміналізації ножів як різновиду холодної зброї 
[20, с. 389], кримінально-правовий аспект декриміна-
лізації ножів як різновиду холодної зброї [21, с. 136], 
ми досить докладно аргументували свої висновки щодо 
висловлених міркувань. Однак при цьому ми, посила-
ючись на методику криміналістичного дослідження хо-
лодної зброї та конструктивно схожих із нею виробів 
[22], зверталися до висновку експерта як до спеціально-
го критерію визнання ножа холодною зброєю. Водночас 
ми зазначали, що висновок експерта стосовно визнання 
ножа холодною зброєю є доказом у суді, тобто вказує на 
те, що обвинувачений вчинив кримінальне правопору-
шення, передбачене ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу 
України. Із цього постало запитання: чи досить суду для 
винесення обвинувального вироку за ч. 2 ст. 263 Кри-
мінального кодексу України тільки висновку експерта? 
Особливо слушним таке запитання є тоді, коли обвину-

вачений, наприклад, заперечує факт обізнаності в тому, 
що ніж, який він носив при собі, є холодною зброєю.

Намагаючись розібратися в цьому питанні, 
звернемося до презумпції знання законодавства 
(ч. 2 ст. 68 Конституції України), що зобов’язує всіх зна-
ти закони та дотримуватися їх, а саме наголошується на 
загальновідомій формулі «незнання законів не звільняє 
від юридичної відповідальності». Водночас, згідно із 
ч. 3 ст. 57 Конституції України, презумпція знання за-
конодавства поширюється тільки на закони та інші нор-
мативно-правові акти, які доведені до відома населення 
в порядку, встановленому законом. Отже, із зазначеного 
постає, що основна умова обов’язку знати закон – це 
факт офіційного оприлюднення закону в офіційних дру-
кованих виданнях [23]. Однак у випадку, що розгляда-
ється нами, таким документом, який містить критерії 
визначення ножа холодною зброєю, є тільки Методика 
криміналістичного дослідження холодної зброї та кон-
структивно схожих з нею виробів [22]. Ані в диспозиції 
Кримінального кодексу України, ані в якомусь іншому 
законі України не міститься критеріїв віднесення ножа 
до холодної зброї. Отже, на сьогодні в Україні будь-яко-
го іншого нормативно-правового акта, а тим паче за-
кону (що, до речі, є необхідною умовою притягнення 
до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України), який регулював би порядок 
носіння громадянами України ножів, немає.

На підтвердження зазначеного наведемо думку ад-
вокатки Л.П. Заглади щодо цього питання, яка у процесі 
аналізу ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України та-
кож наголошує на тому, що в Україні досі немає закону, 
який би чітко декларував форму та зміст дозволу, зокре-
ма, на носіння ножів, які можуть бути визнані холодною 
зброєю. Отже, на переконання фахівчині, якщо немає 
такого закону, то в діях осіб, щодо яких були розпочаті 
кримінальні провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального 
кодексу України, завжди буде відсутній кримінальний 
складник, а саме подія кримінального правопорушення. 
І все через те, що на суді державний обвинувач не у змо-
зі навести саме той закон, порушення якого є підставою 
для визнання особи винуватою за ч. 2 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України. До того ж, як справедливо 
зазначає адвокатка, завдяки чинній засаді презумпції 
невинуватості особа не зобов’язана доводити свою 
невинуватість. Отже, якщо обвинувачений на суді за-
явить, що він не знав і не міг знати, що ніж, з яким його 
було затримано правоохоронними органами, є холод-
ною зброєю, то суд негайно повинен виправдати обви-
нуваченого за відсутності події злочину [7].

З такою думкою Л.П. Заглади неможливо не пого-
дитися, адже державні органи повинні діяти згідно зі 
ст. 19 Конституції України, у якій чітко зазначено, що 
правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, від-
повідно до яких ніхто не може бути примушений робити 
те, що не передбачено законодавством, а органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
і законами України. Те саме зазначено в ч. 1 ст. 9 Кри-
мінального процесуального кодексу України, а саме: 
під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, 
прокурор, керівник органу досудового розслідування, 
слідчий, інші службові особи органів державної влади 
зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конститу-
ції України, кримінального процесуального законодав-
ства, міжнародних договорів, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України, вимог інших 
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актів законодавства. До того ж згідно із засадою вер-
ховенства права (ст. 8 Кримінального процесуального 
кодексу України) людина, її права й свободи визнаються 
найвищими цінностями та визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави.

Однак нині більш детально розглянемо проблему 
обвинувачення за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу 
України на підставі висновку експерта. На нашу думку, 
висновок експерта стосовно визнання ножа холодною 
зброєю може бути доказом у суді тільки в тому разі, 
коли обвинувачений визнає свою вину. Тобто обвинува-
чений на суді прямо заявить, що він знав про те, що ніж, 
який він незаконно носив при собі, є холодною збро-
єю, і носив він цей ніж саме як зброю, для можливого 
нанесення комусь тілесних ушкоджень, наприклад для 
самооборони. Інакше, коли є відомості, що обвинуваче-
ний не усвідомлював, що ніж, з яким його було затрима-
но правоохоронними органами, належить до холодної 
зброї, або до суду не надано стороною обвинувачення 
докази про те, що обвинувачений усвідомлював, що 
ніж є холодною зброєю, судом має бути винесений ви-
правдувальний вирок на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримі-
нального процесуального кодексу України або закрито 
кримінальне провадження у зв’язку з невстановленням 
достатності доказів для доведення винуватості особи 
в суді та вичерпаності можливостей їх отримати. Таким 
чином, висновок експерта може тільки констатувати 
для суду той факт, що ніж належить до холодної зброї. 
Отже, усе, що може вчинити в цьому випадку суд, – це 
постановою вилучити зазначений ніж як предмет, що 
заборонений у загальному обігу. При цьому виникає за-
питання: чи знає закон обвинувачений?

Однак тут виникає нова проблема: якщо керуватися 
положенням про те, що незнання закону не звільняє від 
кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 68 Конституції 
України), а Методика криміналістичного дослідження 
холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів 
[22] усе-таки наявна у вільному доступі для ознайом-
лення (є актом правотворчості) і не містить грифу таєм-
ності, то суд може констатувати, що обвинувачений міг 
бути обізнаним із зазначеною методикою, і формально 
суд буде правий. Проте диспозиція ч. 2 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України чітко вказує на наявність 
складу кримінального правопорушення саме тоді, коли 
носіння холодної зброї не передбачене саме законом, а 
не методикою, інструкцією, наказом Міністерства вну-
трішніх справ України чи іншими документами. Отже, 
Методика криміналістичного дослідження холодної 
зброї та конструктивно схожих з нею виробів [22], хоч 
і є нормативно-правовим актом, по-перше, не є законом 
(адже це підзаконний акт), а по-друге, за своїм при-
писом розрахована саме на осіб, які згідно із Законом 
України «Про судову експертизу» мають право прово-
дити судово-експертну діяльність, тобто криміналіс-
тичне дослідження холодної зброї (може бути прирів-
няна до акта з грифом «для службового користування», 
а тому не публікуватися у відкритих джерелах для ши-
рокого кола читачів).

Якщо сказати точніше, Методика криміналістичного 
дослідження холодної зброї та конструктивно схожих 
з нею виробів розрахована на осіб, які мають спеціаль-
ні знання в галузі визначення ножів холодною зброєю 
(у формулюванні ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судо-

ву експертизу» – експертів), яких пересічні громадяни 
України, звісно, не мають. Тому встановити те, чи є, на-
приклад, ніж холодною зброєю, здатний тільки експерт. 
До речі, у крамницях України, що працюють у режимі 
онлайн, а також у роздрібній торгівлі дуже багато пропо-
зицій стосовно придбання ножів, і багато з таких ножів 
за зовнішнім виглядом схожі на холодну зброю. Окрім 
того, досить часто особа, яка придбає такий ніж, разом із 
покупкою отримує від продавця папірець, на якому напи-
сано, що цей ніж не є холодною зброєю. У такому випад-
ку особа, яка придбала цей ніж, має повне право заявляти 
на суді, що вона не знала та навіть не могла знати, що той 
ніж, який вона придбала, є холодною зброєю.

Однак проблематично буде притягти особу до кримі-
нальної відповідальності за ч. 2 ст. 263 Кримінального 
кодексу України навіть у тому випадку, коли обвинува-
чений заявить, що він знав, що ніж, з яким його затрима-
ли, є холодною зброєю, адже, щоб визнати особу обви-
нуваченою за вищезазначеною нормою Кримінального 
кодексу України, суду необхідно мати чітке внутрішнє 
переконання, що обвинувачений справді усвідомлював 
факт незаконного носіння саме холодної зброї. Тому на 
етапі судового слідства суд повинен усебічно та об’єк-
тивно дослідити докази, на які посилається сторона об-
винувачення, стосовно того, що обвинувачений начебто 
знав, що ніж є холодною зброєю. Для цього потрібно 
ознайомитися з показаннями самого обвинуваченого, 
показаннями свідків, документами (результатами відео- 
чи аудіозаписів тощо).

Проте, незважаючи на наявність ч. 2 ст. 263 Кри-
мінального кодексу України, сам факт носіння ножа, 
який може виявитися холодною зброєю, не зменшує 
суспільну небезпеку особи, яка носить при собі, напри-
клад, не кинджал чи фінський ніж, а, скажімо, звичай-
ний кухонний ніж із метою нанесення комусь тілесного 
ушкодження. Однак при цьому чомусь вважається, що 
кухонним ножем не можна завдати тілесних ушкоджень 
іншій особі або застосувати його для вчинення будь-яко-
го іншого насильницького чи корисливо-насильницько-
го кримінального правопорушення. Виходить, що той, 
хто носить кинджал, буде притягнутий до кримінальної 
відповідальності, а той, хто носить кухонний ніж, – ні? 
Проте здатність наносити тілесні ушкодження людині 
і в кинджала, і в кухонного ножа майже однакова.

Висновки. Унаслідок проведеного аналізу можемо 
зазначити, що з метою, по-перше, фактично розванта-
жити систему досудового слідства від досить складної 
процедури притягнення особи до кримінальної відпові-
дальності за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, 
а по-друге, здійснити акт декриміналізації вважаємо за 
доцільне вилучити зі складу ч. 2 ст. 263 Кримінального 
кодексу України всі види ножів як різновиду холодної 
зброї. Натомість пропонуємо посилити кримінальну 
відповідальність осіб за будь-які кримінальні правопо-
рушення, якщо обвинувачений вчинив їх за допомогою 
будь-якого ножа, навіть кухонного чи канцелярського, 
адже ніж, як річ багатофункціональна, здатний однако-
во наносити тілесні ушкодження. Тому вважаємо за до-
цільне внести відповідні пропозиції до проєкту Закону 
України «Про право на цивільну зброю» щодо того, що 
будь-який ніж буде вважатися холодною зброєю в разі 
його умисного застосування для вчинення криміналь-
ного правопорушення.
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pRoBleMs of the QualIfICatIon of IlleGal CaRRyInG of a KnIfe, 
ReCoGnIZed By the opInIon of an eXpeRt WIth a Cold Weapon: 

aspeCts of deCRIMInalIZatIon

The article examines two problems with the use of cold weapons. The first problem concerns the issue of bringing to 
criminal responsibility persons who, according to part 2 of art. 263 of the Criminal Code of Ukraine were detained by law 
enforcement agencies for carrying knives without the permission required by law. The problem is characterized by the fact 
that in order to make a decision regarding the guilt of the accused under part 2 of art. 263 of the Criminal Code of Ukraine, 
only an expert opinion that a knife belongs to a cold weapon is not enough for the court. It is pointed out the ineffectiveness 
of the presumption of knowledge of the legislation in the case of bringing to criminal responsibility under part 2 of art. 
263 of the Criminal Code of Ukraine, because there is no law in Ukraine that would clearly define the criteria for carrying 
knives that belong to cold weapons.

The second problem is that the criminal legislation of Ukraine does not take into account the public danger from the use 
of knives that do not fall under the category of edged weapons, because it is not necessary to use a knife that belongs to 
the type of edged weapon for the unlawful infliction of bodily harm, in this case bodily harm can be applied even with 
a kitchen or clerical knife.
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In order to relieve the system of pre-trial investigation due to the rather complicated procedure of bringing a person to 
criminal responsibility under part 2 of art. 263 of the Criminal Code of Ukraine and in order to decriminalize knives, we 
propose to remove part 2 of art. 263 of the Criminal Code of Ukraine all types of knives as a type of cold weapon. Instead, 
we propose to increase the liability for any criminal offenses if the accused committed them with a knife, even one that 
does not fall under the characteristics of a cold weapon. For this purpose, we consider it expedient to include proposals in 
the draft Law of Ukraine “On the Right to Civil Weapons” regarding the recognition of any knife as a cold weapon in case 
of its intentional use by the accused to commit a criminal offense.

