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проведенні судово-економічної експертизи 
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Боброва Марія 
Пушкарь Олександр  

Особливості ідентифікації канабіоїдів в 
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335 
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337 
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Пильникова Яна 
Черниш Людмила 

Ретроспективний огляд результатів  
дисертаційних досліджень, які присвячено 
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340 
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Чарна Юлія 
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поліцейськими на повідомлення, які 
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Список установ  
здобувачі вищої освіти та працівники яких взяли участь у 

науковому заході  
 

1. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Республіка Польща) 
2. ВАТ «ЗАПРОРІЖАВТОТРАНС» 
3. Вища банківська школа в Варшаві (Республіка Польща) 
4. Вища школа бізнесу та підприємництва (Республіка Узбекистан) 
5. Вища школа економіки, права та медичних наук у Кельце імені 

професора Едварда Ліпінського (Республіка Польща) 
6. Вища школа поліції в Щитно (Республіка Польща) 
7. Вища школа професійної освіти в Перемишлі (Республіка Польща) 
8. Департамент боротьби з економічною злочинністю Головного управління 

міської поліції в Кельце (Республіка Польща) 
9. Державна архівна служба України 
10. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
11. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 
12. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
13. Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр МВС України 
14. Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 
15. Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України  
16. Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 
17. Західноукраїнський національний університет 
18. Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр МВС України 
19. Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного 

університету «Одеська юридична академія» 
20. Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права імені 

М.П. Сая 
21. Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична 

академія» 
22. Луганський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 
23. Луцький міськрайонний суд Волинської області  
24. Льотна академія Національного авіаційного університету 
25. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 
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академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України 
26. Національна академія внутрішніх справ 
27. Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького 
28. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 
29. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
30. Національний університет біоресурсів і природокористування України 
31. Національний центр судових експертиз Міністерства юстиції Республіки 

Молдова (Республіка Молдова) 
32. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
33. Одеський державний університет внутрішніх справ  
34. Одеський національний морський університет 
35. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 
36. Приватна установа «Академія «Bolashaq»» (Республіка Казахстан) 
37. Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
38. Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 
39. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 
40. Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України 
41. ТОВ «Харківський університет» 
42. Університет державної фіскальної служби України 
43. Університет імені Альфреда Нобеля 
44. Університет Яна Кохановського в Кельце (Республіка Польща) 
45. Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України 
46. Харківський національний університет будівництва та архітектури 
47. Харківський національний університет внутрішніх справ  
48. Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх 

справ  
49. Центральний державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 
50. Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету 

«Україна» 
51. Центральноукраїнський національний технічний університет  
52. Черкаський державний бізнес-коледж  
53. Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 
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України 
54. Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України 
55. Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
56. Щецинська вища школа «Collegium Balticum» (Республіка Польща) 

 
Наукова Президія конференції: 

 
1. Сергій Кримчук – доктор філософії, директор Державного науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 
2. Броніслав Теплицький – перший  заступник директора Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 
3. Тетяна Татарнікова – кандидатка юридичних наук, заступниця 

директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України; 

4. Ігор Копотун – доктор юридичних наук, професор, проректор з 
міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка); 

5. Куралбай Менлібаєв – кандидат філологічних наук, професор, 
ректор Приватної установи «Академія «Bolashaq»» (Республіка Казахстан); 

6. Петро Петкович – віце-директор з наукової роботи Національного 
Центру Судових Експертиз при Міністерстві Юстиції Республіки Молдова 
(Республіка Молдова); 

7. Ботагоз Аманжолова – кандидатка юридичних наук, асоційована 
професорка, професорка кафедри кримінального права, процесу та 
криміналістики юридичного факультету НАТ «Карагандинський університет 
імені академіка Є.А. Букетова» (Республіка Казахстан); 

8. Євген Соболь – доктор юридичних наук, професор, ректор 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

9. Роман Колісніченко – доктор політичних наук, доцент, директор 
Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; 

10. Олег Куклін – доктор економічних наук, професор, директор 
Черкаського державного бізнес-коледжу Міністерства освіти і науки України; 

11. Сергій  Холод – доктор економічних наук, доцент, ректор 
Університету імені Альфреда Нобеля; 

12. Олексій Соловей – кандидат юридичних наук, проректор Одеського 
державного університету внутрішніх справ – декан Херсонського факультету; 

13. Валентина Пупишева – директорка Центральноукраїнського 
інституту розвитку людини Університету «Україна»; 

14. Вальдемар Цісовський – доктор соціологічних наук, декан 
факультету права та безпеки Вищої школи економіки, права та медичних наук у 
м. Кельце імені проф. Едварда Ліпінського (Республіка Польща); 

15. Олександр Михайлов – кандидат педагогічних наук, доцент, 
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директор Кіровоградського кооперативного фахового коледжу економіки та 
права імені М.П. Сая; 

16. Катаржина Гаєвська – докторка юридичних наук, директорка 
Інституту міжнародного співробітництва Університету Польська вища школа в 
Варшаві (Республіка Польща); 

17. Наталія Шалімова – докторка економічних наук, професорка, декан 
економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного 
університету.  

18. Марія Письменна - докторка економічних наук, професорка, декан 
факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного 
університету 

 
Організаційний комітет: 

Голова Оргкомітету:  
Максим Бабій – директор Кіровоградського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України. 
 
Заступники голови Оргкомітету:  
1. Андрій Одарченко – заступник директора Кіровоградського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 
2. Сергій Правда – заступник директора центру – завідувач відділу 

автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних 
засобів Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України; 

3. Олександр Колпаков – заступник директора Кіровоградського 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – 
завідувач відділу криміналістичних видів досліджень.  

 
Члени Оргкомітету:  
1. Валерій Пєтков – доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені 
Альфреда Нобеля; 

2. Богдан Стецюк – доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії 
Національного авіаційного університету; 

3. Зінаїда Смутчак – докторка економічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного 
авіаційного університету; 

4. Світлана Косенко – кандидатка юридичних наук, доцентка, 
завідувачка лабораторії навчальної та наукової роботи Державного науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 

5. Артем Голубов – кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри права гуманітарно-правового факультету 
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ»; 
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6. Вікторія Гмиря – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 
кафедри економіки, підприємства та маркетингу Черкаського державного бізнес-
коледжу МОН України; 

7. Акилбек Кабжанов –  кандидат юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри юридичних дисциплін Приватної установи «Академія 
«Bolashaq»» (Республіка Казахстан); 

8. Іон Лопатенко – завідувач лабораторії аналізу та планування 
Національного Центру Судових Експертиз при Міністерстві Юстиції Республіки 
Молдова (Республіка Молдова); 

9. Єва Кучинська – докторка наук у сфері безпеки, директорка 
Інституту досліджень і розвитку Вищої школи поліції в Щитно (Республіка 
Польща); 

10. Анна Рибіцька – докторка наук у сфері безпеки, доцентка, 
завідувачка кафедри наук у сфері безпеки та оборони Університету імені Павла 
Влодковича в Плоцьку (Республіка Польща); 

11. Олена Кравченко – кандидатка філологічних наук, начальниця 
відділу наукової та виховної роботи Центральноукраїнського інституту розвитку 
людини Університету «Україна»; 

12. Ремігіюш Вішневський – доктор наук у сфері безпеки, завідувач 
кафедри наук у сфері безпеки та оборони Університету імені Павла Влодковича 
в Плоцьку (Республіка Польща); 

13. Ірена Маліновська  – кандидатка юридичних наук, асоційована 
професорка, доцентка факультету права та внутрішньої безпеки Вищої школи 
економіки, права та медичних наук у м. Кельце імені професора Едварда 
Ліпінського (Республіка Польща); 

14. Вероніка Шкабаро – кандидатка юридичних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету 
імені Альфреда Нобеля; 

15. Володимир Панченко – доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

16. Валерія Бондар – кандидатка юридичних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 
Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; 

17. Віра Савченко – кандидатка економічних наук, професорка, 
професорка кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського 
національного технічного університету. 

 
Секретар Оргкомітету:  
Олександр Коломоєць – кандидат юридичних наук, доцент, провідний 

фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності 
Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України. 
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Експертна комісія: 
Голова: 
Сергій Пєтков – доктор юридичних наук, професор, заступник директора 

Науково-дослідного центру правового забезпечення державотворення та безпеки 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

 
Члени комісії: 
1. Ізабелла Новіцька – докторка юридичних наук, професорка, 

начальниця  факультету наук з питань безпеки Університету сухопутних військ 
у Вроцлаві імені генерала Тадеуша Костюшкі (Республіка Польща); 

2. Андрій Манжула – доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

3. Ардак Шакенов – кандидат юридичних наук, професор кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики юридичного факультету НАТ 
«Карагандинський університет імені академіка Є.А. Букетова» (Республіка 
Казахстан); 

4. Катерина Трошкіна – кандидатка юридичних наук,  доцентка, старша 
викладачка кафедри права та правоохоронної діяльності 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

5. Інна Зеленко – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 
кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

6. Лейла Аренова – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики НАТ 
«Карагандинський університет імені академіка Є.А. Букетова» (Республіка 
Казахстан); 

7. Оксана Урсол – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 
професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії 
Національного авіаційного університету; 

8. Віталій Кондратенко – доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

9. Сергій Назарук – доктор філософії, начальник відділу нагляду за 
додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та 
підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням 
законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури; 

10. Олександр Нікітенко – кандидат юридичних наук, директор 
департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради;  

11. Катаржина Гаєвська – кандидатка юридичних наук, директорка 
Інституту міжнародного співробітництва Університету Польська вища школа у 
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Варшаві (Республіка Польща); 

12. Ірина Дідюк – кандидатка юридичних наук, завідувачка навчального 
відділу Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; 

13. Марія Боброва – кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка 
кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

14. Олександр Троянський – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії 
Національного авіаційного університету; 

15. Леся Кононенко – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 
кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського 
національного технічного університету.  
 

Секретар: 
Наталія Максименко – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії 
Національного авіаційного університету. 
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Шановні учасники конференції! 
 

Вітаю вас із початком роботи 
першого засідання постійно діючої 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання 
вдосконалення судово-експертної та 
правоохоронної діяльності». Тема цього 
наукового заходу на сьогодні є актуальною, 
а доволі широка тематика заявлених 
напрямів дає можливість на сформованій 
постійній відкритій платформі 
організувати дискусії між фахівцями та 
науковцями суміжних сфер діяльності, які 
прагнуть до генерування, поширення та 
втілення в життя нових креативних ідей, 
інноваційних наукових розробок, знань і 
практик у судово-експертній та 

правоохоронній діяльності.  
Карантинні заходи, через які конференція відбувається в онлайн-режимі, 

не стали на заваді нашій сьогоднішній зустрічі. А такий формат заходу безмежно 
розширює його аудиторію, нівелює кордони та дає змогу долати будь-які 
перепони. 

Хочу подякувати всім учасникам за увагу до нашого заходу і окремо 
привітати представників установ-співорганізаторів та учасників із Польщі, 
Казахстану та Молдови. Нам є чому повчитися один в одного, а в умовах 
глобалізації та збільшення загроз транснаціональної злочинності важливою є 
підтримка та розвиток міжнародного співробітництва судових експертів та 
працівників правоохоронних органів, адже саме це уможливлює запозичення в 
практику діяльності передових та апробованих здобутків колег. 

Бажаю, щоб наша сьогоднішня зустріч була плідною, і сподіваюся, що 
кількість учасників конференції з року в рік збільшуватиметься.  

 
 
Сергій КРИМЧУК, 
директор ДНДЕКЦ МВС – керівник Експертної служби МВС 
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Шановні колеги та учасники конференції!  
 

Щиро вітаю вас з початком роботи 
цього наукового заходу! У першу чергу, як 
голова Організаційного комітету, хочу 
подякувати всім, хто доклав зусиль до 
його організації та проведення – це, 
зокрема, члени наукової Президії, 
Оргкомітету та Експертної комісії. 
Окрему подяку хочу висловити 
керівництву всіх установ, які виступили 
співорганізаторами та науковими 
партнерами нашої конференції – ми 
цінимо ту допомогу, яку ви та ваші 
колективи надали нам! 

Думку про створення майданчика 
для наукових дискусій у вигляді постійно 
діючої конференції ми обговорювали вже 
давно – майже рік велися перемовини, 

зокрема й закордонними установами, уточнювався формат заходу, 
враховувалися всі побажання потенційних співорганізаторів, напрацьовувалася 
тематика напрямів, готувалися установчі документи, було підписано та 
перепідписано низку угод, в яких мова йшла й про такий формат наукового 
співробітництва.  

У результаті злагодженої та плідної роботи на даний час маємо досить 
вагомий, як на мою думку, результат – свої матеріали до Оргкомітету надіслали 
більш ніж 130 науковців, практиків та здобувачів вищої освіти з 56 установ з 
Польщі, України, Казахстану та Молдови.  

Тож хочу побажати всім плідної роботи, налагодження зв’язків, співпраці 
та нових наукових здобутків на благо процвітання наших країн, зміцнення 
дружби між нашими народами та встановлення миру на нашій землі! 

 
Максим БАБІЙ, 
директор Кіровоградського НДЕКЦ МВС 
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DEFINIOWANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 

– ROZWAŻANIA INTERPRETACYJNE 
 
W polskim ustawodawstwie karnym funkcjonuje w dwóch formach 

zorganizowanej grupy przestępczej oraz związku przestępnego. Jest to przestępstwo 
formalne, gdzie penalizuje się samo zachowanie sprawcy. Z długoletnich statystyk 
wynika, że formy przestępczości zorganizowanej powstają w sposób ciągły.  

Ludzie, aby osiągnąć założone cele, zmuszeni są w każdej dziedzinie aktywności 
do współdziałania, które polega na podziale zadań, wymuszającym z kolei 
specjalizację oraz kreślenie wzajemnych praw i obowiązków. Elementy organizacji 
przy współdziałaniu występują zawsze [1]. Przestępczość zorganizowana opiera się na 
współdziałaniu i jest ogromnie trudnym zjawiskiem do uniwersalnego zdefiniowania. 
Zorganizowane grupy przestępcze i jej zbliżone formy są elementem przestępczości 
zorganizowanej, zatem czym innym jest definicja przestępczości zorganizowanej 
pojmowanej jako zjawisko, a czym innym pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej 
w aspekcie rozważań prawnych. Pomimo wielu prób definiowania na gruncie 
międzynarodowym nie wypracowano uniwersalnego pojęcia. Problemem w 
odnalezieniu „uniwersalnej” i ogólnie funkcjonalnej  definicji przestępczości 
zorganizowanej jest niezwykle trudne ze względu na jej dynamikę, zmiany kierunków 
działań dostosowanych do ciągłych zmian społeczno- gospodarczych występujących 
w dzisiejszych czasach [2, s.26]. Aktualnie rozważania na gruncie międzynarodowym 
nad pojęciem przestępczości zorganizowanej zmierzają w dwóch kierunkach. Pierwszy 
kierunek, który jest popierany przez przedstawicieli Interpolu i dotyczy określenia 
trzech gruntownych elementów przestępczości zorganizowanej tj. struktura 
organizacji, działania bezprawne oparte na stosowaniu przemocy oraz korupcji i 
działalność w celu osiągania korzyści majątkowej. Zaś drugi aspekt to wskazywanie 
na czyny przestępcze o charakterze międzynarodowym popełniane w ramach 
przestępczości zorganizowanej i analiza zagrożeń jakie pociąga za sobą to zjawisko tj. 
rozwój cyberprzestępczości, korupcji, „pranie brudnych pieniędzy”, terroryzm, handel 
bronią, ludźmi oraz narkotykami. Dlatego niejednokrotnie przestępczość 
zorganizowana budzi wątpliwości interpretacyjne.  

Na gruncie międzynarodowym pierwsza normatywna definicja zorganizowanej 
przestępczości została zawarta w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
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międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 12 grudnia 2000 roku, która 
również była ratyfikowana przez Polskę [3, s. 26]. Według Konwencji zorganizowana 
grupa przestępcza posiada strukturę organizacji, przy czym nie powstała w sposób 
przypadkowy i nie musi posiadać ciągłości uczestnictwa, rozwiniętej hierarchii, 
funkcji członków. Po drugie grupa istnieje przez bliżej nieokreślony czas i po trzecie 
członkowie działają wspólnie i w porozumieniu dokonując pośrednio lub bezpośrednio 
przestępstw przy osiąganiu pośredniej bądź też bezpośredniej korzyści majątkowej [3, 
s.26].  

Zjawisko przestępczości zorganizowanej pozostaje celem zainteresowania 
prawa karnego, kryminologii oraz kryminalistyki. Kolejne próby definiowania 
opierały się na badaniach kryminologicznych i analizach opracowań na podstawie 
zorganizowanych grup przestępczych. W Stanach Zjednoczonych jedną z 
najpopularniej używanych jest definicja z 1966 roku stworzona przez Komisję ds. 
Stosowania Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości [4, s.32]. Systematyzuje 
zorganizowane przestępstwo jako rodzaj porozumienia o rozbudowanej, 
wieloczłonowej strukturze, opartego na wewnętrznej hierarchii, dyscyplinie i 
„żelaznych regułach postępowania”, które prowadzi planowa działalność typu 
„biznesu”, zmierzającą do opanowania i monopolizacji określonych sfer ekonomii” [4, 
s.32]. Amerykański kryminolog E. H. Sutherland był jednym z pierwszych teoretyków, 
który posługiwał się pojęciem „zorganizowanej przestępczości”. Przestępcze 
organizacje rozumiał szeroko, jako sformalizowane związki, które posiadały 
hierarchiczną strukturę, podział zadań oraz zorganizowanie pod przywódcą oraz 
niesformalizowane porozumienia, mające wspólne idee oraz interesy [5, s. 157]. 
Wyróżniał cztery formy porozumienia: grupy robocze (podział pracy, uznane 
przywództwo), podziemie przestępcze (wzajemne porozumienie i ochrona z powodu 
wspólnej wrogości wobec prawa), syndykaty przestępne (zajmujące się głównie 
hazardem, prostytucją oraz nielegalnym handlem alkoholu) oraz współpracę 
(porozumienie poprzednich grup z organami władzy stojącymi na straży prawa) [6]. 
Bardziej rozbudowaną próbę ujęcia przestępczości zorganizowanej podjął w swoim 
dziele Organized crime, amerykański kryminolog H. Abadinsky [3]. Doszukiwał się 
istoty zjawiska przestępczości zorganizowanej w skali globalnej, z punktu widzenia 
wszelkich grup przestępczych działających na całym świecie [3, s. 122].  

Komisja Europejska jak również Grupa Ekspertów ds. Przestępczości 
Zorganizowanej Rady Europy zaliczają do podstawowych znamion tego rodzaju 
przestępczości: współpracę co najmniej trzech osób, trwającą przez dłuższy lub 
nieokreślony czas; sprawcy podejrzani lub skazani za popełnienie poważnych 
przestępstw kryminalnych; działanie w celu uzyskania korzyści lub władzy [5, s.159]. 
Dodatkowo wymienia się: wykonywanie określonego zadania lub pełnienie określonej 
funkcji przez każdego z członków grupy, wykorzystanie różnych form wewnętrznej 
dyscypliny i kontroli, używanie przemocy lub innych środków, w celu zastraszenia, 
wywieranie wpływu na polityków, administrację wymiaru sprawiedliwości, ekonomię, 
media poprzez korupcję lub zastosowanie innych środków, wykorzystywanie struktur 
handlowych, pranie pieniędzy, prowadzenie działalności na międzynarodową skalę. 

Kolejną wartą uwagi, lecz powstałą na potrzeby robocze definicją przestępczości 
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zorganizowanej, wypracowana przez specjalną komisje w 1973 w Niemczech [3, s. 
45]. Przyjęto, iż „przestępczość zorganizowana obejmuje przestępstwa, które 
popełniane są przez więcej niż dwustopniowo rozdzielone ogniwa (związki) albo przez 
kilka grup, które współdziałają ze sobą – nie tylko przejściowo – na zasadzie podziału 
zadań”, aczkolwiek budziła zastrzeżenia pod względem praktycznym. Aktualnie 
obowiązującą definicją w Niemczech pod pojęciem przestępczości zorganizowanej 
(Organisierte Kriminalität) rozumie się „planowane, określone na osiągnięcie zysku 
lub władzy popełnianie przestępstw, które pojedynczo lub łącznie charakteryzują się 
znacznym ciężarem gatunkowym, którym – na zasadzie podziału zadań - przez dłuższy 
lub nieoznaczony czas z wykorzystaniem zawodowych lub zbliżonych do 
zawodowych struktur, z użyciem przemocy lub innych środków zastraszenia, 
wywierając wpływ na politykę, media, administrację publiczną, wymiar 
sprawiedliwości i gospodarkę, zajmują się wspólnie co najmniej dwie osoby”.  

W Polsce powszechnie używanej i stosowanej teoretycznie jak i wystarczającej 
w praktycznym stosowaniu, definicji przestępczości zorganizowanej nie ma, lecz 
karalny jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Po II wojnie światowej w 
polskim ustawodawstwie funkcjonowała pod pojęciem przestępstwa zawodowego 
bądź jako grupy przestępcze. W kodeksie karnym w 1969 roku pojawiło się pojęcie 
związku przestępczego, które jest wyższą formą przestępczości zorganizowanej niż 
zorganizowana grupa [7, s. 88]. Ustawodawca przestępstwo to penalizuje w art. 276 
k.k. i przewiduje karalność przestępstwa w rozumieniu udziału, kierownictwa oraz 
charakteru zbrojnego. Poczytywane jako przestępstwo przeciwko porządkowi 
publicznemu lecz ówczesna ustawa karna skupiała się na przesłance brania udziału i 
skupiała się na samym zachowaniu sprawcy [8]. Sformułowanie przestępczości 
zorganizowanej w Polsce pojawiło się w 1994 roku w ustawie o ochronie obrotu 
gospodarczego i dotyczyło ono karalności obrotem pieniędzmi uzyskanych w ramach 
przestępczości zorganizowanej związanej z przestępstwami tj. handel środkami 
odurzającymi, bronią, fałszowanie środków płatniczych, wymuszanie okupu [4]. Taka 
definicja przestępczości zorganizowanej w ujęciu prawnym określała ją na bazie 
wyliczenia  przestępstw powiązanych z nią. Prawne podjęcie problemu przestępczości 
zorganizowanej w Polsce ograniczono do poszukiwania istoty zorganizowanych grup 
przestępczych i związków przestępczych oraz karalności tych form na gruncie 
prawnym. Według kodeksu karnego z 1997 roku udział jak i kierownictwo w obu 
formach przestępczości jest penalizowany oraz charakter zbrojny w przypadku obu 
organizacji. Dodano karalność charakteru terrorystycznego grupy przestępczej i 
związku przestępczego oraz klauzulę niekaralności z art. 258 k.k. . Zaś szczegółowe 
przesłanki charakteru terrorystycznego, jaki może przybrać każde przestępstwo 
popełnione przez grupy przestępcze, zawarte zostały w art. 115 §20 k.k.. Kolejną 
zmianą co do przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie lub związku 
przestępczym dodanie przesłanki uczynienia stałego źródła dochodu z popełnienia 
przestępstwa bądź przestępstwa skarbowego. Postrzegano to przestępstwo jako 
czerpanie korzyści majątkowej z działalności przestępczej [9]. Centralne Biuro Śledcze 
przyjęło 11 kryteriów identyfikacji zorganizowanej grupy przestępczej, które 
wypracował Europol i są to: współpraca więcej niż dwóch osób, wyznaczenie funkcji 
dla każdej z osób w grupie, dłuższy bądź bezterminowy okres trwania współpracy, 
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dyscyplina i środki kontrolne wewnątrz grupy, podejrzenia popełnienia ciężkich 
przestępstw, działalność międzynarodowa, stosowanie przemocy, struktura 
„organizacji”, proceder prania brudnych pieniędzy, wpływy w świecie polityki, 
biznesu itp., działania w celu uzyskania korzyści majątkowej bądź wpływu na władzę 
[9]. Grupa w zainteresowaniu CBŚ musi posiadać 8 z 11 cech, aby Biuro do Walki z 
Przestępczością Zorganizowaną podjęło działania wobec członków grupy.      

Każda z powyżej przytoczonych definicji pojęcia przestępczości 
zorganizowanej jest prawidłowa, lecz nadal brak jest takiej, która nie budziłaby 
wątpliwości i byłaby uniwersalna w stosowaniu jak i w teorii ze względu prawnego. 
Aczkolwiek z punktu widzenia logiki prawniczej przestępczość zorganizowana lub 
stosowane zamiennie przestępstwo zorganizowane są pojęciami nieostrymi, stąd 
badania nad zorganizowanymi grupami przestępczymi jako elementami tego zjawiska 
przybliżają istotę i cechy charakterystyczne pozwalające na identyfikację. 
Podsumowując autorzy definicji przestępczości zorganizowanej są zgodni co do tego, 
iż jest to działalność grupowa oraz istnienie więzi pomiędzy członkami grupy 
pozwalające na skuteczniejsze działanie. Zaś kontrowersje i problemy sprawia 
określenie neutralnych elementów jak struktura zespołu (czy musi być co najmniej 
dwupoziomowa, czy wystarczy jednopoziomowa), kryterium trwałości zespołu (czy 
zespół winien być nastawiony na ciągłe popełnianie przestępstw, czy wystarczy 
porozumienie w celu popełnienia jednego) czy też kryterium zakresu powiązań (czy 
musi istnieć sieć powiązań ludzi ze świata polityki, administracji, gospodarki, czy nie 
jest to warunek konieczny) [2].  
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«PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY» NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I 
USTAWODAWSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Zjawisko prania brudnych pieniędzy nie jest pojęciem nowym. Z kwerendy 

literatury źródłowej wynika, że w struktury języka potocznego wprowadzone zostało 
w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od lat stanowi poważne 
zagrożenie, obecnie już na skalę międzynarodową. W kontekście historycznym 
przyjmuje się, iż przestępczy proceder zainicjowany został przez mafijne gangi, 
niejednokrotnie czerpiące nielegalne zyski z legalnej działalności handlowo-
usługowej, stanowiącej tzw. „parasol ochronny” dla prowadzonego biznesu w postaci 
sklepów, pralni odzieży etc [1; 2].  

W środowisku branżowym słusznie konstatuje się, iż przestępstwo prania 
brudnych pieniędzy w odniesieniu do modus operandi okazjonalnie wygląda w sposób, 
w jaki kreowany jest w blockbusterowych filmach oraz serialach  telewizyjnych. 
Proceder ten w rzeczywistości odbiega od kinowej fikcji ukazującej chociażby 
widowiskowe transporty ciężarówek przepełnionych pieniędzmi. Realnie 
wykorzystując chociażby wiedzę ekonomiczną, na rzecz tzw. papierkowej roboty, 
tętniącej w zaciszu firmowych gabinetów [3]. 

Nowoczesne usługi technologiczne oraz szeroko rozumiany postęp społeczno-
gospodarczy to niektóre z  czynników sprzyjających prowadzeniu działalności 
przestępczej w sferze biznesu. Aktywność ta znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko 
na rynkach krajowych, ale i również na arenie światowej, w tym także Unii 
Europejskiej. Zjawisko prania brudnych pieniędzy zwraca uwagę na postrzeganie 
danego kraju poprzez jego integralność, jak i stabilność sektora finansowego w 
kontekście jego wydajność. Ponadto stanowi niebezpieczeństwo, zarówno dla polityki 
rynku wewnętrznego, jak i bezpieczeństwa gospodarczego [4; 5]. 

Proceder prania brudnych pieniędzy nierozerwalnie związany jest z 
działalnością zorganizowanych grup przestępczych w kontekście przestępczości 
ekonomicznej. Grupy przestępcze niejednokrotnie wykorzystują występujące zjawiska 
kryzysowe, które dotyczą każdego obszaru życia gospodarczego [6]. Przestępstwa 
stanowiące przedmiot działalności konkretnej grupy przestępczej są niejednokrotnie 
nader zróżnicowane. Odnosząc się do definicji przestępczości zorganizowanej, należy 
wskazać, że działalność przestępcza tych grup determinowana jest celem finansowym 
lub materialnym. Wśród typowych przedsięwzięć wymienić należy m.in. pranie 
brudnych pieniędzy, korupcję, oszustwa etc [7].  

W tym miejscu, w myśl za Sławomirem Żółtkiem, wskazać należy, iż 
przestępstwo o charakterze gospodarczym jest czynem bez użycia przemocy [8]. 
Ponadto według Ireny Lipowicz „przestępstwo „prania pieniędzy” godzi przede 
wszystkim w prawidłowy obrót gospodarczy, który jest jednym z filarów 
demokratycznego państwa prawa. Przyjmuje się czasem w doktrynie, że jest to 
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„przestępstwo bez ofiar”, niemniej jednak ostatecznie to wszyscy obywatele są 
pokrzywdzeni, jeżeli zachwianiu ulegnie ład gospodarczy, a naruszeniu 
sprawiedliwość” [9]. 

W polskim ustawodawstwie fundamentalnym aktem prawnym w obszarze 
problematyki prania brudnych pieniędzy jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [10].  

W zakresie odpowiedzialności karnej czyn ten zdefiniowany został w art. 299 
Kodeksu karnego. W tym miejscu nakreślić należy, iż w ramach procesu 
legislacyjnego w uzasadnieniu rządowego projektu Kodeksu karnego wskazano, iż 
"Nowy kodeks wprowadza nowy typ umyślnego przestępstwa, nawiązujący do 
rozwiązania przyjętego w kodeksach Austrii, RFN i Szwajcarii, odpowiadającego 
zaleceniom Unii Europejskiej, zwany potocznie "praniem brudnych pieniędzy", wiążąc 
z nim regulacje dotyczące banków, instytucji kredytowych i finansowych oraz inne 
przepisy związkowe stanowiące zwartą całość (art. 299 § 1–8), służącą skutecznemu 
przeciwdziałaniu zjawisku wprowadzania do legalnego obrotu gospodarczego lub 
finansowego pieniędzy, wartości dewizowych, mienia ruchomego i in. pochodzącego 
z zysków osiągniętych z przestępstw popełnianych w zorganizowanej grupie 
przestępczej" [12; 13].  

W źródłach naukowych problematyka prania brudnych pieniędzy w kontekście 
próby artykulacji obejmuje różny zakres. Według Oktawii Górniok pranie brudnych 
pieniędzy odgrywa istotną rolę w korzystaniu z nielegalnych zysków, w tym także 
kamuflowaniu śladów przestępstwa. Czyn ten umożliwia ukrycie istnienia 
przestępczych źródeł, ale także obracania dochodami, aby dać im pozory legalności 
[14]. 

Aktualny stan prawny w ramach ścigania przestępstwa prania pieniędzy 
implikowany jest zobowiązaniami międzynarodowymi i ponadnarodowymi Polski, w 
tym Konwencji Rady Europy z 8.11.1990 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i 
konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, Konwencji Rady Europy z 
16.5.2005 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących 
z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, Międzynarodowej konwencji z 
9.12.1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu, dyrektywy Nr 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu, decyzji ramowej Rady Nr 2001/500/WSiSW z 26.6.2001 r. w sprawie 
prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i 
konfiskaty narzędzi oraz dochodów pochodzących z przestępstwa, Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi z 20.12.1988 r., Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15.11.2000 r. [15]. 

Traktując, iż pranie pieniędzy stanowi zagrożenie dla systemu finansowego Unii 
Europejskiej, jak również jej obywateli  w ramach Wspólnoty Europejskiej 
podejmowane są kroki mające na celu wypracowanie solidnych fundamentów 
ustawodawczych, zmierzających do przeciwdziałania przestępczej działalności w tym 
zakresie.  
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Konstatacje mają charakter globalny i wymagają ścisłej współpracy na szczeblu 
międzynarodowym. Unia Europejska dąży do opracowania i wdrożenia 
międzynarodowych standardów. W ramach działalności posiada szereg przepisów i 
aktów ustawodawczych regulujących problematykę prania pieniędzy.  

Proceder prania brudnych pieniędzy w myśl, za stanowiskiem Komisji 
Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy Parlamentu 
Europejskiego stanowi, że pranie pieniędzy obejmuje wszystkie działania służące 
ukrywaniu nielegalnych źródeł środków finansowych i nadawaniu im pozorów 
legalności w celu umożliwienia ich ponownego zainwestowania w legalnym obrocie 
gospodarczym [16]. 

Wśród unijnych dokumentów mających przeciwdziałać praniu pieniędzy należy 
wymienić 5. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy (2018/843) weszła w życie w czerwcu 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 
2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 
2013/36/UE [17]. Została ona zdefiniowana jako dyrektywa wprowadzająca środki, 
które służą zwalczaniu prania pieniędzy za pomocą prawa karnego. Jest to jeden z 
wielu dokumentów w tym przedmiocie.  

Wśród obszarów zagrożonych ryzykiem prania brudnych pieniędzy wskazuje 
się:  

bankowość – wykorzystanie rachunku do gromadzenia i transferowania 
pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł,  pozyskiwanie kredytów i pożyczek i 
ich spłata środkami pochodzącymi z nielegalnych źródeł, korzystanie z anonimowych 
kart przedpłaconych w celu utrudnienia identyfikacji sprawców prania pieniędzy, 
wykorzystanie transferów do przekazywania środków do innych jurysdykcji; 

usługi płatnicze oferowane przez inne podmioty iż banki – wykorzystanie 
dostawców usług z zakresu transferu środków pieniężnych do transferowania 
pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, korzystanie z internetowych usług 
płatniczych przez sprawców w celu transferowania środków pochodzących z 
nielegalnej działalności, wykorzystanie sieci Hawala lub innych nieformalnych 
systemów transferu do przekazywania środków pochodzących z nielegalnych źródeł; 

działalność ubezpieczeniową – wykorzystanie możliwości oferowanych przez 
ubezpieczenia na życie powiązane z funduszem inwestycyjnym; 

inne instytucje finansowe – wykorzystanie firmy brokerskiej działającej na 
rynku FOREX jako market marker do legitymizowania środków pochodzących z 
nielegalnych źródeł, zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za 
środki pochodzące z nielegalnych źródeł, wykorzystanie rachunków papierów 
wartościowych i rachunków pieniężnych służących do ich obsługi w celu 
transferowania i legitymizowania środków pochodzących z nielegalnych źródeł; 

wymianę walut, w tym także waluty wirtualne – wymiana waluty w celu 
utrudnienia identyfikacji pieniędzy pochodzących z przestępstwa, wymiana pieniędzy 
o niskich nominałach na banknoty o wyższej wartości, bezgotówkowa wymiana waluty 
połączona z transferem środków, wykorzystanie scentralizowanych walut wirtualnych 
do transferowania wartości pochodzących z nielegalnych źródeł; 
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usługi telekomunikacyjne powiązane z płatnościami mobilnymi – wykorzystanie 
usług telekomunikacyjnych w zakresie numerów o podwyższonej płatności do 
legitymizowania środków z przestępczej działalności; 

fizyczny przewóz wartości majątkowych przez granicę – wykorzystanie osób 
fizycznych do przewozu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez 
granice państwowe, wykorzystanie usług kurierskich i pocztowych do przekazywania 
pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł,  

gry hazardowe – środki pochodzące z nielegalnych źródeł są prane przy pomocy 
internetowych gier hazardowych, wykorzystanie zakładów wzajemnych do 
legitymizowania środków pochodzących z nielegalnych źródeł, wykorzystanie gier 
oferowanych w kasynie do zaciemnienia pochodzenia posiadanych pieniędzy, 
kupowanie zwycięskich kuponów za środki pochodzące z nielegalnych źródeł; 

organizacje typu non-profit – wykorzystanie fundacji i stowarzyszeń do prania 
pieniędzy; finansowanie społecznościowe – organizowanie akcji crowdfundingowej w 
celu legitymizowania posiadanych lub przekazywanych środków pieniężnych; 

handel dobrami o wysokiej wartości – inwestowanie środków pochodzących z 
nielegalnych źródeł w zakup metali i kamieni szlachetnych, inwestowanie środków 
pochodzących z nielegalnych źródeł w zakup antyków i dzieł sztuki; 

obrót nieruchomościami – inwestowanie środków pochodzących z nielegalnych 
źródeł w nieruchomości; 

skrytki sejfowe – ukrywanie środków pochodzących z nielegalnych źródeł w 
skrytkach sejfowych;  

działalność gospodarcza – wykorzystanie funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych do prania pieniędzy, wykorzystanie spółek nieprowadzących w 
praktyce działalności gospodarczej do prania pieniędzy, korzystanie z pośrednictwa 
innych podmiotów w legitymizowaniu środków pochodzących z nielegalnej 
działalności [18].  

Problematyka związana z praniem brudnych pieniędzy zarówno, na 
płaszczyźnie krajowej jak i arenie międzynarodowej ze względu na swoją złożoność 
stanowi niewyczerpany przedmiot badań i analiz. Uznając globalny charakter 
przedsięwzięć zmierzających do nadużyć w obszarze rynków finansowych w ujęciu 
empirycznym pozostaje już nie tylko studium kryminologiczno-prawne problemu. 
Pranie pieniędzy stanowi aktualnie jedną z patologii w obrocie gospodarczym. 
Prymarnym dla osiągnięcia celów przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy jest 
wdrożenie odpowiednich,  ram i koncepcji stanowiących rozwiązania dla porządku 
prawnego poszczególnych państw. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СВІДКІВ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Проблема забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
провадженні, є вкрай актуальною. Не секрет, що важливою умовою своєчасного 
і повного розслідування у кримінальному провадженні є доказова база, заснована 
на показаннях свідків і потерпілих, які можуть викрити злочинця. 

Нормативною базою для застосування заходів безпеки в даний час є 
Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс України і Закон 
України «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному 
судочинстві» від 23.12.1993 N 3782-XII та ряд інших нормативних актів, що 
регулюють окремі питання та процедури, пов’язані з участю осіб в 
кримінальному процесі. 

Суттєвим недоліком діючої системи захисту учасників процесу є, на наш 
погляд, той факт, що дія заходів захисту можлива з моменту, коли з’явилася 
загроза життю, здоров’ю потерпілого, свідка або їх близьких. 

Не секрет, що багато свідків бояться брати участь у розслідуванні 
кримінальної справи, побоюючись за своє життя. Подібні побоювання 
виникають у очевидців найчастіше ще до початку кримінального провадження. 
Дуже часто у випадках, коли злочинець знає, хто є свідком, погрози на адресу 
останнього починають поступати відразу ж. Якщо ж злочинця затримано, тиск 
на свідків можуть чинити його спільники, родичі та інші зацікавлені особи. У 
такій ситуації очевидець події навіть не повідомляє в правоохоронні органи про 
те, що йому відомі будь-які обставини вчиненого кримінального 
правопорушення. 

Зазначений Закон України вказує, що «підставами застосування заходів 
безпеки є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров’ю, 
житлу і майну» [1], а застосування заходів безпеки можливе після письмової 
заяви особи, щодо якої надходять погрози. 

Прийняття рішення про забезпечення потерпілого або свідка захистом є, 
таким чином, запізнілою реакцією з боку правоохоронних органів. 

Цікавий у цьому плані досвід зарубіжних країн, зокрема, США, де інститут 
захисту свідків і потерпілих існує давно і застосовується набагато активніше, ніж 
у нашій країні. Наприклад, потерпілий вважається свідком обвинувачення і 
відомості про нього засекречують з моменту порушення кримінального справи 
[2], так само як і інформацію про осіб інших свідків. Головний свідок за 
рішенням суду підлягає ізоляції і перебуває під охороною весь час, який йде 
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судовий розгляд. У такій ситуації шанси на те, що винний або його спільники 
зможуть вплинути на показання потерпілого, зводяться до мінімуму. 

У літературі наводиться велика кількість прикладів кримінальних 
проваджень, у яких розслідування не було доведено до кінця через відмову 
свідків від дачі показань. Більш того, відомі випадки, коли свідки були згодні 
понести відповідальність за відмову від дачі показань, аби тільки залишитися в 
живих [3]. 

Очевидно, що подібних ситуацій можна було б уникнути, якби 
законодавство передбачало можливість прийняття рішення про застосування 
заходів безпеки щодо учасників ще до надходження на їхню адресу погроз. 

Вважаємо, що чинний закон про захист учасників кримінального процесу 
потребує доопрацювання. Своєчасне надання захисту і гарантій безпеки для тих, 
хто став жертвою або очевидцем кримінального правопорушення, може стати 
поштовхом до швидшого розкриття кримінальних правопорушень і якісного 
розслідування кримінальних справ. 
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НАУКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА РЕАЛІЙ 

СЬОГОДЕННЯ: ДУХОВНО-СУТНІСНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
 

Однією з тенденцій американської кримінології є розроблення альтернатив 
позбавлення волі. Ймовірно, найбільша проблема, з якою зустрічається система 
кримінального правосуддя в США, це зростаюча кількість ув’язнених і пов’язані 
з їх утриманням витрати. В даний час у США близько 2 млн осіб відбувають 
покарання в місцях позбавлення волі, менше 10% з них становлять жінки. Це – 
найбільша в світі кількість ув’язнених. Нагадаємо, що в США на 100 тис. осіб 
припадає 716 ув’язнених. Починаючи з 70-х років XX ст. їх кількість у США 
збільшилася на 700%. Щорічно близько 700 тис. звільняються з в’язниці, і 
стільки ж стають в’язнями. Більше однієї третини тих, що звільнилися впродовж 
трирічного періоду, повертаються знову до в’язниці. Збільшення кількості 
ув’язнених і витрати на їх утримання пов’язані з низкою правових та інших 
проблем. У відповідь на заклик спільноти «рішуче взятися за злочинність» в 90-
х роках XX ст. закони Сполучених Штатів встановили обов’язкове покарання у 
вигляді позбавлення волі за наркозлочини та злочини, пов’язані з незаконним 
застосуванням зброї. Результатом проведення такої політики стало збільшення 
кількості осіб, які потрапили за ґрати, і більш тривалі терміни тюремного 
ув’язнення. Витрати на в’язниці навряд чи є раціональними на тлі скорочення 
федерального бюджету і бюджету штатів. Тому пропонується безліч способів 
скоротити кількість ув’язнених і одночасно забезпечити безпеку суспільства. 
Деякі штати пом’якшують покарання, в інших – практикується дострокове 
звільнення ув’язнених. Найбільш універсальним вирішенням цієї проблеми є 
розроблення програм реабілітації в місцях позбавлення волі, тобто спеціальна 
тюремна підготовка ув’язнених до звільнення, метою якої є зниження високого 
рівня рецидиву злочинів, скоєних особами, які звільнилися з місць позбавлення 
волі [1, с. 14–15].   

Так, Д.А. Шестаков відзначає появу таких напрямків у сучасній 
кримінології, як сімейна, політична, економічна, кримінологія засобів масової 
комунікації, кримінологія релігії, взаємозв’язок злочинності і моди та ін. [2, c. 
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30]. Для прикладу, у науковому співтоваристві Санкт-Петербурзького 
міжнародного кримінологічного клубу отримали розвиток нові галузі та школи 
кримінології: сімейна кримінологія, політична кримінологія, кримінологія 
закону, кримінологія масових комунікацій, філософсько-богословська 
кримінологія; невсько-волзька кримінологічна школа злочинних підсистем – всі 
ці наукові напрямки являють собою наукове багатство кримінологічної думки [3, 
с. 106].  

За статистикою, в кінці 80-x років ХХ ст. у сфері науки працювало 4,4 млн 
осіб, в тому числі 1,52 млн наукових і викладацьких кадрів, з яких 542 тис. 
докторів і кандидатів наук. Щорічно реєструвалося 80-85 тис. винаходів. Багато 
відкриттів радянських учених збагатили науку, стали важливим джерелом 
розвитку перспективних напрямків виробництва. В СРСР на сектор 
фундаментальних досліджень припадало близько 10% витрат на НДДКР. В 
багатьох наукових центрах, інститутах і лабораторіях Академії наук СРСР був 
досягнутий високий рівень теоретичних досліджень, щодо деяких з них країна 
мала безперечну світову першість [4, с. 330]. Так, у сучасній кримінології 
виникає необхідність у постійному аналізі та прогнозуванні тенденцій  
злочинності ХХІ століття, потребують переосмислення, конструктивної 
критики, творчої полеміки, обговорення на різних рівнях напрями її передового 
розвитку. Багатьма вченими-кримінологами не приділяється достатня увага 
аналізу реалій сучасного суспільства, і це закономірно, з огляду на 
швидкоплинність часу. Водночас, у непоодиноких випадках така робота 
проводиться щоденно в результаті спонукання до ініціативної наукової 
діяльності, на основі детального аналізу наукових положень, які викликають 
найбільшу зацікавленість. Наукові тексти, якими живе вчений, написані в 
особливому стані духовного піднесення, навіть через сотні років не втрачають 
своєї актуальності. В процесі такої клопіткої роботи вдається продукувати 
наукові відкриття, що є особливо важливим в умовах нинішнього дня.  

Йдеться про написання тез наукових доповідей, які є рушієм, 
каталізатором здійснення більш ґрунтовних наукових праць. Така позиція 
відстоюється через підвищені вимоги до фахових наукових статей у вітчизняних 
та міжнародних журналах, що занесені до світових наукометричних баз. А ще й 
тому, що підлаштування тексту під сучасні наукові стандарти вимагає неабияких 
зусиль, виваженості, професійності, а найголовніше,  рутинності та часу, який 
можна було б витратити на творчий підхід та винахідництво у науці. У такий 
спосіб вдасться вивести вітчизняну науку на якісно нові рубежі зацікавленості 
тією чи іншою проблематикою, на рівні вітчизняних та міжнародних науково-
практичних конференцій. Досить важливим є раціональний розподіл людських 
сил і здібностей. У цьому аспекті важливою є методика написання наукових 
праць, оптимізація наукової діяльності. Так, якщо перша половина дня може 
присвячуватись творчості, то інший час – для доповнень, пошуків наукової 
обґрунтованості написаного. У такий спосіб вдасться в результаті  кількісного 
продукування наукових праць суттєво вдосконалювати якісну складову 
написаного. Це свідчитиме про їхню вчасність та оригінальність в умовах 
нинішнього дня і буде серйозною альтернативою переписуванню та безмірному 
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цитуванню важливих, але не завжди актуальних наукових постулатів. Це 
сприятиме зміщенню акцентів науки у напрямі зосередженості її на 
винахідницькій діяльності. Разом з  тим у тезах наукових доповідей є можливість 
дати свободу творчості думки і виразити те, що наболіле, чим живемо, мислимо 
в даний час. Така робота потребує широкої обізнаності у найрізноманітніших 
галузях знання. В результаті щоденної, клопіткої праці вдасться суттєво 
підвищити фаховий рівень вченого, адже ніколи не знаєш, які аспекти вирішення 
тієї чи іншої проблеми відкриються сьогодні і який пласт наукових завдань 
вдасться вирішити чи, зрештою, зацікавити до наукової діяльності інших. 

У сучасному світі наукою займається велика кількість професійних 
кримінологів, а розроблювані ними концепції протидії злочинності свідчать про 
їх високий фаховий рівень, всеохоплюваність, професіоналізм та суспільне 
значення. Водночас на всеукраїнському рівні кількість знаних кримінологів 
вимірюється одиницями. В цьому аспекті на особливу увагу заслуговує розвиток 
зарубіжної кримінології та адаптація напрацювань її вчених під вимоги 
вітчизняної дійсності. Все через те, що об’єкт кримінологічного вчення – 
злочинність – є надзвичайно всеохоплюваним, а якщо включити до нього 
проблеми метафізики, духовно-сутнісного буття людини, міждисциплінарну 
парадигму, тоді тут й справді відкривається широке поле для досліджень. 

Прогнозування майбутньої злочинності повинно відбуватись безперервно, 
адже суспільні відносини постійно змінюються. Йдеться про досі невідомі та 
найнебезпечніші види злочинів у сфері генної інженерії, кіберпростору, яким 
необхідно протидіяти у найближчій перспективі. Впровадження новітніх 
технологій, зокрема п’ятого покоління мобільного зв’язку (5G), та попередження 
загроз його негативного впливу на людину і навколишнє природне середовище є 
неабияк важливим. Нині вже активними темпами виготовляється штучне м’ясо, 
або, як його називають, «м’ясо з пробірки», що вирощується в лабораторних 
умовах на фабриці в Ізраїлі [5]. Тотальна вакцинація втручається у «святая 
святих», генну інженерію, що створює нові комбінації у молекулі ДНК. У 
вирішенні цих та багатьох інших проблем кримінологія покликана зайняти 
принципову позицію на шляху до попередження небезпек і загроз, глобальних 
викликів майбутнього розвитку людства. Кримінологічна наука повинна 
акцентувати увагу на ще, здавалось би, не злочинних, але в майбутньому 
нищівних наслідках для соціуму. Як бачимо, залишається величезний пласт 
неосвоєних проблем з позицій кримінології, а тому потрібна підготовка вчених, 
які б «моніторили» науковий простір на перехресті міждисциплінарних зв’язків. 
Відкритим є питання, якою буде майбутнє кримінології, якщо задатись 
дослідженням цих та багатьох інших проблем. Прогресивний її шлях вимагає 
безперечної підтримки держави, адже йдеться не лише про злочинні прояви, а й 
загрози подальшого існування світу.  

Зміни в соціально-політичному та економічному житті суспільства 
призвели до різкого зростання загальнокримінальної злочинності. Так, на рубежі 
століть багато держав потрапили у глобальну політичну, соціальну, військову, 
духовну кризу. Важливим проявом цієї кризи є безпрецедентне для останніх 
десятиліть зростання злочинності [6, с. 149]. На наше переконання, в Україні як 
на теоретичному, так і практичному рівні повинна приділятися належна увага 
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вивченню та прогнозуванню окремих видів злочинності, з метою недопущення 
скоєння конкретних злочинів у майбутньому. Не можна недооцінювати 
міждисциплінарний підхід у кримінології. Все у цьому світі гармонійно 
взаємопов’язане. Якщо духовно-культурні цінності в сучасному суспільстві 
відіграють вирішальну роль у формуванні загальної правової свідомості 
громадян, то на перше місце повинна виходити їхня популяризація, усіляка 
пропаганда і розповсюдження мирним шляхом, за умови дотримання свободи 
совісті та переконань інших громадян. Подібна діяльність щодо культивування 
вказаних цінностей має неабияке значення у попередженні правопорушень та 
злочинів. З огляду на велику кількість наукових досліджень, ураховуючи 
результати та здобутки вже проведених досліджень в Україні та світі, доречно 
говорити про духовну, релігійну кримінологію або кримінотеологію, яка 
поступово узагальнюватиме у цьому напрямку знання, накопичені людством 
впродовж 7530-літнього існування Світу. Справді, виникає необхідність у 
розробленні кримінотеології в умовах буремного швидкозмінного світу, 
глобалізаційних процесів. У даній царині слід зосередити свою увагу на 
різноманітних сферах знань: філософії, соціології, політології, економіці, не 
кажучи вже про досягнення юридичних наук, зокрема кримінально-правового 
блоку (кримінального права та процесу, криміналістики, юридичної психології, 
оперативно-розшукової діяльності). Обґрунтовуючи у цьому напрямку 
авторську позицію, варто виробити конкретні заходи державно-правового 
характеру, спрямовані на стабілізацію формування правових норм у релігійному 
дусі, що загалом сприятиме загальносуспільній профілактиці. Розглядаючи 
злочинність як властивість окремої людини, соціального інституту чи 
суспільства можна дійти висновку про необхідність її більш глибокого і 
детального вивчення в рамках кримінотелогії, з урахуванням вже вироблених 
знань багатьох популярних напрямів кримінології. 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ 
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

 
Питання легалізації вогнепальної зброї в Україні практично постало ще з 

перших років після оголошення незалежності країни, а після «Революції 
гідності», анексії Криму Росією, а також подій на Сході України набрало 
найбільшої актуальності. На практиці багато країн запроваджували і забороняли 
обіг вогнепальної зброї. Думки легалізації зброї кардинально різні: одні – «за», 
інші – категорично «проти». Отож, для того, щоб вирішити це питання 
необхідний аналіз досвіду інших держав.  

У різних країнах світу законодавство по-різному регулює обіг 
вогнепальної зброї. За критерієм регулювання права населення на озброєний 
захист, держави можна поділити на три групи: ті, що повністю легалізували 
використання зброї і надали її у вільний доступ (США); ті, що легалізували 
використання зброї за умов проходження особою певної процедури її отримання; 
та ті держави, які не легалізували використання зброї або легалізували лише 
певні її види (короткоствольна або довгоствольна). До останньої групи 
відноситься Україна, адже тут легалізована довгоствольна зброя, а також Японія, 
де немає навіть однієї одиниці зброї на тисячу жителів) [4].  

Також варто відмітити, що найбільшу кількість вогнепальної зброї у світі 
на 100 осіб мають США – 90 одиниць. У Швейцарії – 46, у Франції – 32, у Греції 
– 31, у Німеччині – 30 одиниць відповідно. В Україні легально озброєні лише 6 
чоловік зі 100. Ще менше, мають зброю на Філіпінах – 4 на 100 осіб, а в КНР – 
3[3]. 

Щороку в США продається до 5 млн. одиниць зброї, хоча здебільшого її 
купують колекціонери. За статистикою, зброя в Америці зберігається майже у 
43% домівок. Продаж напівавтоматичних гвинтівок дозволений майже у всіх 
штатах. Відкрите носіння дозволено у 30 штатах без будь-якого дозволу, в 14 
штатах із дозволом та в 6 штатах – заборонене [6]. 

Нині приховане носіння вогнепальної зброї дозволено у всіх штатах, крім 
Іллінойсу. У 29 штатах також можна носити зброю відкрито і без обмежень. Але 
в школах, аеропортах та інших соціальних установах це заборонено – потрібно 
отримати спеціальний дозвіл, який мають поліцейські, бійці спецпідрозділів або 
спецслужб. Зараз в США за офіційними даними в користуванні перебуває 
близько 300 млн. одиниць вогнепальної зброї. Для американця немає проблеми 
придбати бажане озброєння. Але закон забороняє продаж зброї особам, які 
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відбули тюремне покарання більше року, особам, які перебувають у розшуку, 
споживачам наркотиків, визнаним розумово неповноцінними, особам які 
незаконно перебувають у країні, а так само звільненим з військової служби через 
скоєння злочинів [7]. 

У 32 штатах США, де діють закони, які дозволяють отримання ліцензії на 
приховане носіння зброї несудимим громадянам, за даними Федерального бюро 
розслідувань, рівень насильницьких злочинів на 22 % нижче, аніж у середньому 
по країні. У тому числі на 28 % нижчим є рівень вбивств, на 38 % за чисельністю 
пограбувань. Разом з тим саме в цих 32 штатах майже в 20 разів частіше скоюють 
вбивства своїх близьких та понад тисячу підлітків щорічно стають жертвами 
озброєних злочинців. Найчастіше вогнепальна зброя застосовується 
самогубцями [8]. 

У Швейцарії у 1997 р. було ухвалено закон, який гарантує право на 
володіння зброєю, згідно з яким нині 29 % жителів володіють стрілецькою 
зброєю. До 2010 р. у цій державі всі працездатні чоловіки були зобов’язані у себе 
вдома чи на місцевих складах зберігати автоматичні гвинтівки. Попри великий 
відсоток володіння зброєю, у Швейцарії один з найнижчих рівнів злочинності. 

В Південно-Африканській Республіці легалізована короткоствольна 
вогнепальна зброя. Зброя там настільки доступна, що діти можуть ходити із нею 
до школи, підлітки до кав’ярні, а дорослі використовують її для вирішення 
сімейних спорів. Основною проблемою є те, що носіння зброї можливо за 
дорученням, що діє чотирнадцять днів, і є можливість перероблювати дати в них, 
а тому фактично притягнути таких осіб до кримінальної відповідальності за 
порушення правил поводження із зброєю не можливо. В цій країні існує 
незліченна кількість нелегальної зброї і тому світова спільнота виділяє кошти на 
роззброєння [5, с. 108]. 

Існують країни, в яких до певного часу була легалізована вогнепальна 
зброя, але потім була заборонена та вилучена з цивільного обігу. Найбільш 
яскравим прикладом є Австралія. Це одна з найбезпечних країн за різними 
показниками світових агентств. Австралія довгий час ліберально ставилася до 
цивільного обігу зброї, але коли кількість вогнепальної зброї зростала і число 
жертв збільшувалось, влада повинна була провести реформу. Багато зброї було 
викуплено та знищено зусиллями держави. Такі заходи критикувались, але ніхто 
не може заперечувати користь таких заходів. Резонансні вбивства припинилися, 
насильство із застосуванням зброї знизилося. Успіхи Австралії визнали багато 
дослідницьких центрів та різні держави, а також 44-й президент США Барак 
Обама, який назвав цей досвід прикладом для світової спільноти [5, с. 110]. 
Механізм отримання дозволу в цій країні на володіння зброєю є дуже складним 
та багатоетапним. Уся мисливська і спортивна зброя повинна бути 
зареєстрована. А самозахист вважається недостатньою причиною для отримання 
зброї.  

За даними соціологічного опитування більше 90% жителів Австралії 
задоволені такою діяльністю держави [5, с. 111]. Після реформи значно 
зменшилась кількість вбивств та самогубств з використанням вогнепальної 
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зброї. Нелегальний продаж зброї став одним з найтяжчих злочинів в Австралії, 
кримінальна відповідальність за який сягає аж до довічного позбавлення волі. 

Ще однією країною, яка відмовилась від вогнепальної зброї на своїй 
території є Великобританія. Передумовою дій уряду щодо кардинальної зміни 
збройного законодавства було жорстоке вбивство шістнадцяти дітей віком 
близько п’яти років. Вбивцею був вчитель, яких використав чотири легально 
отримані у володіння пістолети [5, с. 70]. Вже протягом наступного, після 
реформи, року громадяни добровільно здали велику кількість не тільки 
вогнепальної, а й мисливську та спортивну зброю. Новий закон про зброю був 
настільки суворий, що навіть члени національної збірної зі стрільби були 
вимушені виїжджати на тренування до інших країн. У Великобританії від зброї 
відмовились також і поліцейські. Лише 5 поліцейських зі 100 мають вогнепальну 
зброю, отриману тільки за наявності обґрунтованих аргументів на користь 
необхідності володіння нею. Це позитивно вплинуло на кількість постраждалих 
поліцейських та громадян під час сутичок між цими двома сторонами, оскільки 
злочинці знають, що поліцейські не будуть застосовувати зброю [5, с. 71]. 

Після реформи вдалося зменшити рівень злочинності. Кількість вбивств з 
використанням вогнепальної зброї значно зменшилась. Закон, яким було 
заборонено використання зброї для самозахисту був підтриманий переважною 
більшістю громадян. А тому продовжується ухвалення рішень, що обмежують 
використання засобів, які можуть бути застосовані для насильства (вибухові 
речовини, холодна зброя). Запроваджена кримінальна відповідальність за 
використання підробок, іграшок або муляжів зброї. 

На сьогоднішній день, Україна – єдина в Європі держава, в якій досі не 
вирішене питання законного продажу та носіння вогнепальної зброї. Проєкти 
законів на тему законного продажу та носіння вогнепальної зброї з’являються 
час від часу, але жодного із зареєстрованих за декілька років у парламенті 
документів про зброю так і не було ухвалено. 

Проблема загострилася пiсля виникнення збройного конфлiкту на Донбасi. 
Вiн став каталiзатором узаконення права на зброю. Потiк нелегальної зброї iз 
зони бойових дiй став такий, що озброїтися тепер не проблема для будь-якого 
охочого. 

Беззаперечним є те, що регулювання обігу зброї в правовій державі має 
бути на законодавчому рівні. Отож необхідно прийняти закон про зброю, щоб 
спростити регулювання цієї сфери, однак питання необхідності дозволити 
громадянам володіння та носіння вогнепальної зброї не достатньо досліджене. 

У першу чергу треба розуміти, що правова культура громадян різних 
держав суттєво відрізняється. І тому реакція суспільства в кожній країні має свої 
особливості. На прикладі Швейцарії можна зробити висновки, що громадяни 
усвідомлюють відповідальність, яка на них покладається у зв’язку з володінням 
вогнепальною зброєю, а також міру кримінальної відповідальності за порушення 
правил поводження зі зброєю. 

В Україні громадяни мають можливість отримувати дозвіл на володіння 
гладкоствольною та нарізною мисливською зброєю. Звичайно є певні критерії 
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для осіб, які претендують на отримання дозволу. Ті особи, які хвилюються за 
своє життя, можуть тримати вдома зброю в спеціальному сейфі правила 
зберігання зброї в Україні передбачені. І навіть можуть нею скористатися у 
певній ситуації для захисту своєї власності та життя і здоров’я сім’ї без 
подальших у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності. Адже в КК 
України передбачений стан необхідної оборони [2], відповідно до якого не 
підлягають кримінальній відповідальності особи, які скористалися зброєю для 
відвернення незаконного вторгнення в житло чи інше приміщення. 

Легалізація вогнепальної зброї та дозвіл на носіння може призвести до 
небезпечних наслідків. Потрібно розглянути питання співрозмірності шкоди при 
необхідній обороні. Особа, яка потрапляє в небезпечну ситуацію знаходиться в 
стресовому стані і не завжди може оцінити всі обставини вчинюваного злочину. 
У разі використання вогнепальної зброї шкода, яка настане для злочинця може 
бути більшою ніж та, яка буде відвернута. За перевищення меж необхідної 
оборони передбачена кримінальна відповідальність у статтях 118 та 124 КК 
України [2]. 

На прикладі інших країн можна простежити за зміною статистики щодо 
позитивного та негативного впливу наявності зброї у громадян. Статистичні дані 
з приводу зменшення кількості різного роду злочинів в усіх країнах є приблизно 
однаковою. У середньому кількість злочинів, які посягають на різні об’єкти 
зменшується на 8%. Але статистика вбивств з використанням вогнепальної зброї 
підвищується на 50–55%. На прикладі США можна зрозуміти, що кількість 
масових вбивств зростає, особливо небезпечним є те, що нерідко вбивства 
відбуваються в навчальних закладах. Також збільшується кількість самогубств з 
використанням вогнепальної зброї. Це зрозуміло на прикладі Швейцарії. Але 
позитивний вплив введення заборони на володіння вогнепальною зброєю є 
беззаперечним на прикладі Австралії та Великобританії. Ці країни лідирують в 
переліку тих, які визнаються безпечними для життя людей. 

Ще одним позитивним моментом є те, що для самозахисту в Україні 
дозволено використовувати інші засоби, такі як електрошокери або спеціальні 
перцеві балончики. Ці засоби при правильному використанні можуть врятувати 
людину від посягання. У житлових приміщеннях в Україні можна тримати 
мисливську зброю, у тому числі використовувати її для самозахисту, що 
уявляється достатнім.  

Отже, відповідно до прикладів міжнародної практики легалізація зброї 
зменшує кількість певних злочинів в середньому на 8%, але збільшує кількість 
потерпілих від конкретних злочинів на 50–55%. Водночас прийняття закону про 
зброю для спрощення регулювання цієї сфери державою є необхідним, однак 
надання права цивільним особам володіти зброєю в цілях самозахисту є 
необґрунтованим, адже впровадження даної реформи в Україні має ризики до 
збільшення негативних наслідків, ніж до позитивних. Серед таких можуть бути: 
збільшення кількості вбивств та самогубств з використанням вогнепальної зброї; 
збільшення кількості осіб, засуджених за перевищення меж необхідної оборони; 
використання зброї при вчиненні інших злочинів; небезпека для поліції при 
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затриманні злочинців; зброя потрапить до рук злочинців тощо.  
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ПРАВОВІ АКСІОМИ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ  

 
Правова аксіома є одним з юридичних явищ, що здійснює значний вплив 

на розвиток правової системи в цілому, правоохоронної діяльності зокрема. Це 
пов’язано з тим, що правові аксіоми використовуються як у науці, так і у 
практиці. 

Функції правових аксіом є вираженням їх сутності, й традиційно являють 
собою напрямки впливу правових аксіом на суспільні відносини. 

Однією із функцій правових аксіом є охоронна функція. Тобто можна 
говорити про те що вони мають охоронний характер. Правові аксіоми 
функціонально виражаються у своїй суті як певна «безпекова» складова 
правопорядку, правового режиму та у цілому права, яке повинно бути 
зрозумілим, «самоочевидно-істинним» тощо. Сама наявність правових аксіом 
характеризується, за своєю суттю, відсутністю юридичного хаосу у тій чи іншій 
правовій площині, галузі, правовому регулюванні тощо. А їх відсутність вказує 
на потребу їх вироблення задля подолання юридичнї нестабільності [1, с. 177].  

Наступна функція правових аксіом є засаднича, що виражається в тому, що 
вони знаходять свій вираз у принципах права, тобто вони відіграють роль 
змістовної основи всієї правової системи. Правові аксіоми є конкретними 
правовими веліннями без яких не можуть існувати не тільки інститути але й 
галузі права, виходячи з того, що в основі принципів права покладені правові 
аксіоми. 

Так, одне із найважливіших конституційних положень, що визначає, що 
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування [2]. Даний принцип містить в собі ознаки правової аксіоми, які 
проявляються в тому, що наявність даного принципу в правовій системі не 
вимагає будь-яких обгрунтувань, тому що він є головною сутнісною ознакою 
демократичної держави. Якщо держава розвивається як демократична, то ніхто 
інший, крім народу, не може бути джерелом влади.  

Наступна загальновідома правова аксіома, яка знайшла своє втілення у 
конституційному принципі: «незнання законів не звільняє від юридичної 
відповідальності» [2]. Заначене положення існує не тільки як теоретична 
конструкцій, але й є реально діючим нормативним приписом принципового 
характеру. 

Правові аксіоми виконують аксіологічну функцію. Вони є правовими 
цінностями, які становлять особливу категорію соціальних і культурних 
цінностей. 

Зазначаємо, що у вітчизняному правознавстві під правовими цінностями, 
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як правило, розуміють цінності, що визначають цінність самого права – 
встановлення та охорону ним певного правового порядку в суспільстві; 
справедливо упорядковану свободу, тобто свободу особи самостійно обирати в 
межах права той чи інший варіант поведінки і тим самим визначати поведінку 
інших; унормовану на тих же засадах справедливості рівність, тобто визнання 
людей рівними в правах і свободах, незалежно від місця народження і 
проживання, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану та інших ознак; вимогу 
діяти однаково в однакових ситуаціях тощо [3, с. 349; 4, с. 110-111]. 

Правові цінності є конкретними соціально-правовими явищами, засобами 
і механізмами, виробленими протягом багатовікової історії існування права, 
завдяки яким здійснюється правове регулювання. Перелік таких цінностей 
досить широкий. Це, зокрема, правові норми й інститути (галузеві і міжгалузеві); 
юридичні конструкції – типові моделі побудови тих же норм, інститутів, 
процедур, інших явищ; правові презумпції; правові аксіоми тощо [5, с. 149]. 

Отже, правові аксіоми відіграють важливу роль як у науці та й у 
правореалізації та правоохоронній діяльності. 
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ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Інститут кримінальної  відповідальності є  одним із  важливих у 
кримінальному праві, з його допомогою реалізуються охоронні правові 
відносини, що виникають в результаті вчинення злочину. Сучасний стан  
кримінальної ситуації в Україні, особливості пенітенціарної системи, дія нового 
кримінального законодавства, а також подальші його зміни і доповнення, 
вимагають переосмислення поняття кримінальної  відповідальності, 
законодавчого його закріплення, чіткого розмежування підстав і порядку  
виникнення, звільнення, реалізації в різних формах і видах. 

Багаторічний світовий і вітчизняний досвід  формування і розвитку 
інституту кримінальної відповідальності увібрав у себе багато позитивних 
положень, закріплених до КК України, який, зокрема, містить десятий розділ, 
присвячений покаранню та його видам, одинадцятий розділ, присвячений 
правилам призначення покарання, дванадцятий розділ, присвячений звільненню  
від покарання та його відбування.  

Разом з тим, до теперішнього часу немає законодавчого закріплення 
самого поняття кримінальної відповідальності, діють спірні і суперечливі 
підходи, що визначають різні форми її реалізації, підстави звільнення  від 
покарання та його відбування. 

Концептуально в юридичній науці інститут кримінальної відповідальності, 
на якому базується все кримінальне право, комплексно і повно до теперішнього 
часу не досліджений, в учбовій літературі всесторонньо не освітлюється, 
понятійно-категоріальний апарат кримінальної відповідальності всебічно і 
системно не розроблений. Деякі принципові питання інституту кримінальної 
відповідальності не знаходять єдиного тлумачення. Інші залишаються 
нерозробленими або дискусійними. У розумінні третіх (особливо це стосується 
понятійно-категоріального апарату кримінальної відповідальності) панує таке 
різноманіття поглядів, що їх наукова цінність і практична значимість зводиться до 
нуля. Юридична наука у вирішенні проблеми кримінальної відповідальності, - як 
зазначає Р.І. Міхєєв, - знаходиться в хвості законодавця, замість того, щоб 
випереджати його рішення своїми конструктивними науково-практичними 
розробками на перспективу законотворчої діяльності [1, с. 44]. 

Дійсно, кримінальна відповідальність - центральна категорія 
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кримінального права, яка має не тільки важливе методологічне, але й велике 
наукове і практичне значення. По суті кримінальне право - є право застосування 
і реалізації кримінальної відповідальності в порядку, формах і за правовими 
підставами, що передбачені в кримінальному законодавстві. 

Кримінальна відповідальність стала предметом дискусій в спеціальній 
літературі з середини 50-х років минулого століття. Початок обговорення 
проблеми відповідальності в кримінальному праві був покладений 
Б.С. Утевським в рамках дискусії про підстави кримінальної відповідальності. З 
цього ж часу в учбовій юридичній літературі також стали розглядати питання 
про кримінальну відповідальність. Лише після ухвалення в 1958 р. Основ 
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік кримінальна 
відповідальність стає самостійним предметом вивчення в курсі кримінального 
права, тоді як раніше підручники з кримінального права питання кримінальної 
відповідальності не зачіпали, обмежувалися в основному аналізом суті, 
юридичної природи і політичного значення кримінального покарання [2; 3].  

Серед величезної кількості існуючих поглядів на розуміння сутності й 
змісту кримінальної відповідальності можна виділити декілька основних. 
Кримінальну відповідальність розуміють як обов'язок особи, яка вчинила 
злочин, понести покарання, яке пов’язане з обмеженнями особистого або 
майнового характеру. У 60-ті роки ХХ сторіччя ця точка зору була переважною. 
Не втратила вона свого значення і сьогодні, оскільки її прихильниками 
залишається ряд сучасних дослідників.  

Кримінальну відповідальність розглядають і як реальне застосування 
кримінально-правових санкцій. Існує група науковців, які під кримінальною 
відповідальністю розуміють зазначену у вироку суду негативну оцінку суспільно 
небезпечного діяння і осуд особи, яка його вчинила.  

На думку Н.О. Лопашенко, кримінальна відповідальність являє собою, по-
перше, реакцію держави на вчинення особою злочину, яка виражається у 
негативній оцінці подібної поведінки, по-друге, у покладанні на особу обов’язку 
підлягти кримінально-правового впливу у встановлених законом формах, і, по-
третє, у зазнаванні особою вказаного впливу. При цьому негативна оцінка 
вчинення особою злочину є завжди; покладання обов’язку підлягти 
кримінально-правовому впливу – у більшості випадків; реальне зазнавання 
такого впливу – у більшості випадків. Кількісне неспівпадіння різних елементів 
кримінальної відповідальності пояснюється тим, що законом передбачена 
можливість осуду особи без призначення покарання. Таким чином, у 
кримінальній відповідальності мають місце зовнішні щодо ставлення до особи 
(негативна державна оцінка і примус) і вимушені особистісні (зазнавання 
особою, яка вчинила злочин, кримінально-правового впливу, забезпеченого 
силою державного примусу) наслідки факту вчинення конкретною особою 
суспільно небезпечного діяння, що є злочинним [4, с. 82]. 

Більшість думок заслуговують на увагу, але вони підкреслюють лише 
основні риси кримінальної відповідальності. Ми розділяємо думки тих 
науковців, які критикують позицію, згідно з якою кримінальна відповідальність 
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визначається через категорію «обов’язок». Особа може бути довгий час 
зобов'язаною, але не зазнати в кінцевому результаті відповідальності. Обов’язок 
особи відповідати за вчинене суспільно небезпечне діяння – це ще не 
відповідальність. Надто вузьким є визначення кримінальної відповідальності 
лише як санкції за вчинення злочину тому, що зводить відповідальність до однієї 
із форм її реалізації – покарання. Безумовно, кримінальна відповідальність і 
покарання мають спільні риси, але вони не тотожні, кримінальна 
відповідальність – категорія більш широка, аніж покарання. Кримінальна 
відповідальність, як правило, реалізується в покаранні особи, яка вчинила 
злочинне діяння, але вона може бути реалізована і без покарання, в самому акті 
винесення обвинувального вироку. Про це свідчить зокрема, положення ч. 4 і 5 
ст. 74 КК України.  

Важко погодитися і з думкою представників позиції ототожнення 
кримінальної відповідальності з кримінально-правовими відносинами, оскільки 
останні є значно ширшими від відповідальності за своїм змістом.   А.І. Рарог з 
цього приводу зазначає, що кримінальна відповідальність може існувати і 
реалізуватися тільки  в рамках  кримінально-правового відношення. Це 
визнається практично всіма науковцями. Проте співвідношення між 
кримінальною відповідальністю та кримінально-правовим відношенням 
розуміється по-різному [5, с. 39].  

У теорії кримінального права також існує думка, що кримінальну 
відповідальність доцільно розглядати в двох аспектах:  1) “перспективному” 
(позитивному), під яким розуміється усвідомлене дотримання вимог 
кримінального закону; та 2) “ретроспективному” (негативному), що означає 
державну репресію стосовно особи, яка вчинила злочин.  

Далі, кримінальна відповідальність, індивідуалізована судом, 
здійснюється в межах кримінально-правових відносин. Ці відносини виникають 
з моменту вчинення особою злочину. На цьому етапі виконавча влада здійснює 
кримінальне переслідування цієї особи в рамках кримінально-процесуальних 
відносин. Суд в обвинувальному вироку констатує, що дана особа дійсно 
вчинила певний злочин, і індивідуалізує їй кримінальну відповідальність у 
порядку, визначеному вище. Така індивідуалізація здійснюється в рамках 
кримінального правовідношення в порядку, встановленому нормами 
кримінально-процесуального права. Індивідуалізація визнається завершеною з 
дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду. У визначеному 
вигляді вона існує до дня звернення цього вироку до виконання. 

Відзначимо, що вказані погляди, без сумніву, є актуальними і з позицій їх 
майбутньої правової регламентації у вітчизняному кримінальному 
законодавстві. Відтак, враховуючи доктринальний досвід у цьому аспекті 
російських науковців, а так само сучасні вітчизняні наукові розробки з цієї 
проблематики, візьмемо на себе сміливість de lege ferenda сформулювати 
наступний варіант теоретичної моделі кримінально-правової норми, що закріплює 
поняття та цілі кримінальної відповідальності. 

«Стаття … Поняття кримінальної відповідальності та її мета 
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1. Кримінальна відповідальність – це вимушене зазнавання особою, яка 
вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених кримінальним законом 
обмежень особистого, майнового чи іншого характеру, які визначаються 
обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами 
держави. 

2. Метою кримінальної відповідальності є захист прав і свобод людини і 
громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України, забезпечення миру і безпеки людства від 
злочинних посягань».   
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ  

 
Значне загострення кримінальної обстановки в період становлення 

правової держави вимагає адекватного реагування з боку керівництва 
Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України. Приборкання 
криміналізації суспільства держава пов’язує зі сподіваннями на поліцейські 
сили. І уряд йшов на це: упродовж останніх років чисельність системи МВС 
поступово збільшувалась. Натомість не спрацьовували інші чинники протидії 
злочинам, недостатньо ефективним був рівень функціонування МВС. Зміни, що 
відбувалися в нашій державі, цілком однозначно поставили завдання 
реформувати правоохоронну систему. 

Першим кроком у реформуванні такого правоохоронного органу як міліція 
було загальне «перезавантаження» підрозділу і прийняття у 2015 році Закону 
«Про Національну поліцію» [5]. Подальші кроки у реформуванні поліції 
відбуваються поступово, але вони повинні бути і це зумовлено низкою підстав: 
по-перше, побудова правової держави вимагає потребу приведення 
функціонування органів державної виконавчої влади України у відповідність до 
нових умов їхньої діяльності та розвитку. Оскільки діюча система МВС все ще 
неповністю відповідає сучасним політичним, економічним та соціальним 
вимогам європейської країни, то, як результат, діяльність Національної поліції 
України (далі – НПУ) не завжди встигає за процесами розбудови держави. По-
друге, управління та структура системи МВС громіздкі, дублюють одна одну, а 
це спричиняє неузгодженість функцій, низький рівень впливу управлінських 
структур на ефективну діяльність системи. По-третє, Міністерство внутрішніх 
справ з підпорядкованими йому органами Національної поліції і Національної 
гвардії є основною ланкою забезпечення правопорядку та боротьби зі 
злочинністю у державі, тому згідно з положеннями Конституції України воно 
повинно було переорієнтувати свою діяльність на забезпечення насамперед 
захисту прав і свобод громадян. 

Сьогодні Національна поліція України разом із громадянами та 
суспільством в цілому переживають значні зміни. А виконання поліцією 
багатьох функцій, які безпосередньо не стосуються охорони громадського 
порядку і подолання злочинності, негативно позначаються на її діяльності. 
Незважаючи на значну чисельність працівників НПУ, ефективність роботи, 
направленої на захист прав і свобод людини, на жаль, виявляється недостатньою. 
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Для подолання вище названих недоліків, необхідно виконати певні 
завдання. І як зазначає Н. Пелих, «максимально підвищити ефективність 
управління і службово-бойову готовність поліції; створити повноцінну базу її 
функціонування; широко використовувати форми і методи оперативної і 
службової діяльності, які позитивно зарекомендували себе на практиці; 
впровадити наукові рекомендації та прийнятний в умовах України позитивний 
зарубіжний досвід; поліпшити роботу з кадрами, підвищити рівень їх 
професіоналізму, виконавської дисципліни та наукової організації праці; 
зміцнити ділове співробітництво з іншими правоохоронними органами; 
встановити та підтримувати на новій основі тісний взаємозв'язок і взаємодію із 
населенням і громадськими інститутами на місцях; постійно розширювати та 
поглиблювати взаємовигідні міжнародні зв’язки; поставити на необхідний 
рівень фінансове і матеріальне забезпечення; вирішити важливе завдання 
правового і соціального захисту особового складу поліції та членів їхніх сімей» 
[4]. 

Трансформування Національної поліції є одним з найскладніших завдань, 
яке довелось вирішувати керівництву держави, що полягало в непростих 
фінансово-економічних умовах, у необхідності зміни психологічного 
сприйняття реформ більшою частиною особового складу та в забезпеченні 
достатнього соціального захисту працівників поліції у процесі реформ. Їдучи на 
цей крок, керівництво МВС України розуміли, що структура та чисельність 
органів і підрозділів повинні забезпечувати ефективне функціонування за будь-
яких умов, особливо за недостатнього фінансування. Стратегічна мета це 
створення якісно нової української поліції, яка б відповідала сучасним 
європейським стандартам. 

Необхідно зазначити, що реформа Національної поліції України проходить 
поступово і дуже складно. Під час реформ проявились старі погляди на роль і 
місце апаратів управління, форми та методи діяльності, які потрібно змінювати. 
Незважаючи на вже зроблений обсяг роботи, погребує подальшого 
вдосконалення структура НПУ, якій ще і сьогодні притаманні громіздкість і 
недостатня ефективність діяльності. 

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що в результаті 
проведення реформаторських заходів поліція України поступово набуває ознак 
та функціональних можливостей, властивих сучасним європейським 
правоохоронним системам. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБОУ) - 

координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при 
Президентові України.  

Раду національної безпеки і оборони України утворено Указом Президента 
України від 30 серпня 1996 року № 772 замість Ради оборони України та Ради 
національної безпеки України, які працювали у період з 1991 до 1996 року. 

Раду оборони України було утворено постановою Верховної Ради України 
від 11 жовтня 1991 року № 1658-XII. Згідно з Положенням про Раду оборони цей 
орган було визначено як вищий державний орган колегіального керівництва 
питаннями оборони і безпеки України, який утворюється з метою захисту 
суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та 
недоторканності республіки, вироблення стратегії і постійного вдосконалення 
політики у сфері оборони і державної безпеки, всебічної наукової оцінки 
характеру військової загрози, визначення ставлення до сучасних війн, 
ефективного контролю за виконанням завдань держави та її інститутів по 
підтриманню обороноздатності України на рівні оборонної достатності. Згідно з 
Тимчасовим положенням про Раду національної безпеки України, затвердженим 
Розпорядженням Президента України від 3 липня 1992 року № 117, Раду було 
визначено як консультативно-дорадчий орган у системі державної виконавчої 
влади при Президенті України, головним завданням якого є підготовка 
пропозицій та проектів рішень Президента України щодо реалізації політики у 
сфері захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки 
України.[1] 

З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України розпочався новий 
період у діяльності Ради. Указом Президента України від 30 серпня 1996 року № 
772 відповідно до ст. 107 Конституції України було також утворено Апарат Ради. 
Указом Президента України від 4 жовтня 1996 року № 927 затверджено 
Положення про Апарат Ради (нову редакцію Положення затверджено Указом 
Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446). 

Формування законодавчої бази з питань діяльності Ради було завершено з 
прийняттям 5 березня 1998 року Закону України «Про Раду національної безпеки 
і оборони України». 
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Відповідно до ст. 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює 
діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 
Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та 
функції РНБОУ визначаються законом.[2] 

Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» функціями цього органу є: 

внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад 
внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; 

координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; 

координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або 
надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують 
національній безпеці України. 

Відповідно до функцій, визначених вищезгаданим Законом, Рада 
національної безпеки і оборони України: 

розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до 
Конституції та законів України, Концепції національної безпеки України, 
Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, 
та подає пропозиції Президентові України відповідно до своїх досліджень; 

здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері 
національної безпеки і оборони, подає Президенту України відповідні висновки 
та пропозиції; 

залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів 
виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та 
організацій усіх форм власності; 

ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань 
національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та 
результати перевірок їх виконання; 

координує і контролює переведення центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану; 

координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в 
межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного стану; 

координує та контролює діяльність органів виконавчої влади по відбиттю 
збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню його 
життєдіяльності, охороні життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і 
законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах 
воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що 
загрожують національній безпеці України [3]. 

Головою РНБОУ є Президент України. Він також формує персональний 
склад РНБОУ. До складу РНБОУ за посадою входять Прем'єр-міністр України, 
Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх 
справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної 
Ради України. 

Функції, структура, штатна чисельність апарату РНБОУ, а також 
повноваження заступників Секретаря РНБОУ визначаються Президентом 
України. Функції та повноваження робочих та консультативних органів РНБОУ 
також визначає Президент України. 

Гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і 
оборони України затверджена у кількості 162 штатних одиниць 

Секретар РНБОУ забезпечує організацію роботи і виконання рішень 
РНБОУ, призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України 
і безпосередньо йому підпорядковується. Поряд з секретарем діє посада 
радника.[4, с. 36] 

Таким чином, Рада національної безпеки і оборони України відповідно до 
Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і 
оборони при Президентові України. 

РНБО має надважливе значення для функціонування держави та механізму 
влади. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Історична довідка про діяльність РНБОУ. URL: 
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Istorychna-dovidka-pro-diialnist-Rady-natsionalnoi-
bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html  

2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 
Дата оновлення 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.  

3. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/183/98-вр#Text  

4. Судові та правоохоронні органи України. Збірник законодавчих та 
нормативних актів. К.: Видавництво Паливода А. В., 2002.  

 
 

  

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Istorychna-dovidka-pro-diialnist-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Istorychna-dovidka-pro-diialnist-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/183/98-%D0%B2%D1%80#Text


52 
 

Світлана Косенко 
кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка лабораторії навчальної та 
наукової роботи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України, м. Київ, Україна 
 

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ СТАТЕВИХ  
ЗЛОЧИНІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ  

 
Формування моральних поглядів, в тому числі тих, які відносяться до 

взаємовідносин між статями, здійснюється у підлітковому віці. Для цього віку 
притаманні схильності до дублювання поведінки дорослих, мнимість, підвищена 
збудженість тощо. Саме в цей час діти як ніколи вразливі щодо вчинення проти 
них деліктів а також самі, при негативному розвитку ситуації, можуть ставати 
суб’єктом кримінального правопорушення. Одною із проблемних сфер на 
сьогодні є питання статевої недоторканості дитини в контексті гарантування 
державою кожному права на вільний розвиток своєї особистості. Зрозуміло, що 
без дослідження джерел та першопричин неможливо повноцінно вирішити 
проблему та нівелювати її наслідки. Саме тому дане дослідження присвячене 
аналізу детермінант вчинення статевих злочинів щодо неповнолітніх.   

Детермінантами кожного делікту є, з одного боку, особисті властивості 
конкретного індивіда (його потреби, погляди, інтереси, ставлення до різних 
соціальних цінностей і вимог, у тому числі правових), а з іншого – сукупність 
зовнішніх обставин, які викликають намір і рішення вчинити умисний злочин. 
Тобто існує взаємодія криміногенних властивостей особи, які склалися під 
впливом несприятливих умов її формування, із зовнішніми об’єктивними 
обставинами і ситуаціями [1, с.105]. Причини злочинності прийнято поділяти на 
загальні, окремих видів і конкретних злочинів. Причини злочинності 
конкретизуються через різні фактори, які негативно характеризують сфери 
життєдіяльності суспільства. 

Причини та умови злочинності завжди соціальні явища: соціально–
економічні, соціально-психологічні, ідеологічні та інше. Вони соціальні за своїм 
походженням, сутністю, наслідкам та перспективам [90, с.46]. У кримінологічній 
літературі вірно було відзначено, що злочинність «як соціальне явище 
представляє собою одну з характеристик суспільства, один з параметрів, які 
відображають стан соціального організму, і породжуються відповідно тільки 
соціальними причинами» [2, с.84]. 

Аналізуючи праці кримінологів, які досліджували причини статевих 
кримінальних правопорушень, можна зробити певні висновки, зокрема: 

вчинення статевих злочинів пов’язано з упущенням в морально-статевому 
вихованні, адже не в усіх учбових закладах приділяється належна увага 
вихованню культури поведінки і відносин, боротьбі із проявами грубості, 
цинізму, з розповсюдженням пияцтва і інших негативних традицій проведення 
вільного часу; 

специфічну роль відіграють приклади розв’язної сексуальної поведінки 
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(наприклад, вчинення статевих актів у присутності дітей; безладні статеві зв’язки 
тощо), розповсюдження цинічних поглядів на жінок і відношення статей, які 
чомусь на сьогодні стали «модними» в молодіжному середовищі; 

розбещуючий вплив старших за віком, бездоглядність підлітків в період 
статевого визрівання; 

криміногенним фактором є розповсюдження уявлень про «абсолютну 
статеву свободу» як атрибут сучасної молоді. Крайній індивідуалізм, потяг 
задовольнити свої вузькоегоїстичні інтереси, уявлення при цьому деяких 
чоловіків про себе як про істоту, яка має від природи перевагу перед жінкою, 
зведення відносин між статями до суто фізіологічних актів (такі уявлення легко 
приймаються на віру не сформованим розумом підлітка); 

проблема статевих злочинів досить часто пов’язана із вживанням спиртних 
напоїв; 

при вчиненні статевих злочинів нерідко злочинці підштовхуються 
хуліганськими мотивами. Основним спонукаючим фактором до вчинення, 
наприклад, зґвалтування, виступає у більшості випадків зухвальство, наміри 
показати себе перед дорослими, товаришами; 

легковажна або й провокуюча поведінка жертв статевих злочинів, що 
досить часто викликає у злочинців думку про «природність» їх примушування 
на інтимну близькість або які обумовлюють обставини для реалізації цих 
примушувань [3, с.9-10]. 

Слід зазначити, що під час зростання, підлітки нерідко спілкуються із вже 
розбещеними однолітками, чують цинічні розмови дорослих про інтимні 
сторони життя, що впливає на зростання статевого потягу, під впливом цих 
факторів формуються погляди на життя підлітка, його звички, які переростають 
у норми поведінки. При вказаних вище умовах нездорового виховання особи вже 
з підліткового віку, наряду з іншими факторами, привчаються до вживання 
спиртних напоїв, що з часом негативно впливає на психіку і деморалізує 
особистість. Як вже зазначалося, не випадково розпутні дії проти неповнолітніх 
вчиняються у більшості випадків під впливом алкоголю як жертви, так і суб’єкта 
даного виду кримінальних злочинів – за окремими даними майже 65% статевих 
злочинів проти неповнолітніх вчиняються особами, що знаходяться у стані 
сп’яніння.  

Урбанізація, акселерація, науково-технічна революція, ускладнення 
процесів виховання, збільшення автономії неповнолітніх від батьків, жіноча 
рівність з чоловіками, неконтрольоване збільшення інформації з питань 
сексуальних відносин і раннє статеве життя, лібералізація статевої моралі тощо, 
теж впливають на вчинення статевих злочинів. 

Як зазначає І. Кон, «зацікавленість до питань статі виникають у дітей 
задовго до початку статевого визрівання. Ця зацікавленість спочатку не 
пов’язана з еротичними переживаннями, а є вираженням звичайного 
любознавства: неповнолітній хоче знати, що складає собою сфера життя, яку 
дорослі так ретельно приховують. У цьому віці інтереси до питань статей стають 
напруженими і особистісними. При цьому багато залежить від попереднього 
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виховання» [4, с.215 ]. 

Отже, можна зробити висновок, що особи, у яких були відсутні в дитинстві 
та юнацтві нормальні умови виховання в родині, часто залишались без уваги 
школи, педагогів, стають як на шлях вчинення статевих злочинів, так і їх 
жертвами. Нажаль, відомі факти, коли замість того, щоб посилити виховну 
роботу з такими підлітками, сумлінно боротись із всякого роду антисуспільними 
проявами з їх сторони, педагогічні колективи шкіл іноді формально, 
некваліфіковано виконували свої виховні функції, застосовували «відсів» з шкіл 
дітей, які погано навчались або тих, хто порушував дисципліну, керуючись давно 
відомим гаслом про «відсутність людини – відсутність проблеми». 

При цьому слід зазначити, що антисуспільна спрямованість особи 
статевого злочинця не може сформуватись під впливом будь якої однієї причини. 
Формування антисуспільного напряму, наявність якого обумовлює вчинення 
злочинів, що досліджуються, трапляється із-за недоліків у сімейному вихованні. 
Цьому сприяють і недоліки у виховно-педагогічній роботі школи, 
бездоглядність, недоліки в роботі відповідних служб, так званий «негативний 
вплив вулиці», тобто мікросередовища, в якому підліток проводить значну 
частку свого вільного часу тощо. 

Безперечним є існування зв’язок між сучасним рівнем і характером 
вживання спиртних напоїв, наркотичних чи психотропних речовин і статевою 
злочинністю. Не викликає також сумніву залежність ефективності попередження 
статевих злочинів від якості профілактики алкоголізму і наркоманії. 

Слід також звернути увагу на те, що певну роль в механізмі злочинної 
поведінки відіграє жертва. Вона виступає в якості зовнішнього фактору, який 
може вплинути на прийняття злочинцем рішення про вчинення злочину. Між 
тим підкреслимо, що коли мова йде про жертв статевих злочинів, а особливо – 
неповнолітніх, то явно негативна поведінка жертв майже не зустрічається. Між 
тим, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що особливості жертв та їх 
поведінка далеко не нейтральні в причинно-наслідковому комплексі 
кримінальних правопорушень, що досліджуються. 
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ЛЮСТРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-
ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 
Теоретико-правовий аналіз люстрації передбачає в першу чергу 

дослідження ґенези самого поняття. Термін «люстрація» (від лат. lustratio – 
очищення через жертвопринесення) має тривалу історію та в різні часи 
охоплював різні значення: ритуальні обряди очищення народу, флоту чи війська 
у Стародавньому Римі, державні господарсько-фінансові ревізії у Середньовіччі, 
політико-правові процедури (своєрідну перевірку та дискваліфікацію 
чиновників попереднього режиму) у ХХ столітті [1, с. 551]. Сьогодні люстрація 
— це явище, яке, як правило, відбувається в складні перехідні періоди у 
політичному житті держави. Зазвичай такі події пов’язані з кардинальними 
змінами у напрямку політичного і соціального розвитку країни, з 
трансформацією політичного і державного режиму з антидемократичного на 
демократичний.  

У різних наукових джерелах люстрацію розглядають і як політико-правове 
явище, і як інститут права, і як спеціальну процедуру, і як елемент публічного 
контролю, що спрямований на забезпечення народовладдя, і як засіб кадрової 
політики держави та демократизації політичної системи, і як сучасну, особливу 
форму конституційно-правової відповідальності тощо. Загалом, усі ці підходи не 
суперечать одне одному, їх автори лише акцентують увагу на найважливіших, на 
їхній погляд, аспектах цього явища. 

За твердженням К. Хлабистової, яка присвятила вивченню цього явища 
своє дисертаційне дослідження, люстрацію можна сприймати у широкому і 
вузькому значенні. «Широкий підхід забезпечує розгляд люстрації, як 
поліфонічного, перманентного, міжгалузевого публічно-правового явища, що 
являє собою реалізацію сукупності визначених чинним законодавством 
юридичних засобів (люстраційних заходів), спрямованих на запобігання та 
протидію деструкції публічної влади та забезпечення її якісного 
функціонування. У вузькому розумінні люстрація – це інститут права, який має 
міжгалузевий характер і являє собою сукупність правових норм, що визначають 
різноманітні правові механізми, спрямовані на протидію та подолання деструкції 
публічної влади» [2, с.85]. 

Н. Мінєнкова також виділяє два підходи до розуміння люстрації: за 
першим, домінуючим (традиційним), під люстрацією розуміють «усунення 
індивідів від політичного життя або юридичне покарання за дії під час 
попереднього режиму» [3, с. 154]. Таке визначення підкреслює, що люстрація 
передбачає систему каральних заходів щодо еліти і очільників минулих режимів 
та процедуру масових розслідувань щодо добровільних функціонерів минулого 
режиму. За альтернативним (ретроактивним) підходом акцентується увага не на 
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покаранні, а на відновленні справедливості через розкриття відомостей про певні 
діяння особи, що вважалися злочинними. Покарання в цьому випадку має 
переважно додатковий сенс, адже підкріплює громадський осуд за вчинення 
таких діянь.  