Key words: criminal liability, Criminal Code of Ukraine, cold weapon, knife, decriminalization, carrying knives without 
the permission prescribed by law, accused, law.
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У статті проаналізовано різницю між розірванням дипломатичних та консульських відносин, нада-
но правову оцінку даним явищам. Розглянуто особливості забезпечення консульського захисту прав 
українських громадян в Росії. Виявлено чіткі розмежування розуміння функцій консульських установ 
та які послуги вони надають закордоном. Наведено приклади призупинення консульських відносин 
за участі інших країн. Акцентовано увагу на ігноруванні Росією норм міжнародного права та пере-
шкоджанні отримання необхідної консульсько-правової допомоги українським громадянам. Запро-
поновано взаємодіяти з омбудсменом Російської Федерації та громадськими правозахисними орга-
нізаціями на території Росії, аби покращити захист законних прав та інтересів громадян України.
Ключові слова: консульський захист, дипломатичні та консульські відносини, захист прав, війна, 
консульсько-правова допомога.

Постановка проблеми. У зв’язку з посиленням ро-
сійської агресії проти України, що, зокрема, призвело 
до суттєвого обмеження можливостей надання кон-
сульської допомоги на території Російської Федерації, 
Міністерство закордонних справ України постійно ре-
комендує громадянам України утримуватися від еваку-
ації до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій 
країні, негайно залишати її територію. Зауважимо, що 
багато українців нехтують цими рекомендаціями і, від-
повідно, значно ускладнюють забезпечення належного 
захисту своїх прав в Російській Федерації. 

І на даний момент за офіційними даними майже 
11 мільйонів українських громадян опинилися в Росії 
на момент повномасштабного вторгнення [1], понад 
1 мільйон українських громадян було незаконно виве-
зено на її територію, з них понад 200 тисяч – це діти [2].

Саме 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипло-
матичні відносини з агресором і постало питання, яким 
чином будуть забезпечуватимуться права цивільних 
осіб – іноземців у країні, з якою розривають диплома-
тичні відносини та як отримати консульську допомогу 
українцям у Російській Федерації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошук 
шляхів удосконалення теоретичних підходів до визна-
чення поняття дипломатичного та консульського за-
хисту в міжнародному праві був предметом активних 
дискусій вітчизняних учених, зокрема М.О. Вернигора, 
Д.С. Гвоздецького, Г. Задорожньої, О.П. Кулик. Значна 
увага приділялася аналізу практичних аспектів консуль-

ського захисту громадян ЄС в третіх країнах такими 
вченими, як С. Кадельбах, М. Барньєр, К.К. Сандров-
ським, В.М. Репецьким тощо. Проте аналізу специфіки 
консульського захисту українських громадян, які пере-
бувають в Російській Федерації внаслідок нападу ос-
танньої, не приділено достатньої уваги, що і зумовило 
обрання даної теми для подальшого дослідження.

Метою цієї статті є наукове дослідження та об-
ґрунтування різниці між розірванням дипломатичних 
та консульських відносин, забезпечення захисту прав 
українських громадян в Росії.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна практика 
припинення дипломатичних відносин свідчить, що рішен-
ня про розірвання цих відносин зазвичай є наслідком:

− порушення державою міжнародно-правових зо-
бов’язань;

− вчинення недружніх дій;
− початку збройного конфлікту тощо.
Рішення про розірвання дипломатичних відносин 

здійснюється шляхом офіційної заяви або видання спе-
ціального нормативного акта вищих органів державної 
влади країни. 

Так, 24 лютого 2022 року Міністерство закордонних 
справ України оприлюднило офіційну заяву про розрив 
дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Таке 
рішення ухвалили після того, як Росія визнала незалеж-
ність самопроголошених ДНР і ЛНР, почала збройне 
вторгнення в Україну та захоплення силою української 
території та встановлення окупаційного контролю [3]. 

аКТуальні пиТання правовоГо реГулювання 
суспільних віДносин в умовах воєнноГо сТану
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Адже російська наступальна операція є нападом на 
суверенітет та територіальну цілісність України, гру-
бим порушенням Статуту ООН та основоположних 
норм і принципів міжнародного права. «Україна заявляє 
про розрив дипломатичних відносин з Росією без роз-
риву консульських відносин відповідно до статті 2 Ві-
денської конвенції про консульські зносини 1963 року. 
Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси 
українців в Росії, у тому числі українських політичних 
в’язнів», – додало відомство [4].

Це означає, що в разі розриву відносин обидві сто-
рони залишаються без двостороннього спілкування 
в дипломатичній площині, а українські та російські ди-
пломати припиняють свою діяльність. 

Надалі дипломатичні відносини між країнами відбу-
ваються за посередництва третіх країн. Кожна держава 
повинна забезпечити безперешкодний і безпечний виїзд 
зі своєї території дипломатів посольств і членів їхніх сі-
мей, а також інших осіб, які користуються відповідним 
імунітетом. Існує також зобов’язання в разі збройного 
конфлікту забезпечити охорону дипломатичних уста-
нов, збереження майна та архівів.

Відповідно, Міністерство закордонних справ Украї-
ни також відкликало до Києва тимчасового повіреного 
у справах України в Російській Федерації Василя Поко-
тила для проведення консультацій і розпочало евакуа-
цію українського посольства в Москві.

Консульські установи України на території РФ нара-
зі продовжують працювати у штатному режимі.

Із точки зору міжнародного права розірвання дипло-
матичних відносин може відбутися без припинення кон-
сульських. Це також не скасовує автоматично дію між-
народних договорів, укладених між цими державами. 
Стаття 63 Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 року визначає: «Розрив дипломатичних 
або консульських відносин між учасниками договору 
не впливає на правові відносини, встановлені між ними 
договором, за винятком випадків, коли наявність ди-
пломатичних або консульських відносин потрібна для 
виконання договору».

Водночас відповідно до статті 74 Конвенції: «Розрив 
або відсутність дипломатичних або консульських відно-
син між двома чи кількома державами не перешкоджає 
укладенню договорів між цими державами. Укладення 
договору саме собою не впливає на стан у галузі дипло-
матичних або консульських відносин» [5].

Розглядаючи питання правового захисту осіб на те-
риторії держави-агресора, слід звернути увагу на те, що 
Україна розірвала дипломатичні відносини, не розрива-
ючи консульських відносин, відповідно до статті 2 Ві-
денської конвенції про консульські зносини 1963 року. 
Це означає, що на території Росії мають право залиша-
тися українські консульства, які займатимуться вико-
нанням повноважень, передбачених їх функціоналом.

Але якщо йдеться про призупинення консульських 
відносин, українські питання торкнуться країни, обра-
ної посередником двосторонніх відносин. 

У світі існує відпрацьована правова схема таких від-
носин. У 2008 році Грузія і Росія домовилися зі Швей-
царією виступити посередником. Відповідний росій-
ський дипломатичний відділ функціонує в посольстві 
Швейцарії в Грузії, і навпаки, в посольстві в Москві 
є грузинський. Швейцарія також є посередником між 
США та Іраном і, відповідно, має відділ представни-
цтва цих держав у Тегерані та Вашингтоні.

Старішим прикладом є ситуація, коли після розірван-
ня дипломатичних відносин між Ісландією та Великою 

Британією в 1976 р. захист інтересів Великої Британії 
(та її громадян) на території Ісландії забезпечував ство-
рений підрозділ з питань інтересів Великої Британії 
в структурі посольства Франції в Рейк’явіку [4].

А ось і найсвіжіший приклад. Марокко та Алжир – 
дві сусідні держави на півночі Африки зі складною іс-
торією відносин, досвідом воєн одна з одною, але зі 
значними міжособистісними контактами. Минулого 
року Алжир звинуватив марокканську владу в піджив-
ленні терористичних і сепаратистських угруповань і гі-
бридних атаках з метою відірвати від Алжиру один із 
ключових індустріальних регіонів. 

Як наслідок, Алжир оголосив про припинен-
ня дипломатичних відносин. Це сталося вдруге 
в історії цих держав, вперше вони розірвали відносини  
в 1976–1988 роках, тобто вже знали, як це працює, і ро-
зуміли, що так буде надовго. 

До припинення відносин існувало посольство разом 
із консульством у столиці плюс два консульства Алжи-
ру в Марокко, а також посольство Марокко з консуль-
ством у столиці Алжиру плюс ще два консульства в мі-
стах Алжиру. Після розірвання в кожній державі було 
по три консульські установи [6].

Тобто робота консулів (і їхня допомога громадянам) 
жодним чином не постраждала. Вони навіть залишилися 
в одному приміщенні. І жодних об’єктивних перешкод для 
продовження роботи українських консульств після рішен-
ня Києва про розірвання дипломатичних відносин немає.

Виникає цілком логічне запитання, чому тоді Росія 
не закриває українські консульства. А тому що у між-
народних відносинах все відбувається за принципом 
взаємності.

Закриття країною-агресором будь-якого українсько-
го консульства призведе до закриття Україною одного 
з російських консульств, які зараз здійснюють діяль-
ність у Львові, Одесі та Харкові. Але вони ще потрібні 
Росії. І захистити своїх простих громадян, які опинили-
ся в Україні і потрапили в біду. І для супроводу «важ-
ких громадян», наприклад, представників спецслужб, 
які іноді потрапляють сюди і користуються імунітетом 
російського дипломатичного транспорту тощо. 

Ще варто наголосити, що основними актами, що ви-
значають правові основи забезпечення права громадян 
України на захист своїх законних інтересів, у тому числі 
за кордоном, є Конституція України, Закон України «Про 
звернення громадян», Консульський статут України. Прак-
тична реалізація консульського захисту прав і законних ін-
тересів громадян України за кордоном полягає в такому:

− виявлення випадків порушення прав і законних 
інтересів юридичних і фізичних осіб України за кордо-
ном і в разі підтвердження таких фактів вжиття захо-
дів щодо відновлення таких прав та інтересів шляхом 
застосування правових механізмів, передбачених зако-
нодавством іноземної держави, двосторонні та багато-
сторонні договори України та іноземних держав, між-
народно-правові прецеденти та звичаї;

− недопущення будь-якої дискримінації фізичних 
та юридичних осіб України за кордоном порівняно 
з громадянами країни перебування;

− надання допомоги, консультативної та методич-
ної допомоги фізичним та юридичним особам України 
за кордоном в отриманні інформації про особливості 
законодавства іншої країни, у реалізації права наших 
співвітчизників на звернення до компетентних органів 
країни перебування;

− вжиття заходів у випадках затримання чи ареш-
ту громадян України з метою забезпечення неупере-
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дженого розгляду їх справ компетентними та судови-
ми органами країни перебування, надання необхідних 
консультацій, спостереження за судовими засіданнями, 
перевірка умов тримання громадян під вартою України 
в місцях позбавлення волі та чи мають вони скарги на 
умови тримання, можливість користуватися належним 
кваліфікованим правовим захистом тощо;

− вжиття в межах компетенції заходів щодо вста-
новлення місцезнаходження громадян України за кор-
доном;

− співпраця з міжнародними та громадськими орга-
нізаціями та благодійними фондами з метою вирішення 
питання повернення в Україну наших співвітчизників, 
які опинилися у скрутному становищі за кордоном;

− поширення інформації, спрямованої на підвищен-
ня рівня знань про міграційне та трудове законодавство 
конкретної іноземної держави, дії в типових проблем-
них ситуаціях [7]. 

У всіх зазначених ситуаціях громадянам України ре-
комендується звертатися з письмовою заявою на пошто-
ву або електронну адресу дипломатичного представни-
цтва чи консульської установи України у відповідній 
іноземній державі. Тобто, на жаль, ще і в інформаційно-
му просторі існує дезінформація, що питанням обслу-
говування українців закордоном, зокрема в Росії, може 
займатися тільки дипломатичне представництво, і тим 
самим нівелюються зусилля представників консуль-
ських установ.

У Росії є п’ять консульських установ, які допома-
гають українцям: відділ при посольстві в Москві, ген-
консульства в Ростові-на-Дону та Санкт-Петербурзі,  
а також консульства в Новосибірську та Єкатеринбурзі. 

Вони допомагають політв’язням, бранцям Кремля,  
а також звичайним громадянам, яким необхідно отри-
мати паспорт, інші документи, довідки тощо. 

Також українські дипломати зазначили, що в разі 
необхідності термінової консульської допомоги грома-
дянам України, які перебувають на території Росії, слід 
звертатися на гарячу лінію МЗС.

Таким чином, можна говорити про те, що інстру-
менти забезпечення захисту інтересів фізичних та юри-
дичних осіб залишаться в будь-якому випадку, але об-
ставини можуть бути ускладнені відповідними діями 
російської сторони.