Найпростіший підхід: люстрація — це процес, а точніше, механізм 
очищення влади. Таке визначення є достатньо лаконічним і, водночас, 
підкреслює основні аспекти: що це явище має свою конструкцію, елементи якої 
взаємодіють та направлені на досягнення конкретної суспільної мети − усунення 
від влади посадовців, які скомпрометували себе, або антинародно налаштованих 
чиновників.  

Механізм люстрації − її внутрішня системна будова, що забезпечує її 
втілення у правову реальність, тобто безпосереднє її застосування. Серед 
елементів такого механізму К. Хлабистова виділяє: правові норми, принципи, 
правові заходи, юридичні факти, правовідносини та ін. [2, с.67-68]. Хоча це не 
виключний перелік складників механізму люстрації, але достатній для 
характеристики в межах цієї публікації. 

Однією із ключових вимог до люстрації є її законодавче визначення, 
нормативне закріплення люстраційних процедур. За відсутності законодавчого 
врегулювання (у Чехословаччині 1989-91 рр., Польщі 1989-98 рр.) люстрація 
асоціювалася з незаконними діями на кшталт шантажу, таємної підривної роботи 
чи кримінальної діяльності, а також взаємних звинувачень, політичних скандалів 
та зловживань владою [4, с. 130]. Закони про люстрацію не є панацеєю для 
нейтралізації мереж старої влади, однак можуть зробити значний внесок у 
підсилення демократії, що формується, особливо після того, як виявилося, що 
суто структурні зміни є досить неефективними. 

При здійсненні люстрації важливо дотримуватися певних принципів, які 
теж мають бути закріплені законодавчо. Так, у ч.2 ст.1 Закону України «Про 
очищення влади» встановлено, що люстрація в Україні ґрунтується на 
принципах «верховенства права та законності; відкритості, прозорості та 
публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; 
гарантування права на захист» [5]. Крім цих засад, важливе значення також 
мають: принцип комплексності та послідовності заходів, принцип доцільності, 
принцип доброчесності, принцип юридичної визначеності [2, с. 86].  

Люстраційні заходи, як визначають науковці, можна розглядати як 
«визначені законом форми впливу або на особу, яка відповідає критеріям об’єкта 
очищення влади, або на певний об’єкт у сфері відповідних відносин, що 
здійснюються через відповідну юридичну діяльність уповноважених суб’єктів» 
[2, с. 240]. У різних державах люстрація може передбачати різні як 
обмежувальні, так і профілактичні правові заходи щодо колишніх державних 
службовців, що цілком і повністю залежать від історичних подій, результатом 
яких і стала необхідність їх застосування. Зокрема люстраційними заходами є: 
зняття недоторканності; відкриття кримінальних справ; перевірки на поліграфі; 
заборони на ведення певного виду політичної діяльності; заборони займати певні 
посади; позбавлення привілеїв і преференцій тощо. 
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Важливо акцентувати увагу на технічному й моральному аспектах при 
проведенні люстрації. Перший полягає в тому, що влада, яка здійснює 
люстрацію, має бути легітимною. Це означає, що органи державної влади 
повинні бути абсолютно законно обраними і підтримуватися більшістю народу. 
За відсутності цього факту, люстрація є нічим іншим, як розправою над 
політичними суперниками.  

Другий – це моральний аспект. Справа в тому, що нерідко під люстрацію 
потрапляють і люди, які безпосередньо не причетні до злочинів режиму. Це 
означає, що люди займали певні посади, які припускали виконання наказів 
керівництва, але фактично нічого незаконного і протиправного вони не 
здійснювали. По відношенню до таких людей потрібно брати до уваги всі 
аспекти справи, щоб очищення не перетворилося на розправу. 

Також важливим є забезпечення балансу між демократичним суспільством 
та правами людини. Так, на думку фахівців з питань люстраційного 
законодавства, певні положення українського закону суперечать правам людини 
і громадянина та ставлять під сумнів ті демократичні цінності, які люстрація 
покликана захищати. Венеціанська комісія звернула увагу на деякі недоліки 
Закону України «Про очищення влади», й зокрема щодо кола осіб, до яких він 
застосовується (необхідність обмежити люстрацію найважливішими посадами у 
державі тощо), часової складової (два періоди заборони тощо), управління 
процесом люстрації (децентралізована процедура, відсутність незалежного 
органу тощо) і процесуальних гарантій (персональна відповідальність, захист 
персональних даних осіб, які підлягають люстрації, можливість оскарження у 
судовому порядку тощо).  

Констатував і Європейський суд з прав людини, що український Закон 
«Про очищення влади» не повністю відповідає європейським стандартам і 
принципу верховенства права (рішення ЄСПЛ у справі «Полях та інші проти 
України» від 17 жовтня 2019 року) [6]. ЄСПЛ не визнав неправомірною 
люстрацію загалом, а лише її надмірний обсяг. Так, зокрема, зазначив, що 
застосування до заявників передбачених Законом «Про очищення влади» заходів 
не передбачало жодної індивідуальної оцінки їхньої поведінки. «Насправді, 
ніколи не стверджувалося, що самі заявники вчинили які-небудь конкретні дії, 
що підривали демократичну форму правління, верховенство права, національну 
безпеку, оборону або права людини. Вони були звільнені на підставі Закону лише 
тому, що обіймали певні відносно високі посади державної служби, коли 
Янукович був Президентом України» [6]. ЄСПЛ також визнав, що Україна 
порушила право на справедливий суд у зв’язку із занадто тривалим розглядом 
справ колишніх чиновників, а також право на повагу до приватного та сімейного 
життя. 24 лютого 2020 року Велика палата ЄСПЛ розглядала апеляцію на це 
рішення, однак підтвердила його, а в апеляції Україні відмовила. Це рішення 
Великої палати ЄСПЛ є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Таким чином, підсумовуючи, наголосимо, що люстрація є ефективним 
механізмом очищення влади в перехідних демократіях, якщо вона відбувається 
відповідно до закону, який визначає її правові основи і принципи. Більш того, 
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принципи повинні реально лежати в основі здійснення люстраційних заходів і 
процедур. Як бачимо на власному прикладі, принципи презумпції невинуватості, 
індивідуальної відповідальності та гарантування права на захист, хоч і знайшли 
в Україні закріплення у тексті закону, але на практиці залишилися 
декларативними, що і визнав ЄСПЛ. 

Загалом, в Україні люстрація потроху згортатиметься «природнім 
шляхом», адже фактично всіх, на кого поширювалась дія Закону «Про очищення 
влади», люстрували ще у 2015 році. Однак, Україна, забезпечивши реалізацію 
індивідуального підходу до люстраційних процедур із розглядом справ кожного 
конкретного «претендента» і його права на оскарження, не змушена б була тепер 
виконувати рішення ЄСПЛ, виплачуючи солідні компенсації, досить суттєві для 
державного бюджету. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Необхідність сучасного вирішення проблеми кібербезпеки в нашому 
суспільстві підтверджується широким колом правопорушень в системі 
використання обладнання, комп’ютерних програм, інформаційно-
комунікаційних технологій особливо в банківській сфері, сфері захисту 
інтелектуальних прав, економічної безпеки, національної безпеки тощо. 
Політика України спрямована на вирішення даних проблем в суспільстві. 
Зокрема важливим кроком є прийняття Закону України № 2163-VIII від 5 жовтня 
2017 року «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Закон 
визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних 
інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної 
політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, 
установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації 
їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки [1]. 

Кібербезпека – це процес застосування заходів безпеки з метою 
забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека 
забезпечує захист ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, 
приватні особи). Кібербезпека покликана захистити дані на етапі їх обміну та 
збереження. До таких заходів безпеки входять контроль доступу, навчання, 
аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авторизації. 

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для 
різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює 
власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що 
становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію. 
Дана професія є порівняно молодою й отримала широке розповсюдження у 
зв’язку із впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в 
усіх організаціях – від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки. 

Створення безпечних комп'ютерних систем і додатків є метою діяльності 
мережевих інженерів і програмістів, а також предметом теоретичного 
дослідження як у галузі телекомунікацій та інформатики, так і економіки. У 
зв'язку із складністю і трудомісткістю більшості процесів і методів захисту 
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цифрового обладнання, інформації та комп'ютерних систем від ненавмисного чи 
несанкціонованого доступу вразливості комп'ютерних систем становлять значну 
проблему для їхніх користувачів. 

Кібербезпека – це безпека ІТ систем (обладнання та програм). О. Баранов 
дає таке тлумачення кібербезпеки – «це такий стан захищеності життєво 
важливих інтересів особистості, суспільства і держави в умовах використання 
комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується 
завдання їм шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, 
що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки 
функціонування інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, 
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності 
інформації [3]. 

З урахуванням того, що проблема кібезпезпеки носить глобальний 
характер, цікавою видається позиція міжнародних організацій. Так, International 
Telecommunication Union (Міжнародний телекомунікаційний союз) у своїй 
Рекомендації дає таке визначення: кібербезпека – це набір засобів, стратегії, 
принципи забезпечення безпеки, гарантії безпеки, підходи до управління 
ризиками, дії, професійна підготовка, практичний досвід, страхування та 
технології, які можуть бути використання для захисту кіберсередовища, ресурсів 
організації та користувача [2]. 

Все більше науковців зосереджують увагу на питанні кібермогутності 
держави як здатності втілювати її волю та забезпечувати національні інтереси в 
кіберпросторі. 

В даний час для України питання кібербезпеки, нарощування потенціалу 
кібермогутності стоять на порядку денному. Україні необхідно самостійно 
шукати шляхи і механізми забезпечення кібербезпеки від сучасних загроз, які 
постають перед нею. Слушно врахувати думку Д. Дубова, який вважає, що 
кіберзагрози Українській державі та суспільству умовно можна розділити на два 
ключових рівні. Перший – «класичні» кіберзлочини – як абсолютно оригінальні, 
так і вже звичні для нас, для своєї реалізації вони потребують лише сучасних 
інформаційних технологій. Другий – злочини, характерні для геополітичної 
боротьби: кібершпигунство та кібердиверсії [4, с. 210]. 

Звертаючись до закону України «Про основні засади забезпечення 
кібербезпеки України» відмітимо, що цей закон спрямовано на формування 
загальної державної політики кібербезпеки, а також розподіл функцій між 
різними відомствами. Зокрема, він дає повноваження спецслужбам для 
здійснення кіберзахисту країни. За законом, координувати дії в сфері 
кібербезпеки має Президент через Раду національної безпеки та оборони (РНБО). 
Також відбувається створення Національної системи кібербезпеки, яка об'єднує 
низку міністерств та відомств. До неї входять Держслужба спеціального зв'язку 
та захисту інформації, Національна поліція, Служба безпеки України, 
Міністерство оборони і Генеральний штаб, Національний банк, а також 
розвідувальні органи. Закон чітко визначає, яке відомство і за що відповідає в 
сфері кіберзахисту. Координація та здійснення державної політики стають 
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відповідальністю Держспецзв'язку. Нацполіція має забезпечувати захист 
громадян, суспільства і держави в кіберпросторі, а також вживати заходів для 
запобігання кіберзлочинності. Серед завдань СБУ – розслідування 
кіберінцидентів та кібератак, здійснених проти державних інфосистем. При 
цьому Міноборони і Генштаб мають готувати державу «до відбиття військової 
агресії в кіберпросторі». Нацбанк є відповідальним за кібербезпеку в банківській 
сфері, зокрема, шляхом створення центру кіберзахисту НБУ. До того ж, в Україні 
буде створено Національну телекомунікаційну мережу, до якої увійдуть 
інформаційні системи бюджетної сфери (органи державної влади та 
держпідприємства). Порядок її формування покладено на уряд. За захищений 
доступ держорганів, антивірусний захист і аудит інформаційної безпеки 
відповідатиме Державний центр кіберзахисту [1]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що на сьогодні питання забезпечення 
кібербезпеки є дуже важливим для України. У сьогоднішній ситуації наша 
держава є об’єктом кіберагресії. Україні необхідно розбудовувати не тільки 
оборонні спроможності у кіберпросторі, а й наступальні.  

Підводячи підсумок, відмітимо, що загалом, не зважаючи на певну 
роздробленість, законодавство у сфері кібербезпеки України в останні роки було 
переглянуто і трансформовано відповідно до нових викликів та загроз. Проте, 
законодавча база у поєднанні із реструктуризацією системи національної 
безпеки не дозволило створити потужний механізм стримування зовнішньої 
кіберагресії. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон 
України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. Дата оновлення:  01.08.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2163-19 (дата звернення: 21.08.2021). 

2. Рекомендація МСЕ-Т Х.1205. Огляд кібербезпеки. Женева: МСЕ, 
2009. 55 с.  

3. Баранов О. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека». 
Інформація і право. 2014.  № 2 (42). С. 54–62. 

4. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного 
суперництва: монографія. Київ: НІСД, 2014. 328 с. 

 
 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2163-19


62 
 

Сергій Пєтков 
доктор юридичних наук, професор, заступник директора Науково-дослідного 

центру правового забезпечення державотворення та безпеки Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського 

 
ДЕЛІКТ: ПИТАННЯ ПОДІЛУ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ЗЛОЧИНИ І 

ПРОСТУПКИ 
 

Делікт (від лат. delictum – правопорушення, провина, проступок) – 
протиправна поведінка, правопорушення, тобто незаконна дія, проступок або 
злочин, іншими словами вчинення дії, що суперечить закону і завдає шкоди 
суспільству, державі або особі. Таке правопорушення є підставою для 
притягнення правопорушника до юридичної відповідальності – 
відповідальності, передбаченої законом. 

Деліктологія (теорія відповідальності, delictology) – наука про 
правопорушення (делікт), складова частина загальної теорії права (закарбовані в 
аксіомах практичні надбання). На відміну від кримінального права, 
адміністративного права та дисциплінарного права, які досліджують види 
правопорушень під власним кутом зору, деліктологія вивчає явище 
«правопорушення» в цілому. Дослідження правопорушення як соціально-
правового явища та пов’язаних із ним правовідносин і є предметом деліктології. 

У римському праві під деліктом (правопорушенням) малось на увазі 
заподіяння шкоди іншій особі, її сім’ї або майну, порушення правового припису 
або заборони. Наслідком учинення делікту була відповідальність, що наставала 
за наявності таких умов: дієздатність правопорушника, вина, здійснення 
правопорушення. 

Деліктні зобов’язання відомі ще як позадоговірні. Тобто, протиправні дії, 
які призводять до юридичних наслідків і які не пов’язані з порушенням договору 
(контракту). Особа, яка несе (здатна нести) вчиняти дії, що мають юридичні 
наслідки (правочини) – дієздатна особа. Особа, яка несе відповідальність за свої 
протиправні дії (правопорушення) – деліктоздатна особа. Того, хто заподіює 
шкоду, називають делінквентом. Того, кому шкоду заподіяно, – потерпілим. 
Деліктоздатна особа – особа, яка може нести відповідальність за протиправну 
поведінку, яка виражається у скоєнні проступків, або злочинів. 

Всебічне дослідження проблемних питань деліктологіі – основа створення 
ефективного і справедливого законодавства. 

Юридична відповідальність, яка настає за порушення норм права, – це 
різновид соціальної відповідальності, яка наступає за порушення різних 
соціальних норм (права, моралі, звичаїв, корпоративних норм). Для того, щоб 
розібратись з таким комплексним явищем як юридична відповідальність за 
вчинення злочинів і проступків, перш за все слід звернутись до теорії права, як 
квінтесенції знань про право – регулятор суспільно-економічних відносин. 
Загальновідомо, що основні постулати права були закладені в давні часи, чи не 
найбільший внесок в формування правових аксіом, презумпцій та принципів був 



63 
 
зроблений римськими юристами. 

У римському праві «правопорушення, що стосувалися сфери публічних 
інтересів, називалися також «crimen» (злочин) [1], чим підкреслювалася 
суспільна небезпечність таких деліктів. Кримінологія – самостійна теоретико-
прикладна суспільна наука про злочинність, ширше – про природу, сутність, 
закономірності виникнення, суспільного прояву та запобігання злочинності. 
Головним своїм завданням має наукову розробку питань запобігання та протидії 
злочинності, зменшення її негативного та руйнівного впливу. Кримінологія по 
своїй суті є складовою частиною деліктології, яка, в свою чергу, є складовою 
соціології (науки, яка досліджує соціальні явища). 

У римському праві юристи виділяли особливу групу деліктів – квазіделікти. 
Це ненавмисне позадоговірне правопорушення, заподіяння кому-небудь шкоди 
без умислу (або навіть можливості заподіяння такої шкоди), в результаті 
недбалості або необережності, що характеризується при цьому відсутністю 
визначеності винної особи [1]. Наприклад, коли виставлений на підвіконні 
горщик впав (або міг впасти) і cпричинив шкоду особі або майну. 

Загальноприйнятою парадигмою є науково обґрунтований і підтверджений 
практикою підхід про те, що публічні делікти – правопорушення, або як їх часто 
іменують делікти, за суспільною значущістю скоєного протиправного діяння 
поділяються на злочини та проступки. Цей горизонтальний поділ є головним 
щодо протиправних діянь в публічній галузі права. Найбільш вдале 
розмежування злочину і проступку було здійснено у Кримінальному кодексі 
Франції 1795 року. Зокрема, у ньому виділялись: а) злочини – діяння, за які 
передбачали тілесні покарання; б) проступки – діяння, за які передбачали 
покарання виправного характеру [2]. 

У різних країнах комплекс питань, пов’язаних з юридичною 
відповідальністю за вчинення проступку, вирішується по-різному. Одне і те ж 
діяння може стати предметом розгляду в різних країнах різних органів у різному 
процесуальному порядку. Навіть юрисдикція буде підпадати під різні гілки 
влади: під виконавчу або судову. Оформлення документів, вчинення процедур 
тощо також різняться між собою. Так, у ряді штатів США та в різних країнах 
світу, відповідно до традицій та усталених норм поведінки, існують різні підходи 
до відповідальності за проступки. Тому механічне перенесення тих або інших 
елементів або новел чи цілих механізмів, алгоритмів тощо без комплексного 
дослідження та аналізу вітчизняного права та праворозуміння громадян на 
національний ґрунт є недоцільним, а інколи, у зв’язку з тим, що може призвести 
до негативних наслідків, навіть неприпустимим. 

Поняття «делікт» офіційно у законодавстві України не застосовується, але в 
науково-правовій літературі і практиці вживається широко. В юридичній 
енциклопедії за редакцією академіка Ю.С. Шемчушенка зазначено, що 
правопорушення – це суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або 
бездіяльність), яке порушує норму право [3]. Його характерною особливістю є 
протиправність дій або бездіяльність суб’єкта суспільних відносин. Мова йде 
про порушення встановленого порядку, невиконання покладених на фізичних і 
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юридичних осіб обов’язків. Професор В.П. Пастухов зазначає, що 
правопорушення – це суспільно шкідливий, протиправний вчинок, здійснення 
якого передбачає юридичну відповідальність [4]. Суспільно корисні вчинки 
узгоджуються з нормами права, а суспільно-шкідливі, як правило, є порушенням 
правових норм. 

Як влучно зазначає А.М. Колодій у своїй праці «Принципи права України», 
сферу публічного права слід розглядати як вертикальні відносини (управлінські), 
відносини субординації, влади – підпорядкування. Їх регулювання повинно 
здійснюватися за принципом імперативності, а права та обов’язки суб’єктів 
повинні бути прямо й вичерпно сформульовані в законі. Сферу приватного права 
науковець визначає як сукупність горизонтальних відносин, що передбачають 
рівне становище відносно самостійних суб’єктів. Вони регулюються за 
принципом диспозитивності, а суб’єкти самі, у межах закону, встановлюють свої 
права та обов’язки [5]. 

Держава, реалізуючи роль регулятора суспільних відносин, завжди тяжіє до 
охоплення їх максимальної кількості навіть там, де реалізуються суто приватні 
інтереси. Проте, дотримання балансу «регульованості» і «невтручання» зі 
сторони держави є показником демократичної правової держави з ринковою 
економікою. Відтак, будь-які відносини у сфері господарювання 
«зарегульовані». А їх суспільна діяльність в господарській сфері, сфері 
отримання прибутку тощо належала державній монополії – приватних 
підприємств, установ, організацій не існувало як класу. 

Певні кроки, щодо вдосконалення антиделіктного законодавства Парламент 
та Уряд здійснювали протягом усього періоду розбудови незалежної України. 
Зокрема, прийнято новий прогресивний Кримінальний кодекс (2001) [6], Митний 
кодекс України (2002) [7], та ряд інших нормативних актів. Навіть Кримінальний 
процесуальний кодекс України (2013) [8], в цілому можна вважати таким, що 
відповідає європейським стандартам. Але інерція радянського і навіть 
імперського періоду давала і продовжує даватись взнаки. Так, наприклад, за 10 
років митні правила зазнали таких змін, що у 2012 році було прийнято новий 
Митний кодекс України [7]. 

Водночас слід зазначити, що відповідно до пункту 22 ст. 92 Конституції 
України, виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, 
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальність за них. Отже слід ретельно і послідовно проаналізувати і 
привести до єдиної константи нормативно-правові акти, що регулюють 
відповідальність за злочини, відповідальність за адміністративні 
правопорушення, відповідальність за дисциплінарні правопорушення і 
відповідно замінити всі неконституційні терміни: «кримінальне  
правопорушення», «проступок», «дисциплінарне правопорушення», 
«кримінальна відповідальність», «адміністративна відповідальність», тощо на 
терміни які відповідають нормі Основного закону, що сприятиме зменшенню 
колізій і протиріч в українському законодавстві. 

У контексті вивчення деліктів як суспільного явища, слід наголосити на 
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тому, що «правовий вінігрет» у сфері юридичної відповідальності є 
неприпустимим. Більше того, він є загрожуючим фактором для національної 
безпеки. В такій ситуації для національного законодавства України, так само як 
і інших країн, в яких діяло радянське право, є нагально-необхідним проведення 
комплексної реформи у сфері юридичної відповідальності за вчинення деліктів 
у відповідності до Конституції України. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЯК СКЛАДНИК ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ:  АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО 

ЗАКРІПЛЕННЯ 
 

Взаємодія державних правоохоронних, органів – інваріантна умова їх 
ефективної організації та діяльності. А. М. Юрченко, Л. А. Гарбовський та 
І. І. Башта справедливо вказують, що вимогою часу є удосконалення діяльності 
правоохоронних органів в Україні з посилення протидії злочинності, зокрема 
підвищення їх мобільності й ефективності реагування на зміни в динаміці цього 
ганебного явища. Необхідним у контексті їх реорганізації (реформування) наразі 
є посилення зв’язків між різними правоохоронними органами [9, с. 5]. 

Наукові дискусії щодо сутності, змісту й обсягу взаємодії як такої 
підтримуються значною мірою у зв’язку з тим, що сам термін «взаємодія» 
широко використовується у законодавстві, зокрема у спеціальних законах щодо 
статусу практично всіх правоохоронних органів, у підзаконних актах, проте, 
визначення відповідного поняття наразі відсутнє.   

Вимога щодо взаємодії нормативно закріплена як аспект діяльності 
кожного державного правоохоронного органу. Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 3 Закону «Про 
Національне антикорупційне бюро України», взаємодія з іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями є 
одним з основних принципів діяльності НАБУ. Таку взаємодію законодавець 
логічно розділив у дві групи: 1) взаємодія з органами внутрішніх справ, СБУ та 
іншими правоохоронними органами; 2) взаємодія з іншими державними 
органами. У рамках першої групи передусім здійснюється обмін оперативною 
інформацією щодо спільних заходів, при чому, у штатних розписах центральних 
апаратів цих органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов’язків 
яких входить здійснення взаємодії з НАБУ, а передача інформації НАБУ іншим 
державним правоохоронним органам допускається тільки за письмовим 
розпорядженням начальника відповідного підрозділу НАБУ (ст. ст. 19-1, 19-2 
Закону «Про НАБУ») [6].  

У Розділі IV «Взаємодія ДБР з іншими державними органами» Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань» також йдеться про обмін 
оперативною інформацією, зокрема, між ДБР і такими органами, як: НАБУ; 
органи внутрішніх справ; Національної поліції; СБУ; центральний орган 
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виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику; НБУ; Фонд державного майна України; Антимонопольний 
комітет України; органи Державної прикордонної служби; орган державного 
фінансового контролю в Україні, інші державні органи, які здійснюють 
державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами 
законодавства України (щодо передавання до ДБР відомостей, одержаних під час 
здійснення контрольних функцій та аналізу інформації, що можуть свідчити про 
кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, 
виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до підслідності ДБР); Державна пенітенціарна служба 
України (з питань обміну інформацією про осіб, притягнутих до відповідальності 
за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності ДБР), інші державні 
органи. Важливо, що у рамках відповідної взаємодії, умови та порядок обміну 
інформацією регулюються спільними нормативно-правовими актами. Виходячи 
зі змісту тієї ж статті 22 згаданого Закону, передбачено також спільні заходи з 
державними органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. На 
важливість взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями вказує і те, що 
інформація про таку взаємодію, згідно з п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону «Про ДБР» є 
обов’язковою частиною щорічного письмового звіту про діяльність ДБР [2]. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Національну поліцію», прямо 
передбачена взаємодія поліції з органами правопорядку, іншими органами 
державної влади, а також органами місцевого самоврядування. Для повної 
характеристики взаємодії Національної поліції необхідно вказати й на такий її 
аспект, як взаємодія з населенням. Наразі взаємодія з населенням на засадах 
партнерства, відповідно до ст. 11 згаданого Закону, віднесена до принципів 
діяльності цього органу, зокрема, зазначено: «Діяльність поліції здійснюється в 
тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та 
громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб». Реалізуватися цей принцип може, наприклад, згідно зі ст. 90 цього 
Закону, шляхом залучення представників громадськості до розгляду скарг на дії 
чи бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належне 
виконання покладених на них обов’язків [7]. 

Відповідно до  Стратегії розвитку органів системи Міністерства 
внутрішніх справ на період до 2020 року, саме відсутність ефективної взаємодії 
суб’єктів забезпечення національної безпеки у сфері боротьби із злочинністю є 
одним з викликів у цій сфері. До шляхів їх подолання у документі віднесено й 
такі, як: розроблення та впровадження єдиної електронної системи роботи з 
даними і матеріалами досудових розслідувань у взаємодії з органами 
прокуратури і судами для забезпечення безперервності та підконтрольності 
проведення досудового розслідування; розроблення і впровадження разом з 
іншими державними органами оптимальної системи захисту свідків в Україні. 
Посилення взаємодії між Національною поліцією, ДМС, 
Держприкордонслужбою з питань протидії транскордонній злочинності, торгівлі 



68 
 
людьми і неконтрольованої міграції позиціонується як один із шляхів подолання 
викликів у сфері ефективного інтегрованого управління державним кордоном і 
збалансованої міграційної політики [8]. 

Щодо Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), відповідним 
Законом також передбачена взаємодія. Виходячи зі ст. 15 цього акту, в її рамках 
виокремлено два основні напрями за суб’єктами, а саме: 1) взаємодія з органами 
досудового розслідування, прокуратури та суду (здійснюється шляхом: 
виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду з 
питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також 
щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту 
та конфіскацію активів; сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків 
для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи 
у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави 
і щодо яких управління не здійснюється АРМА); 2) взаємодія з іншими 
державними органами, зокрема: НБУ, НАЗК,  Фондом державного майна 
України тощо [5].   

Розглянемо декілька прикладів спільних нормативно-правових актів щодо 
взаємодії державних органів у сфері забезпечення законності і правопорядку. 
Наразі чинним є наказ «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної 
контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби 
безпеки України». Відповідно до п. 1.1. цього Порядку, він спрямований на 
забезпечення ефективної взаємодії між зазначеними правоохоронними органами 
з питань розгляду їх звернень, призначення, організації та проведення ревізій за 
ними, передачі їм матеріалів ревізій за власною ініціативою органів ДКРС, 
зворотного інформування про результати розгляду переданих матеріалів, 
виділення спеціалістів органів ДКРС, інших питань, що мають місце при 
виконанні органами ДКРС та правоохоронними органами покладених на них 
завдань [4]. 

Порядок взаємодії АРМА і ДБР щодо виявлення та розшуку активів 
затверджено відповідним спільним наказом Національного агентства з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, з одного боку, та Державним бюро розслідувань з іншого. Цим 
Порядком фактично визначено умови обміну інформацією між зазначеними 
органами, зокрема: виконання АРМА звернень ДБР щодо виявлення та розшуку 
активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено 
арешт у кримінальному провадженні; виконання ДБР запитів АРМА щодо 
надання інформації, необхідної для складання АРМА відповіді на запит 
відповідного органу іноземної держави; розгляд ДБР інформації АРМА щодо 
ознак кримінальних правопорушень, виявлених ним під час виконання 
визначених законом функцій та повноважень АРМА [3]. 

Інструкція «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів 
України у боротьбі із злочинністю» втратила чинність, проте, саме цей документ, 
на наш погляд, надавав найбільш повне уявлення про таку взаємодію. Інструкція 
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унормовувала взаємодію МВС, СБУ, Державного комітету у справах охорони 
державного кордону України, Державного митного комітету України, 
Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства 
юстиції України у вирішенні питань боротьби із злочинністю. У документі було 
визначено основні принципи як вихідні, керівні положення, визначальні для 
характеру та значною мірою і змісту такої взаємодії. Серед них: суворе 
дотримання законності; оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що 
потребують спільного вирішення та забезпечення їх виконання у межах 
визначеної компетенції; комплексне використання у разі необхідності сил і 
засобів, що є в розпорядженні взаємодіючих сторін. В Інструкції взаємодію було 
репрезентовано як комплексну, системну діяльність, структуровану за 
напрямами (організація реалізації державної політики у сфері боротьби із 
злочинністю; профілактика злочинів та інших правопорушень; виявлення, 
припинення, розкриття та розслідування злочинів; розшук та затримання 
злочинців; забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; 
удосконалення правової бази боротьби із злочинністю), а в рамках кожного з них 
– за формами (проведення спільних засідань; видання спільних відомчих 
нормативних актів; створення спільних робочих груп; спільна підготовка й 
подання до органів влади узагальненої інформації про криміногенну ситуацію, 
пропозицій щодо її поліпшення; взаємне інформування; погоджене визначення 
переліку інформації, оперативний обмін якою і використання сприятиме 
своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання злочинів; створення спільних 
банків інформації про осіб, причетних до злочинної діяльності тощо) [1].  

Аналіз відповідного законодавства дозволив встановити, що взаємодія є 
обов’язковим аспектом діяльності державних правоохоронних органів, 
нормативно закріпленим у законах, якими встановлено правовий статус кожного 
такого органу. В цих документах визначено форми відповідної взаємодії, а її 
умови та порядок унормовано спільними нормативно-правовими актами. При 
цьому, як таке визначення поняття взаємодії в них відсутнє. 

Отже, виходячи з аналізу відповідного законодавства, можемо 
констатувати, що така взаємодія передбачає чітку організацію та здійснення 
конкретних управлінських дій. Це виявляється зокрема у тому, що взаємодія 
прямо передбачена у законах, якими визначено правовий статус кожного 
окремого органу, а конкретні умови та порядок відповідної взаємодії 
врегульовуються спільними відомчими нормативно-правовими актами. Щодо 
унормування взаємодії з державними органами, які за своїм призначенням не є 
правоохоронними як такими, можливим є укладання угод / меморандумів про 
взаємодію та співпрацю. У штатних розписах центральних апаратів державних 
правоохоронних органів, як правило, передбачаються посади осіб, до 
функціональних обов’язків яких входить здійснення взаємодії. Передача 
оперативної інформації у рамках взаємодії допускається тільки за письмовим 
розпорядженням начальника відповідного підрозділу. Обміну підлягає, як 
правило, така оперативна інформація, яка надходить при здійсненні контрольних 
функцій та аналізі інформації і містить відомості, що можуть свідчити про 
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кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, 
виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до підслідності органів, які безпосередньо взаємодіють. 
Важливим напрямом взаємодії всіх державних правоохоронних органів, зокрема 
у контексті громадського / цивільного контролю за їх діяльністю, є взаємодія з 
населенням на засадах партнерства. Сутність взаємодії полягає у проведенні 
спільної діяльності, спільних заходів. Загалом, взаємодія державних 
правоохоронних органів – невід’ємна складова їх діяльності, водночас, умова її 
ефективності.  
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Броніслав Теплицький 
перший заступник директора Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Київ, Україна 
 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ»  
 
Узгодження позицій щодо застосування будь-якого терміну несе в собі 

декілька функцій, але головним є те, що у результаті наукової дискусії 
законодавець має змогу внормувати чинне законодавство найбільш досконалим 
визначенням, що має вагоме практичне значення та дозволяє уникнути 
подвійного трактування норм та правових колізій. Саме тому дослідження 
термінологічно-категоріального апарату у будь-якій сфері мають не лише 
теоретичне, а й прикладне значення.  

На нашу думку, одним із напрямів, який сьогодні потребує наукової 
розвідки, є сфера застосування терміну «техніко-криміналістичне забезпечення 
розслідування кримінальних правопорушень». Зокрема В. Арешонков, під час 
дослідження питання технічного забезпечення техніко-криміналістичних 
досліджень у розслідуванні кримінальних правопорушень, справедливо 
зазначає, що «з початку формування криміналістики як самостійної науки та 
криміналістичної техніки як її розділу серед науковців ведеться наукова дискусія 
щодо можливості застосування технічних засобів під час розслідування 
злочинів, їх різновидів, форм та підстав застосування. Окрім цього, у літературі 
науковцями вживаються навіть різні поняття, серед яких: технічні засоби; 
спеціальні технічні засоби криміналістики; криміналістичні засоби; науково-
технічні засоби; техніко-криміналістичні засоби тощо. Відповідно, щодо 
доцільності вживання того чи іншого терміну між науковцями також виникають 
суперечки» [1, с. 4]. Подібна ситуація на сьогодні склалася і з досліджуваним 
нами терміном – поряд із застосуванням зазначених вище термінів, які іноді в 
наукових працях вживаються як тотожні терміну «техніко-криміналістичне 
забезпечення», досить часто можна зустріти такі як «криміналістичне 
забезпечення», «технічне забезпечення кримінального розслідування», 
«науково-технічне забезпечення розкриття та розслідування злочинів», «техніко-
криміналістичний супровід», «техніко-криміналістичне сприяння» тощо. 
Вважаємо необхідним зазначити, що незважаючи на певну схожість дані терміни 
не можуть вживатися як тотожні, адже кожен з них займає своє конкретне місця 
в ієрархії термінологічно-категоріального апарату, має конкретне визначення, 
свою сферу застосування та прикладне значення.  

Досить значна когорта науковців у різні часи і під різними ракурсами 
досліджували дане питання, проте, як справедливо зазначає М. Капустіна, 
незважаючи на той факт, що «воно вважається самим розробленим елементом 
теорії криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів, 
дотепер не існує одностайності поглядів науковців на цю проблему. Зазначене 
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зумовлює потребу в продовженні дослідження розглянутої проблематики з 
метою напрацювання уніфікованих підходів до розуміння цієї криміналістичної 
категорії» [2, с. 1].  

Для досягнення головної мети даного дослідження, на нашу думку, 
доцільним є аналіз окремих елементів даного терміну, зокрема категорій 
«технічний» та «забезпечення» а також їх поєднання із загальновживаними 
термінами «криміналістичний», «розслідування» та «кримінальне 
правопорушення».  

У довідковій літературі під терміном «технічний» розуміють «пов'язаний з 
технікою», «пов'язаний з вивченням, упровадженням і науковою розробкою 
техніки; який зумовлює ці процеси», «позначає спеціальне поняття, що 
стосується певної ділянки техніки й науки» [3]. Тобто в контексті науки 
криміналістики під цією категорією необхідно розуміти як засоби, так і процеси, 
що спрямовані на розкриття кримінальних правопорушень на основі вивчення 
обставин їх скоєння шляхом застосування у цьому процесі наукових знань та 
технічних засобів.  

Аналізуючи категорію «забезпечення» слід зазначити, що у довідкових 
джерелах під ним розуміють похідну від слова «забезпечувати», що має декілька 
значень: «постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь 
у якихось потребах»; «надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до 
існування»; «створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати 
щось»; «захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки» [4].  

У даному контексті ми можемо лише частково погодитися з думкою 
Б. Павлишина, який пропонує розглядати категорію «забезпечення» в «одному 
синонімічному ряді з іменниками «постачання» і «озброєння», як визначену 
процедуру постачання чим-небудь у потрібній кількості, а в нашому дослідженні 
– оснащення слідчих, оперативних співробітників, спеціалістів і експертів 
сучасними науковими рекомендаціями для ефективного розкриття й 
розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи» [5, с. 119]. На нашу думку 
науковець дещо протирічить самому собі, оскільки в першій половині свого 
твердження він наводить категорії «постачання» і «озброєння», які тільки 
опосередковано можна вживати по відношенню до категорії «наукові 
рекомендації», а у своїй більшості їх сутність стосується технічної сторони 
оснащення вказаних категорій фахівців правоохоронних органів, яка якраз і 
залишилася поза увагою.  

У свою чергу Є. Лук’янчиков, розглядаючи термін «забезпечення» 
стосовно діяльності з розслідування кримінальних правопорушень, зазначає, що 
«в статиці він може бути визначений як сукупність засобів, інструментів, що 
слугують вирішенню певних завдань, а також умов, що сприяють процесу їх 
вирішення, і в динаміці – як процес створення і подання зазначених вище засобів 
і умов» [6, с. 111]  

Слід зазначити, що термін «техніко-криміналістичне забезпечення» на 
сьогодні досить часто використовується під час досліджень протидії та розкриття 
окремих видів кримінальних правопорушень, тому, враховуючи все розмаїття 
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визначень цього терміну, що, насамперед, пов’язано із різноманітними сферами 
його застосування. Ми схиляємося до найбільш помірковано та повного, на нашу 
думку, визначення, яке у своєму дослідження наводить А. Падей, який пропонує 
під техніко-криміналістичним забезпеченням слідчої діяльності розуміти 
«систему науково-теоретичних, кримінально-процесуальних положень і техніко-
криміналістичних засобів а також технологій їх застосування з метою 
ефективного розслідування, швидкого розкриття та попередження злочинів» [7, 
с. 175].  

Отже, у своїй основі техніко-криміналістичне забезпечення ґрунтується на 
системі. Так С. Перлін розглядає його як «багаторівневу складну систему, що 
буде відображати як сферу його застосування, так і її суб’єктів» [8, с. 225]. У 
свою чергу О. Кравчук наводить такі «її суттєві ознаки: 

1. Визначальними в даній системі є специфічні цілі і завдання діяльності з 
розкриття і розслідуванню злочинів, що дозволяє виділити техніко-
криміналістичне забезпечення серед інших видів людської діяльності. 

2. В основі техніко-криміналістичного забезпечення лежать наукові 
положення багатьох галузей наукового знання, що дозволяє говорити про 
науково вироблену систему. 

3. Інформаційна спрямованість техніко-криміналістичного забезпечення 
дозволяє розглядати його як компонент загальної системи інформаційного 
забезпечення правоохоронної діяльності, зокрема, спрямованої на розкриття і 
розслідування злочинів. 

4. Водночас техніко-криміналістичне забезпечення є керуючою системою 
– системою, спрямованою на врегулювання процесів, пов’язаних із 
застосуванням криміналістичної техніки і відповідних їй спеціальних знань» [9, 
с. 74].  

Отже, ґрунтуючись на зазначеному вище, під техніко-криміналістичним 
забезпеченням розслідування кримінальних правопорушень пропонуємо 
розуміти багаторівневу складну систему створення умов для функціонування 
суб’єктів правоохоронної діяльності у сфері розкриття кримінальних 
правопорушень шляхом застосування комплексу науково-теоретичних, 
кримінально-процесуальних положень і техніко-криміналістичних засобів а 
також методик та технологій їх застосування.  

Слід зазначити, що, не зважаючи на наукову розробленість даного питання, 
воно потребує подальшого комплексного дослідження, адже має не тільки 
теоретичне, а й вагоме практичне значення. Як зазначає В. Шепитько, «у 
сучасному глобальному світі завдання криміналістики зумовлені необхідністю 
системного криміналістичного забезпечення відповідних органів 
правозастосування, які діють не тільки в Україні, але й у різних країнах світу та 
спрямовані на оптимізацію процесів виявлення, розкриття, розслідування та 
попередження злочинів, а значить і сприяють встановленню істини у 
кримінальному провадженні» [10, с.150]. Оскільки техніко-криміналістичне 
забезпечення є складовою криміналістичного забезпечення, то їх розвиток та 
вдосконалення є взаємопов’язаним процесом, який в кінцевому результаті 
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сприятиме невідворотності притягнення до відповідальності винних, здійснення 
правосуддя та захисту прав та свобод людини та громадянина в нашій державі. 
Саме тому у своїх майбутніх наукових дослідженнях цьому питанню ми 
приділимо належну увагу.  
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ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА 
ПРАВОВА ПРИРОДА 

 
Захист прав і свобод людини та громадянина, їх законних інтересів, 

боротьба із різними видами правопорушень повинні займати центральне місце у 
діяльності кожної правової та демократичної держави. Така форма діяльності 
держави з юридичної точки зору отримала назву «правоохоронна діяльність». 

Досліджуване поняття перебуває у стадії становлення і, відповідно, 
навколо розуміння його сутності та призначення тривають постійні дискусії 
серед вітчизняних та зарубіжних науковців. Напрацьовані раніше наукові 
уявлення про правоохоронну діяльність нині вже не відповідають реаліям 
сьогодення і тим змінам, що відбуваються в соціальній і правовій сферах, не 
відображають природу самої структури цієї діяльності. 

Для повноцінного та глибокого аналізу поняття «правоохоронна 
діяльність» необхідно дослідити такі його складові як «право», «охорона» та 
«діяльність».  

Звернувшись до словникової, енциклопедичної та довідкової літератури, 
можна виділити такі основні визначення поняття «право», що є ключовим та 
найбільш комплексним поняттям у досліджуваній нами категорії. Так, Великий 
тлумачний словник української мови пропонує нам наступне визначення: право 
– це: 1) законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від 
соціального устрою країни; 2) система встановлених або санкціонованих 
державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю 
панівного класу або всього народу; виборонювані народом справедливі 
соціальний лад і законодавство; інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., 
які спираються на закон, релігійні постулати, давні звичаї і т. ін.; обумовлений 
постановою держави, установа і т. ін. захист інтересів і можливостей особи щодо 
участі в чому-небудь, одержання чогось і т. ін.; 3) обумовлена певними 
обставинами підстава, здатність можливість робити, чинити що-небудь, 
користуватися чим-небудь; 4) наука, що вивчає юриспруденцію, правознавство 
[1, с.1101]. 

Варто зазначити, що категорія «право» є предметом дослідження і 
філософського циклу наук. Так, зокрема, авторський колектив філософського 
енциклопедичного словника розглядає право як систему зазгальнообов’язкових 
соціальних норм, а також відносин, що закріплені державою за допомогою цих 
норм й охоронюваних нею. Дія права поширюється на всі найважливіші сфери 
суспільного життя. Право як складний суспільний інститут закріплює: відносини 
власності, механізм господарських звязків, виступає як регулятор міри й форм 
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розподілу праці та його продуктів між членами суспільства (цивільне право, 
трудове право тощо); регламентує організацію та діяльність державного 
механізму (конституційне та адміністративне право); визначає заходи боротьби 
з посяганнями на існуючі суспільні відносини та процедуру вирішення 
конфліктів (кримінальне право та процес); впливає на множинність форми 
міжособистісних відносин (сімейне право) [2, с.501]. 

Під охороною колектив авторів Великого тлумачного словника 
українського мови  розуміють: дію за значенням охороняти, тобто оберігати від 
небезпеки кого-, що-небудь, забезпечувати від загрози нападу, замаху й таке 
інше; стояти біло кого-, чого-небудь; вартувати, стерегти; забезпечувати, 
гарантувати недоторканість кого-, чого-небудь; оберігати від руйнування, 
знищення, завдання шкоди й таке інше; захищати від чого-небудь [1, с.870]. 

Третьою складовою дефініції «правоохоронна діяльність» є діяльність, яка 
визначається як: застосування своєї праці до чого-небудь; праця, дії людей у 
якій-небудь галузі; функціонування якоїсь організації, установи, машини тощо; 
виявлення сили, енергії чого-небудь [1, c.306].  

Що ж стосується терміну «правоохоронна діяльність», то на сторінках 
юридичної літератури існує досить багато досліджень у вказаному напрямі. Цей 
термін введений в юридичний обіг на початку 60-х рр. XX ст. Чинне 
законодавство чітко не закріплює поняття правоохоронної діяльності, тому воно 
застосовується досить широко. Серед сучасних дослідників триває активна 
дискусія, висловлюються різні думки про мету, завдання та функції 
правоохоронної діяльності, про те, які органи слід вважати правоохоронними 
тощо. 

В.Невядовський, досліджуючи зміст терміну, взяв до уваги як 
етимологічне походження, так і погляди науковців різних галузей права. 
Результатом проведеного дослідження став висновок про те, що серед правників 
спостерігається одностайність у розумінні науковцями змісту терміну 
«правоохоронна діяльність», який загалом асоціюється із владною діяльністю 
уповноважених державних органів, що спрямована на захист прав і свобод 
людини і громадянина з можливістю використання заходів впливу. Разом із тим 
чинне законодавство не дає визначення такого поняття, як «правоохоронна 
діяльність» [3, с. 226]. 

В. Ковальський визначає три головні особливості правоохоронної 
діяльності, перша з яких полягає в її соціальній цінності охороняти права 
фізичної або юридичної особи певними юридичними процедурами; друга – у 
процедуризації правоохоронної діяльності; третя – у професійній діяльності 
уповноважених державою суб’єктів на здійснення правоохоронної діяльності [4, 
с. 10–12]. 

Відповідно до даних енциклопедії Британіка, правоохоронна діяльність 
може здійснюватися декількома професійними організаціями: державними 
поліцейськими силами, приватними охоронними органами, військовими та 
державними установами, що мають різні повноваження щодо нагляду та 
розслідування. Найвідомішими з цих органів є громадські сили поліції, які 
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патрулюють громадські простори, часто в позначених автомобілях, і члени яких 
носять форму. Вони є найбільш помітними представниками цивільної влади 
уряду, і вони надають модель, зазвичай пов'язану з поліцейськими 
організаціями. Однак у багатьох англосаксонських країнах – таких як Австралія, 
Канада, Великобританія та Сполучені Штати – принаймні вдвічі більше агентів 
охорони, ніж службовців публічної поліції [5].  

Нам імпонує підхід, відповідно до якого правоохоронну діяльність 
розуміють як професію. Так, О.Савєльєв наголошує на тому, що оскільки 
правоохоронна діяльність – це професія в сфері соціального управління, то з 
теоретико-модельних позицій їй притаманний ряд особливостей: це духовний 
вид діяльності, тобто такий вид людської праці, де не створюється, не 
виробляються матеріальні цінності; це діяльність, яка відображає суб’єктивно-
об’єктивні відносини, де провідну роль відіграє людський фактор; являє собою 
визначену цінність соціального порядку, яка виявляється в тому, що від неї в 
більшій мірі залежить ефективність та оптимальність соціального розвитку, 
прогрес у всіх галузях, у всій існуючій соціальній системі [6, с.101]. 