Зокрема, Міністерство закордонних справ України 
висловило Росії категоричний протест через відмову 

представникам Генерального консульства України в Ро-
стові-на-Дону відвідати громадян України Руслана Зей-
тулаєва, Нурі Прімова, Рустема Ваітова і Ферата Сай-
фуллаєва, які були незаконно затримані в окупованому 
Криму та переведені для утримання на територію РФ. 
Рішення Північно-Кавказького окружного військового 
суду суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням 
Росії, взятим нею в рамках Консульської конвенції між 
Україною та Росією від 15.01.1993 року. Відповідно до 
якої громадяни мають право на безперешкодні відносини 
із представником своєї держави для отримання необхід-
ної консульсько-правової допомоги, а консульські поса-
дові особи – на перевірку належних умов перебування 
співвітчизників в місцях їх тримання під вартою [8].

Тобто, як ми бачимо, відбуваються навмисні дії 
з боку Росії, аби перешкодити встановити консульський 
контакт України зі своїми громадянами, і ми розціню-
ємо це не тільки як грубе порушення їхніх законних 
прав, але і також як намагання Росії приховувати від 
світу очевидні сфабриковані кримінальні справи.

Висновки. Про впевненість у дієвому захисті 
українських громадян сьогодні не йдеться. Зокрема, 
якщо говорити про незаконно вивезених із тимчасо-
во захоплених російською армією українських міст  
та сіл та про тих, що опинилися на російській терито-
рії без документів. Єдиного дієвого механізму спри-
яння консульському захисту українців в Росії також  
не розроблено. 

Ми вважаємо на сьогодні найдієвішим варіантом 
хоча б «лайт»-версії співпраці щодо захисту наших 
співвітчизників, а саме налагодження роботи з омбуд-
сменом Російської Федерації Тетяною Москальковою 
та громадськими правозахисними організаціями на те-
риторії Росії. 

Також важливо під егідою Міністерства закордон-
них справ України запустити соціальні кампанії через 
засоби масової інформації, особливо через соцмережі. 
Крім того, вважаємо за доцільне, крім гарячих ліній 
Міністерства закордонних справ України, створити 
чат-боти в телеграм каналі для інформування громадян 
України щодо умов перебування в Росії та захисту своїх 
прав та інтересів із зазначеними контактами правоза-
хисних організацій чи конкретних адвокатів. На жаль, 
як показує сьогоднішня ситуація, ні міжнародне право, 
ні санкції, ні дипломатія не є для Росії стримувальним 
чинником.
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featuRes of the ConsulaR pRoteCtIon of uKRaInIans stayInG 
In the RussIan fedeRatIon duRInG the peRIod of WaR

The article analyzes the difference between the termination of diplomatic and consular relations, provides a legal 
assessment of these phenomena. The peculiarities of ensuring consular protection of the rights of Ukrainian citizens in 
Russia are considered. Clear differences in the understanding of the functions of consular institutions and what services 
they provide abroad have been revealed. Thus, on February 24, 2022, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine published 
an official statement on the severance of diplomatic relations with the Russian Federation. This decision was made 
after Russia recognized the independence of the self-proclaimed DPR and LPR, launched an armed invasion of Ukraine 
and seized Ukrainian territory by force and established occupation control.

After all, the Russian offensive operation is an attack on the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, a gross 
violation of the UN Charter and the fundamental norms and principles of international law. “Ukraine announces 
the severance of diplomatic relations with Russia without severing consular relations, in accordance with Article 
2 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. We will continue to protect the rights and interests of Ukrainians 
in Russia, including Ukrainian political prisoners”, added the agency.

This means that in the event of a break in relations, both parties remain without bilateral communication in the diplomatic 
sphere, and Ukrainian and Russian diplomats cease their activities.

In the future, diplomatic relations between countries take place through the mediation of third countries. Each state 
must ensure the unhindered and safe departure from its territory of diplomats of embassies and members of their families, 
as well as other persons enjoying the relevant immunity. There is also an obligation in the event of an armed conflict to 
ensure the protection of diplomatic institutions, the preservation of property and archives.

Consular offices of Ukraine on the territory of the Russian Federation currently continue to work as usual.
Examples of suspension of consular relations with the participation of other countries are given. Attention is focused 

on Russia’s disregard of the norms of international law and the obstruction of obtaining the necessary consular and legal 
assistance to Ukrainian citizens. It is proposed to cooperate with the Ombudsman of the Russian Federation and public 
human rights organizations on the territory of Russia in order to improve the protection of the legal rights and interests 
of Ukrainian citizens.

Key words: consular protection, diplomatic and consular relations, protection of rights, war, consular legal assistance.
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ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛьНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛьНОї ПОЛІЦІї 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті проаналізовано стан законодавства, що визначає особливості діяльності органів На-
ціональної поліції України в умовах воєнного стану. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконален-
ня правової основи діяльності органів Національної поліції під час дії воєнного стану. Зокрема, 
запропоновано закріпити у Законі України «Про Національну поліцію» перелік конкретизованих 
повноважень поліції у сфері забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
Ключові слова: Національна поліція України, воєнний стан, заходи правового режиму  
воєнного стану.

Постановка проблеми. Із введенням в Україні воєн-
ного стану постала необхідність коригування норматив-
но-правової бази діяльності різних органів державної 
влади, що беруть участь у запровадженні та забезпечен-
ні заходів правового режиму воєнного стану. Зазначене 
стосується й органів Національної поліції, яким нале-
жить важлива роль у реагуванні на загрози, пов’язані 
із збройною агресією проти України. Зважаючи на це, 
15 березня 2022 р. прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до законів України «Про Національну по-
ліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної 
поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, 
у тому числі під час дії режиму воєнного стану» (далі – 
Закон № 2123-IX) [1]. Низку положень, що регламен-
тують окремі аспекти діяльності Національної поліції 
в умовах воєнного стану, також закріплено у підзакон-
них нормативно-правових актах. Разом sз тим на сьо-
годні правова основа діяльності органів Національної 
поліції в умовах воєнного стану не позбавлена внутріш-
ніх неузгодженостей, нечітких формулювань та інших 
недоліків, що потребують усунення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
питання, що стосуються правового регулювання діяль-
ності органів Національної поліції в умовах воєнного 
стану, раніше висвітлювалися у наукових публікаціях. 
Зокрема, до набрання чинності Законом України «Про 
Національну поліцію» М.В. Ковалів та В.О. Іваха роз-
глядали особливості організації діяльності органів 
внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку 
в умовах воєнного стану [2]. Згодом Т.П. Мінка оха-
рактеризувала завдання і принципи діяльності органів 
Національної поліції у рамках забезпечення правового 
режиму воєнного стану [3]. В опублікованій нещодав-
но статті В.М. Ковбаси, Р.В. Куська і Т.В. Дрозд пред-
ставлено аналіз законодавчих змін щодо надання На-
ціональній поліції додаткових повноважень у період 
дії воєнного стану [4]. Також слід відзначити статтю 
В.М. Синенького, у якій акцентовано увагу на регла-
ментації застосування поліцейськими підручних засо-
бів в стані необхідної оборони або крайньої необхід-
ності в умовах воєнного стану [5]. При цьому наукові 

публікації згаданих вище авторів не вичерпують всього 
кола проблемних питань формування правової основи 
діяльності органів Національної поліції під час воєн-
ного стану. Одне з таких питань полягає у недостатній 
конкретизації на рівні Закону України «Про Національ-
ну поліцію» повноважень органів Національної поліції 
щодо забезпечення та здійснення заходів правового ре-
жиму воєнного стану.

Наведене вище вказує на актуальність теми цієї статті.
Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо 

удосконалення правової основи діяльності органів На-
ціональної поліції в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Необхідність унор-
мування особливостей діяльності органів Національної 
поліції в умовах воєнного стану обумовила внесення 
до Закону України «Про Національну поліцію» низки 
спеціальних положень, зорієнтованих на період дії за-
значеного правового режиму [6; 1]. Зокрема, установ-
лено, що під час дії воєнного стану поліція діє згідно 
із призначенням та специфікою діяльності з урахуван-
ням тих обмежень прав і свобод громадян, а також прав 
і законних інтересів юридичних осіб, що визначаються 
відповідно до Конституції України та Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». Водночас серед 
законодавчих змін слід відзначити:

1) закріплення можливості виконання поліцейськими 
службових обов’язків без наявності при собі спеціально-
го жетону у певних випадках під час дії воєнного стану;

2) встановлення права поліцейських щодо викори-
стання підручних засобів під час дії воєнного стану 
у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує жит-
тю чи здоров’ю поліцейського або іншої особи, а також 
усунення небезпеки у стані крайньої необхідності або 
при затриманні особи, яка вчинила правопорушення та/
або чинить опір поліцейському;

3) встановлення прав поліцейських щодо засто-
сування під час дії воєнного стану заходів примусу 
(фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної 
зброї) стосовно осіб, які беруть участь у збройній агре-
сії проти України, без врахування вимог та заборон, пе-
редбачених статтею 43, частинами четвертою та п’ятою 
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статті 45, частиною дев’ятою статті 46 Закону України 
«Про Національну поліцію»;

4) закріплення вимоги, за якою під час дії воєнного 
стану атестування поліцейських не проводиться, і громад-
ський контроль за діяльністю поліції не здійснюється [1].

Також на рівні Закону № 2123-IX закріплено повно-
важення поліції із здійснення розмінування, що має опе-
ративний характер, у частині виявлення, знешкодження 
та знищення вибухонебезпечних предметів, щодо яких 
є підстави вважати, що вони є предметами, знаряддя-
ми чи засобами вчинення адміністративних або кримі-
нальних правопорушень. При цьому до Положення про 
Національну поліцію пункт щодо повноважень з розмі-
нування було включено задовго до прийняття Закону 
№ 2123-IX [7].

Вищевказані законодавчі зміни загалом відповіда-
ють потребам воєнного часу, проте деякі положення за-
конодавства не виключають неоднозначного тлумачен-
ня. Зокрема, як відзначає В.М. Синенький, нещодавні 
зміни до Закону України «Про Національну поліцію» 
щодо права поліцейських використовувати підручні за-
соби викликали жваве обговорення та дискусію, оскіль-
ки чіткого і зрозумілого поняття, що саме слід розуміти 
під цими засобами, немає. Звичайно, під цим понят-
тям можна розуміти будь-які засоби, однак, враховую-
чи законність професійної діяльності поліції, важливо 
виокремити значення підручних засобів. В доповнення 
цієї тези В.М. Синенький конкретизує, що під поняттям 
«підручний засіб» можна розуміти певну спеціальну 
дію, яка дає можливість здійснити що-небудь, досяг-
ти чогось. Це є певні доступні елементи оточуючого 
середовища (предмети, речі, елементи спеціального 
спорядження, одягу), які за певних обставин працівник 
поліції може використати для реалізації своїх службо-
вих повноважень, за умови відсутності конструктивно 
призначених для цього спеціальних засобів. Підручні 
засоби становлять різноманітні засоби впливу на особу, 
яка вчинила правопорушення, а в деяких випадках – та-
кож на транспортні засоби, інші засоби та речі з метою 
усунення протиправної ситуації [5, с. 246].

Про нечіткість вищезгаданих норм стосовно викори-
стання підручних засобів наголошувалося й у висновку 
Головного науково-експертного управління апарату Вер-
ховної Ради України ще на етапі розгляду відповідного 
законопроєкту. А саме, зауважувалося, що з тексту не-
можливо визначити, що саме мається на увазі під «під-
ручними засобами». До того ж, підстави, на основі яких 
поліцейським надається зазначене право, є занадто роз-
митими: норма про використання «підручних засобів» 
щодо особи, яка вчинила правопорушення не містить 
уточнення щодо ступеню суспільної небезпеки такого ді-
яння. Наприклад, куріння тютюнових виробів у місцях, 
де це заборонено законом, безсумнівно, є правопору-
шенням (ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення), однак через низький рівень суспіль-
ної небезпеки воно навряд чи може бути підставою для 
застосування заходів поліцейського примусу [8].

Наведене зауваження є обґрунтованим. Відтак на-
разі існує потреба у додатковому розкритті поняття 
«підручні засоби» та конкретизації правових підстав 
використання поліцейськими підручних засобів при 
затриманні осіб, які вчинили правопорушення та/або 
чинять опір поліцейським, з урахуванням ступеня сус-
пільної небезпеки вчинених правопорушень.

 В контексті досліджуваних питань також при-
вертає увагу те, що Закон № 2123-IX окрім положень, 
зорієнтованих на період воєнного стану, охоплює й низ-

ку інших положень, які стосуються загальних аспектів 
діяльності поліції без змістовної прив’язки до право-
вого режиму воєнного стану. Наприклад, цим Законом 
встановлено повноваження поліції щодо конвоювання 
осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінально-
го правопорушення, повноваження щодо здійснення 
співробітництва з Європолом та Інтерполом, збиран-
ня біометричних даних осіб у випадках, передбачених 
Кримінальним процесуальним кодексом України, і ін. 
Разом з тим Прикінцевими та перехідними положення-
ми зазначеного Закону установлено, що «пункт 1 роз-
ділу I цього Закону діє тимчасово, на період введення 
в Україні воєнного стану, здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації та/або 
інших держав проти України та 60 днів після цього». 
Тобто йдеться про припинення дії всіх внесених цим 
Законом змін до Закону України «Про Національну по-
ліцію» (включно із тими змінами, які не стосуються за-
безпечення правового режиму воєнного стану).

Очевидно, що розглянутий підхід є помилковим, 
адже частина із закріплених цим Законом повноважень 
має здійснюватися поліцією на постійній основі. Тому 
для усунення цієї помилки потрібно скоригувати Прикін-
цеві та перехідні положення Закону № 2123-IX із звужен-
ням кола норм, щодо яких передбачено тимчасову дію.

Поряд із цим слід звернути увагу й на часткову не-
узгодженість окремих законодавчих положень. Так, 
пунктом 24 частини першої статті 23 («Основні пов-
новаження поліції») Закону України «Про Національну 
поліцію» визначено, що поліція бере участь відповідно 
до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів 
правового режиму воєнного або надзвичайного стану 
у разі їх введення на всій території України або в окре-
мій місцевості. Водночас ці положення фактично про-
дубльовано в частині другій статті 24, яка має назву 
«Додаткові повноваження поліції».

У зв’язку з таким протиріччям вбачається, що пов-
новаження поліції щодо участі у забезпеченні та здійс-
ненні заходів правового режиму воєнного стану за сво-
їм характером не є основними, на що вказує, зокрема, 
встановлення часового обмеження стосовно їх здійс-
нення. Тому вищезгаданий пункт 24 частини першої 
статті 23 Закону варто виключити. 

Продовжуючи аналіз, потрібно наголосити, що на-
разі положення ст. 24 Закону України «Про Національ-
ну поліцію» щодо участі поліції у забезпеченні та здійс-
ненні заходів правового режиму воєнного стану мають 
рамковий характер, адже Законом не конкретизовано, 
які саме повноваження мають здійснюватися поліцією 
для забезпечення і здійснення таких заходів. Відповіді 
на це питання не містить і Закон України «Про право-
вий режим воєнного стану»: ч. 1 ст. 8 названого Закону 
у загальних рисах передбачає можливість залучення ор-
ганів виконавчої влади до здійснення заходів правового 
режиму воєнного стану, і не деталізує при цьому роль 
різних органів (зокрема, органів Національної поліції) 
[9]. Тим самим створено умови, за яких визначення 
обсягу і змісту конкретних повноважень поліції щодо 
участі у здійсненні заходів правового режиму воєнного 
стану фактично винесено на підзаконний рівень право-
вого регулювання.

Розглянутий підхід не відповідає ступеню суспільної 
значущості предмета такого регулювання і певною мі-
рою не узгоджується з вимогами ч. 1 ст. 24 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію», за якими виконання 
інших (додаткових) повноважень може бути покладене 
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на поліцію виключно законом. Зважаючи на це у зазна-
ченій статті цього Закону варто закріпити перелік кон-
кретних повноважень поліції, що здійснюються у сфері 
забезпечення та здійснення заходів правового режи-
му воєнного стану. До такого переліку пропонується 
включити, зокрема, такі повноваження: 1) забезпечен-
ня охорони важливих об’єктів національної економіки 
та інших об’єктів, що забезпечують життєдіяльність 
населення; 2) здійснення контролю за дотриманням 
комендантської години та спеціального режиму світло-
маскування; 3) здійснення контролю за дотриманням 
особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи 
пересування громадян, іноземців та осіб без громадян-
ства, а також руху транспортних засобів; 4) на підставі 
наказу військового командування здійснення перевірки 
документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, 
багажу та вантажів, службових приміщень і житла гро-
мадян; 5) організація евакуації осіб, які перебувають 
в ізоляторах тимчасового тримання Національної полі-
ції у місцевостях, наближених до районів, де ведуться 
бойові дії; 6) надання допомоги місцевим органам ви-
конавчої влади та органам місцевого самоврядування 
у проведенні евакуації інших осіб з місць, небезпечних 
для проживання, а також проведенні евакуації матері-
альних і культурних цінностей у разі виникнення за-
грози їх пошкодження або знищення; 7) застосування 
у встановленому порядку поліцейських заходів приму-
су у разі перешкоджання певними особами виконанню 
наказів військового командування щодо здійснення за-
ходів правового режиму воєнного стану. Пропонований 
перелік не є вичерпним і може бути розширений, з ура-
хуванням практичних потреб у залученні органів Наці-
ональної поліції до реалізації заходів правового режиму 
воєнного стану в інший спосіб.

У ракурсі порушеної проблеми привертає увагу про-
позиція дослідників, які вказують на доцільність комп-
лексного, точного й чіткого визначення, формулювання 
і нормативного закріплення у єдиному нормативно-пра-
вовому акті кола завдань, функцій і меж діяльності, 
прав та обов’язків і порядку дій Національної поліції 
під час воєнного стану. На думку авторів зазначеної 
ідеї, це дозволило б удосконалити взаємодію та розмеж-
ування компетенції поліції, військових та правоохорон-
них органів та вдосконалити організаційні основи щодо 
забезпечення ефективного виконання заходів правового 
режиму воєнного стану [4, с. 247].

З урахуванням цього, не заперечуючи потреби під-
вищення рівня правової визначеності щодо діяльності 
органів Національної поліції в умовах воєнного стану, 
слід відзначити, що регламентувати всі вищевказані пи-
тання у єдиному нормативно-правовому акті не здаєть-
ся можливим і доцільним, зважаючи на те, що за своїм 
характером ці питання потребують взаємодоповнюючо-
го регулювання як на рівні закону, так і на підзаконному 
рівні. При цьому на сьогодні поряд із Законом Украї-
ни «Про Національну поліцію» вже діє доволі значна 
кількість підзаконних нормативно-правових актів, по-
ложення яких також становлять правову основу діяль-
ності органів поліції в умовах воєнного стану.

Так, процедурні аспекти участі поліцейських 
у здійсненні окремих з вищезгаданих заходів правового 
режиму воєнного стану регламентовано актами Кабіне-
ту Міністрів України, прийнятими на виконання вимог 
ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану». Серед таких актів слід відзначити:

1) Порядок здійснення заходів під час запроваджен-
ня комендантської години та встановлення спеціально-

го режиму світломаскування в окремих місцевостях, де 
введено воєнний стан – передбачає включення поліцей-
ських до складу комендатури та патрулів, що забезпечу-
ють дотримання комендантської години та спеціально-
го режиму світломаскування [10];

2) Порядок встановлення режиму в’їзду і виїзду, 
обмеження свободи пересування громадян, іноземців 
та осіб без громадянства, а також руху транспортних за-
собів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено 
воєнний стан – містить положення стосовно участі по-
ліцейських у патрулюваннях на маршруті, визначеному 
комендантом, а також закріплює перелік прав утворе-
них патрулів (у тому числі право тимчасово обмежува-
ти або забороняти рух на окремих ділянках) [11];

3) Порядок перевірки документів в осіб, огляду ре-
чей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службо-
вих приміщень і житла громадян під час забезпечення 
заходів правового режиму воєнного стану – закріплює 
права уповноважених осіб Національної поліції стосов-
но проведення таких перевірок [12];

4) Порядок проведення обов’язкової евакуації ок-
ремих категорій населення у разі введення правового 
режиму воєнного стану – передбачає проведення ева-
куації осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового 
тримання Національної поліції [13].

Крім того, окремі положення щодо особливостей 
діяльності органів Національної поліції в умовах во-
єнного стану містяться й у деяких інших підзаконних 
нормативно-правових актах, як-то: постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 березня 2022 р. № 385 «Дея-
кі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей 
та осіб, які проживають або зараховані до закладів різ-
них типів, форм власності та підпорядкування на ці-
лодобове перебування, в умовах воєнного стану», від 
5 квітня 2022 р. № 413 «Про затвердження Порядку 
тримання військовополонених», від 17 червня 2022 р. 
№ 698 «Деякі питання забезпечення вилучення, переда-
чі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) 
у зв’язку із збройною агресією проти України»; накази 
Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 
2016 р. № 1129 «Про затвердження Інструкції про поря-
док взаємодії територіальних органів поліції та міжре-
гіональних територіальних органів Національної полі-
ції України під час реагування на надзвичайні ситуації, 
у випадку уведення правового режиму воєнного чи над-
звичайного стану», від 1 березня 2022 р. № 170 «Про 
особливості видачі громадянам України дозволу на 
придбання, зберігання та носіння мисливської зброї 
та набоїв до неї під час дії воєнного стану», від 7 берез-
ня 2022 р. № 175 «Про затвердження Порядку отриман-
ня вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особа-
ми, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної 
агресії Російської Федерації та/або інших держав», і ін.

Разом із тим сукупність підзаконних норматив-
но-правових актів, які регламентують питання воєнного 
стану, наразі є недостатньо впорядкованою. Зазначене 
стосується й регулювання відносин за участю органів 
Національної поліції. Зокрема, згідно з Планом запро-
вадження та забезпечення заходів здійснення правового 
режиму воєнного стану в Україні (затверджений розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2022 р. № 181-р) Національна поліція вказана у пере-
ліку органів, які залучаються до проведення евакуації 
населення, якщо виникає загроза його життю, а також 
матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає 
загроза їх пошкодження або знищення відповідно до 
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України 
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[14]. Проте спеціальний нормативно-правовий акт – По-
рядок проведення евакуації у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій (затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 
2013 р. № 841) – взагалі не містить згадки про Націо-
нальну поліцію як орган, задіяний в організації евакуа-
ції [15]. Так само є нормативно-правова невизначеність 
щодо порядку залучення органів Національної поліції 
до посиленої охорони важливих об’єктів національної 
економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяль-
ність населення (тоді як про можливість такого залу-
чення йдеться в пункті 1 вищезгаданого Плану).

Також викликають зауваження окремі положення 
Порядку виконання невідкладних робіт щодо лікві-
дації наслідків збройної агресії Російської Федерації, 
пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, що 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2022 р. № 473. Так, пунктом 5 цього По-
рядку визначено, що до проведення попередніх візу-
альних оглядів пошкоджених об’єктів та розроблення 
плану робіт з обстеження можуть залучатися фахівці 
з обстеження, фахівці підрозділів ДСНС, Національ-
ної поліції (за згодою) [16]. У зв’язку з цим вбачається, 
що підхід, за якого можливість участі (неучасті) фа-
хівців Національної поліції у вирішенні вищевказаних 
питань поставлено в залежність від одержання їх зго-
ди (або згоди їх керівників), є невиправданим і не від-
повідає характеру суспільних відносин, що виникають 
у цьому випадку. Наведене є додатковим свідченням 
доцільності конкретизації на рівні закону переліку 
повноважень органів Національної поліції у сфері за-
безпечення та здійснення заходів правового режиму 
воєнного стану.

Висновки. За підсумками проведеного дослідження 
пропонується:

1) у Законі України «Про Національну поліцію»:
уточнити положення стосовно використання полі-

цейськими підручних засобів при затриманні осіб, які 
вчинили правопорушення та/або чинять опір поліцей-
ським (частина п’ята статті 42);

у частині першій статті 23 «Основні повноважен-
ня поліції» виключити пункт 24, в якому йдеться про 
участь поліції у забезпеченні та здійсненні заходів пра-
вового режиму воєнного стану;

у статті 24 «Додаткові повноваження поліції» за-
кріпити перелік конкретизованих повноважень поліції 
щодо забезпечення та здійснення заходів правового ре-
жиму воєнного стану;

2) у Прикінцевих та перехідних положеннях Зако-
ну України № 2123-IX «Про внесення змін до законів 
України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплі-
нарний статут Національної поліції України» з метою 
оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії 
воєнного стану» уточнити встановлені вимоги щодо дії 
у часі норм цього Закону, з урахуванням того, що окремі 
з них мають реалізовуватися на постійній основі;

3) на рівні актів Кабінету Міністрів України визначити 
порядок участі органів поліції у здійсненні таких заходів 
правового режиму воєнного стану, як: організація посиле-
ної охорони об’єктів критичної інфраструктури та об’єк-
тів, що забезпечують життєдіяльність населення; прове-
дення евакуації населення у разі виникнення або загрози 
виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон зброй-
них конфліктів (з районів можливих бойових дій) у без-
печні райони; проведення евакуації матеріальних і куль-
турних цінностей, що перебувають у державній власності, 
у разі виникнення загрози їх пошкодження або знищення.