Правоохоронна діяльність за своїм змістом в загальному сенсі є така 
діяльність, що спрямована на реалізацію права і прав особистості. Зміст і 
характерні ознаки правоохоронної діяльності обумовлені її природою і 
об'єктивними потребами життєдіяльності суспільства і держави. Природу 
правоохоронної діяльності визначає правосвідомість, що є і «душею 
правоохоронної діяльності», і одним з джерел правоохоронної діяльності. 

Правоохоронна діяльність, в силу своєї багатоаспектності і особливостей 
виконуваних функцій та вирішуваних завдань, передбачає активні дії не тільки 
спеціалізованих органів і служб, а й багатьох інших установ і організацій, що 
здійснюють різні державні та недержавні повноваження, наприклад екологічні, 
соціальні, культурні та ін. 
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STRUKTURA POLICJI W KONTEKŚCIE ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

 
Podstawowym źródłem wskazującym na prawa obywateli do ochrony ich dóbr 

[1] i zarazem nakładającym na ograny państwowe obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego i wewnętrznego jest Konstytucja RP [2]. Zgodnie z art. 
5 i 26 Konstytucji RP, to Rzeczpospolita Polska ma zapewnić wolność i prawa 
człowieka w bezpieczeństwie obywateli i państwa. Państwo realizuje kilka funkcji, 
m.in. obronną. Funkcji tej nie należałoby jednak kojarzyć wyłącznie z zagrożeniem 
zewnętrznym. Obejmuje ona także powinności państwa w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa obywatelom [3]. 

Pozycja policji w systemie organów administracji publicznej różnie kształtowała 
się na przestrzeni lat. Bez względu na nazwę, struktury i podporządkowanie zawsze 
była to formacja uzbrojona, służąca państwu, celem której była ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego należy do wielu organów określanych w doktrynie mianem policji 
administracyjnych. W systemie tych policji znajdują się formacje uzbrojone i 
umundurowane na wzór wojskowy (np. Policja, Straż Graniczna), jak i cywilne organy 
administracji publicznej wyspecjalizowane w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa i 
porządku publicznego (inspekcje). Oprócz tego należy wymienić i inne podmioty, 
którym ustawodawca powierzył zadania w tej dziedzinie. Do nich należą firmy 
ochrony osób i mienia czy służby porządkowe organizatora imprez masowych. W 
całym jednak tym systemie policja spełnia rolę szczególną, ponosząc największą 
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. 
Pozostałe natomiast podmioty stanowią poniekąd jej uzupełnienie, stanowiąca 
wzmocnienie ochrony tego stanu. 

Pojęcie bezpieczeństwo wywodzi się od łacińskiego ,,sine cura” co w czasach 
rzymskich oznaczało polityczną stabilność [4], a aktualnie w najogólniejszym 
znaczeniu, pojmowane jest jako stan pewności istnienia i przetrwania, funkcjonowania 
i rozwoju [5]. Pewność, czyli brak zagrożeń lub zagrożenia znane, niewypływające w 
zasadniczy sposób na poczucie ,,spokoju”. Brak zagrożeń jest stanem obiektywnym i 
dającym się zdiagnozować pod warunkiem posiadania wystarczających sił i środków 
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do pozyskania potrzebnej wiedzy o zjawiskach mogących zakłócić pożądany stan oraz 
oceny tych zjawisk w kategoriach typologii bezpieczeństwa [6]. 

W. Czapiński [7] dokonał rozległej analizy bezpieczeństwa publicznego w 
ujęciu przepisów prawa administracyjnego oraz prawa karnego, a także analizy 
porównawczej z systemami prawnymi innych państw. Nie sformułował jednak 
jednoznacznej definicji bezpieczeństwa publicznego. Podkreślił jedynie, że ochrona 
bądź zapewnienie bezpieczeństwa publicznego to oznaczenie środków, względnie 
działalności zapobiegawczej czynom złej woli, ludzkiej, skierowanym wprost 
przeciwko temu bezpieczeństwu: ,,(…) w ten sposób do zakresu ochrony 
bezpieczeństwa należałoby odnieść tylko prewencję zbrodni i występków bądź 
skierowanych przeciwko życiu, mieniu, wolności osób, bądź stanowiących zamach na 
organizację społeczną lub państwową; natomiast nie można by tu zaliczać 
zapobiegania wykroczeniom przeciwko licznym przepisom administracyjnym, 
chociażby mającym na celu uniknięcie różnych niebezpieczeństw, które w pewnych 
warunkach są możliwe” [7]. 

J. Zaborowski [8] uważa się za materialnym ujęciem bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwem publicznym nazywa więc ,,(…) stan faktyczny wewnątrz państwa, 
który umożliwia bez narażenia na szkody normalne funkcjonowanie organizacji 
państwowej i realizację jej interesów, zachowania życia, zdrowia i mienia jednostek 
żyjących w tej organizacji oraz korzystanie przez te jednostki z praw i swobód 
zagwarantowanych Konstytucją oraz innymi przepisami prawa”. Podobnie 
bezpieczeństwo publiczne definiuje E. Ura [9]. Który twierdzi, że oznacza to stan, w 
którym ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonych, żyjącemu w państwie i 
społeczeństwie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie 
byłyby jego źródła”.  

W ujęciu A. Pakuły [10] bezpieczeństwo publiczne to natomiast idealny stan 
braku zagrożenia w życiu zbiorowości i jednostek. Prezentowane jest też ujęcie, 
zgodnie z którym bezpieczeństwo publiczne jest stanem określonym przepisami 
prawa, w którym człowiekowi i ogółowi społeczeństwa nie grozi żadne 
niebezpieczeństwo niezależnie od źródeł jego powstania. Podkreśla się przy tym, że ze 
względu na wymiar ponadindywidualny, publiczny istnieją przesłanki do wyróżniania 
różnych obszarów tego bezpieczeństwa. Wśród tych obszarów wymienia się między 
innymi bezpieczeństwo państwa, organów i instytucji publicznych, prawne, pracy, 
energetyczne. 

W myśl reguł języka polskiego ,,bezpieczeństwo publiczne” nie ma tylko 
jednego, ścisłego znaczenia, lecz tłumaczone jest albo w ujęciu szerszym – jako całość 
porządku i urządzeń społecznych, chroniących państwo i obywateli przez zjawiskami 
groźnymi dla ładu prawnego, albo w ujęciu węższym – jako ochrona ustroju przed 
zamachami na podstawowe instytucje polityczne państwa [11]. Zauważyć jednak 
należy, że jedynie pierwsze ujęcie jest przydatne prawu policyjnemu. Szczególnie 
rozważając pojęcie bezpieczeństwa w zestawieniu z jego ochroną jako podstawowym 
zadaniem policji, konieczne jest ogólniejsze i jak najpełniejsze ujmowanie tego 
zagadnienia. Bezpieczeństwo publiczne w rozumieniu węższym także występuje w 
przepisach prawnych, lecz wyrażane jest raczej za pomocą precyzyjniejszego 
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określenia, tj. bezpieczeństwa państwa. 

Reasumując, można stwierdzić, że na gruncie aktualnie obowiązujących 
przepisów ustawy o Policji pod sformułowaniem bezpieczeństwo publiczne należy 
pojmować taki stan braku zagrożenia dla jakiegokolwiek dobra prawnego człowieka, 
który umożliwia normalne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, a w 
szczególności zachowania życia, zdrowia, mienia, swobodę korzystania z wszelkich 
przysługujących jednostce praw podmiotowych, której jest zagwarantowane 
Konstytucją i innymi przepisami prawa, nad utrzymaniem i zachowaniem którego 
czuwają wyposażone we właściwe kompetencje organy państwa [12]. 
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PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA W POLSCE – WPŁYW PANDEMII 
SARS-COV-2 NA WYBRANE PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE 

Pandemia COVID-19 wpływa praktycznie na każdy aspekt życia społecznego 
na całym świecie. Asumptem do powstania niniejszego artykułu jest próba 
przedstawienia wpływu tego zjawiska na przestępczość kryminalną w Polsce. Dla 
potrzeb niniejszego opracowania oparto się na policyjnej statystyce przestępczości, 
która rozróżnia trzy rodzaje przestępstw: kryminalne, drogowe oraz gospodarcze. Z 
racji tego, że zbiór przestępstw uznanych za kryminalne jest bardzo szeroki, skupiono 
się na kilku wybranych: zabójstwach, rozbojach, przestępstwach narkotykowych, 
kradzieżach, bójkach i pobiciach oraz zgwałceniach.  

Przestępstwem w Polsce określany jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą 
kary przez obowiązującą ustawę określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie 
szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat struktura przestępczości w Polsce 
przeszła znaczne przeobrażenia. Zjawisko to można zobrazować porównując poniższe 
wykresy:  

 

 
Wykres 1 – struktura przestępczości w Polsce w latach 199 i 2020 – 

opracowanie własne 
 
W roku 1999 odnotowano 1.101.552 przestępstw, z czego przestępstwa 

określane jako kryminalne stanowiły ok. 93%. W kolejnych latach utrzymywał się 
wyraźny trend spadkowy przestępstw kryminalnych. W roku 2020 zanotowano ich 
469.971, co stanowiło 64%. Jednocześnie coroczny wzrost przestępstw gospodarczych 
spowodował, iż, ich udział w ogólnej liczbie przestępczości wzrósł z 5% w 1999 r. do 
ponad 27% w roku 2020.  

Z kolei przestępstwa drogowe zwiększyły swój udział z 2% w 1999 r. do 9% w 
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2020, co jednak wiązało się z wprowadzeniem do systemu prawnego art. 178a k.k., 
który penalizuje prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego.  

Wybuch pandemii COVID-19 w Polsce skutkował spadkiem liczby przestępstw 
kryminalnych w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego z 507.183 do 469.971, 
czyli o ponad 7%.  

Do najbardziej rozpowszechnionych przestępstw kryminalnych w Polsce w roku 
2020 zaliczamy: 

1. Kradzieże (art. 278 k.k.), których odnotowano 98.886, czyli ok. 21% 
przestępstw kryminalnych 

2. Kradzieże z włamaniem (art. 279 k.k.) – 72.505 (15,4%) 
3. Przestępstwa narkotykowe (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii) – 59.442 (12,7%). 
Co ciekawe przestępstwa narkotykowe są jedną z nielicznych grup przestępstw 

kryminalnych, które odnotowują stały, coroczny trend wzrostowy.  
Zestawienie wybranych przestępstw kryminalnych i ich zmiana w latach 2019-

2020 przedstawia się następująco: 
1. Zabójstwa (art. 148 k.k.) – w roku 2019 odnotowano 524, w roku 2020 -

641 (wzrost o ponad 22%) 
2. Przestępstwa narkotykowe – 59.327(2019)- 59.442(2020)- wzrost o 

0,19% 
3.  Kradzież z włamaniem - 69.253 (2019) – 72.502 (2020) – wzrost o 4,7% 
4.  Kradzież mienia - 103.910 (2019) - 98.886(2020) – spadek o 5,1 % 
5. Bójki i pobicia (art. 158, 159 k.k.) – 3533 (2019)- 2801 (2020) – spadek o 

26,1% 
6. Zgwałcenia (art. 197 k.k.) – 1354 (2019) – 1034 (2020) – spadek o 30,9%. 
Reasumując, rok 2020, który przyniósł  pandemię COVID-19 odcisnął swój ślad 

na przestępczości kryminalnej. Takie czynniki, jak zamknięcie niektórych obiektów 
działalności gospodarczej tj. restauracji, barów czy hoteli miał wpływ na mniejszą 
mobilność ludzi. Skutkowało to znacznym spadkiem przestępstw takich jak bójki, 
pobicia czy zgwałcenia. Niepokojący jest znaczny wzrost zabójstw w badanym 
okresie.  

Zauważalny jest także brak wpływu, lub wpływ ten jest znikomy w przypadku 
przestępstw narkotykowych oraz przestępstw przeciwko mieniu.    

Uzyskane wyniki badań opierają się na analizie porównawczej danych z lat 2019 
i 2020. Z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną covid 19, po uzyskaniu danych 
statystycznych za okres 2021, wyniki badań ulegną modyfikacji i będą dawać 
pełniejszy obraz rzeczywistego wpływu pandemii covid 19 na stan zagrożenia 
przestępczością kryminalną w Polsce. 
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ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬОГО ОПОРУ РЕФОРМУВАННЮ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Питання реформування діяльності Міністерства внутрішніх справ 
України, так звану «поліцейську реформу» слід вважати важливим заходом 
забезпечення стратегії розвитку правоохоронної системи як невід’ємної 
складової національної безпеки.  

На шляху становлення Національної поліції України стоїть велика 
кількість складних завдань, які можна згрупувати у такі: забезпечення належного 
стану громадської безпеки, прозоре надання якісних послуг, удосконалення 
системи управління і громадського контролю за діяльністю МВС України та  
зміцнення суспільної довіри до нього [1]. 

Сам процес реформування не може мати свого завершення – він має бути 
перманентним, хоча в ньому і можна виділити певні завершені етапи з чітко 
визначеними результатами. Одним з перших етапів слід виділити формування 
готовності особового складу до інноваційних процесів, які повинні відбутись в 
правоохоронній системі. 

Готовність особового складу до реформаторських змін включає в себе 
позитивне відношення до змін, розуміння в якому напрямку і яким чином вони 
повинні відбуватись, оволодіння новими стратегіями та технологіями  
професійної діяльності. 

Неготовність особи до змін призводить до явної або прихованої протидії 
їм або, в деяких випадках, до їх  імітації.  

Суттєвим чинником неготовності до змін  і пов’язаного з цим опору їм є 
негативне відношення до самих реформаційних змін. Зазвичай сила опору 
залежить від міри руйнування життєвих засад, традицій, звичок, принципів і 
норм; швидкості і інтенсивності процесу змін; характеру і масштабів загроз 
статусу, довіри до ініціаторів і керівників, які проводять зміни; розуміння 
необхідності змін. 

Опір змінам посилюється, якщо вони на думку підлеглих необґрунтовані і 
незрозумілі, здійснюються поспіхом, надто радикальні, чинять негативну та 
несприятливу дію на людей, особливо у світлі наявного у них досвіду попередніх 
невдалих змін, які не привели до позитивних результатів. 

Посиленню негативного відношення сприяють і такі обставини, як наявна 
стабільність задовільних результатів службової діяльності, що дозволяє 
тривалий час «спочивати на лаврах», а це у свою чергу призводить до  
закостенілості, рутині, зниження прагнення підвищувати свою кваліфікацію і 
високій плинності кадрів, нездоровому соціально-психологічному кліматові, 
панування авторитарних методів керівництва. 
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Головні причини опору змінам працівниками поліції можна розділити на 
кілька груп: до першої з яких варто віднести економічні, пов'язані з потенційною 
можливістю втрати доходу, позбавлення пільг, переходу на неприйнятний графік 
роботи,  інтенсифікації праці. 

До організаційних причин можна віднести небажання руйнувати систему 
стосунків, інтересів, розстановки сил та ролей, що склалися, оскільки більшість 
змін часто відбуваються на чиюсь користь і, разом з тим, можуть підривати 
інтереси інших.  

Особисті причини пов'язані переважно з психологічними особливостями і 
звичками людей.  

Відповідно вважаємо за необхідне визначитись з сутністю 
реформаторських інновацій у правоохоронній системі та шляхами їх 
впровадження.  

Ми виходимо з позиції, що далеко не будь яке нововведення можна 
вважати інновацією. Так, Закон України «Про інноваційну діяльність» досить 
чітко визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення – виробничі, адміністративні, комерційні та інші, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1].  

Відповідно, ми вважаємо, що ключовими ознаками інноваційних 
нововведень є  по-перше - новизна, по-друге – прогресивність, по-третє 
досконалість,  по-четверте - позитивний результат. Відсутність хоча б жодної з 
вказаних ознак унеможливлює вважати будь яке нововведення інновацією. 

Інновації в діяльності  НПУ включають в себе такі складові: 
ідеї, стратегії, концепти, проекти структурної перебудови, форми 

організації управління поліцією; 
технології процесу забезпечення правопорядку; 
результати: зміни в знаннях, вміннях, навичках, спрямованості і звичках 

професійної поведінки працівників поліції. 
Як відомо, зміни, а тим більше інноваційні сприймаються професіоналами 

далеко не однозначно: як правило, лише до 2-3 % з них прагнуть змін у своїй 
професійній діяльності і не бояться ризикувати, виступати ініціаторами змін; 
третина – готові підтримати інновації, якщо будуть переконані в їх 
реалістичності; близько половини – ставляться скептично і саботують, або 
протидіють їм.  

Основними недоліками впровадження інновацій у будь якій  сфері, у тому 
числі і правоохоронній є: 

підмінна інновації квазінововведеннями, наприклад, заміна термінології та 
назв структурних підрозділів, замість зміни їх сутності; 

безсистемність впровадження інновації та не використання 
синергетичного ефекту; 

відсутність розуміння логіки та планомірності кроків з впровадження 
інновації; 

моральна, орієнтаційна та операційна не підготовленість особового складу  
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до сприйняття та впровадженні інновації; 

неналежні прогнози очікуваних результатів та оцінка їх відповідності  на 
кожному з етапів впровадження інновації; 

не здатність враховувати місцеві особливості впровадження інновації 
(рівень кваліфікації колективу, матеріально-технічної забезпеченості, 
особливості контингенту населення тощо); 

несвоєчасне внесення необхідних коректив у процес впровадження 
інновації. 

У зв’язку з цим, важливо визначити чинники, які визначають успішність і 
швидкість впровадження інновацій. Таких чинників досить багато, але серед них 
варто виділити кілька основних: 

затребуваність інноваційних змін окремими групами громадян і 
суспільством у цілому; 

наявність переваг нових  правоохоронних технологій над старими; 
сумісність інновацій з існуючим станом речей, кадровим та матеріально-

технічним потенціалом; 
простота інновації, яка надає можливість зрозуміти її сутність,  та способи 

впровадження, мінімізувати і оптимізувати  людські та матеріально-фінансові 
затрати; 

доступність інформації про передовий досвід впровадження інноваційних 
змін.  

Не має гарних, чи поганих технологій професійної освіти – кожна з них має 
як свої переваги так і певні недоліки, кожна повинна використовуватись 
відповідно до потреб навчального процесу та своїх можливостей. 

Відбір та впровадження інноваційних технологій професійної підготовки 
повинно відбуватись за певними чіткими критеріями, передбачати оптимальні 
затрати  та забезпечувати позитивний результат. 
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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ КОРУПЦІЇ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 
 

Правопорядок є однією з необхідних умов життя сучасного цивілізованого 
суспільства. Він являє собою реально сформовану на основі права систему 
впорядкованих суспільних відносин. Корупція негативно впливає на 
правопорядок, впливає на нього як дестабілізуючий фактор. Набуваючи 
системного характеру, вона викликає зміни правопорядку, що загрожують 
втратою правом регулятивного значення, а правопорядком - призначення з 
організації суспільних відносин. Поширення корупції може стати передумовою 
до кризи правової системи і руйнування держави. 

У зв’язку з цим актуальна постановка ряду питань, що вимагають 
доктринальної розробки: 1) яких деформацій може зазнавати правопорядок під 
впливом корупції; 2) які з них можуть призвести до кризи правової системи; 3) 
що таке «криза правової системи», як її діагностувати і прогнозувати; 4) де та 
критична межа, за якою починається руйнування правової системи. 

Очевидно, в такій постановці ці наукові завдання виходять за межі суто 
антикорупційної тематики. 

Як не парадоксально, правопорядок не тільки протистоїть корупції, але і 
служить перешкодою для протидії їй. Встановлені в його межах правові та інші 
гарантії прав людини, організацій, суб'єктів господарювання, посадових осіб у 
ряді випадків ускладнюють роботу правоохоронних органів, зобов’язаних 
нарощувати ефективність своєї діяльності зі зміцнення правопорядку і 
припинення корупційних практик. І чим більше держава прагне зміцнення 
правопорядку, надаючи суб’єктам суспільних відносин гарантії їх прав, тим 
частіше його органи, насамперед правозастосовні, стикаються з правовими 
заборонами, обмеженнями і процедурами, що ускладнюють припинення 
корупційних проявів. Виявлена закономірність актуалізує наукове завдання 
пошуку балансу інтересів особистості, суспільства і держави, оптимального 
поєднання і взаємодії правових механізмів зміцнення правопорядку і протидії 
корупції. 

Національні правопорядки більшості країн світу характеризуються 
високою динамікою їх окремих основ - нормативною, інституційної, суб’єктної, 
ідеологічної тощо, активно змінюються під впливом різних факторів. Боротьба з 
корупцією стала одним із пріоритетів сучасної державної політики, націленої на 
зміцнення правопорядку. Протидія корупції стає системо утворюючою ланкою 
державної діяльності. Саме вона значною мірою визначає: зміну змісту 
законодавства, а також інституційної основи правопорядку (системи і структури 
органів виконавчої влади, розподіл між ними компетенції); залучення до сфери 
охорони та зміцнення правопорядку інститутів громадянського суспільства 
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(розширення суб’єктного складу); трансформацію змісту правової (і не тільки) 
ідеології, системи виховання, в тому числі правового. 

Діяльність держав із забезпечення та охорони національних правопорядків 
не обмежується протидією корупції. Разом із тим важко заперечувати той факт, 
що саме цей пріоритет багато в чому впливає на стратегію державно-правового 
розвитку багатьох країн. Він зачіпає інтеграційні процеси між країнами і 
державними об’єднаннями, стає умовою для вступу в регіональні та міжнародні 
організації (наприклад, Євросоюз). У цьому контексті важливо підкреслити 
актуальність універсалізації правових підходів і засобів протидії корупції на 
євразійському просторі. 

Подальша інтеграція держав Євразійського регіону диктує необхідність 
поступової та виваженої уніфікації правових рішень не тільки в економічній (в 
межах Єдиного економічного простору, Митного союзу тощо [1]), але і в 
публічній правовій сфері. Це важливо для стабільності економічних відносин, їх 
ефективності. Навіть у межах діючих об’єднань завдання економічного 
зближення обумовлюють потребу загального розуміння стандартів протидії 
корупції, так як корупція негативно позначається на стані економіки, ступені 
прозорості умов ведення бізнесу тощо. Універсалізація механізмів протидії 
корупції на євразійському просторі могла б сприяти і вирішенню більш 
важливих завдань, сприяти виходу цієї інтеграції на новий рівень. 

Формування Євразійського союзу вимагає зближення законодавства в 
публічно-правовій сфері. Вже діють акти, що підтримують такого роду 
інтеграцію, наприклад Митний кодекс Митного союзу. Цей позитивний досвід 
слід розвивати. Крім того, знадобиться розробка універсальних правових засобів 
протидії корупції [2]. 

У різних сферах життя суспільства, де відбувається уніфікація правових 
засобів або правового регулювання в цілому, має місце множинність 
виникаючих при цьому правових стандартів. У сфері боротьби з корупцією це 
особливо помітно. 

Антикорупційні стандарти прийняті органами різних міжнародних 
організацій (ОЕСР, ГРЕКО, Рада Європи тощо). До теперішнього часу вони не 
побудовані в ієрархічному взаємозв’язку. Міжнародні рекомендаційні акти 
отримують все більше поширення в практиці взаємодії держав і охоплюють різні 
галузі, включаючи ті, які ще недавно належали до суто внутрішньої компетенції 
держави. Можна констатувати, що відсутнє єдине розуміння (і навіть загальні 
підходи до розуміння) згаданих стандартів, що ускладнює однакове їх 
застосування і породжує колізії. Користуючись таким положенням, окремі 
суб’єкти міжнародно-правових відносин присвоюють собі право їх тлумачити. 

Одним із способів подолання ситуації, що склалася, може стати внесення 
визначеності до правил тлумачення актів, що мають обов’язкове значення для 
держав-учасниць інтеграційного процесу. Роль правової доктрини полягає в 
тому, щоб оновити теоретичні уявлення про прийоми та способи тлумачення 
права. Відповідна робота вже йде. Зокрема, є оцінки сучасних напрямків теорії 
тлумачення права [3], є результати глибокого аналізу інтерпретаційної 
діяльності нових міжнародних суб’єктів тлумачення норм національного права 
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[4]. 

Національні правопорядки реагують на нові виклики корупції, серед яких 
особливо слід зазначити: 

1) якісні зміни корупції - її перехід від «ринкової» до так званої мережевої; 
2) розвиток транснаціональних форм корупції (що обумовлено такою її 

властивістю, як універсальність); 
3) кримінологічну трансформацію корупції, виражену в тому, що вона 

поступово набуває закритого, «засловного» характеру, фактично асимілюючи в 
посадовій злочинності; 

4) функціональне відокремлення корупції, що демонструє неефективність 
застосування до неї традиційних засобів боротьби зі злочинністю. Все частіше 
неправомірна вигода передається третім особам, не тільки родичам і близьким 
(товаришам по службі, співкурсникам, друзям), але і посередникам, у тому числі 
іноземним, формально не пов’язаним із тими, хто отримує неправомірну вигоду. 
За таких обставин виявляти корупційні правопорушення та притягувати винних 
у їх вчиненні до юридичної відповідальності стає все більш складно; 

5) оформлення корупції як інституційної соціально-правової освіти, що 
володіє типовими ознаками та має стійкі тактичні моделі. 

Зазначені особливості корупції та закономірності її трансформації 
необхідно враховувати при виборі засобів і методів протидії цьому явищу. 

У межах національних правопорядків розвивається антикорупційне 
законодавство. Його реалізація забезпечується, крім іншого, виданням 
підзаконних актів. У сукупності норми антикорупційної спрямованості, 
закріплені як у законах, так і в підзаконних актах, утворюють спеціалізований 
нормативний масив, який починає претендувати на відносне відокремлення в 
нормативній основі правового порядку. 

Значущий аспект протидії негативному впливу корупціогенних факторів 
на стан українського суспільства – виведення на перший план проблеми 
психології безпеки, коли індивідуальність стає об’єктом і суб’єктом соціального 
захисту. Так, наприклад, широке поширення, впровадження в суспільну 
свідомість міфів, що виправдовують, фаталізують або баналізують корупцію, є 
частим випадком поширення шкідливої інформації. Відповідно, і протидія цьому 
явищу повинна здійснюватися в межах вирішення більш широкого завдання - 
забезпечення права людини на захист від небажаної інформації. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

У сучасних умовах розвитку багатьох країн світу інформаційна безпека є 
одним з основних факторів функціонування суб’єктів господарювання. 
Проведення фінансово-господарських операцій на підприємстві значною мірою 
залежить від раціональної системи організації таких операцій. Інформаційні 
технології дають змогу підприємствам реалізовувати власні інтереси, 
пришвидшують процеси обміну та співпраці. Відсутність ефективної системи 
забезпечення інформаційної безпеки робить підприємство вразливим до певних 
видів атак, а також наражає на ризик послаблення його 
конкурентоспроможності, що в цілому впливає на економічні та соціальні 
показники всієї країни. При цьому надзвичайно важливим засобом регулювання 
інформаційної безпеки суб’єктів господарювання є саме правове регулювання, 
коли на рівні держави приймаються рішучі дії щодо запровадження системи 
інформаційної безпеки. 

Науковці визначають інформаційну безпеку як суспільні правовідносини 
щодо процесу організації створення, підтримки, охорони та захисту необхідних 
для особи (людини чи юридичної особи, установи, підприємства, організації), 
суспільства і держави безпечних умов їх життєдіяльності; суспільні 
правовідносини, пов’язані з організацією технологій створення, 
розповсюдження, зберігання та використанням інформації (відомостей, даних, 
знань) для забезпечення функціонування і розвитку інформаційних ресурсів 
людини, суспільства, держави [1]. 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом 
організації внутрішньої інформаційної системи полягає у вмінні поєднати 
процеси планування, організації та координації інформаційної діяльності. Вони 
реалізуються на базі комплексного використання наявної та вірогідної 
інформації в поєднанні з технічним забезпеченням. 

Окремо варто виділити загрози, пов’язані з навмисними помилками, що 
виникають за межами бізнесу. До таких загроз відносять [2, 3]: 

1) несанкціонований доступ до інформації, що зберігається в системі; 
2) заперечення дій, пов’язаних із маніпулюванням інформацією 

(наприклад, несанкціонована модифікація, яка веде до порушення цілісності 
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даних); 

3) введення в програмні продукти і проекти «логічних бомб», які 
спрацьовують за виконання певних умов або після закінчення певного періоду 
часу і частково або повністю виводять з ладу комп’ютерну систему; 

4) розроблення і поширення комп’ютерних вірусів; 
5) недбалість у розробленні, підтримці та експлуатації програмного 

забезпечення, що приводить до краху комп’ютерної системи; 
6) зміна комп’ютерної інформації і підробка електронних підписів; 
7) розкрадання інформації з подальшим маскуванням;  
8) перехоплення інформаційних потоків;  
9) відмова в наданні послуги тощо. 
Створення необхідних умов технологічного оснащення та достовірних 

джерел інформації на підприємстві є важливим показником, який гарантує 
досягнення фінансової безпеки та економічної стабільності. Захист інформації 
здійснюється різними способами. До них відносяться: захист програм від 
читання та копіювання, захист від несанкціонованого доступу і запуску програм, 
захист авторських прав на інформацію, самотестування і самовідновлення коду 
програм, що виконується. 

Для зменшення впливу вище окреслених загроз та підвищення 
інформаційної безпеки на підприємстві доцільно дотримуватись наступних 
правил: криптографічний захист електронного листування та секретних даних; 
перехід на підприємстві до електронного документообігу; розміщення 
конфіденційних даних на сертифікованих серверах та хмарних сервісах; 
підвищення кваліфікації персоналу в сфері кібербезпеки та нових інформаційних 
технологій.  

В сучасній Україні сформувалися необхідні умови для переходу до 
інформаційного суспільства. Одна з таких умов – розвиток та вдосконалення 
системи правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки. Метою 
правового регулювання інформаційної безпеки є збереження цілісності та 
точності інформації, а також мінімізації ризиків несанкціонованих змін у 
інформаційних системах. 

Інформаційна безпека підприємства, як частина інформаційного права, є 
сукупністю правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері 
забезпечення безпеки поводження з інформацією, формуванням та 
використанням інформаційних ресурсів, створенням і функціонуванням 
інформаційних систем з метою забезпечення безпечного задоволення 
інформаційних потреб громадян, підприємств, держави і суспільства [4].  

Законодавчо врегульовано загальні правові основи одержання, 
використання, поширення та зберігання інформації, закріплено право особи на 
інформацію в усіх сферах суспільного життя, визначено, що є системою 
інформації, її джерелами, вказано статус учасників інформаційних відносин, 
умови доступу до інформації та особливості її охорони [5, 6]. 

Доцільно зазначити, що головними способами забезпечення законності й 
дисципліни є контроль і нагляд. Саме через них забезпечується відповідність 
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діяльності всіх підприємств, установ, організацій правовим нормам, визначених 
нормативно-правовими актами України. Без організації та здійснення контролю 
і нагляду неможлива ефективна робота як усього державного апарату, так і 
окремих суб’єктів господарювання [7]. 

Останнім часом, особливо в умовах карантину, усе частіше здійснюється 
хакерська діяльність, що потребує з боку органів державного контролю 
ретельного відстеження та запобігання здійснення. Так, кіберфахівцями Служби 
безпеки України припинено діяльність хакерського угрупування, яке за 
допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків 
фізичних та юридичних осіб. Організована група здійснювала несанкціоноване 
втручання в роботу комп’ютерної техніки завдяки шкідливому програмному 
забезпеченню, яке розсилалося на електронні поштові скриньки для отримання 
несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-банк», після чого хакери 
незаконно переводили кошти на підставні банківські рахунки та виводили в 
готівку. За попередніми даними, збитки від злочинної діяльності склали понад 
20мільйонів гривень [8]. Отже, в сучасних умовах інформатизації та цифровізації 
суспільства у виявленні та протидії протиправній підприємницькій діяльності 
найбільших успіхів нині досягають ті органи державного контролю, які 
орієнтовані на використання високих технологій, залучення освічених фахівців 
та провідних учених. 

Таким чином, нині стійкий розвиток суб’єктів господарювання, 
суспільства та країни в цілому неможливий без наявності надійної системи 
забезпечення інформаційної безпеки, що передбачає удосконалення ступеня 
захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз, та, у свою чергу, дає можливість 
оперативно реагувати на зміни в кожній сфері діяльності. Важливе значення при 
створенні надійної системи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів 
господарювання має підтримка держави на законодавчому рівні, зокрема, 
забезпечення проведення єдиної державної політики національної безпеки в 
інформаційній сфері, розробка та забезпечення функціонування системи заходів 
економічного, політичного й організаційного характеру тощо. Крім того, 
важлива роль у забезпеченні інформаційної безпеки та протидії протиправній 
підприємницькій діяльності відводиться органам державного контролю, що 
виявляють та вживають відповідних заходів, використовуючи високі технології 
та залучаючи освічених фахівців і провідних учених. При цьому головним 
фактором ефективного виявлення протиправної діяльності в сучасному світі 
являється інтелектуальний капітал та високі технології. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ГРОМАДИ: 
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 
Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх 

епох, оскількни основноню цінністню визнає саме Людину, її життя, здоров’я, честь, 
гідністнь, недоторнканність та інші права, свободи й законні інтересни невладнних 
фізичнинх і юридичнних осіб. З метою забезпенчення зазначенних чеснот об’єктивно 
функціоннує публічнний апарат, вершиноню якого, з погляду ефективнності діяльнонсті, 
є правоохноронні органи, що мають здійснюнвати захист громадянн від найбільнш 
значних видів небезпенки. А складовною цього апарату є дільничнні офіцери поліції, а 
тепер до них хочуть добавитни ще одну складовну «поліцейські громадин». Цей факт 
є важливинм кроком в будівнинцтві правовонї держави, адже правоохноронна 
діяльнінсть держави є провіднною гарантінєю забезпенчення принципну верховеннства 
права і здійснюнється через систему правоохноронних органів, на які безпосенредньо 
покладенно функції забезпенчення прав і свобод людини та громадяннина від 
найбільнших видів небезпенки, охорони громадснького порядку; попереднження, 
виявленння, розкритнтя та припиненння правопонрушень; надання адмініснтративних 
послуг. Серед проблем, які вирішує народ України, однією з найгостнˑ◌ֹ ріших є 
проблемна здійсненння прав людини та громадяннина, а дільничнні офіцери поліції 
та поліцейнські громади здійснюнють захист цих прав безпосенредньо на місцях. 
Разом з органамни державнної влади та органи місцевонго самовряндування, 
дільничнні офіцери поліції та поліцейнські громади зобов’язані діяти лише на 
підставні, в межах повнованжень та у спосіб, що передбанчені Конститнуцією та 
законамни України. Європейнська інтегранція України зобов’язує нашу державу 
забезпенчити ефективнне функціоннування інститунтів, які гарантунватимуть 
верховеннство права, додержанння прав і свобод людини і громадяннина, їх 
ефективнний захист.  

Основним відомчинм норматинвним актом, який регламеннтує діяльнінсть 
дільничнного офіцера поліції в умовах сьогоденння є наказ МВС України від 
28.07.2017 № 650 «Про затверднження Інструкнції з організнації діяльнонсті 
дільничнних офіцерінв поліції: наказ МВС Українин». 

Крім того, дільничнні офіцери поліції здійснюнють свою діяльнінсть 
відповіндно до Конституції Українин [2], Законів України «Про Націонанльну 
поліціюн» [3] та низкою інших норматинвно-правових актів України. 

Завданнями дільничнного офіцера поліції під час виконанння 
функціоннальних обов’язків є: діяльнінсть, що ґрунтуєнться на принципні 
взаємоднії з населеннням на засадах партнернства та має на меті співпранцю з 
громадяннами, громадснькими організнаціями, установнами, підприєнмствами 
різних форм власноснті;  взаємоднія з органамни державнної влади та місцевонго 
самовряндування, населеннням й утворенними відповіндно до чинного законоднавства 
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громадснькими формуванннями з охорони громадснького порядку; виконанння 
завдань, спрямовнаних на дотриманння прав і свобод людини, а також інтереснів 
суспільнства і держави; ужиття заходів для взяття на облік осіб, щодо яких 
здійснюнється превентнивна робота, підтримнання в актуальнному стані 
інформанційних підсистнем ЄІС МВС; співпранця з групами реагуванння патрульнної 
поліції  щодо застосунвання превентнивних заходів стосовнно осіб, які схильні до 
вчиненння правопонрушень та/або перебувнають на превентнивних обліках поліції; 
інформунвання черговонї частини органу (підрозділу) поліції у разі отриманння від 
населенння відомоснтей про осіб, які мають наміри вчинити кримінанльні 
правопонрушення або їх учинили, розшукунваних злочинцнів, осіб, які зникли 
безвістни. 

Дільничний офіцер поліції є громадяннином України, який перебувнає на 
відповіндній штатній посаді органу поліції та має спеціалньне звання.  

Діяльність працівнників служби дільничнних офіцерінв поліції направлнена на 
вирішенння наступнних завдань: 

1. Проведенння загальнної та індивіднуальної профіланктичної роботи серед 
жителів адмініснтративної дільницні. Підтримнання публічнної безпеки та порядку 
на територнії, що обслугонвується.  

2. Робота з населеннням та громадснькими формуванннями на 
адмініснтративній дільницні щодо підтримнання публічнної безпеки та порядку, 
профіланктики правопонрушень та боротьбни зі злочиннністю.  

3. Участь разом з іншими службамни та підрозднілами територніальних 
органів поліції у виявленнні, попереднженні, припиненнні адмініснтративних 
правопонрушень та злочинінв, а також у розкритнті злочинінв, учиненинх на територнії 
адмініснтративної дільницні.  

Що ж стосуєтнься роботи нових поліцейнських громади. Радник міністрна 
внутрішнніх справ Володимнир Мартиненнко, коли звітуванв перед 
суспільнством щодо поліцейнських громади, зазначанв, що «поліцейські 
офіцери громади мають в подальшному замінитни дільничнних інспектнорів в 
Українін». Також від уряду нам всім стало відомо, що поліцейнський офіцер 
громади має перебувнати у громаді 98% часу. Тобто, там жити, постійнно 
працюванти, спілкуюнчись з громадоню, займатинся превенцнією 
правопонрушень у цій громаді і розсліднувати дрібні злочини, ті, які не 
потребунють залученння слідчо-оперативних підрозднілів. 

Обов’язки поліцейнського громади подібні до дільничнних інспектнорів, але 
відміннність між ними все ж є.  

Наприклад, дільничнний не завжди був на територнії громади. Також у 
поліцейнського громади йде солідарнне фінансунвання. Тобто громада частковно 
покриванє ті витрати, які пов’язані з його роботою. І, відповіндно, цей офіцер 
підзвітнний цій громаді, але підпоряндковується вищому керівнинцтву 
Націонанльної поліції.  

Але контролнь його діяльнонсті є з боку керівнинцтва громади, жителів цієї 
громади та оцінкою його діяльнонсті. За результнатами цього контролню й 
оцінюєтнься його діяльнінсть. Відповіндний проект "Поліцейський громадин" 
запущенно в травні 2019 року в Дніпропнетровській області , а закінчинти 
плануютнь його до кінця 2020 року [4].  
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Завдання націонанльного проекту “Поліцейський офіцер громадин” – 
зробити такого правоохноронця функціоннально й процесунально самостінйним. Він 
має стати першим, до кого звертатнимуться люди, котрі стикнулнися зі злочинонм 
чи несправнедливістю, і першим, хто запобігнатиме кримінанльним діянням і 
правопонрушенням на підзвітнній територнії.  

Причому, територнія ця буде обмеженна лише однією дільницнею, де 
правоохноронець і сам мешкатинме, а не відвідунватиме, як більшіснть дільничнних, 
“наїздами”. Словом, такий офіцер має стати невід’ємною частиноню самої 
громади.  

Поліцейський офіцер громади матиме службовний автомобніль, що обіцяютнь 
забезпенчити спільнинми зусиллянми Нацполінції і місцевонї влади, “зацікавлених” 
громад (в тому числі, і з допомогною держави, за рахунок інфрастнруктурної 
субвенцнії).  

За конкурснний відбір претенднентів відповіндає поліцейнська комісія. За 
законом, такі комісії створююнть на обласнонму рівні за участі предстанвників 
громадснькості, яких обирає облрада. Тобто, вплив громади на ухваленння рішення 
щодо того, хто працювантиме офіцеронм на її територнії, мінімалньний. Натоміснть, 
було б правильнно, якби предстанвники громад могли самі вирішувнати, хто їм 
найбільнше підходинть. А поліція відповіндала б за їх навчанння. І якщо кандидант не 
має проблем зі здоров’ям, за відсутнності судимоснті, а також у випадку 
позитивнного результнату антикорнупційної перевірнки, її призначнатимуть на 
посаду. А у разі потреби громада мала б право відкликнати “свого” офіцера. Поки 
що така можливінсть не передбанчена”[4]. 

Отже, можемо зробити висновонк, що створенння такого інститунту як 
«поліцейський офіцер громадин» є позитивнним явищем, та це забезпенчить 
якіснішну взаємоднію з населеннням. Проте основнинм недолікном цього є відсутнність 
чіткого норматинвного забезпенчення діяльнонсті поліцейнських офіцерінв громади. 
Звичайнно ж вони можуть користунватись на загальнних засадах нормами закону 
України «Про націонанльну поліціюн» та іншими норматинвно-правовими актами, 
але на мою думку та думку багатьонх науковцнів України законоднавче закріплнення 
є вкрай необхіднним. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
В умовах постійних світових конфліктів між державами, а також 

триваючого україно-російського протистояння, захист національного 
інформаційного простору від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз, 
операцій та війн, гарантування інформаційної безпеки та інформаційного 
суверенітету набувають особливого значення і стають чинниками збереження 
національної ідентичності України та функціонування її як суверенної та 
незалежної держави. 

Сучасний стан забезпечення національної та інформаційної безпеки 
України потребує розробки науково обґрунтованої державної політики та 
стратегії в цій галузі, визначення системи національних цінностей, життєво 
важливих інтересів особистості, суспільства та держави, визначення зовнішніх і 
внутрішніх загроз цим інтересам, пошуку ефективних заходів для забезпечення 
безпеки в усіх її сферах життєдіяльності та необхідного законодавчого 
закріплення. 

Важливість проблеми розвитку законодавства у сфері інформації та 
інформаційної безпеки, становлення інформаційного суспільства визначається 
тією обставиною, що норми законів цієї сфери суттєво впливають на законодавче 
регулювання відносин суб’єктів у всіх сферах життя держави [1] 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про національну безпеку України» від 
21 червня 2018 року [2] державна політика у сферах національної безпеки і 
оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, 
державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки 
України тощо. Загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети 
державної політики у сферах національної безпеки і оборони визначаються у 
Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, 
Стратегії кібербезпеки України, інших документах з питань національної 
безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони 
України і затверджуються указами Президента України. 

Необхідно зазначити, що даний законодавчий акт не визначає державної 
політики щодо інформаційної безпеки та не передбачає Стратегії інформаційної 
безпеки. 
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До прийняття зазначеного вище закону 25 лютого 2017 року Указом 
президента України була затверджена Доктрина інформаційної безпеки України 
[3]. ЇЇ метою є уточнення засад формування та реалізації державної 
інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному 
впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни.  

Пріоритети державної політики в інформаційній сфері визначені у даному 
документі за наступними напрямами: щодо забезпечення інформаційної безпеки; 
щодо забезпечення захисту і розвитку інформаційного простору України, а 
також конституційного права громадян на інформацію; щодо відкритості та 
прозорості держави перед громадянами; щодо формування позитивного 
міжнародного іміджу України. 

Крім вищезазначених документів, основні напрями державної політики з 
питань національної безпеки в інформаційній сфері визначені у Законі України 
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» [4], Стратегії національної безпеки України [5] та в інших 
нормативно-правових документах. 

Інформаційна безпека передбачає, перш за все, захист інформаційної 
сфери від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз. Досягнення належного 
рівня національної безпеки сучасної держави неможливе без реалізації 
ефективної інформаційної політики [6]. 

Відповідно до п.13 Основних засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки [4] вирішення проблеми інформаційної безпеки має 
здійснюватися шляхом: 

створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури держави 
та забезпечення захисту її критичних елементів; 

підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо 
виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання 
таким загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного 
співробітництва з цих питань; 

вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення 
інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії 
комп'ютерній злочинності, захисту персональних даних, а також правоохоронної 
діяльності в інформаційній сфері; 

розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку як 
сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально 
розподілені інформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна 
інформація. 

У п. 66 Стратегії національної безпеки України [5] визначено, що вона є 
основою для розроблення п’ятнадцяти основних документів щодо планування у 
сферах національної безпеки і оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти 
її реалізації, зокрема в інформаційній сфері –  це Стратегія кібербезпеки України 
та Стратегія інформаційної  безпеки. 

Необхідно зазначити, що питання забезпечення кібербезпеки України є 
більш врегульованими у нормативно-правових актах України. Так, 15 березня 



98 
 
2016 року Указом Президента України № 96  була затверджена Стратегія 
кібербезпеки України [7], 5 жовтня 2017 року був прийнятий Закон України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України» [8]. 

26 серпня 2021 року Указом Президента уведено в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію 
кібербезпеки України» [9]. У новій Стратегії кібербезпеки зазначається, що 
діяльність суб'єктів національної системи кібербезпеки залишається недостатньо 
скоординованою і такою, що спрямована на виконання лише поточних завдань. 
За результатами експертних оцінок, стан реалізації Стратегії кібербезпеки 
України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 
96, за визначеними показниками не перевищує 40 відсотків. Невирішеними 
залишилися питання оперативного обміну інформацією про кіберзагрози, 
ефективної системи підготовки кадрів та дієвої моделі державно-приватного 
партнерства. Недостатніми є організація і проведення наукових досліджень у 
сфері кібербезпеки. 

15 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив проект Стратегії 
інформаційної безпеки до 2025 року [10] (далі – Стратегія), але його ще має 
схвалити Рада національної безпеки і оборони України та увести в дію своїм 
Указом Президент України.  

Дана Стратегія визначає засади забезпечення інформаційної безпеки 
України, протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері, захисту 
прав осіб на інформацію та захист персональних даних.  

Інформаційна безпека – це такий стан захищеності життєво важливих 
інтересів, а, отже, й інформаційної озброєності держави, суспільства, 
особистості, за якого ніякі інформаційні впливи на них неспроможні викликати 
деструктивні думки і дії, що призводять до негативних відхилень на шляху 
стійкого прогресивного розвитку названих суб’єктів [11]. 

Законодавче визначення інформаційної безпеки зафіксоване в Законі 
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007–2015 рр.»: «інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих 
інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення 
шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що 
використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки 
застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, 
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності 
інформації» [4]. 

У проекті Стратегії інформаційної безпеки поняття інформаційної безпеки 
викладене як стан захищеності життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, при якому запобігається завдання шкоди 
через неповноту, несвоєчасність і недостовірність поширюваної інформації, 
порушення цілісності та доступності інформації, несанкціонований обіг 
інформації з обмеженим доступом, а також через негативний інформаційно-
психологічний вплив та умисне спричинення негативних наслідків застосування 
інформаційних технологій. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/jh77g00i?ed=2018_11_26
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Проте, наведене визначення, на нашу думку, містить низку оціночних 
формулювань, які потребують уточнення і додаткового тлумачення. 