Проведений аналіз не вичерпує всіх проблемних пи-
тань, що стосуються правового забезпечення діяльності 
органів Національної поліції в умовах воєнного стану. 
Зокрема, наразі також постає питання щодо унормуван-
ня порядку реагування органами поліції на заяви і по-
відомлення про кримінальні та адміністративні право-
порушення, що вчиняються на тимчасово окупованих 
територіях та у районах, що перебувають в оточенні 
(блокуванні). Зазначене питання має стати предметом 
окремої уваги науковців та суб’єктів нормотворення.
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the leGal BasIs of the aCtIVItIes of the natIonal polICe BodIes undeR 
the CondItIons of the state of MaRtIal

The article analyzes the state of legislation that determines the specifics of the activities of the National Police of Ukraine 
under martial law. Proposals regarding the improvement of the legal basis for the activities of the National Police bodies 
during martial law are substantiated. In particular, it is proposed to enshrine in the Law of Ukraine “On the National 
Police” a list of specified powers of the police regarding the provision and implementation of measures of the legal regime 
of martial law, namely: 1) provision of protection of important objects of the national economy and other objects that 
ensure the livelihood of the population; 2) control over compliance with the curfew and special light masking regime; 
3) control over compliance with the special entry and exit regime, restrictions on the freedom of movement of citizens, 
foreigners and stateless persons, as well as the movement of vehicles; 4) on the basis of the order of the military command, 
the verification of documents of persons, inspection of belongings, vehicles, luggage and cargo, official premises and housing 
of citizens; 5) organizing the evacuation of persons who are in temporary detention centers of the National Police in 
areas close to areas where hostilities are taking place; 6) providing assistance to local executive bodies and local self-
government bodies in carrying out the evacuation of other persons from places dangerous for living, as well as carrying 
out the evacuation of material and cultural values in the event of a threat of their damage or destruction; 7) application 
of coercive police measures in the prescribed manner in case of obstruction by certain persons to the execution of the orders 
of the military command regarding the implementation of measures of the legal regime of martial law.

It is also proposed to define in subordinate legal acts the procedure for the participation of police bodies in 
the implementation of such measures of the legal regime of martial law, such as: organization of enhanced protection 
of critical infrastructure facilities and facilities that ensure the livelihood of the population; Evacuation of the population 
in the event of an emergency or threat of an emergency, as well as from zones of armed conflicts (from areas of possible 
hostilities) to safe areas; carrying out the evacuation of material and cultural values that are in state property, in the event 
of a threat of their damage or destruction.

Key words: National Police of Ukraine, martial law, measures of the legal regime of martial law.
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ПРиМУС ДО ВІДПУСТКи БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОї ПЛАТи 
ЯК ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВІЙНи

Грубе порушення трудового законодавства виступає суспільно-небезпечним діянням, що набуває 
особливих ознак в умовах воєнного стану. Кваліфікація такого діяння потребує застосування спе-
ціальних знань як у сфері кримінального закону, так і у сфері трудового законодавства. Висвітлено 
ключові критерії оціночного характеру грубого порушення трудового законодавства. Охаракте-
ризовано склад кримінального проступку, передбаченого ст. 172 Кримінального кодексу України на 
прикладі примусу до відпустки без збереження заробітної плати. Наголошено на неприпустимій 
діяльності роботодавців в умовах воєнного стану, що завдає шкоди охоронюваним конституцій-
ним правам і свободам людини і громадянина, зокрема в освітній сфері. 
Ключові слова: освітній омбудсмен, роботодавець, працівник, кримінальний проступок, трудове 
законодавство, заробітна плата, воєнний стан. 

Постановка проблеми. У чинному законодав-
стві України відсутнє визначення поняття «грубе 
порушення трудового законодавства», у диспозиції 
ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) [1] лишень наводяться два приклади такого 
кримінального правопорушення, а судова практика вка-
зує на доцільність оцінки кожного окремого випадку, 
виходячи зі встановлених норм трудового законодав-
ства, що надає нашому дослідженню науково-практич-
ної ваги у виробленні дієвих механізмів притягнення до 
кримінальної відповідальності винних осіб за примус 
працівника до написання заяви без збереження заро-
бітної плати. Примус як елемент об’єктивної сторони 
кримінально-караного діяння становить визначальний 
момент при кваліфікації протиправної поведінки. Сам 
по собі факт вчинення кримінального проступку, перед-
баченого ч. 1 ст. 172 КК України, не є чимось новим 
у судово-слідчій практиці чи у доктринальному кримі-
нально-правовому вивченні, проте з урахуванням дії на 
території Республіки Україна правового режиму воєн-
ного стану наша наукова розвідка набуває особливого 
значення у визначенні оцінки «грубе порушення трудо-
вого законодавства». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Грубе 
порушення трудового законодавства разом з іншими 
кримінальними правопорушеннями, що включені до 
розділу V КК України «Кримінальні правопорушення 
проти виборчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина», ставали об’єктом на-
укового зацікавлення таких авторів, як К. Голдзіцький, 
О. Готін, Д. Заброда, І. Зінченко, С. Лихва, В. Павликів-
ський та ін. 

Особливістю нашого дослідження є міждисциплі-
нарний характер оціночної діяльності кримінального 
проступку, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, який 
задіює спеціальні знання у сфері трудових правовід-

носин, зокрема правової регламентації відпустки без 
збереження заробітної плати, що досліджено у науко-
вій спадщині О. Процевського, Л. Геращенко, О. Козки, 
В. Венедіктова, В. Латишевої, С. Попова та ін. При цьо-
му примус до відпустки без збереження заробітної пла-
ти як грубе порушення трудового законодавства в умо-
вах війни потребує комплексного вивчення. 

Метою статті є дослідження кримінально-право-
вої природи діяння у вигляді примусу роботодавця до 
написання працівником заяви про відпустку без збере-
ження заробітної плати як грубе порушення трудового 
законодавства під час війни. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ч. 1 ст. 172 КК України незаконне звільнення праців-
ника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з по-
відомленням ним як викривачем про вчинення іншою 
особою корупційного або пов’язаного з корупцією пра-
вопорушення, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції», а також інше грубе порушення 
законодавства про працю караються штрафом від двох 
тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років, або виправними роботами на строк до двох 
років. Ми зупинимося лише на кримінально-правовій 
характеристиці кримінального проступку, передбачено-
го ч. 1 ст. 172 КК України, без розгляду кваліфікованих 
діянь, що передбачені ч. 2 ст. 172 КК України, оскільки 
ч. 1 ст. 172 КК України є банкетною диспозицією, яка 
відсилає до норм трудового законодавства для визна-
чення поняття «грубе порушення трудового законодав-
ства» чи «інше грубе порушення трудового законодав-
ства», що, в свою чергу, зумовлює обширність нашого 
дослідження. 

Після введення правового режиму воєнного ста-
ну [2] українське суспільство зазнало особливого  



97

ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ / LAW JOURNAL OF DONBASS № 3(80) 2022

правового регулювання суспільних відносин під час 
війни, викликане необхідною дійсністю. При цьому, 
попри важке смертельно-бойове становище громадян 
України, активізувалися випадки неправомірного засто-
сування норм трудового законодавства у вигляді приму-
су роботодавця до написання працівником заяви про 
відпустку без збереження заробітної плати, що мають 
ознаки кримінально-караного діяння, зокрема в освіт-
ній сфері. Так, освітнім омбудсменом України отрима-
но численні звернення від педагогічних працівників із 
проханням допомоги в тому, що через тиск та примус 
працівники написали заяви на щорічну відпустку чи 
відпустку без збереження заробітної плати, хоча цим 
працівникам мали оголосити простій або організувати 
дистанційне навчання у закладі освіти. Освітній право-
захисник закликає освітян не піддаватися тиску щодо 
написання заяви про відпустки, оскільки довести, що 
така заява була написана під тиском або примусом, 
практично неможливо [3]. Написання таких заяв зумов-
лене економічно необґрунтованою неможливістю ви-
плати заробітної плати, що підвищує оціночне значення 
грубого порушення законодавства про працю, оскільки 
йдеться про невиплату належним чином набутої вина-
городи за виконану роботу, засобів до існування, зокре-
ма під час особливого періоду – воєнного стану. 

Освітній омбудсмен звертається до органів влади усіх 
рівнів із вимогою усунути порушення прав щодо випла-
ти заробітної плати працівникам закладів освіти. Служ-
ба освітнього омбудсмена зафіксувала 56 звернень щодо 
примусу до відпусток без збереження заробітної плати. 
Найбільша кількість звернень щодо цієї проблеми до нас 
надійшла з міста Києва – 7, Дніпропетровської та Пол-
тавської – 5 та Донецької областей – по 4 звернення. А 
119 отримано через месенджери у соціальних мережах, 
з них 72 повідомлення щодо порушення прав виплати 
заробітної плати працівникам закладів освіти і 47 пові-
домлень про примус до відпустки за власний рахунок. 
Частина педагогів бояться навіть подавати офіційне 
звернення через значний тиск, погрози про звільнення, 
тимчасове призупинення трудового договору тощо.

Багато повідомлень про примус до відпустки над-
ходить від педагогічних працівників, які знаходять-
ся за кордоном або стали внутрішньо переміщеними 
особами. Працівників примушують повернутися для 
заповнення класного журналу, зокрема на тимчасово 
окуповані території та в зону бойових дій, у разі відмо-
ви – примушують написати заяву на відпустку за влас-
ний рахунок, тимчасово розривають трудові договори 
або примушують до звільнення за власним бажанням.

Ознайомитися з інтерактивною візуалізацією даних 
звернень щодо невиплати заробітної плати та примусу 
педагогічних працівників до відпусток за власний ра-
хунок в розрізі регіонів України можна на відповідній 
мапі [4].

Родовим об’єктом складу кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 172, виступають трудові 
права і свободи людини і громадянина. Основним без-
посереднім об’єктом грубого порушення трудового за-
конодавства, передбаченого ст. 172 КК України на при-
кладі примусу роботодавця до написання працівником 
заяви про відпустку без збереження заробітної плати, 
виступає законодавчо передбачена регламентація воле-
виявлення працівником та надання роботодавцем від-
пустки без збереження заробітної плати – трудові пра-
вовідносини щодо відпустки без збереження заробітної 
плати. Саме відсутність добровільного волевиявлення 
є підставою для кримінально-правової кваліфікації. 

Відсутність добровільного волевиявлення зумовлюєть-
ся тиском, примусом, залякуванням чи іншою формою 
впливу з боку роботодавця, внаслідок якого працівник 
змушений написати заяву про відпустку без збережен-
ня заробітної плати, оскільки роботодавцем буде у не-
правомірний спосіб застосовано трудове законодавство 
далі таким чином, що поставить працівника у ще гірше 
правове становище, аніж він би написав таку заяву. Ро-
ботодавцем застосовується наперед продумані системні 
механізми примусу, які в будь-якому випадку призво-
дять до неправомірного наслідку, але бажаного для ро-
ботодавця. 

Конституція України проголошує, що кожен має 
право на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується (ч. 1 ст. 43) [5]. У такому випадку 
відсутність добровільного волевиявлення у написанні 
працівником заяви про відпустку без збереження за-
робітної плати, тобто наявність примусу, означає від-
сутність вільного обрання праці або вільної згоди на 
виконання трудових обов’язків у формі вимушеного 
виходу у відпустку без збереження заробітної плати. 
Цим порушується принцип свободи праці, гарантова-
ний ч. 1 ст. 43 Конституції України. 

Основний Закон України також затверджує право 
кожного на належні умови праці на заробітну плату, не 
нижчу від визначеної законом (ч. 4. ст. 43 Конституції 
України). Належними умовами праці в частині нашого 
дослідження слід вважати безпосереднє виконання тру-
дових обов’язків працівником, що зумовлює виплату за-
робітної плати роботодавцем відповідно до ч. 1 ст. 21 Ко-
дексу законів про працю України (далі – КЗпП України) 
[6]. Право кожного на заробітну плату, на нашу думку, 
одночасно включається в поняття належних умов праці 
і виступає як окрема конституційно-правова гарантія 
для працівників. Згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України 
кожен, хто працює, має право на відпочинок. Відпустка 
як один із видів часу відпочинку включно з відпусткою 
без збереження заробітної плати не може, таким чином, 
бути обов’язком. 

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КЗпП України У випадках, 
передбачених ст. 25 Закону України «Про відпустки» [7], 
працівнику за його бажанням надається в обов'язковому 
порядку відпустка без збереження заробітної плати. На 
підставі ч. 2 ст. 84 КЗпП України за сімейними обста-
винами та з інших причин працівнику може надаватися 
відпустка без збереження заробітної плати на термін, 
обумовлений угодою між працівником та роботодав-
цем, але не більше 15 календарних днів на рік. Анало-
гічна норма передбачається ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про відпустки». У відповідності до ч. 3 ст. 12 Закону 
України «Про організацію трудових відносин в умо-
вах воєнного стану» [8] протягом періоду дії воєнного 
стану роботодавець на прохання працівника може на-
давати йому відпустку без збереження заробітної плати 
без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про відпустки». Отже, у всіх трьох вищеза-
значених нормативно-правових актах визначається 
обов’язкова умова надання відпустки без збереження 
заробітної плати – добровільне волевиявлення праців-
ника, а саме:

1) бажання працівника (ч. 1 ст. 84 КЗпП України, 
ст. 25 Закону України «Про відпустки»);

2) угода між працівником та роботодавцем 
(ч. 2 ст. 84 КЗпП України, ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про відпустки», ч. 3 ст. 12 Закону України «Про орга-
нізацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). 
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Додатковим безпосереднім об’єктом кримінального 
проступку, передбаченого ст. 172 КК України, є консти-
туційне право кожного на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом та врегульованої відповідно до 
глав VI-VIII КЗпП України, Закону України «Про оп-
лату праці» [9] і, враховуючи освітні правовідносини, 
у відповідності до Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, затвердженої на-
казом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. 
№ 102 [10], а також наказу Міністерства освіти і нау-
ки України «Про впорядкування умов оплати праці 
та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових уста-
нов» від 26 вересня 2005 р. № 557 [11]. 

Факультативним безпосереднім об’єктом кримі-
нального проступку, передбаченого ст. 172 КК України 
на прикладі примусу роботодавця до написання праців-
ником заяви про відпустку без збереження заробітної 
плати всупереч добровільного волевиявлення остан-
нього, є інтереси власності на неотриману винагороду 
за працю – заробітну плату. 

Поняття «інше грубе порушення законодавства про 
працю», яке використане законодавцем у ч. 1 ст. 172 КК, 
має оціночний характер, а тому для з’ясування характе-
ру порушення слід звертатися до відповідних норм Ко-
дексу законів про працю України. У кожному конкрет-
ному випадку воно повинно встановлюватися, виходячи 
з об’єктивних та суб’єктивних ознак вчиненого діяння. 
Визнання порушення законодавства про працю грубим 
залежить від оцінки таких критеріїв, кожний з яких має 
самостійне значення: 1) характеру порушуваних трудо-
вих прав людини; 2) категорії працівника, права якого 
порушуються; 3) об’єктивних ознак здійснюваного по-
рушення (тривалість, систематичність, тяжкість можли-
вих наслідків, кількість потерпілих тощо); 4) суб’єктив-
них ознак здійснюваного порушення (злісність мотивів, 
особисті неприязні стосунки тощо).

Отже, вирішуючи питання про те, чи є порушен-
ня законодавства про працю грубим, суд у кожному 
окремому випадку має виходити з характеру поруше-
них трудових прав людини, обставин, за яких вчинено 
це порушення, яку ним завдано (могло бути завдано)  
шкоду [12].

Під час вирішення питання про грубе порушення 
законодавства про працю важливе значення також має 
аналіз самого діяння, його наслідків, способу, обставин, 
у яких воно здійснюється. Про грубе порушення прав 
працівників може свідчити систематичність таких по-
рушень, тяжкі наслідки у вигляді фізичної, матеріальної 
та моральної шкоди, певний спосіб порушення трудових 
прав, пов’язаний з примусом фізичним або психічним, а 
також обставини, які не надають працівнику можливості 
вибору своєї поведінки [13, с. 67]. Так, згідно з Поста-
новою Пленуму Верховного Суду України про практику 
вирішення трудових спорів під час вирішення питання 
про те, чи є порушення грубим, суд має виходити з харак-
теру провини, обставини, за яких його вчинено, яку ним 
завдано (могло бути завдано) шкоду [14].

Поняття «грубе порушення законодавства про пра-
цю» охоплює випадки порушень, які поставили праців-
ника в скрутне становище або погіршили його умови 
праці, що призвело до порушення конституційних прав 
або законних інтересів працівника [15, с. 128]. Мініс-
терство праці та соціальної політики України у своєму 
листі від № 06/2-4/169 [16] зазначило, що під іншим 
грубим порушенням законодавства про працю слід ро-
зуміти будь-яке інше, крім незаконного звільнення з ро-

боти, яке значним чином порушило чи могло порушити 
право громадянина на працю. Редакція ст. 172 КК Укра-
їни є недосконалою, оскільки не відображає сучасні 
норми міжнародного права. Вагомого значення під час 
з’ясування змісту словосполучення «грубе порушен-
ня законодавства про працю» набуває й якість самого 
законодавства, як кримінального, так й інших галузей 
[17, с. 43].

Поняття «порушення законодавства про працю», 
яке закон використовує в ст. 172 КК, передбачає відпо-
відальність, по-перше, за умисне посягання на загаль-
ні умови праці, і по-друге, за таке посягання, що не 
пов’язане із спричиненням реальної шкоди життю чи 
здоров’ю працівників або створенням небезпеки для їх 
життя чи здоров’я [18, с. 175].

Суспільна небезпечність примусу роботодавця до 
написання працівником заяви про відпустку без збере-
ження заробітної плати полягає в тому, що такий кримі-
нальний проступок посягає одразу на декілька консти-
туційних прав: право на працю, право на належні умови 
праці, право на заробітну плату, що конкретизується 
в конституційних законах, зокрема КЗпП України, За-
коні України «Про оплату праці» та ін. нормативно-пра-
вових актах. Потерпілим від даного кримінального про-
ступку виступає працівник. Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» працівником є фізична особа, яка працює 
на підставі трудового договору на підприємстві, в уста-
нові, організації чи у фізичної особи, яка використовує 
найману працю.

Об’єктивна сторона складу кримінального пра-
вопорушення – це сукупність ознак, які визначають 
зовнішню сторону кримінального правопорушення 
і характеризують суспільно небезпечне діяння (дію або 
бездіяльність), його шкідливі наслідки та причинний 
зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив на-
стання останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, 
стан, знаряддя та засоби вчинення кримінального пра-
вопорушення [19, с. 130]. 

Об’єктивна сторона характеризується дією у вигля-
ді примушування до написання заяви про відпустку 
без збереження заробітної плати. Наука кримінального 
права вирішує питання визнання вольового характеру 
дій (бездіяльності) потерпілого при примусі таким чи-
ном: дія або бездіяльність – це вольові вчинки люди-
ни, вони становлять психофізичну єдність зовнішнього 
(фізичного)і внутрішнього (психічного) боків її пове-
дінки. При цьому воля особи може бути безпосередньо 
виражена в її особистих конкретних діях (фізичних чи 
інформаційних) або опосередковуватися в її вчинках із 
застосуванням різних механізмів, засобів або ж виявля-
тися в діяльності інших осіб (які не досягли віку кримі-
нальної відповідальності, психічно хворих тощо). Але 
трапляються ситуації, коли у вчинених особою діях або 
бездіяльності її воля не виявляється. До таких обставин 
належать: 1) непереборна сила; 2) непереборний фізич-
ний примус (насильство); 3) психічний примус, що від-
повідає вимогам крайньої необхідності [20, с. 121]. 

Варто зазначити, що під примушуванням потрібно 
розуміти незаконний вплив на психіку особи, унаслідок 
якого остання обмежуєть ся в можливості чинити від-
повідно до своєї волі й вимушена обрати ту поведінку, 
що їй нав’язують і яка суперечить її бажанням. Указівка 
на «вимогу» у визначенні поняття приму шування є за-
йвою, адже вона поглинається поняттям «неза конний 
вплив на психіку». Примушення може здійснюватися 
або лише через заля кування, або в поєднанні з фізичним 
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насильством Під «впливом на психіку» ми розуміємо 
як інформаційний, так і неінформаційний вплив. Озна-
кою примушування може бути лише такий незаконний 
вплив на психіку особи, унаслідок якого остання об-
межується в можливості чинити відповідно до своєї 
волі й вимушена обрати ту поведінку, що їй нав’язують 
і яка суперечить її бажанням.

У наявній юридичній практиці примус чи приму-
шування роботодавця до написання працівником заяви 
про відпустку без збереження заробітної плати здійс-
нюється шляхом залякування у формі негайного звіль-
нення з роботи, що не відповідає нормам трудового 
законодавства. Вичерпний перелік підстав припинення 
трудового договору передбачається ст. 36 КЗпП Укра-
їни, де не передбачено відмову у написанні заяви про 
відпустку без збереження заробітної плати. Внаслідок 
правового режиму воєнного стану в Україні роботодав-
ці справді стикаються з проблемами виплати заробітної 
плати, зокрема в освітній сфері, де здійснюється облік 
грошових коштів як місцевих бюджетів, так і Держав-
ного бюджету України. Таким чином, невиплату заро-
бітної плати обґрунтовують неможливістю забезпечен-
ня умов праці внаслідок воєнного стану, що є підставою 
для розірвання трудового договору в односторонньому 
порядку, тобто з ініціативи роботодавця відповідно до 
п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, якщо працівник не напише 
заяву про відпустку без збереження заробітної плати. 

Кримінальний проступок, передбачений ст. 172 КК 
України, вважається закінченим з моменту порушення 
трудових прав громадян: з моменту здійснення без-
посереднього примусу у будь-якій формі (наприклад, 
виголошено усно роботодавцем), у такому разі факт 
написання заяви працівником не буде мати юридично-
го значення – формальний склад кримінального про-
ступку; з моменту незаконного звільнення працівника 
(винесення незаконного наказу чи розпорядження ро-
ботодавця) – матеріальний склад кримінального про-
ступку. Вид складу кримінального проступку, перед-
баченого ст. 172 КК України, буде впливати на процес 
доказування винних дій роботодавця, в обох випадках 
важливими фактичними даними будуть виступати ауді-
озапис примусу роботодавця до написання працівником 
заяви про відпустку без збереження заробітної плати чи 
повідомлення до правоохоронних органів про факт вчи-
нення кримінального правопорушення, зокрема виклик 
працівників Національної поліції України безпосеред-
ньо під час здійснення примусу роботодавця.

Предмет злочину – заробітна плата. Суб’єктивна 
сторона складу кримінального проступку характери-
зується прямим умислом, що може здійснюватися за 
будь-якими мотивами. Суб’єкт кримінального про-
ступку – спеціальний – роботодавець – власник під-
приємства, установи, організації незалежно від форми 
власності, виду діяльності, галузевої належності або 
уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, 

яка відповідно до законодавства використовує найману 
працю.

Згідно з ч. 2 ст. 46 КЗпП України відсторонення від 
роботи керівників підприємств, установ та організацій 
військовим командуванням допускається у випадках, 
визначених Законом України «Про правовий режим 
воєнного стану», який на підставі ст. 22 забороняє ви-
користання правового режиму воєнного стану для по-
рушення прав і свобод громадян, а саме – принижувати 
людську гідність через введення воєнного стану у ви-
гляді примусу роботодавця до написання працівником 
заяви про відпустку без збереження заробітної плати. 

Висновки. Примус до відпустки без збереження 
заробітної плати є грубим порушенням трудового зако-
нодавства, що передбачається ст. 172 КК України. Для 
правильної кваліфікації такої протиправної діяльності 
важливе значення має виокремлення ознак грубого по-
рушення трудового законодавства, що висвітлено як 
у науці кримінального права, так і в судовій практиці 
на основі листа Міністерства праці та соціальної полі-
тики. На наш погляд, грубе порушення трудового зако-
нодавства має місце в разі недотримання норм трудових 
правовідносин, що прямо передбачені трудовим законо-
давством, зокрема добровільне волевиявлення праців-
ника при написанні заяви про відпустку без збереження 
заробітної плати. 

Під час воєнного стану виникають складні ситуації, 
що потребують особливого правового регулювання. 
У будь-якому разі примус роботодавця до написання 
заяви працівником про відпустку без збереження заро-
бітної плати є обмеженням трудових прав працівників. 
У період дії воєнного стану допускаються правові об-
меження прав і свобод людини і громадянина, але на 
підставі і в порядку, передбаченому законами України. 
Конституцією України можуть встановлюватися лише 
два обмеження трудових прав працівників в умовах вій-
ни: обмеження щодо свободи праці – вибору професії, 
місця роботи та роду трудової діяльності (ч. 3 ст. 43); 
обмеження страйку (ч. 4 ст. 44) – на підставі того, що 
конституційні права і свободи людини і громадянина 
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України (ч. 1 ст. 64). 

Отже, примус роботодавця до написання праців-
ником заяви про відпустку без збереження заробіт-
ної плати слід кваліфікувати за ст. 172 КК України як 
грубе порушення трудового законодавства, що прямо 
передбачено нормами трудового й кримінального пра-
ва, і навіть в особливих умовах воєнного стану не може 
застосовуватися як незаконне обмеження трудових прав 
працівників з огляду на об’єктивні економічні причини 
у суспільстві. Роботодавці повинні шукати правомірні 
шляхи вирішення питання фінансового забезпечен-
ня умов праці працівників, що є наявним у правовому 
полі, а не посягати на кримінальний закон Української 
держави. 
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foRCed VaCatIon WIthout payMent 
as a GRoss VIolatIon of laBoR laW In WaRtIMe

A gross violation of labor legislation is a socially dangerous act, which acquires special characteristics in the conditions 
of martial law. The qualification of such an act requires the application of special knowledge both in the field of criminal 
law and labor legislation. The key criteria of the evaluative nature of a gross violation of labor legislation are highlighted. 
The composition of the criminal offense provided for in Art. 172 of the Criminal Code of Ukraine on the example of forced 
leave without salary. Emphasis is placed on the unacceptable activity of employers in the conditions of martial law, which 
harms the protected constitutional rights and freedoms of a person and a citizen, in particular in the educational sphere. 
In the current legislation of Ukraine, there is no definition of the concept of «gross violation of labor legislation», in 
the disposition of Part 1 of Art. 172 of the Criminal Code of Ukraine, only two examples of such a criminal offense are given, 
and judicial practice indicates the expediency of assessing each individual case, based on the established norms of labor 
legislation, which gives our research scientific and practical weight in the development of effective mechanisms for bringing to 
criminal responsibility persons guilty of coercion employee before writing an application without saving wages. Coercion as 
an element of the objective side of a criminal act is a defining moment in the qualification of illegal behavior. By itself, the fact 
of committing a criminal misdemeanor, provided for in Part 1 of Art. 172 of the Criminal Code of Ukraine is not something 
new in judicial and investigative practice or in doctrinal criminal legal studies, however, taking into account the operation 
of the legal regime of martial law on the territory of the Republic of Ukraine, our scientific intelligence acquires special 
importance in determining the assessment of “gross violation of labor legislation”. For the correct qualification of such 
illegal activity, it is important to highlight the signs of a gross violation of labor legislation, which is highlighted both in 
the science of criminal law and in judicial practice based on the letter of the Ministry of Labor and Social Policy. 