Зокрема, потребує додаткового вивчення та чіткого визначення 
використаний у даному понятті термін «негативний інформаційно-
психологічний вплив». Також слід пояснити, що може розумітися під 
«негативними наслідками застосування інформаційних технологій».  

Цілком логічним було б дати визначення даних термінів у базовому Законі 
України «Про інформацію» або Законі України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України». Адже відсутність однозначного розуміння 
вказаних формулювань може призвести до їх довільного тлумачення і таким 
чином створити умови для можливих зловживань під час застосування Стратегії 
на практиці, запровадження цензури та обмеження діяльності ЗМІ, Інтернету, 
соціальних мереж та створити інші посягання на свободу слова, що вже викликає 
занепокоєння громадськості. 

Правовий характер Стратегії, так само як і чинної Доктрини, не передбачає 
норм прямої дії – посилаючись на Стратегію не можна притягувати до 
кримінальної відповідальності, поширювати права державних органів тощо. Для 
реальних правових наслідків мають бути прийняті спеціальні нормативні акти: 
нові закони, постанови Кабміну, рішення інших органів влади. Як Стратегія, так 
і Доктрина – визначають основні засади і принципи, на яких мають базуватися 
ці закони та інші нормативно-правові акти. 

Фіксуючи стан свободи слова в Україні через Барометр свободи слова, 
Інститут масової інформації відмічає, що основною проблемою в захисті 
суспільства від впливу шкідливої інформації є не стільки відсутність 
законодавчої бази, скільки невиконання чинного законодавства з боку посадових 
осіб органів влади, бездіяльність уповноважених органів, неналежне реагування 
або реагування в неправовий спосіб. Також проблемою є відсутність координації 
дій між різними органами влади, поставлення особистих амбіцій вище за 
загальну користь, непрофесійність і безвідповідальність посадових осіб при 
виконанні ними своїх обов’язків [1]. 

Враховуючи викладене вище, необхідно зазначити, що окремі питання 
інформаційної безпеки потребують подальшого законодавчого врегулювання. 
Крім того, керівництву держави потрібно вжити належних заходів щодо 
дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами органів влади, 
виключення випадків бездіяльності уповноважених органів, їх належне 
реагування на виклики сьогодення у правовий спосіб, а також покращення 
координації дій між різними органами влади. 
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АРХІВІВ 
 

На етапі цифровізації суспільства в Україні інформація фіксується на 
новітніх носіях, повсюдно впроваджується електронний документообіг, через що 
актуалізується потреба у виробленні таких підходів до архівів, які б враховували 
не лише паперові документи, а й усі інші носії та джерела інформації (електронні 
документи, веб-сайти, бази та банки даних, електронні реєстри, кадастри тощо), 
а також гарантували їх надійне надходження та зберігання. Архівні фонди є вже 
сталим концептом, пов’язаним переважно із зберіганням паперових документів, 
а от архівні інформаційні ресурси розглядаються як дієві засоби забезпечення 
користувачів ретроспективною інформацією. Тому нагальною необхідністю, що 
постала в суспільстві є врегулювання на законодавчому рівні інформаційної 
діяльності архівів як інституцій, що не лише накопичують і зберігають, а й 
актуалізують і постачають інформацію споживачеві, надають доступ до 
різноманітних джерел (носіїв) інформації та інформаційних послуг. 

Сучасний стан розвитку архівної справи, практична щоденна діяльність 
державних архівів України свідчить про необхідність підготовки концептуально 
нового закону, яким би регулювалась дана сфера, що зумовлено нагальністю 
врегулювання на законодавчому рівні відносин, які виникають у: 
1) документаційних та інформаційних процесах, що відбуваються в державних 
органах, органах місцевого самоврядування, в діяльності юридичних та фізичних 
осіб незалежно від форм власності; 2) процесі створення, зберігання та надання 
доступу фізичним і юридичним особам до Національних архівних 
інформаційних ресурсів [1]. 

Доцільно зазначити, що поняття «Національні архівні інформаційні 
ресурси» охоплює архівні фонди на паперових носіях інформації і увесь 
широкий спектр джерел (носіїв) інформації, що створюються, збираються, 
архівуються у процесі діяльності державних органів, органів місцевого 
самоврядування, юридичних осіб незалежно від форм власності, громадян і їх 
об’єднань. При цьому у новому архівному законі доцільно вказати: загальні 
засади набуття інформаційними ресурсами статусу Національних архівних 
інформаційних ресурсів і позбавлення його; підстави виникнення, здійснення, 
передачі та позбавлення права власності на них; принципи та гарантії, 
обмеження, особливості регулювання доступу до Національних архівних 
інформаційних ресурсів; правила надання їх у користування поза межами 
архівів; особливості виконання архівними установами запитів; права та 
обов’язки користувачів (споживачів). 

Архівна система України несе на собі відбиток радянського минулого. В 
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умовах сьогодення вона функціонує неефективно, архіви не здатні відповідати 
на виклики сучасного суспільства. Більше того, поділ функції управління 
місцевими державними архівними установами між місцевими державними 
адміністраціями, на які покладено фінансування архівів, затвердження граничної 
штатної чисельності їх працівників і матеріально-технічне забезпечення 
(відповідно до норм Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [2]), 
та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері архівної справи та діловодства, який визначає пріоритетні завдання архівів 
і розпоряджається Національним архівним фондом [3], призвів до 
катастрофічних наслідків. В умовах сталого ігнорування місцевими державними 
адміністраціями потреб архівів, вони стали неспроможними виконувати свою 
місію.  

Існує необхідність у створенні нової Єдиної державної системи управління 
Національними архівними інформаційними ресурсами, документацією та 
архівами, що дозволить керувати архівними інформаційними ресурсами, 
документацією та архівами найбільш ефективним способом. Крім того, доцільно 
чітко описати та визначити законодавчі засади функціонування Єдиної 
державної системи управління Національними архівними інформаційними 
ресурсами, документацією та архівами, яку складають: центральний орган 
виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері управління 
Національними архівними інформаційними ресурсами, документацією та 
архівами; територіальні і функціональні підсистеми та їх ланки. У новому 
архівному законі доцільно окреслити повноваження і функції територіальних 
органів центрального органу (головних територіальних управлінь в областях; 
головного територіального управління в Автономній Республіці Крим; головних 
територіальних управлінь в містах Києві та Севастополі; районних, міських, 
міськрайонних управлінь та їх відокремлених підрозділів (відділів/секторів) та 
складових функціональної підсистеми, що створюються центральними органами 
виконавчої влади, місцевими державними органами та органами 
самоврядування, юридичними особами незалежно від форм власності, а також 
об’єднаннями громадян. І, звісно, виникає необхідність у перегляді завдань та 
функцій нового реформованого центрального органу та його територіальних 
органів у сфері державного нагляду (контролю), всіх видів інформаційної 
діяльності архівних установ. 

Таким чином, вже давно сформувалася потреба у: централізації архівної 
системи України; підвищення статусу центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері архівної справи та діловодства до 
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який формує та 
реалізує державну політику у сфері Національних архівних інформаційних 
ресурсів, управління документацією та архівами; реорганізації державних 
архівів областей, архівних відділів райдержадміністрацій (міських рад) на 
територіальні органи центрального органу виконавчої влади на місцях.  
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ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
В інструментальній теорії адміністративного права та практиці діяльності 

публічної адміністрації адміністративні процедури займають важливе місце. 
Адже вони є кінцевою ланкою, якою безпосередньо користуються різноманітні 
суб’єкти публічної адміністрації [1]. 

Поняття адміністративної процедури пов’язане з науковою дискусією про 
зміст адміністративної юстиції та розуміння поняття адміністративного процесу 
[4]. Такі поняття як «адміністративний процес», «адміністративна процедура» та 
«адміністративне провадження», незважаючи на їх активне використання в теорії 
адміністративного права та юридичній (адміністративній) практиці, досі не 
мають чіткого однозначного визначення. Загалом можна відзначити, що 
багаточисельні наукові підходи до аналізу змісту адміністративних процедур 
беруть свій початок у дискусії про структуру та зміст адміністративного процесу. 
У сучасному адміністративному праві дане поняття переважно розглядається в 
двох значеннях - вузькому і широкому.  

Таким чином, адміністративну процедуру адміністративної діяльності 
публічної адміністрації щодо забезпечення судової влади можна визначити як це 
послідовність здійснення індивідуальних, конкретних управлінських, 
організаційних та технічних адміністративних дій суб’єктами публічного 
адміністрування у сфері забезпечення судової влади всіма необхідними 
ресурсами для її належного функціонування, які регламентовані 
адміністративними нормами, що визначають порядок їх здійснення з метою 
врегулювання суспільних зв’язків в цій сфері. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники визначають наявність у 
діяльності публічних органів влади цілої низки адміністративних процедур, в 
тому числі і щодо забезпечення судової влади[3]. 

Тож, проаналізуємо деякі із них. При чому, слід пам’ятати, що кожна 
адміністративна процедура складається, по-перше із нормативно-правого акта, 
який безпосередньо встановлює порядок їх здійснення та коло уповноважених 
суб’єктів із їх компетенцією, по-друге – етапи та процедурні аспекти її реалізації. 

Адміністративними процедурами що спрямовані на реалізацію заборони 
втручання в здійснення правосуддя визначається як правові процедури реалізації 
повноважень судів та інших суб'єктів правовідносин в сфері організації 
правосуддя, що передбачені законом на випадки такого втручання.  

Конституційний Суд України в Рішенні від 11 березня 2011 року № 2-
рп/2011 “У справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України 
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щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 
Закону України «Про Вищу раду юстиції» встановив, що надання оцінки 
вчинених суддею процесуальних дій до винесення ним остаточного рішення у 
справі є втручанням у здійснення правосуддя, що суперечить Конституції 
України. Рада суддів України розцінює зазначені дії окремих представників 
правоохоронних органів як спроби втручання у правосуддя, тиску на суд і суддів, 
намагання протиправно використовувати суди для відстоювання інтересів 
певних груп чи осіб не процесуальним шляхом, за межами процедури 
оскарження судових рішень. Ці дії є проявом неповаги до судів, бажання їх 
дискредитувати, намаганням вчинити не процесуальний тиск на судів та суддів, 
що є прямим порушенням вимог закону щодо незалежності судів та суддів. 
Такими діями завдається шкода не тільки авторитету судової влади у суспільстві, 
але й міжнародному іміджу України [4]. 

Узагальнивши, можна навести такі висновки стосовно деяких 
адміністративних процедур адміністративної діяльності публічної адміністрації 
щодо забезпечення судової влади: 

1) адміністративні процедури адміністративної діяльності публічної 
адміністрації щодо забезпечення судової влади слід відмежовувати від 
адміністративного провадження чи процесу, так як вони є суміжними та в деякій 
мірі переплітаються, однак не є тотожними: адміністративні процедури будь-якої 
діяльності публічної адміністрації, в тому числі і щодо забезпечення судової 
влади є частиною загального юридичного процесу здійснення такої діяльності, 
виконуючи при цьому тіньову активність, що проявляється детальним 
регламентуванням здійснення кожної дії окремо на кожному етапі; 

2) адміністративна процедура адміністративної діяльності публічної 
адміністрації щодо забезпечення судової влади - це вид юридичної 
адміністративної процедури, якій притаманні всі властивості та ознаки 
останньої, а також ряд спеціальних особливостей, таких як: є проявом здійснення 
індивідуальних, конкретних управлінських, організаційних та технічних 
адміністративних дій в сфері забезпечення судової влади; суб’єктами її реалізації 
є органи загальної та спеціальної юрисдикції в аналізованій сфері; юридичною 
підставою її існування є наявність адміністративної норми, яка регламентує 
порядок їх здійснення та коло уповноважених суб’єктів із їх компетенцією; 
здійснюються суб’єктами різної компетенції, однак маючи при цьому спільну 
мету - забезпечення судової влади всіма необхідними ресурсами для її належного 
функціонування а також надання якісних адміністративних послуг; 

3) кожна адміністративна процедура адміністративної діяльності публічної 
адміністрації щодо забезпечення судової влади складається, по-перше із 
нормативно-правого акта, який безпосередньо встановлює порядок їх здійснення 
та коло уповноважених суб’єктів із їх компетенцією, по-друге – етапи та 
процедурні аспекти її реалізації; 

4) адміністративні процедури що спрямовані на реалізацію заборони 
втручання в здійснення правосуддя регламентовані Конституцією України, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 
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Постановою Пленуму ВСУ від 13.06.2007 № 8 «Про незалежність судової влади» 
та ін., а також функціональними актами органів суддівського самоврядування. 
Процедурним аспектом їх реалізації є своєчасне реагування на ймовірні випадки 
виникнення загрози порушення принципу незалежності суддів та вчасне вжиття 
заходів відносно їх нейтралізації; 

5) процедура відрядження судді законодавчо деталізована, та в повній мірі 
в нормативних актах окреслено суб’єктний склад здійснювальної діяльності та 
їх компетенція.  

Отже, адміністративну процедуру адміністративної діяльності публічної 
адміністрації щодо забезпечення судової влади можна визначити як 
послідовність здійснення індивідуальних, конкретних управлінських, 
організаційних та технічних адміністративних дій суб’єктами публічного 
адміністрування у сфері забезпечення судової влади всіма необхідними 
ресурсами для її належного функціонування, які регламентовані 
адміністративними нормами, що визначають порядок їх здійснення з метою 
врегулювання суспільних зв’язків в цій сфері. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СТОРОНИ  

ЗАХИСТУ І ПОТЕРПІЛОГО НА ПЕРЕВІРКУ ДОСТОВІРНОСТІ 
ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА 

 
Право на справедливий суд   закріплено у ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, рівність усіх учасників судового процесу 
перед законом і судом – у ст. 129 Конституції України, змагальність сторін та 
свобода в поданні ними суду своїх доказів (в т.ч. – висновків експерта) – у ст. 
129 Конституції України та у ст. 22 КПК України. Однак, на сьогодні сторона 
захисту і потерпілий не мають достатніх прав щодо самостійного залучення 
експерта, перевірки достовірності висновку офіційно призначеного експерта та 
його оскарження.  

Оцінку висновку експерта як джерела доказів здійснюють слідчий, 
прокурор, слідчий суддя та суд за критеріями належності, допустимості і 
достовірності. За першими двома критеріями оцінка висновків зазвичай є 
зрозумілою, а оцінка достовірності висновку експерта в окремих випадках 
викликає певні складнощі. Це підтверджують результати анкетування 240 осіб 
(150 слідчих, 16 прокурорів, 15 оперативних співробітників, 11 суддів та  28 
адвокатів). Зокрема, 75% респондентів не в змозі без допомоги  обізнаних осіб 
оцінити достовірність висновку експерта. Таку думку висловили 65% слідчих,  
64% прокурорів, 87% оперативних співробітників, 73% суддів і 86% адвокатів. 
78% анкетованих вважають за потрібне законодавчо закріпити залучення 
обізнаних осіб (спеціалістів, незалежних експертів, фахівців у певній галузі, 
рецензентів) для допомоги в оцінці достовірності висновку експерта. Низка 
вітчизняних та закордонних вчених-криміналістів стверджує, що слідчий і суд не 
в змозі самостійно оцінити ні наукову обґрунтованість висновків експерта, ні 
правильність вибору і застосування методів дослідження, ні відповідність 
методу сучасним досягненням даної галузі наукового знання тому, що для такої 
оцінки вони повинні володіти такими ж спеціальними знаннями, як й експерт. [1, 
С. 369], [2, С. 318], [3, С. 583], [4, С. 989]. 

Згідно з Правилом 702 Федеральних правил доказування в США суд під 
час оцінки доказів (в т. ч. – висновків експерта) залучає незалежних осіб, які 
мають спеціальні знання, навички, досвід, відповідну освіту. [5] Одним із 
допоміжних методів оцінки висновку експерта згідно зі стандартом Дауберта є 
його рецензування іншою обізнаною особою з метою перевірки правильності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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застосування експертом певних методологічних підходів, а не для оцінки 
рецензентом його висновків. [6, с. 39]. 

Група радників президента США з питань науки і технологій у своєму звіті 
зазначає про наявність численних експертних помилок при дослідженні різних 
об'єктів. [7, С. 3]. Більшість помилок виникають при порівняльному дослідженні 
об'єктів експертизи і носять оціночний суб'єктивний характер. [7, С. 5].  Таке 
застереження має вкрай важливе значення тому, що висновки експерта 
формуються на основі  його оціночних суджень, які можуть містити помилки і 
стати однією з причин несправедливого судового рішення. [8, С. 36]. 

Суди Нідерландів, спираючись на рішення Європейського суду з прав 
людини, надають можливість обвинуваченому оскаржити висновки офіційно 
призначеного експерта за допомогою усних або письмових зауважень іншої 
незалежної обізнаної особи. [9]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 245 Кримінального процесуального кодексу 
Німеччини суд зобов'язаний за клопотанням підсудного або прокурора залучити 
незалежну обізнану особу для аналізу доказів (в т. ч. – висновку офіційно 
залученого експерта). [10]. 

В Італії кожна зі сторін має право залучати своїх технічних помічників для 
незалежного рецензування експертних висновків (ст. 225 КПК Італії). [11]. 

В Україні представники державних експертних установ негативно 
ставляться до незалежного рецензування їх висновків. [12, С. 2598]. На сьогодні 
метою рецензування висновків є лише вдосконалення професійної майстерності 
експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх майбутніх висновків, а не 
допомога в оцінці висновку експерта як доказу на запит органів правопорядку. 
[13]. Через те, що державні експертні установи не зобов’язані повідомляти 
особам, які призначили рецензовані експертизи, про негативні результати їх 
рецензування, існує вірогідність того, що основою вироків і рішень суду можуть 
слугувати помилкові висновки експерта.  

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово зазначав у своїх 
рішеннях про випадки порушення принципу рівності сторін при оскарженні 
стороною захисту висновків державних експертів. Наприклад, у рішенні ЄСПЛ 
«Khodorkovskiy і Lebedev проти Росії» від 25.7.2013 зазначено, що відхилення 
судом рецензій на висновки експерта, є порушенням ст. 6 Конвенції (Право на 
справедливий суд), а відмова у розгляді в суді рецензії на висновки експертів 
порушує рівновагу між сторонами захисту і обвинувачення у питанні збору й 
надання експертних доказів і знехтує принципом рівності сторін. [14]. 

Останнім часом суди України почали визнавати важливість і правомірність 
незалежного рецензування висновків експерта. Так, у Постанові Верховного 
суду України від 14.01.2021 р. по справі № 922/2216/18 наголошено на тому, що 
«невзяття до уваги» судами рецензії як доказу порушує принцип змагальності 
сторін, а «рецензія по своїй суті не є повторною чи додатковою експертизою, у 
ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, 
методи і повноту дослідження, логіку висновку». [15]. У Вироку 
Святошинського районного суду м. Києва від 15 січня 2018 р. за справою № 
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759/846/17 зазначено, що за результатами аналізу незалежної рецензії на 
висновок експерта як письмового доказу суд визнав висновок судово-
економічної № 64/9/2016 необґрунтованим, необ’єктивним та таким, що не 
відповідає законодавству України. [16]. 

Тобто, в Україні поступово запроваджується незалежне рецензування 
висновків експерта як допоміжний (роз'яснювальний) засіб їх оцінки як джерел 
доказів. Тим більше, в Указі Президента України №837/2019 від 08.11.2019 як 
невідкладні заходи з проведення реформ зазначено запровадження рецензування 
висновку судового експерта  та упровадження механізму оцінювання якості 
наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer 
review»). 

Для отримання допомоги під час перевірки об’єктивності та достовірності 
висновку експерта сторона захисту і потерпілий повинні мати законне право 
звертатися за допомогою до відповідного фахівця. Отримана за результатами 
такої допомоги рецензія на висновок офіційно залученого експерта не може 
слугувати джерелом доказів, але у разі виявлення у висновку експерта недоліків 
і помилок, які вплинули на формулювання висновків, вона має розглядатися 
слідчим (судом) і слугувати підґрунтям для призначення повторної або 
додаткової експертизи. Це дозволило б зменшити кількість слідчих (судових) 
помилок та сприяло б реалізації принципу змагальності сторін та свободи в 
поданні суду доказів стороною захисту і потерпілим. 
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ. 
ПРОБЛЕМАТИКА ВВЕДЕННЯ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ. 

 
Судова практика (судовий прецедент) в Україні розвиває та деталізує 

положення законодавчих актів, тлумачить суперечливий чи неясний зміст 
правових норм, надає закону переконливого характеру та сприяє виробленню 
єдиного підходу до застосування законодавства. 

Юрист, який активно бере участь в судах, повинен добре уявляти, який 
результат може мати судовий процес при застосуванні тих чи інших нормативно-
правових документів і, як норми права застосовуються суддями. До розуміння і 
правильного застосування тенденцій в судовій практиці приходять двома 
шляхами: методом вивчення та аналізу вже існуючої практики і рішень, або 
методом власних проб і помилок.  

Питання судового прецеденту є актуальним в наш час, адже законодавство 
часто недостатньо ефективно регулює суспільні відносини. Розглядаючи 
прецедент як джерело українського права, слід виділити два аспекти  цієї 
проблеми: по-перше прецедент розглядається як безпосереднє джерело права, 
тобто належним чином оформлене положення, на яке можна посилатися при 
прийнятті юридичних рішень;  по-друге розглядається вплив прецеденту на 
процеси правотворчості та правозастосування, а також на формування 
юридичної практики в цілому.  

Судовий прецедент має позитивні й негативні аспекти:  
До позитивних аспектів встановлення судового прецеденту належать:  
1. Система прецедентного права робить прозорою і передбачуваною як 

судову систему, так і діяльність правоохоронних органів, оскільки будь-який 
орган чи посадова особа не зможуть за аналогічних обставин відступити від 
правила, закріпленого в цьому рішенні.  

2. Завдяки судовому прецеденту втрачає сенс чинити тиск на суд чи будь-
яку посадову особу, зменшується кількість скарг і знижується рівень корупції, 
оскільки ніхто не зможе діяти в аналогічній справі інакше, як у попередній.  

3. Система прецедентного права, у разі її запровадження, зобов’язуватиме 
суддів усіх рівнів постійно підвищувати свій професійний рівень, адже кожна 
зміна або скасування судового рішення автоматично порушує питання про 
причини допущених помилок і як наслідок — тягне дисциплінарну 
відповідальність.  
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4. Лише стабільна система правосуддя (через створення прецедентного 
права, а не спеціалізація судів, замість суддів) допоможе визначити напрями 
підвищення кваліфікації суддів, започаткувати об’єктивний механізм 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності й реально знизити корупцію 
не тільки в судах, а й в усіх правоохоронних органах завдяки стабільності та 
обов’язковості судових рішень. 

5. Прецедент для української правової системи може стати ефективним 
засобом, який регулюватиме нові суспільні відносини, до яких не встигає 
пристосуватись правова система та усунути недосконалість, суперечливість та 
неясність законодавства.  

6. Вирішити актуальну проблему єдності правозастосовної практики в 
Україні, що спричиняє звернення громадян до Європейського суду з прав 
людини та підриває авторитет національного правосуддя. Саме законодавче 
закріплення обов’язку нижчестоящих судів дотримуватись рішень вищих 
судових інстанцій може вирішити проблему неоднакового застосування судами 
правових норм.   

7. Судовий прецедент відкриває шлях до обов’язкового застосування 
результатів творчої, а не механічної діяльності суддів у процесі здійснення 
правосуддя. Особливо це стосується сфери конституційного судочинства, адже 
саме завдяки прецедентному праву мотивація Конституційного Суду на 
ціннісних та моральних засадах стає загальнообов’язковою, що дає змогу 
універсалізувати конституційні цінності в межах правової системи. Отже, 
прецедент є необхідним для національної правової системи, адже він 
спрямований на забезпечення динамічності та покращення ефективності, 
деталізацію нормативно-правового регулювання захисту прав та інтересів 
людини судом.    

До негативних аспектів офіційного затвердження в правових нормах 
судового прецеденту входять:  

1. До кожної справи у судді повинен бути індивідуальний та об’єктивний 
підхід, деталізований аналіз усіх обставин справи, а наявність судового 
прецеденту стимулюватиме «спрощений» підхід до аналогічних справ, тому це 
дає підстави говорити про несправедливість судового рішення, яке може винести 
суд. Тобто, це створює проблему неефективності судового захисту прав та 
інтересів осіб.   

2. Судовий прецедент також може стати стимулом для збільшення відсотка 
неправосудних рішень та розширенням свободи судового розсуду в Україні, так 
як в першу чергу до цього кроку ще не готова судова система. Численні недоліки, 
такі як недосконалість та подекуди абсурдність судової системи, відсутність 
об’єктивного відбору кандидатів на посаду судді, низький рівень професійної 
підготовки суддів, повна безвідповідальність та свавілля, корумпованість суддів, 
за політизованість вищих судових інстанцій яскраво демонструють небезпеку, 
яку може принести судовий прецедент у його класичному варіанті. 

3. Через судовий прецедент виникає неможливість забезпечення 
системності. Так, наприклад до ускладнення розуміння права та спричиняє 
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проблему в процесі його застосування: перетворює право на сукупність 
казуальних судових рішень, нечітких нормативних положень. Прецедентне 
право зумовлює розбіжності між різними джерелами права, а також між самими 
прецедентами.   

4. До цього ж негативний вплив на розвиток судового прецеденту має і 
передбачені Законом України "Про судоустрій України" повноваження 
апеляційних судів, президії апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду та 
заступників голів і президії, суддів ВСУ, голів судових палат ВСУ надавати 
судам нижчого рівня "методичну допомогу" у застосуванні законодавства. Це 
призводить не тільки до відволікання суддів вищих інстанцій від здійснення 
правосуддя, а й до видачі судам нижчих інстанцій з боку судів вищих інстанцій 
адміністративних по суті приписів щодо застосування законодавства, що 
суперечить ст. 126 Конституції України "Вплив на суддів у будь-який спосіб 
забороняється" та заважає формуванню прецеденту усталеною судовою 
практикою. 

 З цього можу зробити висновок, що є багато чинників загального 
характеру, що стримують розвиток судового прецеденту в праві України. До них 
належать: корупція суддів (яка заважає становленню усталеної судової практики 
через розмивання її свідомо неправомірними рішеннями), недостатній рівень 
кваліфікації суддів, вади системи підбору суддів, недотримання принципу 
незалежності суддів (зокрема, через наявність значного адміністративного 
ресурсу у голів судів), відсутність ефективного механізму притягнення суддів до 
відповідальності за прийняття свідомо неправомірних рішень тощо. Важко буде 
використовувати судовий прецедент як джерело права, оскільки юристи звикли 
здебільшого тлумачити норми права на свою користь, а не шукати та 
застосовувати потрібний прецедент. Слід зауважити, що в світі відбувається 
своєрідний обмін: країни англо-американської системи застосовують в судовій 
практиці  законодавство ЄС, а країни романо-германської системи дедалі частіше 
застосовують прецедент. Тому, враховуючи європейську спрямованість України, 
заяви та дискусії з приводу введення судового прецеденту вже не викликають 
подиву. Отже, ідея запровадження права судового прецеденту в Україні має 
право на розгляд компетентними органами.   

Якщо розглядати захист конституційних прав та свобод людини 
правоохоронними органами, то для початку потрібно визначити, що людські 
права становлять основу для діяльності правоохоронних органів, для 
неупередженого та професійного дотримання та захисту громадян.   
Правоохоронці відіграють надзвичайно важливу роль у захисті прав людини 
через те, що вони щодня мають справу з населенням, особливо з громадянами, 
яких підозрюють у скоєнні злочину та жертвами злочинів.  

Можемо стверджувати, що людина має самостійно обирати спосіб захисту 
своїх прав. Кожен громадянин має бути впевненим в тому, що держава з своєї 
сторони гарантує рівність та справедливість для всіх. Якщо ці умови не будуть 
втілені в життя, країна не зможе стати справді демократичною. Важливо щоб 
норми і принципи, записані у законодавстві діяли, а не просто носили 
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декларативний характер. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД 

ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ 
 

На сьогоднішній день в Україні і в світі в цілому, склалася несприятлива 
ситуація, яка вплинула на економіку, політику, медицину і всі галузі суспільства. 
Судочинство не є виключенням. Проте, судова влада не може припинити свою 
діяльність навіть в умовах карантину. Тому, виходячи з цього, Верховна Рада 
України внесла зміни до деяких законодавчих актів України, в тому числі до 
Цивільного процесуального кодексу України, а саме запровадила можливість 
брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами 
приміщення суду.        

Відповідно до Наказу Державної судової адміністрації «Про затвердження 
порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового 
засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі 
сторін поза межами приміщення суду» від 23 квітня 2020 р. № 196 
відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії 
двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю 
обміну аудіо та відеоінформацією в реальному масштабі часу [1]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
ст. 212 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) 
доповнили новою частиною четвертою «під час дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням 
власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється 
із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у 
порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією 
України» [2]. Таким чином Законом закріпили можливість учасників справи 
брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. 

В Україні існує можливість участі в судовому засіданні в режимі 
відеоконференції вже декілька років поспіль. Але, незважаючи на особливу 
важливість проведення судового засідання у такий спосіб зараз, існує чи мало 
перешкод. Найпершою проблемою є незадоволення судом заяви про участь у 
судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду 
або ж неподання таких заяв учасниками. Звичайно, враховуючи тенденцію 
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поширення вірусу, всі особи захищають себе, дотримуючись карантинних 
заходів, але все одно більшість звикли до традиційного розгляду судового 
засідання в приміщенні суду.    

Наступною проблемою з якою можуть стикнутися особи це ідентифікація 
завдяки електронного цифрового підпису. Труднощі можуть виникнути через те, 
що не кожний учасник має електронний цифровий підпис, а отримати його 
важко, адже акредитовані центри сертифікації ключів з 18.03.2020 р. 
призупинили надання послуг з формування та видачі кваліфікованих 
сертифікатів відкритих ключів.  Згідно всіх процесуальних норм, суд повинен 
встановити осіб, які з’явилися у судове засідання. Як правило, особу 
встановлюють за оригіналом документа,  який пред’являється суду. У разі, якщо 
учасник не має електронного підпису (або Система не дозволяє реєстрацію з 
використанням електронного підпису), то він повинен попередньо 
зареєструватись в Системі з використанням логіну та паролю чи за допомогою 
інших передбачених обраною Системою засобів реєстрації. При цьому, в своїй 
заяві про участь у судовому засіданні учасник справи повинен вказати про 
наявність або відсутність у нього електронного підпису [1]. 

З положення ч.4 ст.212 ЦПК України впливає, що якщо особа не має такого 
підпису, може підтвердити у порядку, визначеному Законом України "Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або 
Державною судовою адміністрацією України. Проте, порядок підтвердження 
особи учасника справи Державною судовою адміністрацією поки не визначений. 
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЕСІТС) не функціонує, 
а Положення про ЕСІТС, на яке робиться посилання в процесуальних кодексах, 
поки не прийнято [4]. 

Дуже важливим кроком для участі у відеоконференції є перевірка 
налаштування обладнання. Для цього варто перевірити власні технічні засоби на 
відповідність технічним вимогам, визначеним для роботи з обраною для 
проведення Системою відеоконференцзв'язку. Технічні вимоги для доступу до 
Системи відеоконференцзв'язку передбачені в Додатку 1 до Порядку роботи з 
технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання у 
адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін 
поза межами приміщення суду [2, с. 9]. Таким чином, якщо в учасників справи 
технічні засоби не відповідають вимогам, можуть виникнути проблеми із 
проведенням судового засідання. Належна якість зображення та звуку, а також 
інформаційна безпека є запорукою ефективного проведення розгляду справи в 
режимі відеокнференції. 

Особа в разі проведення відеоконференції не може відповідним чином 
подати докази до суду та брати участь в дослідженні доказів, користуватися 
багатьма іншими процесуальними правами. Тому виникає питання з порядком 
подання доказів, письмових пояснень, клопотань та відводів. 

Винесення рішення і процес розгляду справи повинні базуватися на 
загальних принципах. Одним із основних є принцип конфіденційності, який 
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полягає в нерозголошені отриманої інформації. Проте виникає сумнів, щодо 
забезпечення принципу та витоку інформації в системі easycon.com.ua або ж на 
інших платформах, таких як  zoom.us. Адже обов’язок зберігати конфіденційну 
інформацію про фізичну особу (персональні дані) та юридичну особу (за 
виключенням тієї інформації, що підлягає розголошенню) є основою 
конфідеційності. 

Незважаючи на складність і проблеми під час використання 
відеоконференцзв'язку, існують позитивні наслідки цієї системи. Так, в 
американській судовій системі відеоконференцзв'язок отримав назву 
«телеправосудя» (telejustice). Введення цієї системи приносить багато вигоди для 
судової системи, в першу чергу - зниження витрат і прискорення судового 
процесу в цілому. Результати дослідження ефективності запровадження 
телеправосудя в США, яке провів благодійний фонд П'ю, показали, що справи, 
які зазвичай розглядалися 120 днів, тепер слухаються не більше 10 днів. Все 
завдяки відсутності необхідності в особистій явці в залі судового засідання [3].  

Отже, враховуючи вище зазначене, можна дійти висновку, що так як 
оперативність є одним серед основних критеріїв проведення судочинства, то 
використання при проведенні судових засідань систем відеоконференцзв’язку 
може активно сприяти цьому. Виходячи з досвіду американської судової системи 
використання режиму відеоконференцзв'язку є ефективним впровадження, адже 
спостерігається зниження витрати і прискорення судового процесу. Однак, на 
сьогоднішній день використання такої системи в Україні супроводжується 
виникненням ряду проблем, а саме: 1) не задоволення клопотання судом про 
розгляд справи в режимі відеоконференції; 2) ідентифікація особи в системі 
електронним цифровим підписом; 3) невідповідність наявних технічних засобів 
в учасників з технічними вимогами для доступу до Системи 
відеоконференцзв'язку; 4) порядок подання доказів, письмових пояснень, 
клопотань та відводів; 5) забезпечення принципу конфіденційності та витоку 
інформації в Системі відеоконференцзв'язку. 
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ПОРЯДОК  ВЗАЄМОДІЇ  ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  ТА  МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  ПРИ  НАДАННІ  ДОМЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ  
ПОТЕРПІЛИМ  ОСОБАМ  ВНАСЛІДОК  ЗНУЩАННЯ  НАД  НИМИ  

ТА/АБО  НЕДБАЛОГО  СТАВЛЕННЯ  ДО  НИХ 
 

Актуальність проблеми. Одними з основних завдань Національної поліції 
України (стаття 2. Завдання поліції) є надання поліцейських послуг у сферах 
охорони прав і свобод людини, а також надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1]. Поліцейський 
зобов’язаний (стаття 18. Основні обов’язки поліцейського) поважати і не 
порушувати прав і свобод людини; надавати невідкладну, зокрема домедичну і 
медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, 
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або 
стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я [1]. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» у 
статті 6 «Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству» визначає серед інших органів та установ, на які 
покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, уповноважені підрозділи органів Національної поліції 
України та органи охорони здоров’я, установи і заклади охорони здоров’я [2]. 
Таким чином, зазначені органи та їх територіальні підрозділи здійснюють 
належний соціально-правовий захист осіб, котрі зазнають різного роду 
насильницьких дій.  

Враховуючи вищезазначене, можемо зробити висновок про те, що на 
особливу увагу заслуговують ефективні дії поліцейських на місці події 
домашнього насильства, а також їх (правоохоронців – уточнено нами) 
конструктивна взаємодія з працівниками бригад екстреної медичної допомоги.  

Результати дослідження. Знущання, недбале ставлення до потерпілого 
(далі – постраждалої особи) нами розуміється як будь-яка дія або бездіяльність 
особи-кривдника, яка здійснює догляд за постраждалою особою, або осіб, які 
мають владу над цією особою, що призводить до шкоди, потенційної шкоди або 
загрози шкоди. На особливу увагу заслуговує недбале ставлення до дітей чи 
знущання над дитиною, під котрим (недбалим ставленням до дитини – уточнено 
нами) вважається будь-яка дія або ланцюг подій (бездіяльність) рідних чи осіб, 
які здійснюють виховання або догляд.  

Акт вчинення жорстокого поводження з дітьми – це фізичне, сексуальне 
або емоційне знущання над дитиною або дітьми. Нехтування правами людини 
(знущання над нею) включає, але не обмежується, незадоволенням потреб 
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дитини (наприклад, фізичних, емоційних, медичних (стоматологічних) та 
освітніх) та неналежний нагляд (наприклад, недостатній нагляд за 
життєдіяльністю особи або дотримання заходів безпеки стосовно неї, відсутність 
відповідного використання дитячих крісел в автомобілі, крісла колісного та 
вплив насильницьких чи небезпечних середовищ тощо) [3]. 

Окремим аспектом знущання на людиною є торгівля людьми – викрадення 
або примусове залучення до роботи в сфері послуг з подальшим вивезенням за 
кордон. Ознаки торгівлі людьми можуть включати, але не обмежуватись ними: 
1) пацієнти з брендингом/татуюваннями та зовнішніми орієнтирами місця їх 
проживання (наявність навісних замків та/або відсутність дверних ручок, які 
видалені на міжкімнатних дверях; вікна, які забиті захисними пристосуваннями, 
тощо). 

Метою та заходами з надання допомоги у випадках знущання над такими 
особами є наступні: 1) виявлення будь-яких ознак знущання або недбалого 
ставлення до людини, дій чи бездіяльності особи-кривдника, яка здійснює 
догляд, або особи, яка має владу над людиною, що призводить до шкоди 
моральному або фізичному здоров’ю потерпілої особи, потенційної шкоди або 
загрози шкоди постраждалої особи з боку опікуна; 2) використання оптимальних 
методів забезпечення безпеки фахівців поліції та системи екстреної медичної 
допомоги (далі – ЕМД), а також пересічних громадян на місці події; 3) 
збереження потерпілої особи від миттєвих загроз; 4) огляд будь-яких наявних 
травм, які було отримано внаслідок гострих (раптових) або тривалих подій; 5) 
спроба зберегти докази, коли це можливо; проте, головне занепокоєння повинно 
полягати у наданні потерпілій особі відповідної екстреної медичної допомоги. 

Потерпіла особа може характеризуватися: 1) ознаками знущання чи 
недбалого ставлення, котрі можуть відрізнятися в залежності від віку людини та 
методу впливу на неї; 2) не всі методи знущання або недбалого ставлення мають 
фізичний характер.  

До основних заходів з надання допомоги потерпілій особі у цій ситуації є 
наступні: 1) провідна роль поліцейських та фахівців ЕМД у документуванні 
підозри особи-кривдника; 2) оцінка потенційно серйозної травми; 3) сповіщення 
відповідних органів при підозрі на знущання або недбале ставлення до людини 
(дитини); 4) початок процесу захисту потерпілого; 5) не розслідувати і не 
втручатися поза меж вищевказаних кроків; 6) створення пріоритетних умов для 
подальших дій працівників спеціальних підрозділів правоохоронних органів. 

Чітких критеріїв включення/виключення правоохоронців та працівників 
ЕМД в цій ситуації не існує. Скоріш за все необхідно шукати підказки, що 
відповідають різним типам знущань/жорстокого поводження:  

1) потенційні докази знущання/недбалого ставлення зі сторони опікунів 
або навколишнього середовища: а) апатичне ставлення особи, яка здійснює 
догляд, щодо стану потерпілої особи; б) надмірна реакція особи, яка здійснює 
догляд, на запитання стосовно цієї ситуації; в) невідповідності у показаннях 
особи, яка здійснює догляд, або свідків щодо самої події; г) інформація, надана 
особами, які здійснюють догляд, та/або свідками не співвідноситься з характером 
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травм; ґ) травми, що не співвідносяться з віком або фізичними можливостями 
(наприклад, немовлята з травмами, які притаманні більш дорослим дітям; 
пацієнти похилого віку з обмеженою рухливістю з механізмами травм, 
несумісними з їхніми руховими можливостями); д) особа, яка здійснює догляд, 
не дає можливості дорослій людині висловитись індивідуально – особливої уваги 
потребують пацієнти, які самостійно не можуть комунікувати через дитячий вік 
або мовний та/або культурний бар’єри; е) неадекватні заходи захисту або місце 
проживання пацієнта /або ознаки заходів захисту, які обмежують волю пацієнта; 

2) потенційні докази знущання/жорстокого ставлення можна дізнатися від 
потерпілої особи чи візуально виявити: а) множинні синці з різною стадією 
загоєння; б) нетипова для віку поведінка (наприклад, дорослі люди сповнені 
страху або їх поведінка має характер підкорення; вульгарна поведінка у дітей 
тощо); в) сліди опіків, синців або шрамів, що вказують на застосування 
специфічних знарядь; г) ознаки недбалого медичного ставлення до травм або 
інфекцій; ґ) непояснені травми сечостатевої системи або часті інфекційні 
захворювання цієї системи; д) докази недоїдання та/або серйозні стоматологічні 
проблеми; 

3) варто мати високу підозру щодо знущань над дітьми з нез’ясованими 
подіями [3].  

Оцінка правоохоронцями та/або медичними працівниками у ситуації на 
місці події передбачає наступні дії:  

1) проведення первинного огляду потерпілої особи та визначення будь-
яких загроз для її життя;  

2) детальне документування результатів вторинного огляду для того, щоб 
виявити потенційні ознаки знущання/недбалого ставлення до потерпілої особи: 
а) неможливість самостійно висловлюватись внаслідок вікових обмежень, 
мовних та/або культурних бар’єрів; б) множинні синці з різною стадією загоєння; 
в) нетипова для віку поведінка (наприклад, дорослі люди сповнені страху або їх 
поведінка має характер підкорення; вульгарна поведінка у дітей тощо); г) сліди 
опіків, синців або шрамів, що вказують на застосування специфічних знарядь; ґ) 
ознаки медичного недбалого ставлення до травм або інфекцій; д) непояснені 
травми сечостатевої системи або часті інфекційні захворювання цієї системи; е) 
докази недоїдання та/або серйозні стоматологічні проблеми; 

3) оцінити фізичні травми та уникати детального розслідування причин 
недбалого ставлення або знущання, проте доцільно задокументувати будь-які 
твердження, які спонтанно може надати потерпіла особа. Доцільно уникати 
ставити прямі запитання дітям [3]. 

При оперативному втручанні та наданні домедичної допомоги 
правоохоронцям доцільно звертати увагу на такі аспекти, як: 1) оцінка 
наявності загроз для життя; 2) переміщення потерпілої особи у безпечне місце 
навіть за відсутності медичних показань для госпіталізації; 3) негайно 
повідомити про підозру наявності знущання/недбалого ставлення в інші 
структурні підрозділи правоохоронних органів (згідно з законом): а) особа, яка 
здійснює догляд, перешкоджає транспортуванню чи огляду пацієнта; б) особа, 
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яка здійснює догляд, відмовляється від надання допомоги пацієнту; 

4) якщо поліцейський та/або медичні працівники транспортують потерпілу 
особу, то варто надати інформацію про підозри в приймальне відділення лікарні 
та/або інші територіальні підрозділи правоохоронних органів згідно 
відповідного закону. 

У такій ситуації важливе місце займає безпека потерпілої особи: 1) за 
відсутності невідкладних медичних проблем наступним пріоритетом є 
забезпечення безпеки потерпілого та його переміщення до безпечного 
середовища; 2) не протистояти підозрюваним у знущанні/недбалому ставленні 
особам-кривдникам. Це може створити небезпечну ситуацію як для 
поліцейського, так і для фахівців EMД та самої потерпілої особи. 

Кожен працівник поліції чи фахівець бригади ЕМД має ґрунтовно знати 
вимоги законодавчих актів, які зобов’язують повідомити про такі злочини як 
недбале ставлення або знущання над людиною. Важливо знати ці вітчизняні 
закони і розуміти чіткі межі розповсюдження інформації – кому та в якій мірі ця 
інформація може бути надана. 

Докази недбалого ставлення або знущання над людиною можуть 
варіюватись в залежності від вікової групи та характеру знущань. Поліцейським 
варто пам’ятати, що не будь-яке знущання або недбале ставлення наносить 
фізичну шкоду особі. Важливо зрозуміти, що завданням поліцейського та 
працівників підрозділів ЕМД є документування підозри, оцінка наявності 
потенційної загрози для життя потерпілої особи, передача інформації про 
підозру до відповідних підрозділів правоохоронних органів, а також подбати про 
забезпечення безпеки потерпілої особи. Працівники бригади ЕМД не повинні 
самостійно проводити розслідування причин знущань, а також втручатися у 
вирішення цієї проблеми – ці дії чітко законодавством відведені до компетенції 
працівників правоохоронних органів. 

На наш погляд, поліцейським важливо мати високий рівень підозри за 
наявності явних ознак загроз життю дітей з короткочасним безпричинним 
погіршенням стану (далі – КБПС). Серед досить серйозних причин КБПС є поява 
ознак загроз життю внаслідок знущання над дитиною (є основною причиною в 
11% випадків) [3]. Один з ретроспективних оглядів досліджень відзначив, що 
виклик до ЕМД внаслідок явних ознак загроз життю (КБПС) був пов’язаний з 
більш, ніж 5-кратною ймовірністю наявності насильницької травми голови, 
діагностованої як причина КБПС, чітко підтверджуючи, що працівники ЕМД 
повинні мати високий рівень підозри під час подібних викликів. 

Знущання та жорстоке поводження можуть статися з потерпілими різного 
віку. Потерпілі можуть не бажати або не можуть розкрити знущання або 
жорстоке ставлення стосовно себе, тому відповідальність лягає на поліцейських 
чи персонал EMД, які повинні критично оцінити ситуацію домашнього насилля 
чи рабства, належним чином документувати та вжити відповідних заходів для 
забезпечення безпечного місця для потерпілої особи [4, с. 60-61]. 

Доцільно документувати висновки, описуючи те, що бачать поліцейські чи 
працівники бригади ЕМД, і не приписувати можливі причини (наприклад, «0,5-
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дюймовий круглий опік на спині» на відміну від «опіку від сигарети»). 

Громадяни (свідки події домашнього насильства), працівники поліції чи 
бригади ЕМД повинні знати про свій обов’язок щодо повідомлення за 
належністю у своїй галузі, особливо стосовно дорослих (домашнє насильство, 
жорстоке поводження з людьми похилого віку) [1; 2]. 

Ретельне документування будь-яких заяв потерпілої особи та будь-яких 
фізичних висновків щодо неї або її оточення є критичними у випадках знущання 
або недбалого поводження.  

Висновки. За результатами аналізу нормативно-правових актів та 
спеціальної літератури з піднятої проблеми можемо зробити наступні 
узагальнення.  

1. Поліцейські під час несення служби повинні особливо уважно ставитися 
до такого латентного виду правопорушення прав та свобод громадян як домашнє 
насильство. 

2. На місці події правоохоронці повинні пильно обстежувати не тільки 
територію проживання потерпілої особи, проводити опитування свідків (сусідів, 
очевидців тощо), а й її (особи) стан здоров’я, зовнішній вигляд, враховувати 
поведінку особи-кривдника.  

3. Оперативні заходи з надання допомоги, в тому числі й у взаємодії з 
фахівцями ЕМД, необхідно проводити з урахуванням принципів безпеки як для 
правоохоронців та медиків, так і самої потерпілої особи.  