Key words: educational ombudsman, employer, employee, criminal offence, labor law, salary, martial law.
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ТЕОРЕТиЧНІ ЗАСАДи РОЗРОБКи ВиДОВОї МЕТОДиКи РОЗСЛІДУВАННЯ 
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ками терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР» частини територій Донецької 
та Луганської областей, а також з початку повномасштабного вторгнення до України 24 лю-
того 2022 року – Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей, які у подальшому 
було звільнено Збройними силами України, та Харківської, Запорізької, Херсонської та Луганської 
областей, звільнення яких триває дотепер, не означає, що Україна «автоматично» не несе жодної 
відповідальності за порушення прав українських громадян, які перебувають на тимчасово окупо-
ваній території. Незважаючи на умови воєнної агресії та повномасштабних бойових дій, зобов’я-
зання розслідувати порушення прав людини існує навіть у складних та небезпечних умовах, вклю-
чаючи умови військового конфлікту, у тому числі й тоді, коли події, що призвели до необхідності 
розслідування правопорушень, відбуваються в атмосфері повсюдного насильства, і слідчі повинні 
працювати в умовах перешкод та труднощів, що змушують їх вдаватись до менш ефективних 
методів розслідування в умовах проведення бойових дій.
За загальної тенденції зменшення у 2022 році рівня злочинності на підконтрольній Україні те-
риторії особливу тривогу викликають факти збільшення їх кількості на тимчасово окупованих 
територіях, непідконтрольних Україні, стосовно цивільних осіб, у тому числі найменш захище-
них категорій, таких як жінки, діти, особи похилого віку незалежно від статі, люди з інвалідні-
стю, пов’язані із вбивствами, зґвалтуванням, незаконним позбавленням волі та викраденням осіб, 
у тому числі малолітніх дітей, заволодіння чужим майном шляхом насильства, екоциду, масового 
знищення людей тощо. Непоодинокі випадки умисних вбивств, які пов’язані з прихованням трупу, 
імітації смерті у ході бойових подій тощо.
Станом на 27 травня 2022 року за наявною інформацією з відкритих джерел Офісом Генераль-
ного прокурора зареєстровано 20877 злочинів російської федерації проти України, у тому числі 
14193 злочинів агресії та воєнних злочинів і 6684 злочинів проти національної безпеки. Поряд з цим 
станом на 21 червня 2022 року лише на території Київської області знайдено 1333 тіла місцевих 
жителів, які загинули від рук окупантів, 213 тіл ще не ідентифіковано, ще 300 осіб вважаються 
зниклими безвісти. 
При цьому більшість цих злочинів вчиняється військовослужбовцями російської федерації, найман-
цями приватних військових компаній, які воюють на її боці, представниками так званих терорис-
тичних організацій «ДНР» та «ЛНР», колаборантами у складі відповідних злочинних груп.
Водночас розкриття й розслідування цих правопорушень становить для органів слідства та про-
куратури серйозні труднощі. 
Оскільки в наявній вітчизняній криміналістичній доктрині відсутні напрацювання щодо створен-
ня окремої видової методики розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на окупованій 
території, наше дослідження присвячене висвітленню проблем побудови видової та міжвидо-
вої методики розслідування правопорушень, вчинених під час проведення бойових дій на тимча-
сово окупованій території України за період з початку проведення антитерористичної операції 
та операції об’єднаних сил упродовж 2014–2022 років та повномасштабного російського втор-
гнення до України 24 лютого 2022 року і дотепер.
Ключові слова: методика розслідування, військові дії, повномасштабна війна, тимчасово окупова-
ні території України, видові та міжвидові методики розслідування правопорушень.
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Постановка проблеми. Вранці 24 лютого 2022 року 
війська російської федерації розпочали повномасш-
табні військові дії проти держави України. Реагуючи 
на вказані військові дії, Президент України видав Указ 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
зазначивши, що у зв’язку з військовою агресією Росій-
ської Федерації проти України на підставі пропозиції 
Ради національної безпеки і оборони України, відповід-
но до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції 
України, Закону України «Про правовий режим воєнно-
го стану», в Україні вводиться воєнний стан із 05 годи-
ни 30 хвилин 24 лютого 2022 [1].

Крім цього, Президентом та Верховною Радою Укра-
їни прийняті необхідні законодавчі акти для діяльності 
органів державної влади та її громадян, зокрема Указ 
Президента України «Про загальну мобілізацію», Закон 
України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні», Закон Украї-
ни «Про затвердження Указу Президента України «Про 
загальну мобілізацію», Закон України «Про основи на-
ціонального спротиву», Закон України «Про правовий 
режим воєнного стану». Частина території Харківської, 
Херсонської, Запорізької та інших територій були захо-
плені та окуповані військами РФ. З березня 2022 року 
на цих територіях України були встановлені тимчасо-
ві адміністрації з числа колаборантів, які перейшли до 
співпраці на боці окупаційних військ [2].

Зазначається, що у зв’язку із введенням в Україні 
воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися кон-
ституційні права і свободи людини й громадянина, 
передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Консти-
туції України, а також вводитися тимчасові обмежен-
ня прав і законних інтересів юридичних осіб у межах 
та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості 
запровадження та здійснення заходів правового режи-
му воєнного стану, які передбачені частиною першою 
статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану».

Одним із проявів цієї негативної тенденції на тимча-
сово захоплених терористичними угрупованнями та вій-
ськовими РФ частини міст України є значне зростання 
злочинності загалом і збільшення зокрема особливо 
тяжких злочинів проти особи, таких як умисні вбив-
ства, розбійні напади, крадіжки, вимагання тощо. Слідчі 
та прокурори, які встигли евакуюватися із захоплених 
територій, продовжили фіксувати відомі їм правопору-
шення в порядку ст. 214 КПК України, але повноцінне 
розслідування у розумінні КПК фактично у проваджен-
нях було призупинено з певних причин [3; 4]. 

Так, кількість зареєстрованих вбивств за період про-
ведення бойових дій за останні 8 років в Україні збіль-
шилася майже втричі. Найбільше їх вчинялося в період 
2015‒2016 років, коли відбувався наступ озброєних 
формувань у містах Дебальцево, Донецьк, Маріуполь, 
Курахове, Іловайськ тощо. У цей час у ході бойових 
дій загинули понад 2 тис. чоловіків особового складу 
Збройних сил України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України та Служби 
безпеки України [5]. Військовою прокуратурою заре-
єстровані кримінальні провадження, але огляд місця 
події не проводився, експертні дослідження потерпі-
лих осіб не проведено, місце знаходження більше ніж 
600 до цього часу не встановлено. З лютого 2022 року 
різко зросло вчинення всіх категорії правопорушень. До 
деокупації території України частину правопорушень 
слід відносити до латентного рахунку. Понад 2300 осіб 
особового складу перебувають у полоні бойовиків, вій-

ськових РФ, їхній стан правоохоронним органам Укра-
їни не відомий. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам наукового обґрунтування побудови методики 
розслідування окремих видів правопорушень у науці 
криміналістиці у 80-х, 90-х роках минулого століття 
видатними вченими України приділялася певна ува-
га. Вагомий внесок у побудову класифікаційних ознак 
різноманітних правопорушень зробили такі вчені, як 
В.П. Бахін, А.Ф. Волобуєв, А.Ф. Зелінський, В.А. Жура-
вель, В.С. Кузьмичов, В.П. Колмаков, В.Є. Конова-
лова, В.А. Образцов, М.І. Панов, М.А. Погорецький, 
О.С. Саінчин, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько та інші. 

Формування цілей статті. Проте комплексного 
вивчення внутрішніх процесів, що детермінують роз-
робку основ побудови видових методик розслідування 
правопорушень у вітчизняній криміналістиці, не про-
водилося. Оскільки цей процес має закономірний ха-
рактер, склалася об’єктивна необхідність у розробленні 
методик вирішення завдань, типових для всіх випадків 
розслідування.

Виклад основного матеріалу. Типову методику 
розслідування слід відрізняти від методики розсліду-
вання у відповідному кримінальному провадженні. Як 
різновид наукової продукції перша з числа зазначених 
методик являє собою якийсь еталон того, як слід дія-
ти слідчому за тих чи тих умов. Оскільки йдеться про 
типовий варіант такої діяльності, вона має допоміжне 
та орієнтуюче для слідчого значення. До змісту типо-
вих методик входять лише положення, що відобража-
ють усе те, що з необхідністю в усіх розглянутих ви-
падках повторюється, є типовим і для досліджуваних 
діянь, і для діяльності з їх дослідження. Тому в ній не 
враховується маса деталей, з якими слідчий стикається 
під час розслідування конкретного кримінального про-
вадження, але які не повторюються у всіх аналогічних 
ситуаціях, є по-своєму унікальними, не характерними 
для явищ усього класу.

Отже, методика розслідування конкретного злочину 
являє собою не систему методичних рекомендацій, що 
вказують на те, як доцільно діяти, а систему реального 
втілення в життя узагальнених методичних ідей, схем 
і процедур в умовах роботи з відповідним криміналь-
ним провадженням.

Аналіз і узагальнення наукових поглядів із такої 
проблеми дозволяють виділити низку теоретичних пе-
редумов, які й утворюють інформаційно-пізнавальну 
структуру розслідування окремих категорій злочинів, 
таких, які, наприклад, вчинялися на тимчасово окупо-
ваній території України.

Безсумнівно, що за своєю сутністю розслідуван-
ня є системною діяльністю, здійснюваною належним 
суб’єктом та спрямованою на розкриття вчиненого 
злочину і встановлення істини у кримінальній справі. 
Зазначена теза, що проголошена професорами В.П. Ко-
лмаковим, В.В. Тіщенком та іншими, в основному є док-
триною загального характеру і за своєю суттю дає лише 
загальний напрям організаційної діяльності з розкриття 
злочинів [6, с. 403; 7, с. 108–111].

При цьому ми відзначимо, що з позиції деяких авто-
рів слідча діяльність характеризується багатофункціо-
нальністю і досить широким колом осіб, які беруть у ній 
певну участь, а також різноманіттям цілей і завдань, що 
стоять перед нею [4, с. 201; 6, с. 48–51]. Навіть одна 
окремо взята забезпечувана криміналістичними мето-
дами і засобами функція з дослідження обставин спра-
ви з метою встановлення об’єктивної істини передбачає 
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надзвичайно складну організаційно-тактичну, методи-
ко-евристичну і процесуальну діяльність.

Вчинені злочини різноманітні, як відзначає Р.С. Бєл-
кін, не тільки окремі види злочинів не схожі один на 
одного, але й навіть серед злочинів одного виду немає 
таких, розслідування яких не відрізнялося б у кожному 
випадку низкою індивідуальних особливостей. Безу-
мовно, розслідування злочинів у загальному значенні 
повинне підкорятися певним законам. Відповідно до 
цього можуть бути сформульовані, як відзначає В.П. Ко-
лмаков, два фундаментальні криміналістичні закони:

1) неможливо вчинити злочин, не залишивши при 
цьому слідів;

2) не існує принципово злочинів, що не розкрива-
ються [6, с. 520].

Однак і перший, і другий закони не є самі по собі 
структурами поза статикою і динамікою, що відбу-
ваються як у них самих, так і поза їхніми процесами. 
Зазначені процеси виникають досить бурхливо, як пра-
вило, в одному або декількох сценарних форматах і зу-
мовлені тим, що як дії, так і бездіяльність певних осіб 
перебувають у системі певних інформаційних потоків.

Звідси виникають постійні складнощі з витребуван-
ням необхідної інформації, а у разі одержання потрібна 
її правильна інтерпретація і перевірка. 

Не можна не погодитися з тим, що в розслідуванні 
пізнання істини відбувається не шляхом абстрактного 
споглядання або міркування, а шляхом тактики інтелек-
туальної боротьби, у ході якої «виявляються тонкі інс-
ценування, розкриваються масковані дії і штучно ство-
рені результати, відбувається спілкування з особами, 
які докладають зусиль для того, щоб істина залишилася 
невстановленою, а процесуальне спілкування не дало 
результатів, необхідних для розслідування» [7, с. 108].

Отже, як указує В.В. Тіщенко у своєму дослідженні, 
розслідування доцільно розглядати як різновид пред-
метної діяльності, що являє за формою і змістом склад-
ну динамічну обмежено відкриту систему, яка взаємодіє 
з конфронтуючою системою діяльності із вчинення зло-
чинів [7, с. 108–111].

За своєю природою і сутністю розслідування зло-
чинів є різновидом пізнавальної діяльності. У цьому 
розумінні думка В.В. Тіщенка узгоджується з думкою 
такого видатного вченого, як професор В.О. Образцов, 
який зауважує, що уявне відтворення на підставі зі-
браних фактичних даних цілісної картини вчиненого 
і його наслідків у всіх суттєвих криміналістично і юри-
дично значимих ознаках утворює загальне пізнавальне 
завдання кримінального судочинства.

Що ж стосується принципової можливості розкрит-
тя кожного окремо взятого злочину, то зазначена теза 
або один із загальних законів базується на положен-
ні діалектичного матеріалізму про пізнаваність світу, 
подій і явищ як сьогодення, так і минулого, пізнання 
об’єкта шляхом діяльності і через діяльність – практич-
ну і теоретичну. У філософській літературі вказується 
на те, що пізнання як діяльність реалізується за допомо-
гою системи пізнавальних засобів: 1) спостереження; 2) 
повсякденної практики; 3) експерименту; 4) моделі; 5) 
математичного апарату; 6) методологічної основи.

Отже, у діяльності з розслідування злочинів засто-
совуються як пізнавальні методи безпосереднього (по-
чуттєвого) сприйняття: спостереження, виміру, опису, 
фіксації, порівняння, експерименту, та опосередковано-
го (раціонального) пізнання: індукція і дедукція, аналіз 
і синтез, аналогія, гіпотеза, моделювання, програмуван-
ня й інші методи (кібернетичні, евристичні).

Одними з найбільш ефективних методів пізнання 
в розслідуванні злочинів є методи висування криміна-
лістичної версії і моделювання. Криміналістична версія 
як система логічно обґрунтованих припущень про подію 
злочину й особистість злочинця дозволяє передбачити 
всі причинно-наслідкові зв’язки і варіанти подій і дій, 
здійснюючи їх перевірку процесуальними засобами.

Розглядаючи версію як уявну ретроспективну, логіч-
ну модель досліджуваної події, її обставин, особистості 
злочинця, багато видатних криміналістів у зазначеному 
розумінні не доходять єдиної точки зору. Їхні поняття 
«версія» і «модель» не збігаються, оскільки версія – 
один із найважливіших, але не єдиний елемент уявної 
моделі, що визначає її зміст [6, с. 208]. Модель злочину 
або його обставин створюється не тільки за рахунок гі-
потез, але й за рахунок інших форм мислення, уявних 
образів, до того ж вона може представляти подію зага-
лом або її фрагменти в динаміці.

Вірогідна модель події загалом або її окремих об-
ставин виконує роль накопичувача і систематизатора 
інформації, служить пошуку відсутньої інформації, від-
бору суттєвої і відсіванню зайвої інформації. На основі 
одержуваної інформації висуваються і перевіряються 
нові версії, доповнюючи і змінюючи уявлення про до-
сліджувану подію, її уявну модель.

Відомо, що процесуальна діяльність, безсумнівно, 
немислима без наявності тієї чи тієї інформації, що 
визначає динаміку розслідування справи, відзначимо, 
що нині неодмінним атрибутом життя стало стрімке 
зростання інформаційних потоків. Важко знайти таку 
сферу людської діяльності, де б не використовувалася 
інформація. До виникнення теорії інформації в 20–30-х 
роках XX ст. термін «інформація» вживався у значенні 
«повідомлення», «знання» та ін. Наприкінці 40-х років 
минулого століття Клод Шеннон, американський ма-
тематик, створив математичну теорію інформації, яка 
відіграє важливу роль у технічних засобах зв’язку. У те-
орії Шеннона під інформацією розуміються не будь-які 
повідомлення, якими люди обмінюються та які переда-
ються технічними каналами зв’язку, а лише зменшують 
невизначеність в одержувача інформації. Останнім ча-
сом в ужиток широко ввійшли словосполучення «інфор-
маційне поле», «інформаційний вибух», «інформаційна 
криза», «інформаційний вал» тощо. Якщо в 1963 р. 
енциклопедичний словник під «інформацією» визна-
чав «повідомлення про щось», то в 1985 р. на сторін-
ках «Літературної газети» одним з учених висловлено 
думку, що під інформацією необхідно розуміти більш 
широкі процеси, що це такий же національний страте-
гічний ресурс, як мінеральна сировина, електроенергія, 
транспорт. Вважаємо за необхідне приділити кілька 
слів такому поняттю, як «інформація».

Людство нині перебуває на такому етапі свого роз-
витку, коли подальший прогрес не тільки визначається 
рівнем матеріального виробництва, наявністю мате-
ріальних і енергетичних ресурсів, але в не меншому 
ступені залежить від наукової інформації, від здатності 
й уміння людини ефективно використовувати здобуту 
інформацію.

У криміналістиці поряд із загальнонауковим понят-
тям інформації використовується поняття криміналіс-
тичної [6, с. 50] або криміналістично значимої інформа-
ції [8, с. 118]. Як відзначає О.С. Саінчин, інформаційні 
процеси в діяльності з розслідування злочинів відріз-
няються великою складністю і специфічністю. Кримі-
налістично значима інформація найчастіше не лежить 
на поверхні, не надходить «самопливом» по заздалегідь 
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відомих каналах у розпорядженні правоохоронних ор-
ганів. Оволодіння корисною інформацією сполучено 
з подоланням численних труднощів, перешкод і завад. 
Образно кажучи, розслідування злочинів уявляється 
«битвою за інформацію» [8, с. 90–98].

На нашу думку, специфічна складність інформацій-
них процесів у розслідуванні зумовлюється низкою об-
ставин:

– неочевидність джерел інформації, які є в дослі-
джуваному навколишньому середовищі, у т. ч. обста-
новці місця події, та об’єктивні труднощі у визначенні 
їх причетності до пізнаваної події;

– фрагментарність і «розчинність» інформації, при-
четної до досліджуваної події, що ускладнюють її по-
шук, виявлення й оцінку;

– навмисні дії осіб, які маскують джерела інфор-
мації та перешкоджають її виявленню й адекватному 
сприйняттю;

– перекручування або знищення цікавої для слідчого 
інформації про обставини розслідуваної події, що ви-
никає через об’єктивні умови (дощ, пожежу), а також 
внаслідок наміру або омани певних осіб;

– небажання у певних випадках передавати слідчо-
му інформацію (приховування інформації);

– труднощі у вилученні (декодуванні) з названих 
причин одержуваної інформації;

– певні складності, пов’язані з належним правовим 
оформленням процесу виявлення інформації і її дже-
рел, посвідчення, фіксації інформації, одержання в ході 
оперативно-розшукової діяльності та введення її в кри-
мінальне судочинство;

– складність у встановленні справжніх зв’язків і від-
носин між обставинами досліджуваної події внаслідок 
уривчастості, недостатності, суперечливості, невідомо-
му ступені вірогідності отриманої інформації, особли-
во на початковому етапі розслідування [8, с. 360–361; 
9, с. 8].

На підставі цього зазначений автор дійшов виснов-
ку, що інформаційні процеси, що лежать в основі до-
ведення як пізнавальної специфічної діяльності, спря-

мованої на розкриття злочинів, доцільно розділити на 
такі стадії.

1. Пошук і виявлення криміналістично значимої ін-
формації.

2. Сприйняття і фіксація криміналістично релевант-
ної інформації.

3. Обробка інформації.
4. Використання інформації. Якщо проблеми по-

шуку і виявлення криміналістично значимої інформа-
ції в науці криміналістиці досліджені досить повно, то 
у сприйнятті, фіксації, обробці і використанні зазначе-
ної інформації наукових розробок з такої тематики ще 
досить мало. У цьому розумінні робота В.В. Тіщенка 
з цієї проблематики становить певний інтерес, і ми ду-
маємо, що на окремих моментах її змісту необхідно зу-
пинитися більш докладно.

Висновки. Виходячи з комплексу сприйняття і фік-
сації, на його думку, виявлена інформація повинна бути 
сприйнята суб’єктом пошуку, а саме: а) з’ясована її по-
тенційна або фактична причетність до пізнавальної по-
дії; б) з’ясовані її природа і джерело одержання (люди 
як носії ідеальних і матеріальних слідів, предмети, 
документи, сліди); в) визначена її форма представлен-
ня (вербальна, буквено-знакова, цифровий, графічний, 
магнітний запис, відеозапис і ін.); г) декодована в не-
обхідних випадках, тобто з’ясовані її зміст, переклад 
з однієї знакової системи в іншу, з використанням спе-
ціальних знань і технічних засобів.

Ми розділяємо зазначену точку зору автора і хочемо 
додати, що здобуту інформацію необхідно зафіксувати для 
подальшого збереження, аналізу і використання. У слідчій 
діяльності фіксація інформації провадиться за допомо-
гою процесуальних засобів в обов’язковому порядку і за 
допомогою технічних засобів на розсуд слідчого. Отже, 
фіксація інформації містить дії відповідного суб’єкта 
розслідування, спрямовані на процесуальне, техніко-кри-
міналістичне або оперативне закріплення і посвідчення 
здобутої інформації (здебільшого разом з її носієм) у вста-
новленому законом і підзаконними актами порядку з ме-
тою подальшого дослідження, збереження і використання.
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theoRetICal pRInCIples of the deVelopMent of a Model Method 
of InVestIGatInG offenses CoMMItted In the oCCupIed teRRItoRy 

of uKRaIne

Annexation by the Russian Federation of Ukrainian Crimea in 2014, occupation together with representatives of terrorist 
organizations of the so-called “DPR” and “LPR” of parts of the territories of Donetsk and Luhansk regions, as well as 
from the beginning of the full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2022 – Kyiv, Chernihiv, Zhytomyr and Sumy 
regions, which were later liberated by the Armed Forces of Ukraine, and Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, and Luhansk 
regions, the liberation of which continues to this day, does not mean that Ukraine “automatically” bears no responsibility 
for the violation of the rights of Ukrainian citizens who are temporarily occupied territory. Despite the conditions of military 
aggression and full-scale hostilities, the obligation to investigate human rights violations exists even in difficult and dangerous 
conditions, including conditions of military conflict, including when the events that led to the need to investigate violations 
occur in an atmosphere of widespread violence and investigators must work under conditions of obstacles and difficulties that 
force them to resort to less effective methods of investigation in the conditions of hostilities.

With the general trend of a decrease in the level of crime in 2022 in the territory under the control of Ukraine, the facts 
of an increase in their number in the temporarily occupied territories, not under the control of Ukraine, relative to civilians, 
including the least protected category, such as women, children, elderly people, are of particular concern from gender, 
people with disabilities, related to murders, rape, illegal deprivation of liberty and abduction of persons, including minor 
children, seizure of other people’s property by violence, ecocide, mass destruction of people, etc. There are rare cases 
of intentional murders that are connected with the concealment of a corpse, imitation of death during combat events, etc.

As of May 27, 2022, according to available information from open sources, the Prosecutor General’s Office registered 
20.877 crimes of the Russian Federation against Ukraine, including 14.193 crimes of aggression and war crimes 
and 6.684 crimes against national security. Along with this, as of June 21, 2022, 1.333 bodies of local residents who 
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died at the hands of the occupiers were found in Kyiv region alone, 213 bodies have not yet been identified, and another 
300 people are considered missing.

At the same time, the vast majority of these crimes are committed by servicemen of the Russian Federation, mercenaries 
of private military companies fighting on its side, representatives of the so-called terrorist organizations “DPR” and “LPR”, 
collaborators in the relevant criminal groups.

At the same time, the disclosure and investigation of these offenses poses serious difficulties for investigative bodies 
and the prosecutor’s office.

Since the existing domestic criminalistic doctrine lacks work on the creation of a separate method of investigation 
of criminal offenses committed in the occupied territory, our study is devoted to highlighting the problems of building 
a type and inter-type method of investigation of offenses committed during hostilities in the temporarily occupied territory 
of Ukraine in the period from the beginning the conduct of anti-terrorist and joint forces operations during 2014–
2022 and a full-scale Russian invasion of Ukraine on February 24, 2022 to the present.

Key words: methods of investigation, military operations, full-scale war, temporarily occupied territories of Ukraine, 
specific and interspecies methods of investigation of offenses. 

Надійшла до редколегії: 25.08.2022
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