4. Результати щодо притягнення кривдника до відповідальності залежать 
від якості документування правоохоронцями умов проживання потерпілої особи, 
стану її здоров’я, ставлення кривдника до неї, а також інформація очевидців події 
(попередніх подій).  
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВИ 
СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

 
Українська мова є мовою офіційного спілкування посадових і службових 

осіб при виконанні ними службових обов’язків, у роботі й у діловодстві органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, у судовому провадженні. 
Тому проблематика застосування державної мови у вітчизняному судочинстві є 
досить важливим. На нашу думку, державна мова виступає не лише як засіб 
комунікації між громадянами, але й як символ державності та незалежності 
нашої держави. Тому конституційно-правове регулювання державної мови в 
судочинстві є важливим фактором державотворчих процесів та реформування 
судової системи вцілому.  

В розвиток конституційних положень про статус української мови як 
державної, встановлено одну з засад державної мовної політики в основних 
сферах суспільного життя - обов’язкове застосування державної мови в сфері 
державної влади, включаючи органи судової влади.  

Відповідно до ст. 10 Конституції України, державною мовою в Україні є 
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В 
Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших 
мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 
міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України та визначається законом [3]. Отже, з норми даної статті 
можна зробити висновок, що державна мова є обов’язковою для застосування і в 
судочинстві для суддів, але необов’язковою для обвинувачених або свідків. 

За правовою позицією Конституційного Суду України, під державною 
(офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус 
обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя. До 
такої сфери належить діяльність органів судової влади [12]. 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» статтею 14 закріплює, що у  судах України судочинство провадиться, 
а діловодство здійснюється державною мовою. У судовому процесі може 
застосовуватися інша мова, ніж державна [9]. 

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 22 березня 2008 
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року, судочинство здійснюється державною мовою, цією мовою також 
укладаються судові документи. Це жодним чином не обмежує права громадян, 
які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, оскільки ст. 10 
Конституції України гарантує їм право користуватися у судовому процесі 
російською, іншими мовами національних меншин України. Крім того 
Конституція України не допускає надання переваг громадянам за мовною 
ознакою [12]. Тобто, можемо зробити висновок, що у випадку, коли особа не 
володіє або не розуміє мову судочинства, її права в жодному разі не можуть бути 
обмежені. 

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» у ст.12 передбачає, що 
судочинство і діловодство в судах України проводяться державною мовою. Суди 
забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою. 
Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право 
громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою 
вони володіють [11]. 

Зауважимо, що поняття «рідної» мови не закріплено в нормативно-
правових актах, тому пропонуємо розглянути основні підходи до даного поняття 
серед вчених-філологів. 

По-перше, під «рідною» мовою розуміється мова своєї нації, мова предків, 
яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними 
надбаннями [1, с.121].  

По-друге, «рідна мова» - це мова, яку людина засвоює і застосовує з самого 
дитинства без спеціального навчання, перебуваючи у певному мовному 
середовищі. 

Тому вважаємо, що поняття «рідної» мови, можна охарактеризувати 
певною кількістю притаманних рис, серед яких можна виділити: мова певної 
нації, яка поєднує людину з її попередниками; з допомогою рідної мови людина 
може легко висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі; 
наявність певного мовного середовища. 

Аналізуючи галузеві нормативно-правові акти можна провести аналогію, 
що державна мова, виступає не лише як засіб комунікації та спосіб ведення 
діловодства, але як основний принцип судочинства. Відповідно до ст. 29 
Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження 
здійснюється державною мовою. Особа повідомляється про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою 
мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні 
кримінального правопорушення [4]. 

Кодекс адміністративного судочинства України ст. 15 закріплює принцип 
застосування державної мови. Відповідно до вказаної норми, судочинство і 
діловодство в адміністративних судах провадиться державною мовою. Суди 
використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право 
учасників судового процесу на використання ними в судовому процесі рідної 
мови або мови, якою вони володіють. Суди забезпечують рівність прав учасників 
судового процесу за мовною ознакою [2]. 

Принцип державної мови є досить важливим в судочинстві, оскільки мова 
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судочинства має суттєве значення для здійснення повноважень суду, реалізації 
основних принципів судочинства, процесуальних прав та обов’язків учасників 
судового засідання. Неправильне застосування правил про мову судочинства або 
порушення цих правил призводить до скасування судових рішень з підстав 
порушення права сторін на судовий захист. 

На думку П.А. Лупинської, незнання або слабке знання мови не дозволяє 
належним чином виконати свої процесуальні обов’язки навіть за допомогою 
перекладача. Безсумнівно, що не володіння або недостатнє володіння слідчим, 
прокурором або суддею мовою судочинства у справі не дозволить їм адекватно 
брати участь у кримінальному провадженні, ухвалювати законні й обґрунтовані 
рішення [6, с. 109]. 

Повертаючись до мови судочинства, варто також зазначити, що у кожній 
державі закон приділяє увагу мові судочинства, підтримуючи при цьому 
використання у судочинстві державної мови і закріплює гарантії захисту прав у 
суді тих осіб, які не володіють або недостатньо володіють мовою, котрою 
здійснюється судочинство [5, с.60].  

У випадку, якщо сторони недостатньо володіють мовою, якою 
здійснюється судочинство, вони мають право безкоштовно скористатися 
допомогою перекладача. Перекладач залучається з метою подолання мовних 
бар’єрів, вирішення основних завдань судочинства, перекладу процесуальних 
документів тощо. В судовій практиці зустрічалися випадки залучення 
перекладача з боку посадових осіб, які здійснюють провадження. Залучення 
перекладача можливе в тих випадках, коли є матеріали справи викладені в іншій 
мові, ніж мова провадження.  

Відповідно до п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права від 16 грудня 1966 року, кожен має право при розгляді будь якого 
пред’явленого йому кримінального обвинувачення бути терміново і докладно 
проінформованим мовою, яку він розуміє, про підставу пред’явленого йому 
обвинувачення; користуватися безоплатною допомогою перекладача, якщо він 
не розуміє мови, використовуваної в суді, тому що не говорить цією мовою [8].  

Так, В. Т. Маляренко запропонував визначити законом, за яких обставин 
особу можна вважати такою, що не розуміє мову судочинства. Це може бути 
нетривалий термін проживання на території України, відсутність інформації про 
навчання в українських навчальних закладах, наявність громадянства іншої 
держави тощо [7, с. 44]. 

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що державна мова є важливим 
принципом здійснення судочинства на території України. Принцип державної 
мови судочинства знайшов своє правове закріплення в Конституції України, 
законах України та галузевих нормативно-правових актах. Відповідно до 
чинного законодавства державної мовою на території України є українська мова. 
З цього випливає, що мовою судочинства є державна мова, тобто українська. 
Такий підхід цілком відповідає положенням міжнародних правових актів про те, 
що в кожній державі судочинство має здійснюватися державною мовою. У 
випадку, коли особа, як суб’єкт судового засідання не володіє державною мовою 
або ж не розуміє мову судочинства має право користуватися безоплатно 
послугами перекладача. Не менш важливий є той факт, що суди забезпечують 
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рівність процесуальних прав та обов’язків громадян у судовому процесі за 
мовною ознакою. Якщо говоримо про реалізацію права на використання мови, 
якою особа володіє (в тому числі й мови меншин), то воно забезпечується 
послугами перекладача у судовому процесі. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: 
ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ 

 
Презумпція невинуватості визнається однією з основоположних засад 

кримінального провадження в правовій державі. Водночас вона є важливим 
елементом права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного 
законодавства в силу статті 9 Конституції України – як міжнародний договір, 
згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України [5, с. 39]. 

Принцип презумпції невинуватості в кримінальному праві є гарантією 
забезпечення і захисту прав і свобод людини, що знаходить своє відображення у 
частині 2 статті 2 Кримінального кодексу України: «Особа вважається 
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду» [3]. 

Зміст принципу невинуватості закріплюється не тільки в кримінально- 
правових, а й в кримінально-процесуальних нормах (стаття 17 Кримінального 
процесуального кодексу України), що й дозволяє визначити даний принцип як 
міжгалузевий [4].  

Формула презумпції невинуватості – це об'єктивне правове положення, 
констатація і вимога закону, звернена до всіх державних і громадських 
формувань, службових осіб, громадян, до загальної суспільної думки: 
підозрюваний чи обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
вважається невинуватим допоки той, хто вважає його винним на суб'єктивному 
рівні – слідчий, прокурор, потерпілий (у випадках, коли обвинувачення набуло 
приватного характеру) не доведе у встановленому Кримінальним процесуальним 
кодексом порядку його вину перед судом належними, допустимими і 
достовірними доказами. Лише якщо суд погодиться з ними і на їх основі 
ухвалить обвинувальний вирок щодо обвинуваченого, цей вирок набере законної 
сили, тільки з цього часу обвинувачений вважається винним у вчиненні 
кримінального правопорушення. 

Визнання особи винною у вчиненні злочину це прерогатива суду, який 
відповідно до статті 124 Конституції України  є  носієм судової влади, що 
здійснює правосуддя в умовах законності, незалежності, гласності та 
змагальності [1]. 

 Вирок суду є єдиним процесуальним документом, що встановлює 
винуватість обвинуваченого (підсудного). Під обвинувальним вироком суду слід 
розуміти вирок, що набрав законної сили. Така необхідність обумовлює 
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наявність у чинному кримінальному процесуальному законодавстві процедур з 
перегляду судових рішень в апеляційному і касаційному порядку. 
Процесуальний порядок, що передує набранню вироком суду законної сили, є 
надійною гарантією справедливості правосуддя і визнання винуватими тільки 
осіб, що дійсно вчинили злочин. Дані статті закріплюють правові положення, що 
випливають із цієї формули і є гарантіями від безпідставної та необґрунтованої 
підозри та обвинувачення. До них, зокрема, відносять положення, відповідно до 
якого ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона 
обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. 

Разом з тим, звільнення обвинуваченого від обов'язку доказувати свою 
невинуватість не позбавляє його права брати участь у доказуванні в 
кримінальному провадженні. Він вправі збирати і подавати слідчому, прокурору, 
слідчому судді докази, давати показання, заявляти клопотання тощо. При цьому 
оскільки підозрюваний, обвинувачений зацікавлений у тому, щоб довести свою 
невинуватість, меншу винуватість чи взагалі уникнути покарання, закон не 
передбачає для нього відповідальності за дачу завідомо неправдивого показання 
(якщо таке показання не поєднане з обвинуваченням невинуватого у вчиненні 
злочину) і не розцінює цей факт як обставину, що обтяжує покарання.  Доводячи 
свою невинуватість чи меншу винуватість, підозрюваний, обвинувачений 
здійснює в такий спосіб своє право на захист. Тому доказування є його правом, 
але не є його юридичним обов'язком.  

Отже, принцип презумпції невинуватості є фундаментальною гарантією 
кримінального процесу, яка убезпечує особу від несправедливого покарання. Він 
діє на всіх стадіях кримінального процесу і сприяє повному, безсторонньому, 
об'єктивному дослідженню всіх обставин справи, що є життєво важливим для 
обґрунтованого і справедливого винесення судового рішення. А порушення 
даного принципу, веде до порушення законності і прав людини.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕЖИМУ В МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОГО 

ТРИМАННЯ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ 
ЗАТРИМАНИХ ОСІБ 

 
Ратифікувавши Європейську Конвенцію про захист прав людини та 

основних свобод, Україна взяла на себе зобов'язання простежити, щоб права 
людини були включені в національне законодавство та дотримувались. Однак, 
не зважаючи на позитивні зміни у системі гарантування прав та свобод людини, 
проблема їх забезпечення залишається ще досить гострою через надмірне 
застосування правоохоронними органами заходів процесуального примусу, 
пов’язаних із затриманням та поміщенням осіб до місць тимчасового тримання 
(далі - МТТ). Це стосується і діяльності Держприкордонслужби з організації 
тримання в своїх підрозділах порушників законодавства з прикордонних питань, 
що, в свою чергу, є одним з важливих напрямків адміністративної діяльності 
посадових осіб органів та підрозділів  охорони державного кордону України. 

Слід відмітити, що дотримання прав людини, а також порядку тримання 
осіб, що поміщені до МТТ Держприкордонслужби вимагає від адміністрації МТТ 
дотримання вимог Конституції України, положень міжнародних нормативно-
правових актів, процесуального законодавства тощо. 

Для виконання цих умов на адміністрацію МТТ покладено завдання 
організації режиму тримання. Водночас адміністрація зобов’язана виходити з 
того, що короткочасне затримання, хоча і є короткочасним обмеженням волі, але 
за своєю правовою природою, цілями і завданнями – це не є покаранням, а 
примусовий захід і що правове становище затриманих осіб відрізняється від 
правового становища осіб, засуджених за вчинення злочинів. 

Сприйняття терміна “режим” (франц. régime, від лат. regimen – управління, 
керівництво) є надзвичайно різноманітним. В адміністративно-правовому 
регулюванні за його допомогою існує можливість поєднання багатьох юридичних 
засобів та способів, і крім того, що є не менш важливим, визначення мети їхнього 
застосування. Саме тому, використання режимних правил отримує своє 
розповсюдження у всіх сферах державного управління, зокрема, в сфері охорони 
державного кордону та міграційній сфері.  

Так, Г. О. Пономаренко зазначає, “що охорона та захист державного кордону 
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пов’язані із функціонуванням відповідних адміністративно-правових режимів, а 
саме: 1) режиму державного кордону України; 2) прикордонного режиму; 3) 
режиму у пунктах пропуску через державний кордон” [1, с. 270–271]. Що цікаво 
цей автор також до заходів захисту державного кордону відносить тримання осіб, 
затриманих в адміністративному порядку, в спеціально обладнаних для цих цілей 
приміщеннях [1, с. 269]. 

Розповсюдження міграційних процесів призвело до використання в науковій 
літературі поняття “режим” для характеристики порядку перебування на території 
України іноземців та осіб без громадянства. Як зазначає Т. П. Мінка, для такої 
категорії осіб “встановлено національний і спеціальний (преференційний) 
режими, які створюють певну структуру адміністративно-правового режиму 
перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні [2, с. 83].   

На основі цих базових положень про міграційний режим Д. Б. Муратова 
відносить режим перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання до 
спеціальних адміністративно-правових режимів. Його метою вказаний автор 
визначає “забезпечення закріплених Конституцією України прав іноземних 
громадян і біженців на надання тимчасового притулку, права на свободу та 
особисту недоторканість, відновлення та зміцнення здоров’я, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав; створення 
сприятливих умов для перебування іноземців, осіб без громадянства та біженців у 
пунктах тимчасового утримання, а також підтримка пріоритетних напрямів 
міграційної сфери” [3, с. 79]. 

Розглядаючи особливості функціонування та встановлення режиму у МТТ 
Держприкордонслужби слід зазначити, що у широкому значенні, він охоплює всі 
аспекти функціонування подібних приміщень (будівель), а також правовий статус 
персоналу підрозділів тримання, затриманих та деяких інших осіб. Зважаючи на 
кількість норм, які можуть регламентувати зазначені положення, доцільно 
виділити їхні окремі групи: підстави та порядок поміщення і звільнення (вибуття) 
з МТТ затриманих осіб; порядок перебування в МТТ затриманих осіб; порядок 
пропуску та перебування в МТТ інших осіб (особовий склад державних, зокрема, 
правоохоронних органів; родичі затриманих; особи, які надають юридичну 
допомогу; представники дипломатичних (консульських) установ та правозахисних 
організацій); правовий статус затриманих осіб; правовий статус та організація 
діяльності персоналу підрозділів тримання; заходи безпеки в МТТ; просторово-
технічні параметри МТТ, що мають значення для підтримання режиму в ньому. 

У вузькому значенні режим тримання нелегальних мігрантів у МТТ 
пов’язаний із реалізацією норм, що стосуються порядку їх перебування в МТТ, 
пропуску та перебування в МТТ інших осіб, а також забезпечення дотримання 
особовим складом органів (підрозділів) охорони державного кордону прав і свобод 
затриманих осіб. 

Слід зазначити, що значна частина правил та конкретних приписів, що 
стосуються режиму тримання в МТТ, формується на локальному рівні 
адміністративно-правового регулювання. Відповідно до п. 1 розділу ІІ Інструкції 
про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони 
державного кордону “тримання затриманих осіб організовує начальник 
відповідного органу охорони державного кордону наказом про організацію 
тримання затриманих осіб”. Цей документ повинен враховувати особливості 
дислокації органу (підрозділу) охорони державного кордону, тип МТТ, умови 
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несення служби з охорони затриманих осіб, наявність технічних та інженерних 
засобів охорони у підрозділі, оперативну обстановку, місцеві умови, а також інші 
обставини, “що можуть вплинути на ефективність виконання завдань щодо 
тримання затриманих осіб” [4]. 

Наказ про тримання доцільно опрацьовувати на календарний рік. Це дає 
можливість регламентувати службову діяльність органу Державної прикордонної 
служби з урахуванням планування на наступний період охорони державного 
кордону. Крім того, строковість такого регулювання забезпечує заміну 
персонального складу військовослужбовців та працівників підрозділів тримання 
та за потреби інших підрозділів, які допущені до охорони та конвоювання 
(супроводу) затриманих осіб [4]. 

Отже, можна стверджувати, що підтримання належного режиму тримання в 
МТТ прямо впливає на дотримання прав та свобод осіб, які там поміщені. Як 
правило, вони є взаємопов’язаними та комплексно характеризують поведінку 
затриманого, його психічний та фізичний стани. В цілому за оцінками 
представників Міжнародної організації з міграції, які в 2015–2016 рр. взяли 
інтерв’ю та провели опитування 65 громадян третіх країн, реадмісованих з країн 
Європейського Союзу в Україну, зокрема, прийнятих на підставі прискореної 
процедури органами Держприкордонслужби, затримані іноземці 
продемонстрували високий ступінь задоволеності умовами у МТТ  з окремими 
скаргами на якість продуктів харчування. Так, лише 46,2 % таких реадмісованих 
мігрантів задоволені доступною питною водою і 43,1 % – задоволені одягом, який 
вони отримують відповідно до погодних умов. Щодо інших умов (параметрів) 
перебування в місцях обмеження свободи (наявний простір та температура в 
приміщеннях, стан ванної, загальної кімнати та їдальні, розпорядок дня, 
можливості для справляння релігійних потреб тощо) така категорія іноземців 
висловила задоволення у більшості випадків., що дозволяє стверджувати про 
належне дотримання їх прав та свобод завдяки встановленню та функціонуванню 
відповідного режиму в МТТ. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 
 
Вперше в історії України її Конституція закріпила головне природне право 

кожної людини — право на життя. Стаття 27 Основного Закону України 
передбачає: «Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути 
свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей 
від протиправних посягань». Положення про те, що кожна людина має право на 
життя, не є простою фразою. Зміст його можна розуміти приблизно так: людина 
ні перед ким не несе юридичних обов'язків у зв'язку із своїм народженням і 
нікому не повинна звітувати про те, як вона розпорядилася дарованим їй життям. 

Розуміння права на життя за Конституцією України можливо виключно в 
контексті принаймні двох її статей 3 і 27, де ст. 3 формує основний підхід 
української держави до людини, її життя і здоров'я як до «найвищої соціальної 
цінності» в Україні, а в ст. 27 - закріплено загальне утримання особового права 
на життя. З огляду на частину 1 ст. 22 Конституції України, яка встановлює, що 
«права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 
вичерпними», і беручи до уваги частину 1 ст. 9 Конституції України, зміст 
конституційного права на життя слід розуміти також з урахуванням 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 3 Конвенції про 
захист прав людини і основних свобод, Протоколу 6 до цієї Конвенції та інших 
міжнародних договорів про права людини. 

Життя є найбільш цінним із благ людини. За його відсутності людину не 
можуть цікавити її особисті, сімейні, політичні, економічні та інші права. Чого 
коштують для особи, наприклад, право на громадянство, на працю, свобода слова 
або свобода творчості тощо, коли людина не має ніякої змоги скористатися 
жодним із цих прав чи свобод? Крім того, життя кожної людини є благом не 
тільки для неї. Таким благом воно є і для українського суспільства, і для 
світового, а ставлення суспільства до життя кожної окремої людини є найкращим 
показником його духовного розвитку. 

Право на життя - одне з найважливіших особистих прав і свобод, що 
гарантує безпечне існування людини як біологічної істоти та суб'єкта суспільних 
відносин. КУ, а насамперед стаття 27, стверджує: «Кожна людина має невід'ємне 
право на життя» [1, с. 8]. 

 Закріплення в нормативних актах права на життя передбачає не лише 
констатацію цього явища, але й певні обов'язки держави приймати ефективні 
правові норми. Право на життя та його захист гарантуються багатьма 
нормативними актами, такими як: Загальна декларація пакту про громадянські 
та політичні права,  Європейські права та основні свободи, Конвенція про 
Конституцію України, Цивільний кодекс України та Кримінально-правові норми 



134 
 
України тощо. Але жоден із цих нормативних актів не визначає моменту, з якого 
життя має юридичне значення. Проблема визначення початкового моменту 
людського життя в Україні не є вирішеною. Причиною цього є той факт, що як 
народження, так і помирання - досить тривалі процеси, що породжують різні 
точки зору вчених у галузі права медичної науки.  

У  преамбулі Декларації прав дитини 1959 р. зазначається, що дитина 
внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і 
піклування, зокрема належного правового захисту, до і після народження. 
Необхідність такої спеціальної охорони зазначена в Женевській декларації прав 
дитини 1924 року та визнана в Загальній декларації прав людини, а також у 
статутах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що опікуються 
питаннями благополуччя дітей. Людство зобов’язане надати дитині все 
найкраще, що воно має [2]. 

 Важливим напрямком реалізації не лише кримінального закону, а й іншої 
політики нашої держави має стати напрямок захисту життя власних громадян, а 
також ненароджених дітей.  

 У частині 1 ст.  4 Американської конвенції про права людини 
передбачається, що право на життя захищається законом, як правило, з моменту 
зачаття [3], на відміну від початкового моменту життя в Україні, що визначається 
початком пологів, коли починається захист дитини українським законодавством. 

Суб'єктом права на життя є людина, незалежно від того, чи є вона 
громадянином України. З урахуванням ст. 1 Конвенції про захист прав людини і 
основних свобод, Україна зобов'язана забезпечити право на життя, як і інші 
конвенційні права людини по відношенню до всіх людей, які перебувають під 
юрисдикцією держави.  

Саме так і слід розуміти просторову дію ст. 27 Конституції України. Але ні 
в українському, ні в міжнародному праві не існує єдиного визначення 
початкового моменту життя людини. Згідно із законодавством України людина 
з'являється в момент народження і припиняє життя після смерті мозку. Це 
означає, що українське законодавство на даний час не розглядає ненароджену 
істоту як людину, хоча і може визнавати у випадках, встановлених законом, 
інтереси зачатої, але ще не народженої дитини» (ч. 2 ст. 25 Цивільного кодексу 
України). Проте на пізніх строках вагітності плід цілком життєздатний, усі 
органи функціонують, тому доцільно закріпити на законодавчому рівні 
початкову точку захисту життя - з 24-25 тижнів з моменту запліднення, а не з 
часу народження, з практичної точки зору це початковий момент життя людини, 
коли дитина зможе жити самостійно, без допомоги організму матері.   

 У свою чергу, кінцевим моментом життя людини, моментом незворотної 
смерті людини є момент смерті її головного мозку, або її біологічна смерть. 
Смерть мозку визначається при повному і незворотному припиненні всіх його 
функцій, що реєструється при працюючому серці і штучній вентиляції легень [4, 
с. 169]. 

 Діагноз смерті мозку встановлюється консиліумом лікарів, що має у 
складі анестезіолога з досвідом роботи у відділенні інтенсивної терапії не менше 
ніж 5 років. Для проведення спеціальних досліджень до складу консиліуму 
входять інші фахівці з досвідом роботи за фахом не менше ніж 5 років, у тому 
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числі й запрошені з інших закладів на консультативній основі. Затвердження 
складу консиліуму проводиться завідувачем відділенням інтенсивної терапії, де 
перебуває хворий, а за його відсутності -  відповідальним черговим лікарем 
закладу. До складу консиліуму не можуть входити фахівці, що беруть участь у 
взятті та трансплантації органів. 

 Основними документами, які складає консиліум, є Протокол встановлення 
смерті мозку, який підписується всіма лікарями, що брали участь у консиліумі та 
Акт констатації смерті людини на підставі смерті мозку за формою N 012/0, яка 
затверджена наказом МОЗ України від 26.07.1999 р. № 184 «Про затвердження 
форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах 
лікувально-профілактичних закладів». Після встановлення смерті мозку та 
оформлення Протоколу реанімаційні заходи можуть бути припинені. При цьому, 
для запобігання конфлікту інтересів, до складу консиліуму не можуть бути 
включені лікарі, які беруть участь у вилученні анатомічних матеріалів та їх 
трансплантації, а також трансплант-координатор закладу охорони здоров'я.  

 Відповідальність за діагноз смерті людини на підставі смерті мозку 
покладається на лікарів, що встановлюють смерть мозку, того лікарняного 
закладу, де померла особа [5]. 

Реалізація обов'язку «захищати життя людини» привела до прийняття в 
українському законодавстві цілого ряду правових норм, які повинні 
забезпечувати найбільш повне дотримання права на життя і відповідальність за 
смерть людини. Так, Кримінальний кодекс України (далі – КК України) визнає 
злочинними різні види умисних вбивств (передбачених статтями 112 «Посягання 
на життя державного чи громадського діяча», 115 «Умисне вбивство», ст. 116 
«Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання», 117 
«Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини», 118 «Умисне вбивство 
при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця», 348 «Посягання на життя працівника 
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця», 379 
«Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя», 400 «Посягання на життя 
захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням 
правової допомоги», 443 «Посягання на життя представника іноземної 
держави»). За вказані види умисних вбивств вік суб’єкта – з 14 років (окрім ст. 
118 КК України, де вік, з якого настає кримінальна відповідальність – з 16 років). 

Також передбачена відповідальність за необережне позбавлення життя 
(стаття 119 КК України «Вбивство через необережність», ч. 2 ст. 121 «Умисне 
тяжке тілесне ушкодження»). Спеціальними видами норм, якими передбачено 
необережне позбавлення життя людини є, зокрема: ч. 2 ст. 271 «Порушення 
вимог законодавства про охорону праці», ч. 2 ст. 272 «Порушення правил 
безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», ч. 2 ст. 273 
«Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах», ч. 2 ст. 274 «Порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки», ч. 2 ст. 275 «Порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 
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споруд», ч. 2 та ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 
засобами») тощо. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність за вказані 
види необережного позбавлення життя людини – з 16 років, окрім ч. 2 ст. 121 КК 
України, де вік – 14 років. 

Головним в статті 27 є проголошення невід'ємності права на життя, яке 
належить кожній людині, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних 
переконань, громадянства, тощо. Невід'ємність права на життя слід розглядати 
як наслідок природності цього права. Ніхто, в тому числі Конституція, не 
наділяють людину правом на життя. Конституція України визнає, що людина має 
це право в силу лише того факту, що вона є людиною. Обов'язок захищати життя 
людини, а значить, і забезпечувати право на життя, покладене Конституцією 
України на державу. Стаття 27 сформульована насамперед, саме як 
безпосередній обов'язок держави (ч. 2 ст. 27), тому згідно з Конституцією 
України українська держава бере на себе певні обов'язки щодо захисту життя 
людини. Такими обов'язками слід перш за все вважати: встановлення юридичної 
(кримінальної) відповідальності за протиправне посягання на життя людини і 
протиправне позбавлення її життя; заборона позбавляти будь-яку людину життя 
свавільно; заборона екстрадиції особи в країну, в якій до неї може бути 
застосована смертна кара; впровадження організаційно правових засобів захисту 
права на життя, зокрема в умовах, коли існує висока ймовірність абсолютної 
загрози життю людини; впровадження правових гарантій захисту особи 
захищати своє життя і здоров'я або життя і здоров'я інших людей від 
протиправних посягань.  

Пропоную зазначити початковий момент життя людини на законодавчому 
рівні в Україні з 24-25 тижнів з моменту запліднення, а не початком пологів. 
Щодо кінцевого моменту життя людини, його слід залишити без змін — з 
моменту смерті головного мозку, або її біологічної смерті, що встановлюється 
консиліумом лікарів. Та у проекті нового Кримінального кодексу України слід 
зберегти поділ вбивств на загальні та спеціальні норми.  
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НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ПОНЯТИХ В ПРОЦЕСІ 
ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ 

 
Освідування особи є слідчою (розшуковою) дією сутність якої полягає в 

огляді тіла живої людини з метою виявлення на ньому слідів кримінального 
правопорушення або особливих прикмет (ст. 241 КПК України). З наведеного 
стає очевидним, що освідування є нічим іншим як різновидом слідчого огляду 
специфічного об’єкта – тіла живої людини. Виявлення слідів злочину та 
особливих прикмет здійснюється за допомогою органів зору особи, яка 
проводить освідування. Для розширення її пізнавальних можливостей можуть 
застосовуватися необхідні технічні засоби (збільшувальні прилади, різноманітні 
освітлювачі, засоби фіксації тощо). Будь-яких досліджень над людиною в 
процесі освідування не передбачається. Тому недоречним вважається припис у 
ч. 1 ст. 241 КПК про те, що освідування проводиться, якщо для виявлення слідів 
злочину та особливих прикмет на тілі людини «не потрібно проводити судово-
медичну експертизу». Проведення експертизи передбачає певні дослідження 
об’єктів або явищ, а освідування обмежується лише оглядом тіла людини. 

Проведення освідування особи передбачає можливість втручання в її 
особисте та сімейне життя. Саме тому законодавець передбачив ряд гарантій від 
необґрунтованого втручання в особисте і сімейне життя особи. По перше, чітко 
визначено процесуальний статус особи, яка може бути піддана освідуванню: 
підозрюваний, свідок, потерпілий. Для проведення освідування в наявності 
мають бути фактичні та правові підстави. До перших належать відомості, які 
дозволяють зробити слідчому ймовірний висновок про те, що на тілі освідуваної 
особи можуть бути сліди злочину або особливі прикмети, що мають значення для 
кримінального провадження. Правовою підставою освідування є постанова 
прокурора, що слугує додатковою гарантією забезпечення права особи на 
недоторканність. Особливий порядок передбачено для тих випадків, коли 
освідування супроводжується оголенням тіла освідуваного. Слушно 
зазначається, що таке освідування має проводитися особою тієї ж статі. Якщо 
розслідування здійснює особа іншої статі, вона має доручити проведення 
освідування іншому слідчому однієї статі з освідуванним. 

Потребує уточнення редакція ч. 2 ст. 241 КПК де зазначається 
«освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється 
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особами тієї ж статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка 
освідується» (Виділено – нами). Освідування є слідчою дією, а тому проводити 
його може тільки слідчий, що здійснює розслідування або за його дорученням 
інший слідчий однієї статі з особою, тіло якої оглядають. Лікар самостійно, 
навіть за дорученням слідчого не може проводити слідчу дію. Він і судово-
медичний експерт можуть залучатися до освідування і виконувати функцію 
спеціаліста. До проведення освідування можуть залучатися й інші спеціалісти 
(трасолог, баліст тощо), що визначає слідчий. 

Чинний КПК, на відміну від КПК 1960 року передбачає лише один вид 
освідування – слідче, яке має проводити тільки слідчий. За КПК 1960 року було 
два види освідування: слідче та судово-медичне. Судово-медичне освідування 
могли проводити або судово-медичний експерт, або лікар. Перший, за його 
результатами складав акт, а другий надавав довідку. 

Не можна погодитися з редакцією даної норми про те, що за згодою особи, 
яка освідується освідування може проводитися особою іншої статі. У цій же 
нормі в імперативній формі зазначається, що «слідчий, прокурор не вправі бути 
присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю 
оголювати особу, що підлягає освідуванню». Це повною мірою відповідає 
вимогам засади невтручання в особисте і сімейне життя особи під час 
кримінального провадження, а тому вказівка на можливість проведення 
освідування «лікарем і за згодою особи, яка освідується» потребує вилучення з 
ч. 2 ст. 241 КПК. 

Однією з процесуальних гарантій забезпечення недоторканності особи під 
час освідування вважається участь понятих під час проведення цієї слідчої дії 
(ч. 7 ст. 223 КПК). Інститут понятих у кримінальному провадженні відомий з 
давніх часів. Нормативне закріплення присутності сторонніх осіб під час 
проведення певних слідчих дій зустрічається вже в артикулі 2 тринадцятого 
розділу Литовських статутів. Подальші спроби унормування порядку участі 
громадськості в кримінальному процесі спостерігаємо в Статуті кримінального 
судочинства 1864 року. Як і в чинному КПК України у ньому наведено перелік 
слідчих дій, проведення яких мало здійснюватися у присутності понятих. Однією 
з таких дій названо освідування. 

Дещо інакше дане питання вирішувалося за КПК України 1960 р. 
Присутність понятих в процесі освідування, як обов’язкова вимога, не 
передбачалася (ст. 193 КПК). Проте слідчий був наділений правом залучити їх 
до участі в освідуванні якщо визнає це за необхідне (ч. 2 ст. 127 КПК). З аналізу 
зазначених норм І. М. Бацько робить висновок, що слідчий мав можливість 
провести освідування без участі понятих[1, с. 182]. Інші автори дотримуються 
думки, відповідно якої освідування має проводитися за участю понятих оскільки 
супроводжується оголенням тіла особи[2, с. 69-72]. 

Доцільність залучення понятих до проведення освідування, слід визначати 
виходячи з необхідності дотримання права особи на невтручання в особисте і 
сімейне життя та етичних міркувань, на що звертають увагу науковці і практики. 
Не кожна особа, з почуття сором’язливості та інших індивідуальних якостей, з 
захватом ставиться до того, що під час огляду її тіла крім слідчого та спеціаліста 
будуть присутні інші особи (поняті), які, відповідно до закону є обов’язковими. 
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Вважаємо, що саме тому КПК України 1960 р. вирішення даного питання 
відносив до повноважень слідчого, який був наділений правом запросити 
понятих, якщо визнає це за необхідне (ч. 2 ст. 127 КПК України). Таке 
формулювання норми дозволяло з’ясувати питання про запрошення понятих з 
освідуванною особою, врахувати її думку у прийнятті рішення. На жаль, КПК не 
визначав, якими мають бути такі випадки. Опитування практиків показало, що 
запрошення понятих вважають доцільним, щоб у подальшому слідчий мав 
можливість убезпечити себе від неправомірних скарг з боку заінтересованих 
осіб. 

У розв’язанні даного питання, на нашу думку, слід погодитися з 
пропозицією В. Г. Дрозд, яка зазначає, що запрошення понятих до участі в 
освідуванні доцільно погоджувати з особою, виходячи з етичних міркувань, 
однак остаточне вирішення залежить від слідчого[3, с. 10]. Слід мати на увазі, 
що не кожній особі, яка надала згоду добровільно пройти освідування, приємно, 
щоб її оголене тіло оглядав не тільки слідчий, а ще й поняті, які є сторонніми 
особами запрошеними з вулиці. У тих випадках, коли в освідуванні бере участь 
судовий медик або лікар, як спеціалісти, взагалі немає необхідності в залученні 
понятих, що не може викликати сумніву. В інших випадках це, дійсно, право 
слідчого, яким він користується залежно від слідчої ситуації, що склалася на 
конкретний момент розслідування. 

Разом з тим, після запрошення понятих до участі в освідуванні особа, з 
різних міркувань, може не погодитися з присутністю когось з них або обох під 
час огляду її тіла. У такому випадку, як слушно зазначає В. В. Логінова особа, 
яка підлягає освідуванню має бути наділена правом заявляти клопотання про 
відвід понятих від участі в проведенні освідування, пов’язаного з оголенням тіла, 
якщо є підстави вважати, що вони негативно ставляться до освідуваної особи й 
можуть розголосити обставини, що стосуються її особистого і сімейного 
життя[4, c. 128]. 

На завершення слід зазначити, що внесені пропозиції можуть сприяти 
покращенню формулювання норми про освідування, зробити її більш 
визначеною та передбачуваною для правозастосувачів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ОСПОРЮВАННЯ 
БАТЬКІВСТВА ОСОБОЮ, ЯКА ЗАПИСАНА БАТЬКОМ ДИТИНИ 
 
На сьогоднішній день почастішали випадки звернення до суду із позовами 

про оспорювання батьківства особами, які записані батьком дитини на підставі 
статті 136 Сімейного кодексу України. Мотиви таких звернень до суду є різними. 
Зокрема, після розірвання шлюбу, при наявності конфлікту, втягнення в судовий 
процес колишньої дружини та матері дитини використовується колишнім 
чоловіком, як елемент помсти або задоволення власних амбіцій, погіршити 
життя «колишній».  Дуже часто трапляється так, що право на оспорювання 
батьківства, такі особи розглядають, як один із інструментів для уникнення 
відповідальності по сплаті аліментів на утримання дитини, яка народжена у 
шлюбі.  При цьому, аргументи такого позову ґрунтуються виключно на 
припущеннях, власних міркуваннях, або посиланнях на те, що хтось кому щось 
казав.  Для підкріплення своєї позиції, при відсутності інших доказів, в таких 
позовах позивач заявляє клопотання про призначення судової генетичної 
експертизи. В більшості випадках суди задовольняють такі клопотання, без 
врахування всіх інших доказів у справі та не враховуючи того факту, що до 
моменту звернення з таким позовом до суду пройшло багато часу і до розлучення 
та виникнення обов’язку сплати аліментів жодних питань про оспорювання 
батьківства не виникало, а дитина є повною копією батька.  

На жаль, в таких конфліктних ситуаціях батьки забувають про те, що 
втягують в судовий процес перш за все дитину, забуваючи про її права та 
інтереси. Суди іноді застосовують формальний підхід для задоволення 
клопотань про призначення судової генетичної експертизи та наслідків її 
проведення для дитини, не враховуючи факт того, що будь-яка експертиза не 
може бути єдиним доказом у справі. А підстави для її призначення мають бути 
належним чином обґрунтовані, з врахуванням співмірності її призначення так 
наслідків для дитини. Особливо, якщо дитина вже розуміє, що відбувається та 
для чого здійснюється така експертиза. Прикро, що дитина, в таких випадках, 
розглядається виключно як генетичний матеріал, яка має беззаперечно та 
беззахисно віддавати себе на генетичні дослідження за клопотанням батька для 
задоволення його інтересів та за ухвалою суду для обґрунтування рішення у 
справі. Отже, дорослі, проводячи власні «війни», не враховують того факту, що 
це не для дитини, що перший обов’язок дорослих, в тому числі і суду – це 
здійснити всі можливі заходи для захисту найкращих інтересів дитини. 

Так, у справі №201/6658/18, мати стала на захист інтересів дитини та заявила 
клопотання про відсутність підстав для призначення судової генетичної 
експертизи, оскільки її проведення може мати негативні наслідки для 
психологічного стану дитини, які на момент судового розгляду виповнилося вже 
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12 років. Мати наполягала, що суд має забезпечити справедливий баланс між 
правами батька та найкращими інтересами дитини, що дитина не зобов’язана 
виконувати вимоги батька, що дитина в цьому віці вже повністю розуміє, що між 
матір’ю та її батьком існує конфліктна ситуація, що йдеться судовий процес, що 
вона має стати об’єктом генетичної експертизи. Також матір надала до суду інші 
докази: фото дитини та батька, які без будь-якої експертизи підтверджують їх 
спорідненість, дослідження генетиків за групами крові, медичні документи. Але 
суд підійшов до розгляду справи формально, і на підставі відмови матері дитини 
від проведення судової генетичної експертизи, відкинувши інші докази у справі, 
задовольнив позов та скасував актовий запис про батька дитини, яка народжена 
у шлюбі. Фактично у даній справі беззаперечно не доведено, що позивач не є 
біологічним батьком дитини, але цим судовим рішенням дитина була фактично 
позбавлена батька та запису про нього в актовому запису. Одразу було 
припинено виконавче провадження щодо стягнення аліментів на утримання 
дитини, незважаючи на існуючу велику заборгованість. 

На мій погляд, при розгляді даної категорії справ судами не зажди 
враховуються суттєві положення  діючого законодавства України. 

Так, стаття 10 Цивільного процесуального кодексу України встановлює, що 
суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає 
справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд 
застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. 
Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав 
людини як джерело права [2]. 

Європейський Суд неодноразово вказував, що Конвенція є живим 
інструментом, який слід тлумачити в світлі сучасних умов і ідей, переважаючих 
сьогодні в демократичних державах (рішення Великої палати Європейського 
Суду у справі "Тайрер проти СполученогоКоролівства" (Tyrer v. United Kingdom) 
від 25 квітня 1978 року, § 31, Series A, N 26, рішення Великої палати 
Європейського Суду у справі "Кресспроти Франції" (Kress v. France), скарга N 
39594/98, § 70, ECHR 2001 -VI, і рішення Великої палати Європейського Суду у 
справі "Остін і інші проти з об’єднаного Королівства "(Austin and Others v. United 
Kingdom), скарги N 39692/09, 40713/09 та 41008/09, § 53, ECHR 2012). 
Європейський Суд також підкреслив, що будь-яке тлумачення гарантованих 
прав і свобод має бути сумісним із загальним духом Конвенції, інструментом, 
спрямованим на підтримку і розвиток ідеалів і цінностей демократичного 
суспільства [3]. 

В рішенні ЄСПЛ від 31.05.2018 у справі «Bagniewski v. Poland» зазначає, що 
інтереси дитини повинні мати не менший рівень захисту, ніж право батька 
оспорити батьківство, «примушування пройти тест на ДНК в цьому випадку 
порушило б право на повагу до приватного й сімейного життя, а також уплинуло 
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б на емоційний стан дитини». Крім того, ЄСПЛ відзначив, що апеляційний суд 
не ігнорував інтересів заявника, оскільки готовий був розглянути докази, які 
доводили б, що батьком дитини могла бути інша людина.  

В своєму рішенні ВС/КЦС від 16.05.2018 у справі №591/6441/14-ц 
наголосив, що висновок судово-генетичної експертизи не є єдиним доказом 
походження дитини від певної особи, такий факт може бути доведено і іншими 
доказами. Висновки цього рішення Верховного суду кореспондуються з 
позицією Європейського суду з прав людини щодо обов’язку позивача надати 
інші докази, які доводили б, що батьком дитини могла бути інша людина 

Статтею 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року,  яка 
ратифікована Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91, визначено, що в усіх діях 
щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними 
установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, 
адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага 
приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. В свою чергу, 
національне законодавство, реалізуючи вказаний принцип, здебільше 
спрямований на захист прав дитини та забезпечення додержання її інтересів, що 
також  відображене у постанові ВС/КЦС № 381/4827/17 від 25.04.2019). 

Стаття 7 Конвенції встановлює, що дитина має бути зареєстрована зразу 
ж після народження і з моменту народження має право на ім'я і набуття 
громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і 
право на їх піклування. 

Стаття 16 Конвенції закріплює, що жодна дитина не може бути об'єктом 
свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і 
сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або 
незаконного посягання на її честь і гідність.  Дитина має право на захист 
закону від такого втручання або посягання. 

Тому, інтереси дитини повинні мати не менший рівень захисту, ніж 
право оспорити батьківство. 

Відповідно до вимог частини 1 ст.103 ЦПК України суд призначає 
експертизу у справі за сукупності таких умов: для з’ясування обставин, що мають 
значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без 
яких встановити відповідні обставини неможливо (п.1); сторонами (стороною) 
не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки 
експертів викликають сумніви щодо їх правильності (п.2) [2]. 

Водночас в ст. 110 ЦПК зазначено, що висновок експерта для суду не має 
заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за 
правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом 
висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. 

Враховуючи наведене, є підстави зазначити, що у справах про оспорювання 
батьківства, особою яка записана батьком дитини суди мають діяти з особливою 
обережністю та співмірністю забезпечення прав особи, що оспорює батьківство 
та дитини. Призначення судової генетичної експертизи має здійснюватися як 
крайня міра. Пріоритетом при розгляді цієї категорії справ має бути досягнення 
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мети забезпечити найкращі інтереси дитини. На даний час, зазначена вище 
справа знаходиться на розгляді Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного суду, і як вона буде вирішена покаже час. 
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морського університету, м. Одеса, Україна 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЕКСПЕРТА  
 

Аналіз ч.1 ст.55 Конституції України щодо захисту прав і свобод людини і 
громадянина та ст.124 Основного Закону щодо здійснення правосуддя виключно 
судом призводить до висновку про надзвичайну важливість питань залучення 
експертів та ефективного використання результатів судових експертиз.  

Зазначені питання є надзвичайно важливими, адже порушення, допущені 
експертами, можуть призвести до ускладнення збирання та оцінки доказів, 
прийняття незаконних процесуальних рішень, до порушення конституційних 
гарантій, зокрема, до порушення ст.62 Конституції України, відповідно до якої 
доведення вини в законному порядку та встановлення її обвинувальним вироком 
є процесуальною складовою підстави кримінальної відповідальності 
правопорушника [1, с.78].  

Експерт є тим учасником провадження, від якого часто залежить результат 
розгляду справи. Для забезпечення принципу законності під час проведення 
експертизи законодавець встановлює відповідальність експерта [2, с.109], адже 
складовою правового статусу експерта має бути його деліктоздатність.  

Слід погодитися із тим, що правовий статус експерта є міжгалузевим 
міжгалузевим інститутом, що регулюється нормами процесуальних галузей 
права, профільним законом, а також відомчими нормативними актами [3, с.240-
241]. Зрозуміло, це стосується й питань відповідальності. При цьому, на нашу 
думку, унормування зазначених питань має базуватися на системі нормативних 
актів, основним серед яких має вважатися Закон України «Про судову 
експертизу» сам як профільний законодавчий акт. 

Звернемо увагу, що у ст. 14 Закону України «Про судову експертизу» 
йдеться лише про загальний припис про можливість притягнення до юридичної 
відповідальності судового експерта на підставах і в порядку, передбачених 
законодавством [4]. Більш детально це питання розкривається у п. 2.4 Інструкції 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [5]. 

Зрозуміло, тут можна послатися на розуміння законодавства, подане у 
рішенні Конституційного Суду України № 12-рп/98 від 9 липня 1998 року 
(справа про тлумачення терміну «законодавство»): термін «законодавство» треба 
розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також 
постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і 
постанови Кабінету міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та 
відповідно до Конституції України та законів України [6]. Однак вбачається, що 
чітка вказівка на види правопорушень та особливості юридичної 
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відповідальності експертів мають бути визначені, у першу чергу, в профільному 
Законі, адже процесуальні норми (КПК, КАС, ЦПК) фактично є бланкетними, а 
зазначена Інструкція – підзаконним актом, похідним від профільного Закону.  

Найбільш суворою є кримінальна відповідальність експерта, яку він несе 
за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що 
стали йому відомі під час проведення експертизи [5].  

Звернемо увагу, що зазначені в Інструкції правопорушення можуть бути 
вчинені експертом, який:  

як призначений судом, так і  залучений учасником справи; 
є учасником будь-якого провадження – кримінального, адміністративного, 

цивільного. 
Таким чином, законодавець наголошує на високій суспільній 

небезпечності цих правопорушень, бо лише в такому разі їх вчинення має 
тягнути настання саме кримінальної відповідальності. 

З огляду на загальноправовий принцип системності слід було б очікувати 
більш-менш уніфікованих приписів щодо переліку правопорушень в 
процесуальних кодексах. Однак якщо звернутися до процесуальних норм різних 
галузей, то слід констатувати, що законодавець цього не дотримується. 
Наприклад, у ч.5 ст.103 Кодексу адміністративного судочинства України щодо 
попередження експерта про кримінальну відповідальність йдеться лише про   
завідомо неправдивий висновок та про відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов’язків [7].  

Таким чином, було б доцільним, щоб приписи щодо видів та підстав 
відповідальності експертів було визначено у Законі України «Про судову 
експертизу», а положення останнього, в силу бланкетності, тотожно б 
відображалися у процесуальних кодексах. 

Обов’язковою умовою притягнення експерта до кримінальної 
відповідальності є його попередження про кримінальну відповідальність, про що 
зазначається в ухвалі суду про призначення експертизи, а також у висновку 
експерта. 20 січня 2021 р. було внесено зміни до Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, внаслідок чого 
встановлено, що у будь-якому випадку (при проведенні експертизи або 
експертного дослідження), навіть якщо це дослідження за зверненням громадян 
або юридичних осіб і не призначене для подання до суду, експерт повинен 
вказати, що він попереджений/обізнаний про кримінальну відповідальність [8]. 

Відсутність такого попередження має надзвичайне процесуальне значення 
(зрозуміло, йдеться про той висновок, що подається до суду). Зокрема, у 
постанові Великої Палати Верховного Суду від 18 грудня 2019 року № 
522/1029/18 зазначається, що висновок експерта не є належним та допустимим 
доказом, якщо у ньому не зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну 
відповідальність за завідомо неправдивий висновок і що він підготовлений для 
подання до суду.  

Ця правова позиція тим більше важлива для кримінального провадження. 
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Хоча висновок експерта в кримінальному провадженні є процесуальним 
джерелом доказів, який не є обов’язковим для особи або органу, який здійснює 
провадження, і не має наперед встановленої доказової сили, на практиці 
в більшості випадків суд та слідчий (прокурор) ставляться до висновку експерта 
як до непорушної істини, яка є ключовою та вирішальною для обґрунтування 
обвинувачення та подальшого постановлення вироку. Особливо це стосується 
судово-медичних експертиз, що проводяться обов’язково [9]. 

З огляду на це, слід погодитися з тим значенням, яке надається порядку 
попередження експерта про кримінальну відповідальність. Як зазначають 
адвокати, особа не може сама собі щось роз’яснювати або сама про щось себе 
попереджати. Тому власноручний підпис експерта про те, що йому відомі статті 
КК про відповідальність, або його права та обов’язки – не є попередженням 
належних офіційних осіб про суть відповідальності та її наслідки [9].  

Крім того, традиційно звертається увага, що кримінальна відповідальність 
експерта наступає за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 
такими статтями Кримінального кодексу України як ст.384 «Введення в оману 
суду або іншого уповноваженого органу», ст.385 «Відмова свідка від давання 
показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них 
обов'язків». Дійсно, в якості суб’єктів зазначених правопорушень експерт 
вказаний безпосередньо.  

Однак в такому випадку слід визнати, що за розголошення даних, що стали 
йому відомі під час проведення експертизи, кримінальна відповідальність не 
передбачена. Лише певним чином можна говорити про це питання в контексті 
ст.232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації», адже згідно п.3 
примітки до даної статті під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, 
розуміються й експерти. Але останні можуть це зробити, переважно при 
проведенні експертизи, бо саме в такому випадку експерт виступає як особа, яка 
виконує надані законом публічні повноваження. Крім того, не текстуально, а 
контекстуально можна говорити про те, що експерт може бути притягнутий до 
кримінальної відповідальності за ст.387 КК «Розголошення даних оперативно-
розшукової діяльності, досудового розслідування» [1, c.13]. 

Але зрозуміло, що таке законодавче рішення є недостатнім та недоцільним.  
Крім того, фахівці неодноразово звертали увагу на надмірність 

кримінальної репресії щодо експертів. Зокрема, не встановлено можливості 
звільнення від кримінальної відповідальності експерта у разі, якщо він, надавши 
неправдиві показання, в процесі досудового розслідування або судового 
розгляду справи до винесення остаточного рішення добровільно повідомить про 
цей факт та надасть правдиві показання [1, с.182], хоча це було б вельми 
перспективним рішенням. 

Таким чином, слід дійти висновку, що унормування питань кримінальної 
відповідальності експертів має значний потенціал для удосконалення, що 
сприятиме посиленню захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина в сфері судочинства.  
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МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

 
У сьогоднішніх умовах постійних змін особливо важливу роль відіграє 

доступ громадян до інформації про діяльність державних органів влади, тобто до 
публічної інформації, механізм доступу до якої врегульовано Законом України 
«Про доступ до публічної інформації». Свобода інформації для сучасного 
українського суспільства повстала однією із масштабних потреб, адже саме в 
таких ситуацій, як зараз в нашій державі, право на отримання інформації є одним 
із найважливіших у системі прав та свобод громадян. Доступ українців до 
публічної інформації є однією із основ громадянського суспільства, що дає змогу 
здійснювати ефективний контроль за владою та впливати на рішення її 
уповноважених органів. 

У країнах з розвиненою демократією порушення права на доступ до 
публічної інформації захищається законом. В Україні також діють належні 
механізми захисту цього конституційного права у разі його порушення.
 Загалом механізм захисту права на доступ до публічної інформації являє 
собою передбачену законодавством сукупність форм, заходів і засобів, взаємодія 
яких спрямована на реалізацію цього права. 

Одним із механізмів захисту права на доступ до публічної інформації у разі 
його порушення є можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльність 
розпорядників публічної інформації до адміністративних судів. 

Особи, які вважають, що їхні права та законні інтереси порушені 
розпорядниками інформації, мають право на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників інформації до суду, яке здійснюється відповідно до 
Кодексу адміністративного судочинства України, а також на відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. [1, с.29] 

 Згідно із ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України: 
компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи 
юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його 
рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації. [2] 
Вважаємо, що для позначення спорів щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників публічної інформації доцільно вживати термін 
«інформаційні спори», які за своєму правовою природою є адміністративно-
правовими.  
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Закон України « Про доступ до публічної інформації», а саме ч. 3 ст. 23, 
встановлює, що саме Кодекс адміністративного судочинства України здійснює 
оскарження порушень права на доступ до публічної інформації в суді. [3] Проте, 
навіть в даному нормативно-правовому акті відсутні чіткості стосовно 
врегулювання питань інформаційних спорів. До прикладу, глава 6 розділу ІІІ 
Кодексу адміністративного судочинства України не зазначає особливостей 
розгляду та вирішення даних спорів, тобто під час вирішення даної категорії 
справ потрібно керуватися загальними правилами щодо розгляду 
адміністративних справ. 

У статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України 
передбачено скорочене провадження для окремих категорій адміністративних 
справ, зокрема для справ про оскарження бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту 
на інформацію. З цього ми дізнаємося, що в порядку скороченого провадження 
розглядаються не всі позови щодо порушення права на доступ до інформації, а 
лише ті, в яких оскаржується бездіяльність розпорядника щодо розгляду запиту 
на інформацію. Таке законодавче положення встановлює, що в разі оскарження 
вчиненої дії чи прийнятого рішення щодо інформаційного запиту розгляд 
адміністративного позову здійснюється в загальному порядку. [4] 

Тому, найперше, що потрібно зробити для належного судового захисту 
права на доступ до публічної інформації це окремої статті у главі 6 розділу III 
Кодексу адміністративного судочинства України, яка б визначала особливості 
розгляду і вирішення інформаційних спорів, а не обмежуватись вказівкою на те, 
що такі справи вирішуються у порядку скороченого провадження. 

Отже, можна зробити висновок, що в нашій країні існують механізми 
захисту порушеного права на доступ до публічної інформації, але на даний час 
він не є досконалим.  Застосування інформаційного законодавства дає нам 
зрозуміти про існування низки проблемних питань, які стають перешкодою для 
належної реалізації права на доступ до публічної інформації та його судового 
захисту в разі порушення. 
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ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І 
ГРОМАДЯНИНА В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Основною метою політики будь-якої держави має бути утвердження та 

реалізація демократичного принципу суспільного життя. Ця позиція 
задекларована на рівні Основного закону України – Конституції, а саме у ч. 1 ст. 
3, де вказано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 

Окрім цього Конституція України містить цілий розділ, який визначає 
конституційно-правовий статус людини, і має назву «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина». Саме він визначає зміст та напрямок розвитку 
всіх видів суспільних відносин, що можуть виникати у державі, шляхом 
визначення положення людини щодо можливості впливати на конкретні 
відносини.  

Актуальність питання захисту конституційних прав та свобод людини і 
громадянина полягає у створенні дієвого механізму, який би сприяв їх реалізації, 
та базувався на основоположних принципах права – законності та рівності. Для 
цього першочерговим завданням є звернення до нормативної бази українського 
законодавства, яке гарантує дотримання конституційних прав людини і 
громадянина у судовій практиці, а також висвітлення основних проблем, що 
впливають на забезпечення конституційних свобод. 

Дану проблему досліджували і продовжують досліджувати багато 
науковців-юристів, серед яких слід вказати Аракелян М., Сульженко Ю., 
Ткачук Л., Бабенко К., Лужанський А., Галайденко Т., Короєд С. та інші. 

Спектр основного масиву конституційних прав і свобод реалізується через 
такий механізм конституційного-правого захисту, як правосуддя, що 
передбачено, як ст. 55 та 124 Конституції України, так і цілою низкою 
нормативно-правових актів, такі як: Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод [2], Закон України «Про судоустрій та статус суддів» 
[3], Закон України «Про судовий збір» [4], Кодекс адміністративного 
судочинства [5], Цивільний процесуальний кодекс [6], Кримінальний 
процесуальний кодекс [7] і т д. 

На думку М. Аракелян зміст права людина на правосуддя складають 
наступні елементи: доступність правосуддя; незалежність і неупередженість 
суду; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; право на 
захист; публічність судового розгляду; розгляд справи в найкоротший строк, що 
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передбачений законом; право на апеляційне та касаційне оскарження. Тобто, 
дотримання усіх, вище зазначених принципів, може сприяти реалізації в повній 
мірі права особи на здійснення правосуддя, яке відповідає інтересам 
демократичної держави [8; с. 19]. 

За переконаннями А. Лужанського ефективність захисту прав і свобод 
людини під час здійснення судової практики є вищою, на відміну від інших 
способів правого захисту (в першу чергу – адміністративного). Дана точка зору 
обґрунтовується наступними тезами: 

судовий розгляд є єдиним остаточним законним засобом вирішення 
правового конфлікту – рішення суду є обов’язковим для виконання (ст. 129-1 
КУ) [1]; 

виконання судового рішення щодо питань факту чи права забезпечене 
державним примусом; 

захист у позасудовому порядку є проханням добровільно чив порядку 
адміністративного контролю усунути порушення й ліквідувати його негативні 
наслідки – тобто, базується на очікуванні добросовісної поведінки зі сторони 
правопорушника; 

суд має право на застосування превентивних способів охорони права – 
видання обов’язкових до виконання ухвал [9; с. 45]. 

Для того, щоб оцінити реальний стан та можливість реалізації 
конституційних прав і свобод людини і громадянина у судовій практиці, слід 
визначити основні проблеми, які актуальні в сучасних реаліях українського 
судочинства: 

незалежність суддів та судової влади; 
проблема відносної необмеженості строків та термінів для розгляду 

справи; 
висока економічна «вартість судочинства»; 
обмеженість ролі суду в окремих видах процесу.   
Питання незалежності суддів та судової гілки влади в цілому є гострою 

стосовно розгляду справи та прийняття неупередженого та об’єктивного рішення 
за конкретним позовом. В. Гринюк звертає на увагу на те, що забезпечення 
принципу незалежності суду можливе за умови наявності низки організаційно-
правових гарантій, таких як порядок формування суддівського корпусу, 
недоторканність суддів, організаційне забезпечення судової системи, органи 
суддівського самоврядування [10, с. 133]. 

Т. Галайденко, досліджуючи проблеми втручання законодавчої та 
виконавчої гілок влади у організацію судових інститутів, вказувала, що спосіб 
кадрового формування органів судової влади має політизований характер, адже 
таким чином існує можливість забезпечення кадрів до судових органів 
«персональними представниками» окремих депутатів, тобто – сприяння 
штучному представництву, задля лобіювання особистих інтересів через суди. 
Даний науковець вказувала на недоліки тоді діючого Закону України «Про 
судоустрій» від 07.02.2002, які підтверджували, вище зазначену тезу, а саме, 
згідно ст. 61 перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять 
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років здійснюється Президентом України, на підставі рекомендації відповідної 
кваліфікаційної комісії суддів за поданням Вищої ради юстиції. Усі інші судді 
обираються безстроково Верховною Радою України, на підставі рекомендації 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за поданням Голови Верховного 
суду України (голови відповідного вищого спеціалізованого суду). За новим 
Законом України «Про судоустрій та статус суддів», який був прийняти 
07.07.2010 дана процедура зберігається, і вказує на те, що питання незалежності 
суддів не вирішено й на законодавчому рівні [11; с. 44]. 

Другою, але не менш важливою проблемою, що виникає у судовій 
практиці, та яка має безпосередній вплив забезпечення конституційного права 
щодо здійснення судового захисту є не встановленні на законодавчому рівні чіткі 
обмеження у строках щодо розгляду справи. Наприклад, відповідно до КАС 
існують норми, які визначають поняття, способи обчислення, можливості 
поновлення та продовження процесуальних строків, однак законодавство не дає 
чіткого розуміння граничності строків для розгляду справи, і призводить до того, 
що громадяни та інші особи можуть роками чекати поновлення або захисту 
суб’єктивних прав [5]. 

Наступною проблемою, з якої стикаються більшість осіб у судовому 
процесі є неможливість сплатити державно мито та скористатися послугами 
адвоката. Слід зазначити, що дане питання залежить не тільки від 
компетентності осіб, які надають юридичну допомогу і судових установ, але й 
від соціально-економічного забезпечення та життєвого рівня людини в державі. 
Вирішення даної проблеми може бути здійснене шляхом нормативного 
регулювання ставок обов’язкових платежів для здійснення судочинства. На 
даний момент законодавчу основу цього питання складає  Декрет Кабінету 
Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", котрий 
регулює порядок сплати і розміри судового збору [12]. 

Серед вище зазначених проблем, які прямо впливають на забезпечення 
реалізації конституційних прав і свобод під час процесу вагоме місце займають 
позиція судових органів щодо якісного здійснення судочинства у цивільних 
справах. Наприклад, у цивільних справах суд керується принципом 
диспозитивності та надає сторонам переважне право з приводу доведення 
правомірності власних вимог. Ця позиція може мати, як позитивне значення для 
всього судочинства у процесі, так і певні недоліки. Наприклад, С. Короєд 
переконаний, що, так як держава проголосила право громадян на справедливий 
судовий розгляд, то вона зобов’язана забезпечити максимально ефективний 
спосіб його здійснення, а саме суд має здійснювати не лише керівництво рухом 
процесу (виконувати арбітражні функції), але й з власної ініціативи 
установлювати обставини, які важливі для вирішення конкретної справи [13; с. 
160]. 

Як висновок, слід зазначити, що функціонування механізму дотримання та 
реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в процесі 
судочинства ефективна організація судової влади, що має базуватися відповідно 
до принципів, встановлених Конституцією України та іншими нормативними 
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актами. Сприяти вирішенню даної проблеми має також впровадження більш 
детального регламентування окремих питань здійснення судочинства на рівні 
національного законодавства, а саме: обмеження термінів для розгляду та 
вирішення різних видів справ, обґрунтованість ролі суду в процесі здійснення 
судочинства, врегулювання економічних питань вартості судового процесу. 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕНЬ У ЦИВІЛЬНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СПРАВАХ 
 

У першу чергу, слід зазначити, що Цивільний процесуальний кодекс 
України (далі - ЦПК) включає в себе три види провадження:  наказне, спрощене 
й окреме. Усі вони утворюють разом цивільний процес. Наказне провадження -  є 
самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному 
судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених 
законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового 
засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви 
документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового 
рішення [5]. 

Одним із таких проблемних питань є участь у справах наказного 
провадження органів та осіб, яким законом надано право захищати права, 
свободи й інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси, у зв’язку із 
чим Верховному Суду України навіть довелося давати роз’яснення суддям щодо 
окремих аспектів цієї участі, а саме — стосовно участі у відповідних справах 
прокурора [3]. 

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних 
справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та 
інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи [7] . 

Щодо особливостей подання заяв слід віднести, що скасування 
спрощеного позовного провадження  подається протягом п’ятнадцяти днів з дня 
вручення рішення про початок процедури. Позивач має право подати до суду 
відзив на апеляційну скаргу, а відповідач - заперечення у строки, встановлені 
судом у постанові про відкриття провадження у справі.  Треті особи мають право 
подати пояснення щодо позову у строк, встановлений судом у постанові про 
відкриття провадження у справі та оскарження - протягом десяти днів з дня 
отримання. 

Ч. 4 ст.274 ЦПК зазначені деякі категорії справ, які заборонено розглядати 
[7]. Наприклад, справи про розлучення можуть бути розглянуті лише за 
правилами загального позовного провадження, а справи про поділ майна 
подружжя можуть розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження. 
При цьому, якщо ціна позову у справах про поділ майна подружжя не перевищує 
ста прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то вони обов’язково 
розглядаються в спрощеному позовному провадженні. Однак справи про 
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розірвання шлюбу, як правило, є нескладними через невеликий обсяг обставин у 
предметі доказування, а під час поділу майна подружжя, враховуючи майновий 
інтерес кожного з них, набагато складніше встановити дійсні обставини справи. 

Розвиток цивільного процесуального права, еволюція правових 
інструментів  судових доказів та встановлення обставин призвела до появи 
окремого провадження як виду цивільного судочинства, яке має свої особливості 
для визначення правових фактів, щодо складу предмета, правових документів 
установлення, сама процедура  впливає на упередження рішення суду, тобто - це 
окреме провадження. Справи окремого провадження в цій частині є фактично 
допоміжними для здійснення суб’єктивних матеріальних прав особи. На цьому 
етапі здійснюється лише захист інтересів фізичних осіб у сфері юридичних 
фактів при їх встановленні та на цій основі потенційно здійснюється захист 
суб’єктивних прав особи [1 ,ст.320]. 

Юридичні факти, встановлені в окремій процедурі, характеризуються тим, 
що за своєю первинною природою вони виникають з волі окремих особин і 
можуть існувати в такому стані досить тривалий час. Тільки тоді, коли людина 
зацікавлена у виконанні свого суб'єктивного права,  вона повинна підтвердити 
ряд ключових фактів, які встановлюють, що  особа виправдовує таке право. 
Відсутність або неточність ключових фактів  викликає зацікавленість у особи 
звернутися до суду для їх встановлення. 

Також, у окремих провадженнях виникає «спір про право» та «спір про 
факт». Отже, спір про факт у суді буде вимагати підтвердження, тому що не 
завжди факти, які встановлює суд, є для нього очевидними і може викликати 
сумніви щодо їх існування. За словами Т.В. Сахнової, провадження може 
встановлюватися за таких умов: факт, про встановлення якого просить замовник, 
породжує правові наслідки, заявник немає іншої можливості отримати чи  
відновити належні документи для підтвердження цього факту, встановлення 
факту не пов’язано зі спором про право,підвідомчого суду [4, с.63]. 

Отже, ЦПК складається із трьох проваджень:  наказне, спрощене і окреме. 
Наказне має самостійний і спрощений вид у цивільному судочинстві у розгляді 
окремих категорій справ.  

Спрощене призначене для малозначимих справ з приводу трудових 
відносин та справ незначної складності. 

Окреме провадження, як вид  цивільного процесу, має конкретну мету 
підтвердити наявність чи відсутність юридичних фактів,які важливі для захисту 
прав, свобод та інтересів особи або для створення умов для здійснення особистих 
немайнових або майнових прав та підтвердження наявності чи відсутності права. 
Судові рішення в справах про окремі провадження - це виконавчі акти, прийняті 
від імені України, реалізовані у встановленій процесуальній формі, які 
ґрунтуються на фактах, виявлених у суді, і мають юридичні наслідки. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

ОБШУКУ 
 

Обшук - слідча дія, передбачена ст. 234 КПК України, що проводиться в 
примусовому порядку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального 
правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також 
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Здавалося б, про обшук написано багато і якісно, висловилися як наукове 
співтовариство юридичної галузі, так і практикуючі юристи (слідчі, прокурори, 
адвокати, народні депутати та ін.). Проте практика показує, що законодавче 
регулювання обшуку як процесуальної дії залишається на низькому рівні. Це, в 
свою чергу, призводить до численних зловживань з боку правоохоронців і 
справедливим наріканням з боку законослухняною частини громадян, які 
стикаються з обшуками своїх володінь [4]. 

Завданнями обшуку є: виявлення і вилучення знарядь злочину, тобто 
предметів, спеціально призначених для їх здійснення (зброя, відмички, вибухові 
пристрої, підроблені печатки і ін.) або вже використаних з цією метою (сокира, 
ніж, молоток, кліше фальшивих грошових знаків, хімікати тощо); виявлення і 
вилучення предметів і цінностей, нажитих злочинним шляхом, сюди відносяться 
предмети, безпосередньо викрадені злочинцем, отримані ним в результаті 
вимагання, шантажу, інших злочинних дій, це можуть бути гроші, цінності, 
транспортні засоби, інші об'єкти, отримані у вигляді хабара тощо; виявлення і 
вилучення інших предметів і документів, що мають значення для справи, це 
можуть бути сліди і інші відображення здійсненого в даному місці злочину 
(наприклад, одяг з замитими плямами крові), записи, документи, особисті листи, 
чернетки і ін., які свідчать про скоєний злочин, а також вказують на можливість 
знаходження в певних місцях  розшукуваних осіб, приховуваних предметів, 
інших об'єктів, що відносяться до злочину, це можуть бути фотознімки, відео і 
звукозаписи, кінострічки, що сприяють встановленню важливих для справи 
фактів (наприклад, факту знайомства певних осіб, їх спільного проведення часу 
в ресторані, лазні, на полюванні тощо); виявлення розшукуваних осіб і трупів, це 
може стосуватися, як безпосереднього виявлення особи, яка переховується від 
слідства і суду, так і документів, листів, записів, що вказують на її 
місцеперебування. Трупи і їх частини є об'єктом обшуку, проведеного в 
приміщеннях, підвалах, сараях, присадибних ділянках, в транспортних засобах 
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тощо. 

Відповідно до частини другої статті 234 КПК України, обшук проводиться 
на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У 
ньому вказується особа, у якого слід зробити обшук, визначаються межі 
пошукових дій, наводяться фактичні дані, що послужили підставою для обшуку. 
Підставою для проведення обшуку можуть бути будь-які фактичні дані, що 
містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених, а 
також в інших джерелах доказів, які свідчать про перебування в будь-якому місці 
у будь-якої особи предметів або документів, що мають значення для справи. 
Джерелами цих фактичних даних можуть служити також матеріали оперативно-
розшукової діяльності.  

Конституція України, а саме (ст. 3, ст. 29, ст. 30 та ст. 39) гарантує 
громадянам недоторканність житлових приміщень та приватного життя. 
Оскільки обшук у помешканні пов'язаний з примусовим вторгненням в житло 
громадянина і неминучим втручанням в його особисті інтереси, такий обшук 
проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Лише у виняткових випадках, 
тобто коли зволікання з обшуком може привести до приховування або знищення 
доказів, а так само викликати інші серйозні ускладнення в розслідуванні, тоді 
законодавець допускає можливість проведення обшуку в житлі без ухвали 
слідчого судді.  

Згідно статті 12 Загальної декларації прав людини, ніхто не може зазнавати 
безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного 
посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції, також, 
відповідно до статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла 
чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною 
згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім 
випадків, установлених частиною третьою цієї статті.  

Вище зазначенні статті є нормами, які означають, що ніхто не має права 
проникнути до житла чи іншого володіння особи, але є уповноважений орган – 
суд (слідчий суддя), що надає дозвіл на порушення недоторканності житла 
особи, а посадовими особами, яким суд вирішує провести примусове 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, є слідчий і прокурор. 
Також головним моментом є додержання слідчим і прокурором законності даної 
процедури. На жаль, незаконні обшуки - дуже часті явища і тому потрібно знати 
свої права під час проведення обшуку, щоб вберегти себе від проведення 
незаконного обшуку та зловживання правоохоронцями своїх повноважень. 

Відповідно, під час обшуку громадяни мають право: отримати від слідчого 
роз’яснення щодо причини обшуку, своїх прав і обов’язків, а також 
відповідальності; вимагати від слідчого зачитати ухвалу повністю і роз’яснити її 
суть, а також надати копію ухвали; дізнатись прізвище, посаду і спеціальне 
звання правоохоронців і попросити пред’явити посвідчення; зв’язатись з 
адвокатом і не погоджуватись на особистий обшук упродовж 3 годин, якщо за 
цей час адвокат не приїде на місце обшуку, правоохоронці мають право 
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розпочати особистий обшук, але правоохоронці, поняті і той, кого обшукують 
мають бути однієї статі; користуватись майном, яке обшукують (наприклад, 
вільно переміщатися по квартирі), правоохоронці не мають права обмежувати 
громадян, якщо такі дії не заважають проведенню обшуку; вимагати присутності 
мінімум 2-х понятих, ознайомитись з їхніми документами; робити заяви, які 
підлягають занесенню до протокол обшуку; слідкувати за діями правоохоронців 
і вимагати, щоб обшук фіксувався на відео; громадянин має право написати 
пояснення щодо того, що в протоколі обшуку, на його думку, не відповідає 
дійсності, це пояснення зобов’язані долучити до протоколу обшуку, а копію 
протоколу – надати громадянину. Варто також зазначити, що слідчі дії у нічний 
час – з 22 до 6 години – заборонені, за винятком невідкладних випадків, коли 
затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального 
правопорушення чи втечі підозрюваного [5]. 

Отже, ми вважаємо, що від професіоналізму слідчого та прокурора багато 
в чому залежить ефективність захисту прав і законних інтересів осіб і 
організацій, потерпілих від злочинів, вирішення питань про притягнення винних 
до кримінальної відповідальності, вид і розмір призначуваного їм покарання. 
Обшук має на увазі втручання в особисте життя, відступ від конституційних 
принципів недоторканності житла і особистості, тому для його проведення 
необхідні достатні підстави і строгий процесуальний порядок, щоб уникнути 
порушення прав громадян. 
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СУДОВО-ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ   

 
Конституцією України, як основним законом держави, проголошено 

найвищою соціальною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку. Для реалізації вказаної конституційної норми в 
державі діють різні правові механізми, які у своїй сукупності забезпечують 
права, свободи та законні інтереси кожної особи. 

Одним із таких правових механізмів захисту прав є проведення судових 
експертиз, висновки яких мають важливу доказову силу при розгляді справ, 
зокрема, в цивільному судочинстві, в чому і полягає актуальність обраної теми. 
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України засади 
судової експертизи визначаються виключно законами України [1]. 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» судовою 
експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з 
питань, що є або будуть предметом судового розгляду [2]. 

Результати проведення судової експертизи оформлюються у вигляді 
висновку експерта, що згідно зі ст. 102 Цивільного процесуального кодексу 
України є докладним описом досліджень та передбачає обґрунтовані відповіді на 
поставлені питання і висновки в цілому за результатами проведеного 
дослідження [3]. 

При аналізі судової практики щодо судових експертиз, що проводяться в 
межах цивільного судочинства, науковий інтерес викликає судово-генетична 
експертиза, яка на сьогоднішній день, набула значної актуальності у судовій 
практиці при розгляді справ про визнання батьківства/материнства, 
встановлення факту батьківства/материнства, визначення спорідненості. 

На думку деяких дослідників цієї тематики, популярності серед досягнень 
науки наприкінці ХХ і на початку ХХІ ст. у світовій судовій медицині набув 
метод генотипоскопії в біологічній експертизі, або ДНК-аналіз, завдяки якому 
створено сучасні способи ідентифікації особи [4, c. 257]. 

До теперішнього часу немає єдиної назви цього виду експертизи. В 
науковій літературі можна зустріти такі терміни, як «молекулярно-генетична», 
«геномна-дактилоскопія», «ДНК-дактилоскопатія». 

Судово-генетична експертиза – це індивідуальна ідентифікація (своєрідна 
генетична паспортизація), встановлення спорідненості по крові на рівні 
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дослідження структури дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Цей вид 
експертиз дозволяє не тільки категорично виключити батьківство, а й здійснити 
походження дитини від обох батьків завдяки спорідненості по крові 
(ідентифікація особи), а також діагностику спадкових хвороб у плода на ранніх 
стадіях вагітності. Перевагами судово-генетичної експертизи щодо традиційних 
методів імунологічних досліджень є більш конкретні висновки, висока 
чутливість методів, можливість дослідження декількох зразків [5, c. 37]. 

За приписом ст. 128 Сімейного кодексу України батьківство щодо дитини 
може бути визнане за рішенням суду. Позов про визнання батьківства може бути 
пред’явлений матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує 
та виховує дитину, самою дитиною, яка досягла повноліття та особою, яка 
вважає себе батьком дитини. 

Материнство може бути встановлено за рішенням суду. Особа, яка вважає 
себе матір’ю дитини, може подати до суду заяву про визнання свого материнства, 
якщо запис про матір дитини вчинено відповідно до частини другої статті 135 
цього Кодексу (ст. 131 Сімейного кодексу України) [6]. 

У разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини чи 
жінки, яка вважала себе матір’ю дитини, факт батьківства/материнства може 
бути встановлений за рішенням суду. 

При розгляді справ про визнання батьківства/материнства будь-які докази 
щодо походження дитини від чоловіка чи від жінки можуть бути підставою для 
визнання батьківства/материнства. Такими доказами, відповідно до положень 
статті 76 Цивільного процесуального кодексу України, можуть бути: показання 
свідків, письмові докази, речові докази, звуко- та відеозаписи, висновки 
експертів. Не дивлячись на рівність вищезазначених доказів, основним і 
найбільш достовірним є «тест на батьківство», так звана генетична експертиза. Її 
вірогідність складає приблизно 99,99%. Генетика досліджує закономірності 
спадковості та мінливості. Схожість з батьками, зріст, колір очей, навіть деякі 
риси характеру закладаються на молекулярно-генетичному рівні ще до 
народження дитини. Батько дає своїй дитині половину ДНК, це й визначає 
можливість визначення батьківства за ДНК. У ході аналізу ДНК людини, в якій 
міститься генетична інформація, досліджуються під мікроскопом [7]. 

Проблема захисту генетичних даних розглядається Міжнародною 
декларацією про генетичні дані людини від 2003 року [8], згідно з якою генетичні 
дані людини мають особливий статус, оскільки, дозволяють прогнозувати 
генетичну схильність окремої людини. 

Європейський суд з прав людини зауважив, що «на сьогодні ДНК-тест є 
єдиним науковим методом точного встановлення батьківства стосовно 
конкретної дитини; його доказова цінність суттєво переважає будь-який інший 
доказ, наданий сторонами, з метою підтвердити або спростувати факт 
оспорюваного батьківства» (Рішення від 7 травня 2009 року у справі «Калачова 
проти Російської Федерації», скарга № 3451/05, § 34) [9]. 

Експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються: підстави та 
строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім'я 
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експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається 
проведення експертизи; об'єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, 
що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність 
експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин 
від виконання покладених на нього обов'язків. 

Судовою практикою підтверджено, що незважаючи на істотне значення 
висновку експерта у справах про встановлення батьківства, материнства не 
можна віддавати йому перевагу перед іншими доказами у справі. Висновок 
експертизи з питання походження дитини є одним із доказів, які повинні бути 
оцінені судом у сукупності з іншими доказами у справі, оскільки ніякі докази не 
мають для суду заздалегідь встановленої сили. 

Відібрання зразків для проведення судової молекулярно-генетичної 
експертизи можливо здійснити безпосередньо в експертній установі, де буде 
проводитися дослідження. Така процедура проводиться тільки за одночасної 
присутності дитини, матері та ймовірного батька після оплати повної вартості 
проведення судової експертизи (експертного дослідження).   

Аналізуючи питання проведення судово-генетичної експертизи у 
цивільному процесі, варто відзначити, що у даній сфері наявні певні проблемні 
аспекти. В Україні відсутній належний механізм правового регулювання 
проведення судово-генетичної експертизи. Вже назріла необхідність 
забезпечити детальну правову регламентацію проведення судово-генетичної 
експертизи і прийняти відповідний підзаконний документ, в якому визначити всі 
юридичні аспекти, що стосуються процедури проведення експертизи, в тому 
числі, підстави проведення, порядок збору матеріалів для дослідження, 
суб’єктів, які мають право здійснювати таку експертизу, питання, які вирішує 
експертиза та на які має дати відповідь експерт, правові наслідки ухилення від 
участі в експертизі тощо. 

Отже, підсумовуючи вищевказане, слід зазначити, що судово-генетична 
експертиза має вагоме значення для цивільного судочинства і виступає 
важливим доказом при розгляді справ про визнання батьківства/материнства, 
встановлення факту батьківства/ материнства. Проведення такої експертизи є 
ефективним механізмом судового захисту, адже встановлені в результаті 
здійснення експертизи факти становлять основу доказової бази розглядаються у 
сукупності з іншими доказами, наявними у матеріалах справи. Судова практика 
широко застосовує судово-генетичну експертизу у процесі здійснення 
правосуддя. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. 

Нині важливого значення набуває такий напрям забезпечення реалізації 
прав людини, як дієва їх охорона та захист у разі порушення. У зв’язку з цим 
потребують чіткої регламентації умови, порядок та процедура здійснення 
захисту прав і свобод. 

Ст. 55 Конституції України надає право кожному громадянину після 
використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 
Україна [1].  

Такі міждержавні органи відрізняються тим, що вони створюються за 
взаємною згодою кількох держав, як правило, оформленою міжнародною 
угодою, діють у межах такої угоди, яка визначає їхні повноваження і спеціальні 
правила процедури.  

Відповідно міждержавні правозахисні організації відрізняються тим, що: 
а) вони дійсно мають вплив на уряди; б) найчастіше їхні рішення обов’язкові для 
виконання, і в будь-якому випадку їхню думку не можна зігнорувати; в) вони 
змушують міжнародне співтовариство звертати увагу на порушення прав 
людини. 

А. Огородник визначає поняття соціально-юридичного механізму захисту 
прав людини і громадянина як сукупність засобів та факторів для створення 
необхідних умов для поваги прав і свобод людини та реалізації принципу 
законності [2]. 

Ю. Резнік визначає механізм захисту людиною своїх прав як взаємозв’язок 
носія права і органу державної влади на захист, який здійснюється за допомогою 
встановленої законом процедури правоохоронних відносин з метою захисту 



165 
 
суб’єктивного права [3]. 

Після Другої світової війни поява міжнародного організаційного 
механізму захисту прав людини пов'язана з розширенням міжнародно-правового 
співробітництва у цій галузі.  

Першим великим правовим актом щодо забезпечення прав та свобод 
людини стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [4]. 4 листопада 1950 року була підписана 
Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Цей 
документ гарантував громадянам держав членів Ради Європи дотримання їхніх 
конституційних прав [5]. 

З метою ефективного захисту прав людини та належного реагування на 
порушення прав людини були створені контрольні органи: Комісія з прав 
людини, Центр прав людини та Європейський суд, які розглядають порушення 
прав людини на державному рівні [6, с. 111]. 

Найчастіше класифікація, що зустрічається в юридичній літературі та 
дослідженнях з даного питання, зазначає, що усі правозахисні міжнародні 
організації можна розподілити на дві групи: універсальні та реґіональні. 
Універсальні правозахисні механізми – це органи й організації, які поширюють 
свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і реґіональних кордонів. 
Ці механізми тією чи іншою мірою пов’язані з основною міжнародною 
організацією світу – ООН. Це не випадково: по-перше, її членами є майже всі 
держави світу, по-друге, відповідно до Статуту ООН однієї з основних цілей 
діяльності цієї організації є утвердження віри в основні права людини, у гідність 
і цінність людської особистості. 

Юрисдикція універсальних правозахисних установ поширюється на багато 
країн світу і, як правило, стосується лише тих країн, які приєднались до 
відповідних універсальних міжнародних договорів з прав людини. Універсальні 
органи можуть бути квазісудовими та конвенційними. Квазісудова установа - це 
установа, створена відповідно до міжнародних договорів з метою нагляду за 
дотриманням державами-членами цих договорів та функціонування процедур, 
представлених судовими установами (Комітет з прав людини). До конвенційних 
належать, сформовані відповідно до міжнародних договорів для контролю за 
дотриманням державами-членами цих договорів. (Комітет із прав дитини – 
згідно з Конвенцією про права дитини; Комітет з ліквідації дискримінації щодо 
жінок згідно – з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
тощо) [6]. 

Регіональні міжнародні механізми захисту прав людини створюються на 
підставі міжнародних договорів окремих груп держав, як правило в межах 
географічних регіонів. 

На сьогодні у світі існує три дієздатні реґіональні системи захисту прав 
людини: Міжамериканська, Африканська і Европейська.  До регіональних 
міжнародних правозахисних установ належать судові установи (Європейський 
суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини), квазісудові установи 
(Комітет незалежних експертів, утворений згідно з Європейською соціальною 
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хартією), конвенційні органі (Європейський комітет із питань запобігання 
тортурам і такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, утворений 
згідно з Європейською конвенцією про запобігання тортурам і нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню) [7, с. 9] 

Отже, під поняттям механізму міжнародного захисту прав людини слід 
розуміти систему міжнародних організацій, що сприяють здійсненню 
міжнародних стандартів прав і свобод людини чи її відновлення у випадку 
порушення.  

Міжнародні органи та організації відіграють важливу практичну роль у 
всіх сферах суспільного життя і їхнє значення надзвичайно важливе для людей, 
оскільки вони виступають основою для повноцінного та щасливого життя, 
забезпечуючи мир, захист громадянських  прав та свобод. Саме тому, 
міжнародний захист прав і свобод людини є прогресивним засобом відновлення 
соціальної справедливості та гармонії у суспільних відносинах. 
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ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА  
 

На сучасному етапі розвитку суспільства поширеною проблемою виступає 
таке явище як домашнє насилля. Його вплив розповсюджується у вимірі 
сучасного соціального простору  та лідирує у світі як один із найбільш впливових 
чинників щодо порушення прав людини. Домашнє насилля вже давно стало 
серйозною проблемою для кожної країни, де вивчається це питання. Як нам 
відомо, домашнє насильство взяло свій початок  ще у Європі, близько сторіччя 
тому, вже на той час вважалося правильним виховання та навчання дітей за 
допомогою биття гілками лози або застосування іншого насилля для 
ефективного «засвоєння».  

Щодо жінок, то насилля, яке вчинялося над ними, мало досить 
повсякденний характер, сприймалося усе це як цілком нормальне явище. Але 
потроху ситуація змінювалася, жінки почали боротися за свої права та 
відстоювати власні інтереси, вони отримали належні їм права, перетворювалися 
з домогосподарок на вільних у своїх діях феміністок, стали боротися не лише за 
виборчі  та трудові права, а й за право голосу у власних сім'ях. Та що ж ми 
спостерігаємо тепер? Усі старання щодо подолання різного роду насильства, 
особливо у сімейних стосунках йдуть на спад , адже зазначена тема стає знову 
більш розповсюдженою та набирає неабияких обертів у сучасному світі. Отже 
усі ті старання та нелегкі шляхи що пройшло світове суспільство було марним?  

Термін «домашнє насильство», це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 
особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала 
особа, а також погрози вчинення таких діянь[1]. 

Актуальність теми полягає в тому, що домашнє насилля є однією із 
глобальних проблем, а чисельність шляхів його подолання зростає. Якщо 
порівнювати країни світу, то, безсумнівно, ми можемо спостерігати за 
відмінністю їх підходів до вирішення цієї проблеми. Однак покарання – досить 
різні та залежать від країн. Найсуворіші – у Північній Європі. Наприклад, у 
Швеції криміналізовані всі форми домашнього насильства. Можна опинитися за 
гратами навіть за грубу емоційну сварку, під час якої висловлювалися погрози. 
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Суд часто наказує кривднику дотримуватися визначеної дистанції від об'єкта 
насильства, у разі порушення може бути накладено штраф або присуджено 
ув'язнення терміном до року. Схожі за жорсткістю закони й у Норвегії та 
Фінляндії [2].  

Україна також продовжує поновлювати правовий механізм держави та 
ефективність своїх заходів щодо подолання домашнього насильства. Як свідчить 
інформація на сторінках офіційного сайту МВС України, протягом останнього 
часу було притягнуто до адміністративної відповідальності сотні агресорів. Зараз 
вони перебувають під контролем поліцейських. Згідно Наказу «Про 
затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів 
Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно 
кривдника», який набув чинності з 11 вересня 2018 року поліцейські у випадках 
безпосередньої загрози життю або здоров’ю потерпілих мають право виносити 
терміновий заборонний припис кривдникам. Тим самим працівники 
Національної поліції надають пріоритет постраждалим особам. Також 
працівники правоохоронних органів, аби уникнути рецидивів правопорушень, 
проводять з ініціаторами насилля профілактичну роботу. А постраждалі від 
домашнього насильства отримують психологічну, медичну та правову допомогу. 

Терміновий заборонний припис може містити такі заходи: зобов'язання 
залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборона на вхід 
та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;  заборона 
в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою[3].  

Передбачена санкція статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про 
місце свого тимчасового перебування) тягнуть за собою накладення штрафу від 
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний 
арешт на строк до семи діб, у разі ж вчинення повторних дій особою, яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, 
передбачених частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення 
штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або 
адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб [4]. 

Як повідомляють на офіційних сторінках ЗМІ, в Україні за 2020-й рік 
майже 90 % від усіх звернень щодо домашнього насильства надходять від жінок. 
За кількістю звернень першою стала Дніпропетровська область (11 212 випадків 
за 2019 рік), за нею розташовується Київ (9 499), а замикає трійку Вінницька 
область (7 818). Найменшу кількість звернень зафіксували на Полтавщині (1 
486). У поліції відзначають, що понад 60% постраждалих від насильства взагалі 
не повідомляють про його вчинення та не звертаються за допомогою [5]. Наразі 
Міністерство внутрішніх справ організувало притулки, гарячі лінії, тренінги для 
постраждалих від сімейного насилля. А також з 2017 року впровадило мобільні 
групи з протидії домашньому насильству – Поліція проти насильства, який 
знаходиться у стані розробки [6].  

На міжнародній арені наша держава продовжує розвивати та зміцнювати  
стосунки з представниками різних країн світу для досягнення єдиної мети – 
подолання різного роду насилля у тому числі і домашнього насилля. Важливого 
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значення набуває той факт, що досить плідною є співпраця між Україною та 
такими організаціями як ООН, ОБСЄ. Представники зазначених організацій 
відвідують нашу країну з цілю проведення конференцій, засідань та семінарів, 
що присвячені запобіжним заходам щодо протидії будь-яких проявів насилля. 
Результатом цієї співпраці є розробка спільних планів, що допоможуть у 
вирішені  зазначених питань.    

Таким чином, можна зробити висновок, що домашнє насилля, це проблема, 
яка бере свій початок ще з минулих століть та залишається актуальною і на 
сьогодні. Це явище охопило більшість країн світу та не оминуло нашої держави. 
Статистика, яку ми можемо спостерігати на офіційних сторінках сайту Єдиний 
портал органів системи МВС України та у інших ЗМІ, вражає та змушує 
замислитися багатьох з приводу цього питання. Також слід зазначити, що 
Україна продовжує співпрацювати з різними країнами світу у розробці проектів 
та будувати безліч планів, щодо вирішення цієї проблеми. Правовий механізм 
нашої держави поновлюється та стає більш насиченим як цілому так і з приводу 
даної теми. За останні три роки Міністерство внутрішніх справ України 
здійснило чи мало корективів до законодавчої бази, видало безліч наказів, 
відкриття притулків, гарячих ліній, які й досі  функціонують, організувало 
мобільні групи з протидії домашньому насильству під назвою «ПОЛІНА» та 
організувало безліч тренінгів для осіб, які постраждали та осіб які являються 
ініціаторами домашнього насилля. В Україні відбувся надзвичайно великий 
прогрес, усі чинники демонструють прагнення працювати над цією проблемою.  
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НАСЛІДКИ НЕНАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕКЛАДАЧА У СПРАВІ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Статтею 26 Конституції України, що прийнята Верховною Радою України 

№ 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року (зі змінами та доповненнями) (далі – 
Конституція України), гарантується іноземцям та апатридам, що перебувають в 
Україні на законних підставах, забезпечення тими самими правами і свободами, 
як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами України. [1] 

Також законодавець поклав на таких осіб на рівні з правами, свободами і 
обов’язки громадян України, у тому числі і дотримання законів та 
недоторканість прав і свобод інших людей (ст. 23 Конституції України). [1] 

У 2020 році за даними Державного агентства розвитку туризму України 
було зведено дані Укрзалізниці, Державної авіаційної служби, Державної 
прикордонної служби та Міністерства інфраструктури України щодо перетину 
кордону України іноземцями та особами без громадянства. Відтак, кількість 
нерезидентів, які в’їхали на територію країни у 2020 році, складає 3 382 097 осіб. 
[3] 

Кожній людині незалежно від раси, статі, кольору шкіри, політичних, 
релігійних переконань, етносу чи майнового стану гарантується право на 
судовий захист його прав та свобод від рішень, діянь органів державної чи 
місцевої влади або окремих його посадових чи службових осіб (ст. 55 
Конституції України). [1] 

Так, з огляду на наведені статистичні дані та судову практику, що склалась, 
нерідко у іноземців виникають мовні труднощі у судових провадженнях, 
особливо у справах про адміністративні правопорушення. 

Статтею 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
виданого Верховною Радою УРСР від 07 грудня 1984 року № 8073-X (зі змінами 
та доповненнями) (далі – КУпАП) визначено основні завдання справи про 
адміністративні правопорушення як охорона прав і свобод людини, запобігання 
правопорушень та виховання громадян, іноземців та осіб без громадянства задля 
запобігання правопорушень та сумлінного додержання Конституції та законів 
України і поваги до прав і свобод інших суб’єктів та їхнього приватного життя. 
[2] 

Згідно зі ст. 9 КУпАП встановлено визначення адміністративного 
правопорушення (проступку) як протиправне, винне (умисне або необережне) 
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діяння, яке посягає на правопорядок, власність, права і свободи людини, за 
вчинення яких законом передбачено адміністративну відповідальність. [2] 

Суб’єкти владних повноважень при здійсненні провадження у справі про 
адміністративне правопорушення, а саме співробітники Національної поліції, 
суди тощо, повинні додержуватись таких завдань провадження як своєчасне, 
повне, всебічне і об’єктивне з’ясування фактів та обставин справи. (ст. 245 
КУпАП). [2] 

Також при розгляді справи обов’язково з’ясовується: 
– чи було вчинено адміністративне правопорушення; 
– чи винна така особа в його вчиненні; 
– чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 
– чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність; 
–  чи заподіяно майнову шкоду, а також з`ясувати інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 
Мовою провадження таких справ є українська. (ст. 10 Конституції 

України) [1] 
Іноземні громадяни чи особи без громадянства у період свого законного 

перебування, маючи широкий перелік прав та можливостей передбачений 
Конституцією України, активно подорожують, укладають правочини та, на рівні 
з громадянами України, мають ризик бути учасниками справ про адміністративні 
правопорушення. 

Відповідно до положень чинного законодавства, іноземець чи особа без 
громадянства не зобов’язана володіти українською мовою, що створює певні 
складнощі при участі таких осіб у адміністративному провадженні в якості осіб, 
що притягаються до адміністративної відповідальності з огляду на наступне. 

Відповідно до положень статті 268 КУпАП особа, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, окрім права на ознайомлення з матеріалами 
справи, подання доказів та пояснень, у разі якщо вона не володіє мовою, якою 
ведеться розгляд справи, така особа має право на перекладача. [2] 

Особи владних повноважень зобов’язані забезпечити усі передбачені 
ст. 268 КУпАП права, у тому числі і право на перекладача на усіх стадіях справи 
про адміністративне правопорушення. [2] 

Адміністративне провадження має такі стадій: 
1) порушення провадження та збирання доказів по справі;  
2) розгляд матеріалів справи (доказів, пояснень учасників тощо); 
3) прийняття рішення у справі;  
4) оскарження прийнятого рішення до вищої інстанції чи до суду;  
5) виконання постанови. 
У справі про адміністративне правопорушення у зв’язку з порушенням 

правил дорожнього руху, що призвело до матеріальної шкоди перша та друга 
стадія здійснюється безпосередньо на місці дорожньо-транспортної пригоди, а 
саме складання протоколу про адміністративне правопорушення, схеми місця 
ДТП, акту обстеження дорожніх умов, відібрання пояснень у водіїв та свідків 
тощо. Такі дії потребують безпосередньої участі особи, що притягається до 
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адміністративної відповідальності. 

Перекладач, що в силу положень статті 274 КУпАП забезпечується 
органом чи посадовою особою, в провадженні якого перебуває така справа, має 
мати відповідну освіту, що дає право перекладу з української мови на іноземну і 
навпаки, а також попереджається про відповідальність за завідомо неправдивий 
переклад. [2] 

Нерідко час та місце ДТП та інші умови ускладнюють або взагалі 
унеможливлюють можливість забезпечення участі перекладача у зібранні 
необхідних доказів по справі, що грубо порушує встановлені Конституцією 
України та чинним законодавством прав особи, що притягається до 
адміністративної відповідальності, яка не володіє українською мовою. 

Обов`язок щодо належного складання протоколу про адміністративне 
правопорушення та надання доказів на підтвердження викладених в протоколі 
відомостей покладаються на особу, яка його складає, та не може бути 
перекладено на орган, що здійснює провадження по справі. 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право 
кожного обвинуваченого на переклад мовою, якою володіє особа, розглядається 
як невід`ємна складова права на захист. [4] 

Європейський Суд з прав людини має сталу практику щодо розгляду справ 
із дотриманням права на допомогу перекладача як однієї зі складових прав 
обвинуваченого на захист, у контексті дотримання права на справедливий 
судовий розгляд, що зафіксовано у декількох рішеннях цього Суду, зокрема: 
«В контексті права на справедливий судовий розгляд, гарантованого ст. 6-3 
підпункт (е) означає, що обвинувачений, який не розуміє мови, що 
використовується, або не розмовляє нею, має право на безоплатну допомогу 
перекладача для письмового або усного перекладу всіх документів чи заяв по 
порушеній проти нього у справі, що необхідні йому для розуміння того, що 
відбувається, та гарантувати його права». [5] 

У розумінні ст. 251 КУпАП протокол про адміністративне 
правопорушення є джерелом доказів у справі. Питання наявності або відсутності 
складу адміністративного правопорушення орган, що здійснює провадження по 
справі, вирішує лише в межах протоколу, складеного відносно конкретної особи, 
яка притягається до адміністративної відповідальності. Так, незабезпечення 
особі, що притягається до адміністративної відповідальності, усіх прав, 
передбачених ст. 268 КУпАП, свідчить про недопустимість зібраних доказів. [2] 

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема по справам 
«Кобець проти України» від 14 лютого 2008 року, «Берктай проти Туреччини» 
від 08 лютого 2001 року, «Лавенте проти Латвії» від 07 листопада 2002 року 
неодноразово вказує, що, оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення 
«за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої 
низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою 
неспростованих презумпцій [6; 7; 8] 

Згідно із ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 
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припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 
користь [1]. 

Отже, відповідно до Конституції України, чинного законодавства та сталої 
судової практики Європейського суду з прав людини, незабезпечення органом, 
що здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, послуг 
перекладача істотно порушує законні права та інтереси іноземців й осіб без 
громадянства, обмежує їхні процесуальні права, що робить докази, зібрані у 
такий спосіб, недопустимими та унеможливлює такий орган виносити рішення 
по справі, ґрунтуючись на недопустимих доказах. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 
 

Адміністративна відповідальність у цивільній авіації настає в наслідку 
скоєння протиправного діяння на повітряному транспорті. Статтею 9 КУпАП 
визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на 
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 
порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 
відповідальність[1]. 

Ознаками адміністративної відповідальності в галузі цивільної авіації є 
такі: 

– підстава адміністративної відповідальності, тобто скоєння 
правопорушення, в галузі цивільної авіації; 

–відносини, внаслідок яких настає адміністративна відповідальність, що 
регламентується нормами підзаконних актів, спеціальних законодавчих актів, 
міжнародних угод у галузі цивільної авіації; 

– загальнообовязковий, публічний характер адміністративної 
відповідальності (фактично відбувається її поширення на всій території 
України); 

– загальнообов’язковий, публічний характер адміністративної 
відповідальності (фактично відбувається її поширення на всій території 
України); 

– обмежене, визначене коло суб’єктів, що можуть накладати 
адміністративні стягнення;  

– суб’єктами адміністративної відповідальності є юридичні та фізичні 
особи; 

– особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності 
(залежно від суб’єктів); 

– специфічна сфера впливу, а саме цивільна авіація, що обумовлює   свої 
особливості [2]. 

Отже, адміністративний проступок у галузі цивільної авіації можна 
визначити як протиправну, винну ( умисну чи необережну) дію або 
бездіяльність, що посягає на встановлений порядок управління, діяльності в 
галузі цивільної авіації та порушує права суб'єктів авіаційної діяльності, інших 
фізичних та юридичних осіб [3]. 
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Адміністративні стягнення за правопорушення в галузі цивільної авіації 
застосовуються згідно норм, встановлених КУпАП. 

В статтях 111, 112, 113, 120 та 133 КУпАП визначені правопорушення, за 
які настає адміністративна відповідальність, а саме: порушення правил безпеки 
польотів, порушення правил поведінки на повітряному судні,  порушення правил 
міжнародних польотів, порушення правил пожежної безпеки на повітряному 
транспорті, а також порушення правил перевезення небезпечних речовин або 
предметів на повітряному транспорті [1]. 

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про 
адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне 
з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності до 
закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин 
та умов, що сприяють вчиненню причин та умов, що сприяють вчиненню 
адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання 
громадян у адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, 
виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності [1]. 

 Провадження у справах про адміністративне правопорушення складається 
з таких стадій: адміністративне розслідування( момент початку 
адміністративного провадження, встановлення факту правопорушення, особи 
правопорушника, потерпілих, законність, тривалість, складання протоколу, 
вирахування розміру завданої шкоди); розгляд справи про адміністративне 
правопорушення в галузі цивільної авіації та винесення по ній постанови; 
перегляд справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням постанови у 
справі [4].  

Зі сказаного вище, можна зробити висновок, що основними проблемами 
здійснення адміністративних проваджень в галузі цивільної авіції є складність 
сфери цивільної авіації, досить стислі строки розгляду справ про адміністративні 
правопорушення та невизначеність точного моменту початку адміністративного 
провадження. Отже, для того щоб це змінити, необхідно внести зміни до чинного 
законодавства, а саме до Кодексу України про адміністративн правопорушення. 
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ОСНОВНІ ОЗНАКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАНЯ)  

 
Питання протидії булінгу (цькуванню) у освітньому середовищі як в нашій 

державі зокрема, так і в цілому у світі на сьогодні є актуальною темою. Ми не 
погоджуємо з тезою окремих авторів щодо «модності теми» булінгу - дане 
питання є дійсно проблемним і таким, що потребує свого негайного вирішення. 
Про існування булінгу в дитячому середовищі знали ще у давні часи. Знали про 
нього й у нашій державі як пересічні громадяни, так і педагогічна громадськість, 
проте лише в останній час вона стала об’єктом належної уваги як освітян, так і 
правоохоронців.  

Проте актуалізація проблеми має й свою негативну сторону – нерідко будь-
які конфлікти в освітніх закладах адміністрації намагаються «вирішити своїми 
силами», при цьому уникнути суспільного розголосу про подію. Ще більшої 
проблеми, на думку представників адміністрації освітнього закладу, це набуває, 
коли будь-хто з учасників конфлікту застосує термін «булінг» - це вже, знову ж 
таки на думку адміністрації, загрожує різноманітними перевірками закладу та 
іншими неприємностями. Саме тому необхідним вбачається виділення та аналіз 
основних ознак булінгу з метою відмежування даного правопорушення від 
суміжних деліктів.  

Слід зазначити, що законодавець у Законі України «Про освіту» наводить 
типові ознаки булінгу: «систематичність (повторюваність) діяння; наявність 
сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за 
наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння 
психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 
потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції 
потерпілого» [1]. 

Аналізуючи першу законодавчо визначену типову ознаку досліджуваного 
делікту слід зазначити, що систематичність в переважній більшості випадків 
слугує ключовою ознакою відмінності булінгу від конфлікту між учасниками 
освітнього процесу або ж  прояву невихованості, недисциплінованості чи 
застосування неправомірних методів виховання.  
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Згідно довідкової літератури систематичність – це: «послідовність у діях, 
вчинках; наявність системи у чому-небудь» [2]; «регулярність, методичність, 
планомірність» [3]; «який являє собою систему, побудований, упорядкований за 
певним планом, систематизований, спирається на певну систему, суворо 
планомірний, постійний, регулярний» [4]. 

Іноді категорію «системність» вживають як тотожну із термінами 
«повторюваність» або «неодноразрвість», що на нашу думку, є не правильним. 
На це, зокрема, звертає увагу й Л. Прогонюк [5, с. 57], яка аналізуючи подібну 
ситуацію в кримінальному праві зазначає, що «у кримінальному праві 
неодноразовість розглядається, як правило, як синонім повторності і 
визначається як вчинення особою двох і більше діянь…» «Подібне розуміння 
неодноразовості вченими-криміналістами пояснюється тим, що обидва терміни 
вживаються як синонімічні та взаємозамінні. Наприклад, кваліфіковані види 
одержання (ч. 2 ст. 368 КК України) і давання (ч. 2 ст. 369 КК України) хабаря за 
останній час змінювалися декілька разів з повторності на неодноразовість і, 
навпаки. При цьому юридична сутність вказаної кваліфікуючої ознаки 
залишалася незмінною» [5, с. 57]. Науковець підкреслює, що «ситуація з приводу 
ототожнення понять неодноразовості та повторності, що склалася у науці 
кримінального права, продиктована виключно позицією законодавця, який 
застосовуючи терміни, описує фактично одне й те саме явище. Такий стан справ 
не є абсолютно нормальним, … підтверджується тривалими та безрезультатними 
спробами вчених-криміналістів розрізняти названі поняття» [5, с. 58]. 

Відповідно, застосовуючи аналогію до твердження Л. Прогонюк [5, с. 63], 
яка досліджувала значення поняття систематичності у трудовому праві, можна 
стверджувати, що чітке та логічно аргументоване визначення поняття 
систематичності має вирішальне значення для правильної кваліфікації булінгу, 
склад якого містить факт декількоразового вчинення особою певної дії (моменту 
бездіяльності). 

Як вже зазначалося, таким визнається діяння вчинене втретє - три і більше 
разів. Зрозуміло, що це пов’язано із загальною юридичною практикою, коли 
якраз вчинення втретє і підтверджує систематичність та не випадковість діяння. 

Ще однією умовою визнання системності у діях кривдника (чи групи 
кривдників) є той чинник, що всі діяння повинні бути тотожними та/або 
об’єднані спільним умислом.  

Отже, систематичність у випадку кваліфікації булінгу – це юридично 
зафіксований факт регулярного (три і більше разів) вчинення діяння, що містить 
ознаки булінгу, вчинене кривдником (булером) чи групою осіб відносно 
потерпілого (групи потерпілих), об’єднаних одним умислом та метою.  

Наступна типова ознака, визначена законодавцем – наявність сторін. 
Обов’язковими сторонами при вчиненні булінгу є кривдник (булер) та 
потерпілий (жертва булінгу), факультативною – спостерігачі.  

При одноосібному вчиненню булінгу кривдник (булер) - це особа, хто 
безпосередньо вчиняє булінг, потерпілий (жертва булінгу) – це особа, щодо якої 
було вчинення діяння, передбачене ст. 1734 КУпАП [6]. У зв’язку із тим, що 
булінг може вчинятися у різних співвідношеннях «особа» та/або «група», а також 
враховую гендерну складову можливі різні варіанти як у випадку із 
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кривдниками, так і з потерпілими від булінгу, зокрема «кривдник-потерпілий», 
«кривдник-група», «група кривдників-потерпілий», ««група кривдників-група 
потерпілих».  

Слід зазначити, що при груповому булінгу зазвичай серед кривдників 
виділяється лідер (декілька лідерів), а також один або декілька активних 
послідовників (співучасників), при цьому можливий розподіл ролей серед 
кривдників: лідер; замовник; підбурювач; виконавець; організатор; пособник.  

Також розглядаючи особу кривдника (булера) хочемо підкреслити, що 
законодавець зробив певне розмежування у категорії «неповнолітній» (згідно 
ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) - «особа віком 
від 14 до 16 років» [7]), розмежувавши дану категорію за віковим цензом 16 
років. У результаті суб’єктом даного делікту можуть бути чотири категорії осіб: 
малолітня дитина (особа віком до 14 років); неповнолітня дитина від 14 до 16 
років; неповнолітня дитина від 16 років; учасник освітнього процесу.  

У той же час законодавець до категорії «потерпілий» відніс лише три групи 
осіб: малолітня дитина (до 14 років); неповнолітня дитина (від 14 до 18 років); 
учасник освітнього процесу.  

Поняття «освітнього процесу» законодавцем розкрито у п.16 ст.1 Закону 
України «Про освіту» і визначається як «система науково-методичних і 
педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування 
та застосування її компетентностей» [1]. 

Розкриваючи категорію «учасник освітнього процесу слід зазначити, що 
вона чітко прописана у нормах ст. 52 цього ж закону, відповідно до якої  
«учасниками освітнього процесу є: здобувачі освіти (вихованці, учні, студенти, 
курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які 
здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти); педагогічні, 
науково-педагогічні та наукові працівники, спеціалісти; батьки здобувачів освіти 
(особи, що їх замінюють); фізичні особи, які провадять освітню діяльність; інші 
особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у 
порядку, що встановлюється закладом освіти (представники підприємств, 
установ, кооперативних, громадських організацій)» [1]. 

Розглядаючи необов’язкову сторону булінгу - спостерігачів, пропонуємо 
до їх числа віднести осіб, які стали свідками булінгу, при цьому не приймали у 
вчиненому діянні участі.   

У той же час автори посібника «Про булінг для дітей» зазначають, що 
«спостерігачі можуть бути байдужими, або ставати на один чи інший бік» [8], у 
зв’язку із зазначеним спостерігачі поділяються на:  

«прихильників (булінгу, насильства) – особи, що підтримують дії 
кривдника (лідера), але самі в його діях активну участь не беруть» [8]. Серед них 
також виділяють: 

«активних (явних) – особи активно та відкрито підтримують знущання, 
наприклад, сміхом або приверненням уваги до випадку»; 

«пасивних спостерігачів-прихильників – даній категорії осіб подобається 
знущання, але вони не демонструють явних ознак підтримки» [8].  

Спостерігачів з іншої сторони відносять до захисників потерпілого 
(жертви булігу) – це особи, які не сприймають цькування. Серед них виділяють: 
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активних (реальних) - допомагають або намагаються допомогти людині, яку 
цькують; пасивних (ймовірних) - вважають, що повинні допомогти жертві, але 
не наважуються на активні дії.  

Окремо необхідно виділити категорію «байдужих спостерігачів» - дані 
особи не залучаються до процесу цькування та не займають чітко визначеної 
позиції, в багатьох випадках не вмішуються у події через сирах опинитися або на 
місці потерпілого, або ж понести відповідальність за участь у цькуванні.  

Розкриваючи третю типову ознаку булінгу хочемо зауважити, що 
законодавець у самому визначенні досліджуваного терміну передбачив настання 
відповідальності як за нанесення шкоди потерпілому, так і лише за можливість її 
заподіяння - «внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода» [6], що по 
своїй суті відносить даний делікт до правопорушень з так званим усіченим 
складом.  У той же час у зазначеному вище п.31 ст.1 Закону України «Про освіту» 
[1], у якій зазначено третю типову ознаку булінгу, вже прямо вказується на 
настання шкідливих наслідків - «… наслідком яких є заподіяння психічної та/або 
фізичної шкоди…» [6]. Таким чином можемо спостерігати певну правову 
колізію, коли в диспозиції відповідної статті КУпАП відповідальність 
передбачена як за настання шкідливих наслідків, так і за саму можливість їх 
настання, а в нормах іншого законодавчого акту, де виписано типові ознаки 
делікту і до якого необхідно звернутися при кваліфікації правопорушення, 
передбаченого ст. 1734 КУпАП - Законі України «Про освіту» - одною із ознак 
булінгу є заподіяння шкоди. Відповідно, пропонуємо усунути дану колізію та 
доповнити вказану ознаку вказівкою про можливість завдання шкоди.  

Аналізуючи поняття психічного та фізичного здоров'я хочемо зазначити, 
що це два життєво важливих напрямки життя, які тісно переплітаються та 
глибоко взаємозалежні. Проте, як свідчить практика, що якщо при вчиненні 
діяння, що спрямоване на завдання шкоди психічному здоров’ю особи кривдник 
не застосовує фізичну силу (можливі лише погрози її застосування), то при 
завданні шкоди фізичному здоров’ю майже у всіх випадках застосовується 
психологічне насильство.  

Як зазначає І. Шаронова, «психічне здоров'я - це рівень психологічного 
благополуччя, який визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, 
а й низкою соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до 
навколишнього середовища, факторів. До його сфери відносять індивідуальні 
особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад, збудженість, 
емоційність, чутливість; властивості, пов'язані з особливостями мислення, 
характеру, здібностей. Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, 
мотивів, стимулів, установок, цілей, образів уяви, почуттів тощо. Усі складові й 
чинники психічного здоров'я зумовлюють особливості індивідуальних реакцій 
на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів» [9].  

У довідковій літературі фізичне здоров’я визначається як «нормальний 
стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною 
узгодженістю при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж 
організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів» 
[10]. Саме у такому значенні ми будемо його вживати у нашому дослідженні.  

Розкриваючи питання місця скоєння булінгу, то слід зазначити, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
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законодавець не передбачив норми щодо місця скоєння правопорушення – його 
основною ознакою є пов'язаність жертви булінгу (потерпілого) та кривдника 
(кривдників) освітнім процесом. Тобто саме правопорушення може відбуватися 
як у стінах (на території) освітнього закладу, так і поза ним.  

Отже необхідно зробити висновок, що сутність проблеми полягає в тому, 
що для кваліфікації такого діяння як булінг (цькування ) потрібно: 

1. Чітко зафіксувати, що діяння мало ознаки системності. За наявною 
практикою – це третій факт вчинення делікту. Таке можливо лише при 
документуванні попередніх фактів правопорушення – заява від потерпілого 
(потерпілих) до адміністрації закладу чи правоохоронних органів, інших 
інстанцій, доповідна педагогічного персоналу, що підтверджується поясненням 
свідків та учасників конфлікту тощо. Тому не можна вважати системними 
діяннями, які хоч і мали ознаки булінгу, проте з окремих причин (потерпілий не 
повідомляв, адміністрація закладу не фіксувала, намагаючись приховати або 
«залагодити» конфлікти самостійно тощо) не були зафіксовані в установленому 
порядку. Вислови «це трапляється вже не вперше» для юридичного наповнення 
реакції на вчинення факту булінгу має опосередковане значення, не наповнюючи 
його змісту.  

2. Однією умовою визнання системності у діях кривдника (чи групи 
кривдників) є той чинник, що всі діяння повинні бути тотожними та/або 
об’єднані спільним умислом. Не можна вважати булінгом вчинення тотожних 
діянь щодо одного потерпілого різними кривдниками, якщо не буде доведена їх 
спільна направленість та мета. І навпаки, вчинення як одно типових або різних 
за свою формою діянь різними виконавцями, направлених на досягнення єдиної 
мети, об’єднанні у одну систему можна кваліфікувати як булінг, при цьому 
кожний факт повинен мати свою окрему юридичну фіксацію.  

3. Розмежування закінченого правопорушення від продовжуваного. 
Тут полягає одна із основних проблем, оскільки не можна кваліфікувати як 
булінг, наприклад, вчинення кривдником три та більше одно типових дій 
протягом короткого періоду (наприклад, протягом навчального дня, на кожній із 
перерв тощо) відносно потерпілого, які хоч і мають типові ознаки булінгу, проте 
є продовжуваним правопорушенням. Як свідчить практика, досить дієво у цій 
дискусії ставить крапку формалізація кожного факту вчинення правопорушення 
за відповідною процедурою.  

Разом з тим необхідно проводити заходи щодо навчання, підготовки, 
перепідготовки або ж перекваліфікації осіб, задіяних у процесі реагування на 
повідомлення про факти вчинення булінгу. Подібні заходи повинні проводитися 
в умовах (що важливо!) відсутності формалізму і в той же час - креативного 
підходу до всіх форм навчання. При цьому базами навчання повинні стати 
конкретні практичні підрозділи поліції, які мають досвід та можливість 
проведення таких заходів, а також спеціалістів, здатних проводити відповідні 
заняття. Автори негативно ставляться до практики проведення подібних заходів 
на базах відомчих вищих навчальних закладів системи МВС, які мають гарну 
теоретичну підготовку, проте не мають досвіду застосування теоретичних знань 
з досліджуваного питання на практиці. Ідеальним варіантом видається 
поєднання теорії з практикою після розробки методичних та навчальних 
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матеріалів.  

Отже, до проблеми реагування на факти булінгу потрібно підходити 
комплексно, задіюючи всі можливі варіанти, а також всіх суб’єктів профілактики 
та роботи з дітьми. За основу можна взяти концепцію протидії домашньому 
насиллю, яка на сьогодні досить успішно  реалізується   в нашій державі. 

Тема протидії булінгу на сьогодні залишається актуальною, а 
приналежність авторів до когорти педагогічних працівників робить її ще й 
необхідною для них з метою вивчення та використання у своїй практичній 
роботі, відповідно, дослідження у даній сфері необхідно продовжувати, адже 
вона потребує розгляду в усіх її аспектах.   
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ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР 

ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
 
Проблематика булінгу протягом останніх років привертає особливу увагу з 

боку наукової спільноти. Насамперед, таке становище обумовлене легітимним 
закріпленням адміністративної відповідальності за вчинення цього соціально 
негативного діяння. Разом із цим, як показує аналіз протоколів про 
адміністративні правопорушення та рішень судових органів щодо розгляду справ 
про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення булінгу, 
на сьогоднішній день механізм здійснення проваджень у справах про притягнення 
до юридичної відповідальності за вчинення булінгу характеризується низкою 
недоліків. Як наслідок, означене негативно впливає на загальний процес протидії 
булінгу в закладах освіти. 

Одним із найважливіших напрямів розвитку нормативно-правового 
регулювання запобігання булінгу в Україні є удосконалення адміністративних 
процедур протидії булінгу в закладі освіти. На сьогоднішній день означені 
процедури регламентовано Порядком реагування на випадки булінгу (цькування), 
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 
№ 1646, аналіз якого дозволяє зробити висновок, що адміністративна процедура 
протидії булінгу в закладі освіти складається з двох етапів: 

1. Отримання керівником закладу освіти заяви про випадок булінгу; 
2. Засідання комісії з розгляду випадку булінгу. 
При цьому, принципово, що процедура реагування на випадок булінгу 

завершується прийняттям вищевказаною комісією рішення про наявність або 
відсутність у діях (або бездіяльності) особи ознак булінгу. До того ж, під час 
засідання ведеться відповідний протокол. Загалом, легітимно визначена 
процедура протидії булінгу носить формальний та, більшою мірою, 
декларативний характер, й обумовлює лише низку додаткових питань:  

– по-перше, не зрозумілою лишається позиція законодавця відносно 
подальшого руху адміністративно-правового механізму протидії конкретному 
випадку булінгу в закладі освіти. Так, вищевказаним нормативно-правовим актом 
детально регламентовано склад комісії, її повноваження, форму роботи та інші 
організаційні властивості, однак, не визначено головне – які правові наслідки 
відповідних адміністративних процедур її діяльності. У цілому, останнім етапом 
адміністративних процедур має стати видача уповноваженим суб’єктом 
адміністративного акта. На жаль, у даному контексті чинне законодавство нівелює 
таку усталену вимогу щодо означених процедур; 

– по-друге, з огляду на структуру даного Порядку виникає питання й щодо 
доцільності функціонування означеної комісії загалом, адже основна роль при 
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протидії булінгу відведена керівнику закладу освіти, який зобов’язаний:  

1) невідкладно повідомити територіальний орган Національної поліції 
України про факт вчинення булінгу, а також принаймні одного з батьків або 
інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала 
стороною булінгу (цькування);  

2) за потреби викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги 
для надання екстреної медичної допомоги;  

3) повідомити службу у справах дітей;  
4) повідомити центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [1].  
Керівник закладу освіти перед тим, як ініціювати утворення відповідної 

комісії, має оцінити обстановку на предмет наявності або відсутності в діяннях 
ознак булінгу та повідомити про це до органів Національної поліції. При цьому, 
наступним етапом його діяльності виступає формування в закладі освіти комісії, 
основним із завдань якої виступає прийняття рішення про наявність або 
відсутність обставин, про які мова йшла вище. Тобто, незрозумілою видається 
позиція щодо функціонального призначення такої комісії.  

Разом з цим, неврегульованими залишаються випадки, за яких, наприклад, 
органи Національної поліції зафіксують випадок булінгу, а означеною комісією 
буде визначено відсутність обставин, які підтверджують викладену у заяві 
інформацію. Як показує практика реалізації адміністративних процедур 
реагування на випадок булінгу в закладах освіти, у більшості випадків означену 
у заяві інформацію вважають такою, що не підтверджує факт вчинення булінгу, 
що, як наслідок, виступає підставою звернення осіб безпосередньо до органів 
Національної поліції з метою не лише притягнення винної особи за вчинення 
булінгу, а й щодо неповідомлення керівником закладу освіти про факт його 
вчинення; 

– по-третє, виникає питання відносно складу такої комісії. Так, 
вищевказаний Порядок визначає, що до складу комісії входять педагогічні 
(науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та 
соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах 
дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [1]. Тобто, існує 
обмежене коло суб’єктів, які визначають, чи дійсно було вчинено булінг, чи мала 
місце, наприклад, сварка. При цьому, законодавчо закріплено також можливість 
залучення до участі в засіданні комісії батьків або інших законних представників 
малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також безпосередніх 
сторін булінгу (цькування). Однак, у практичній реалізації адміністративних 
процедур протидії булінгу означені категорії осіб, в переважній більшості, до 
засідань комісії не залучаються, що значно обмежує їх права та законні інтереси. 
Також зустрічаються випадки, коли до складу комісії входять педагогічні 
працівники, на заняттях яких безпосередньо було вчинено булінг, з приводу 
якого така комісія й сформована, тобто, може мати місце необ’єктивність 
розгляду конкретного інциденту; 

– по-четверте, не зрозумілим видається порядок реагування на випадок 
булінгу, адже фактично у вищевказаних етапах адміністративних процедур про 
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жодне реагування не йде мова. Узагальнюючи мету та завдання комісії можна 
дійти висновку, що сутність її діяльності зводиться до формального з’ясування 
причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для 
усунення таких причин, а не припинення булінгу; 

– по-п’яте, схожа ситуація й з конкретними механізмами протидії булінгу в 
закладі освіти. Так, на сьогоднішній день в чинному законодавстві чіткі  
механізми протидії булінгу відсутні, а ті, що визначені носять загальний та 
опосередкований характер, знаходячи свій зовнішній вияв у таких 
формулюваннях як «відновлення відносин між сторонами булінгу», 
«недопущення повторення випадку булінгу» (при цьому, маються на увазі лише 
чітко визначені сторони, між якими вже відбувся булінг, залишаючи поза увагою 
інших учасників освітнього процесу), «загальної превенції випадків булінгу 
(цькування) у закладі освіти». 

За таких обставин можна зробити висновок, що існуючі адміністративні 
процедури реагування на випадки булінгу в закладі освіти характеризуються 
низкою недоліків, усунення яких виступає одним із напрямів розвитку 
нормативно-правового регулювання запобігання булінгу в Україні. Враховуючи 
викладене і з метою становлення дієвого адміністративно-правового механізму 
запобігання та протидії булінгу вважаємо за доцільне вдосконалити відповідні 
процедури шляхом:  

1) розробки уніфікованого, системного й структурованого порядку 
реагування на випадки булінгу, який має регламентуватись нормами 
розробленого та прийнятого Типового положення закладу освіти про запобігання 
та протидію булінгу (цькуванню), затвердженого Наказом Міністерства освіти і 
науки України. Вважаємо, що структура вищезазначеного нормативно-
правового акта може виглядати наступним чином: 

1. Загальні положення. Цей Розділ має містити основні норми стосовно 
вказаного Типового положення. Як приклад, ч. 1.1. може визначати, що Типове 
положення встановлює заходи щодо профілактики та протидії булінгу в межах 
закладу освіти. 

2. Суб’єкти запобігання та протидії булінгу. У межах даного Розділу мають 
визначатися спеціальні органи закладу освіти (зокрема, керівник закладу освіти, 
а також уповноважена особа або спеціальний комітет) та їх функціональні 
повноваження у вказаній сфері. 

3. Профілактика булінгу в закладі освіти. Має бути наведено чітких перелік 
превентивних заходів щодо булінгу. 

4. Взаємодія у сфері запобігання та протидії булінгу в закладі освіти. Як 
неодноразового наголошувалось, взаємодія є одним з ключових елементів 
досліджуваного адміністративно-правового механізму, від якого безпосередньо 
залежить якість реагування на випадки булінгу та реальна можливість 
притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. Саме тому у межах 
даного Розділу має  бути визначений порядок взаємодії між учасниками 
освітнього процесу, а також закладом освіти та батьками або особами, які їх 
замінюють. 
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5. Моніторинг та виявлення випадків булінгу. У цьому Розділі мають 
регламентуватись методи (способи) моніторингу та виявлення випадків булінгу 
в закладі освіти. 

6. Порядок реагування на випадки булінгу та підтримки жертв булінгу. 
Даний Розділ має визначати адміністративні процедури реагування на випадок 
булінгу в закладі освіти, їх етапи та способи надання допомоги особам, які стали 
жертвами або свідками булінгу.  

На нашу думку, прийняття такого модельного нормативно-правового акта 
має сприяти: по-перше, становленню профільної законодавчої основи 
національної антибулінгової політики; по-друге, побудові безпечного освітнього 
середовища в закладах освіти України; по-третє, уніфікації системи 
адміністративно-правового механізму запобігання та протидії булінгу на рівні 
закладу освіти;  

2) вилучення із адміністративно-правового механізму протидії булінгу 
вищевказаних комісії;  

3) запровадження при всіх закладах освіти постійних консультативних 
комітетів з питань безпечного освітнього середовища, які обов’язково мають 
включати, окрім педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників 
закладу освіти, також і здобувачів освіти. При цьому, означені комітети повинні 
сприяти розробленню та проведенню антибулінгових заходів, здійснювати 
координаційну підтримку тощо. 

Таким чином, формування дієвих адміністративних процедур є невід’ємним 
елементом якісного адміністративно-правового механізму запобігання булінгу. 
Водночас, особливу роль у даному контексті мають відігравати не лише 
адміністрація та представники закладу освіти, а й здобувачі освіти, їх батьки або 
особи, що їх заміняють. Вважаємо, що запровадження вищенаведених шляхів 
удосконалення адміністративних процедур протидії булінгу в закладі освіти 
здатне повною мірою усунути ряд наявних на сьогоднішній день недоліків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА СТАТЕЮ 202 КУПАП 
 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Державну прикордонну 

службу України» на неї покладаються завдання щодо недоторканності 
державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та 
виключній(морській) економічній зоні. 

Охорона державного кордону України є невід’ємною складовою 
національної безпеки, територіальної цілісності та недоторканості. Наше 
правоохоронне відомство, згідно статті 222-1 КУпАП наділене відповідними 
правами щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення ,в якому є 
певні особливості пов’язані з низкою нормативно-правових актів, які мають 
відношення до здійснення нашої діяльності. 

Насамперед хочемо відзначити, що адміністративне провадження – це вид 
процесуальної діяльності, яка врегульована нормами адміністративного-
процесуального права діяльність уповноважених органів, спрямована на 
притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили 
адміністративне правопорушення. 

Розглядаючи особливості статті 202 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, можемо відмітити, що вона, на відміну від інших 
адміністративних правопорушень, має широкий спектр своїх особливостей, 
щодо здійснення провадження, таких як:  

- вчинення даного правопорушення, може відбуватись лише у визначених 
контрольованих прикордонних районах, перелік яких наведено у Постанові 
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1199 «Про контрольовані 
прикордонні райони». Виходячи з вищевказаного варто зауважити, що дія даної 
статті у просторі обмежується даною постановою; 

- дія статті за колом осіб поширюється на всіх громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства, які знаходяться в межах контрольованого 
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прикордонного району та вчинили правопорушення, яке характеризується 
наявністю вини як у формі умислу,так і у формі необережності; 

- з назви статті ми бачимо, що об’єктивна сторона полягає в порушенні 
прикордонного режиму, режиму в пункті пропуску через державний кордон 
України або режимних правил в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.  

В нормативно- правових актах, які тим чи іншим чином встановлюють 
режимні правила на даних територіях не наведено вичерпного переліку 
обставин, за порушення яких ми маємо право притягнути особу до 
адміністративної відповідальності. 

В пунктах пропуску через державний кордон діють режимні правила, 
запроваджені наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України 
№ 627 від 29.08.2011 року. Виходячи з наявної в нас практики, основними 
правопорушеннями,які вчиняють особи під час прямування за кордон є: 

- самостійно, без дозволу уповноваженої службової особи, залишають 
транспортний засіб чи здійснюють у нього посадку; 

- без дозволу представників органу охорони державного кордону 
залишають зону прикордонного контролю і територію пункту пропуску; 

- перебувають в пункті пропуску без належних документів, які дають право 
на перетинання державного кордону; 

- починають рух транспортного засобу без дозволу до закінчення 
прикордонного контролю і без дозволу посадової особи підрозділу охорони 
державного кордону; 

Слід відмітити, що режимні правила поширюються не тільки під час 
прямування через державний кордон у пунктах пропуску, а й під час 
повсякденної діяльності місцевих мешканців, які добре відчули на собі всі 
запроваджені режимні правила. Дана правова норма знайшла своє відображення 
у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1147 № «Про 
прикордонний режим». Це найперший нормативно-правовий акт, з яким треба 
познайомитись всім особам, які перебувають у межах прикордонних районів. 

Відповідно до цієї постанови забороняється: 
- перебування осіб без документів, що посвідчують особу; 
- перевезення осіб,які не мають документів, що посвідчують особу; 
- провадження господарських робіт без належного на те дозволу; 
- залишення місця базування плавальних засобів без повідомлення. 
Ми не стали перераховувати всі випадки можливого порушення режимних 

правил, а навели найбільш типові приклади, з якими прикордонники 
зустрічаються кожен день.  

Розглядаючи питання профілактики адміністративних правопорушень то 
можна стверджувати, що основною проблемою, на нашу думку є мала 
обізнаність громадян, іноземців та осіб без громадянства із законодавчою базою 
України з прикордонних питань. Це можна вирішити шляхом роботи з місцевим 
населенням, проведенням лекторію з учнями у навчальних закладах, розвивати 
інформаційні портали, на яких особи можуть знайти всю потрібну їм 
інформацію. Необхідно підвищити рівень підготовки солдатського та 
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сержантського складу щодо їх прав та обов’язків, з метою швидкого реагування 
на обстановку, що склалася. 

Оскільки наша держава є великою транзитною державою, обстановка на 
державному кордоні залишається складною та динамічною, і  дотримання всіх 
правил та норм допоможе прикордонникам міцно та надійно охороняти 
державний кордон, здійснювати контроль за обстановкою та процесами, що 
відбуваються вздовж державного кордону, а порушення даних вимог тільки буде 
ускладнювати їх діяльність. 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕНЬ У 
СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У 

СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження, 
яка може виконуватись як у добровільному, так і у примусовому порядку 
Департаментом державної виконавчої служби, або іншими державними 
органами. Виконання покладених на них завдань здійснюється шляхом реалізації 
своїх повноважень закріплених у Закону України «Про виконавче провадження» 
від 02.06.2016 р. [3]. Проблемним питанням постає здійснення виконавчого 
провадження у справах про порушення у сфері забезпечення екологічної безпеки 
адміністративного характеру.  

Конфліктність питання полягає у неефективному виконанню рішень у 
адміністративних справах по забезпеченню екологічної безпеки. А саме 
негативний аспект полягає у недосконалому результаті виконаної роботи. Тобто 
сам розмір покарання не в змозі припинити масове забруднення викидами, 
сміттям та іншим брудом такі природні ресурси як вода, земля, повітря.  

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
відведено Главу 7 «Про адміністративні правопорушення у сфері охорони 
природи, використання природних ресурсів, охорони культурних ресурсів» [2]. 
Вказана вище Глава називає відповідний розмір покарання, тобто штраф, який 
буде застосований до того чи іншого виду порушення екологічної безпеки. Для 
того, щоб зрозуміти сферу даних порушень потрібно визначити поняття 
екологічної безпеки, як сфери регулювання нормами адміністративного права. 
Екологічна безпека – це такий стан та умови навколишнього природного 
середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується 
захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери, 
космосфери, видового складу тваринного та рослинного світу, природних 
ресурсів, збереження життєдіяльності та здоров’я людей. Відповідно до даного 
визначення ми можемо сказати, що порушення екологічної безпеки, яке не 
призвело до загибелі людей чи захворювання на особливо важкі захворювання, 
має каратися адміністративними нормами, а саме стягненням визначеної суми 
штрафу відповідно до ст. 52 – 92 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [2]. 

Істотною перепоною у результативності виконавчого провадження стає 
саме розмір штрафу. Наприклад, відповідно до ст. 78 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення викид забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря без спеціального дозволу уповноваженого органу виконавчої влади, або 
недодержання вимог, передбачених наданням дозволу, інші порушення порядку 
здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, або 
перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих 
речовин, стаціонарних джерел під експлуатації технологічного устаткування, 
споруд і об’єктів [2]. За вчинення даних правопорушень відповідно до цієї ж 
статті передбачено штраф на посадових осіб від п’яти до восьми 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, який на сьогодні дорівнює 17 грн. 
[1].  

Таким чином, розмір штрафу не виступає покаранням, яке змогло б 
призупинити масове забруднення навколишнього середовища. Оскільки, якщо 
взяти до уваги офіційні доходи даного підприємства, то сума грошей, яку 
потрібно буде стягнути виконавчій службі, буде досить малою. На перший 
випадок такого правопорушення дане підприємство сплатить штраф і 
продовжить провадити подальшу діяльність з порушенням безпеки екології. А 
установити відповідні очисні чи фільтрувальні установи біля даного 
підприємства спричинить у рази більші витрати, ніж ті, які їм потрібно внести у 
разі сплати штрафу. Така ситуація призводить до того, що норми законодавства, 
а також інші засоби врегулювання не в змозі у практичному аспекті забезпечити 
відповідне регулювання на практиці, що призводить до порушення екологічних 
прав.  

Такі ситуації є непоодинокими й у судовій практиці. Постановою іменем 
України від 21.10.2019, справа №826/3820/18 провадження №К/9901/68979/18 
Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду. 
Позовні вимоги полягали у тому, що сума виплат, яка була сплачена потерпілій 
особі, яка постраждала унаслідок викидів Трипільської ТЕС, не покривала ті 
збитки, які було завдано особі. Позивач вимагав скасування наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 10.12.2008 №639 
«Про затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які 
заподіяні державі у результаті наднормових викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря» [4]. Особа позивалась на те, що сума збитків не покриває 
повного відновлення фізичного стану особи. Суд першої та апеляційної інстанції 
посилаючись на порушені екологічні права, а також право на соціальне 
забезпечення ухвалили рішення про задоволення позовних вимог. Але 
Міністерство екології та природних ресурсів України, та Державна екологічна 
інспекція, звернулися із касаційною скаргою,  у якій вимагали скасувати 
попередні рішення та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні 
позову, мотивуючи це неправильним застосуванням норм матеріального та 
процесуального права. Касаційний суд розглянувши усі матеріали справи, 
ухвалив рішення про задоволення позовних вимог Міністерства. Тому що не 
було підстав визнання наказу №639 від 10.12.2008 нечинним, а отже і сплати, які 
були здійснені правопорушником є чинними, хоч і на практиці вони не 
покривають збитків [5]. 

Таким чином, можна розглянути яскравий приклад того, що чинне 
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законодавство України не в повній мірі відповідає реаліям практичного аспекту 
його застосування. Такі фактори впливають на здійснення виконавчого 
провадження, оскільки, де – юре, усі вимоги були дотримані і сума штрафу чітко 
регламентована законодавством, але, де–факто, розмір виплат не задовольняє 
потреби, які виникли унаслідок забруднення природних ресурсів. Варто 
зазначити, що адміністративні правопорушення  у сфері екології не є 
співмірними із покаранням, тому що не відновлюють порушених прав, а тому 
виконавче провадження в адміністративних справах з приводу екологічних 
правопорушень не є результативними. 
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ПРОГАЛИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

ПРАВ СВІДКІВ ПІД ЧАС ЇХ УЧАСТІ У СПРАВАХ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Щорічно уповноваженими особами складаються тисячі протоколів про 

адміністративні правопорушення відносно фізичних та юридичних осіб.  
Враховуючи, що Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП) функціонує у незалежній Україні вже не один десяток років, здавалось 
би, що дія його норм вже давно повинна була бути відпрацьована. Але, 
незважаючи на це, КУпАП і досі містить багато норм, що потребують 
удосконалення. 

Так, Глава 21 КУпАП визначає коло осіб, які беруть участь у провадженні 
в справі про адміністративне правопорушення [2].  

Деякі науковці, усіх суб'єктів провадження у справах про адміністративні 
проступки поділяють за характером процесуального статусу на три групи:              
1) суб'єкти, що вирішують справу (лідируючі); 2) суб'єкти, відносно яких 
вирішується справа (зацікавлені); 3) допоміжні учасники процесу (допоміжні). 
До першої групи завжди належать державні органи, їхні посадові особи, які 
уповноважені розглядати та приймати рішення по справах про адміністративні 
проступки, визначати рух і долю справи. Тобто вони вправі здійснювати в 
процесуальній формі дії, що тягнуть виникнення, зміну чи припинення 
адміністративно-правових матеріальних чи процесуальних відносин. До 
зацікавлених осіб належить правопорушник, бо прийняте рішення завжди буде 
стосуватись його прав та свобод (позбавлення права керування, полювання). До 
третьої групи належать: свідки, потерпілий, експерти, перекладачі, захисники, 
законні представники осіб тощо [5,141]. 

Стаття 19 Конституції України визначає, що правовий порядок в Україні 
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законодавством, а статтею 21 основного закону 
України передбачено, що  усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними [1]. 

Але, практика провадження в справах про адміністративні 
правопорушення, як і певні норми КУпАП, наполегливо вимагають та 
передбачають участь свідків, тобто  осіб, які сприяють здійсненню провадження 
в справі про адміністративне правопорушення та не зацікавлені в результаті 
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справи. 

На відміну від кримінально-процесуального, адміністративне 
законодавство визначає, що свідок – це особа, про яку є дані, що їй відомі які-
небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі (ст. 272 
КУпАП). Але, на відміну від особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності (ст. 268 КУпАП), потерпілого (ст. 269 КУпАП), законних 
представників та представників (ст. 270 КУпАП), захисника (ст. 271 КУпАП) та 
експерта (ст. 273 КУпАП) свідок має тільки обов’язки, які полягають в тому, що 
на виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, 
свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, 
повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання [2]. 

В той же час нормами Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК), а саме статтею 66, передбачені, як обов’язки так і права свідка, 
відповідно до якої свідок має право: знати, у зв’язку з чим і в якому 
кримінальному провадженні він допитується; користуватися під час давання 
показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою 
адвоката; відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів 
своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні 
ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального 
правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями 
статті 65 КПК не підлягають розголошенню; давати показання рідною або іншою 
мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;  
користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, 
коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому 
важко тримати в пам’яті; на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для 
давання показань; ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти 
клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також 
власноручно робити такі доповнення і зауваження;  заявляти клопотання про 
забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; заявляти відвід 
перекладачу [3]. 

Відсутність закріпленості в адміністративному законодавстві прав свідка 
прямо  порушують  норми Конституції України, та можуть суттєво впливати на 
повноту, об’єктивність та законність розгляду справ про адміністративні 
правопорушення.   

Описані недоліки також знайшли своє відображення і в відомчих 
нормативних актах системи МВС України. Так, Інструкцією з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, яка 
затверджена наказом МВС України від 06.11.2015 р. №1376, затверджено зразок 
та технічний опис протоколу про адміністративне правопорушення [4]. 

В графі «свідки» відсутні будь-які посилання на роз’яснення прав  цієї 
категорії осіб, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне 
правопорушення оскільки їх взагалі не існує. 

Таким чином, у свідків відсутня можливість заявляти  будь-які заяви або 
клопотання в разі порушення їх прав, як громадян. Наприклад, у випадках коли, 
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в тому числі і навмисно, уповноваженою особою невірно внесені його 
біографічні данні або взагалі інформація викладена із слів свідка у пояснені не в 
повній мірі відповідає тієї, яка була ним надана та ін. 

Описані вище обставини в черговий раз свідчать про суттєві прогалини в 
адміністративному законодавстві України, його недосконалості, а в деяких 
випадках і застарілості. 

Таким чином, назріла реальна потреба переглянути зміст КУпАП на 
предмет розширення правового положення осіб, які беруть участь у справах про 
адміністративні проступки, зокрема  розширення такого процесуального 
поняття, як – свідок із визначенням не тільки його обов’язків, але і прав. 
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ОКРЕМІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  

ПРОВЕДЕННЯ  МИРНИХ ЗІБРАНЬ 
 

Вуличні протести не є новим явищем. Відомо, що вони бувають мирними 
та не мирними. Момент переходу з однієї якості в іншу є дуже коротким і 
непрогнозованим. Це показали події на початку січня 2021 р. у Вашингтоні,  коли 
прибічники президента Д. Трампа спробували захопити Капітолій. Більшість 
світових засобів масової інформації розцінили це як кризове явище 
американської демократії і підрив авторитету США. Крім того, мирні акції 
протесту в Білорусі протягом 2020-2021 рр. теж сколихнули світ, сигналізуючи 
йому про кризу режиму О. Лукашенка.  

Громадські активісти спробували підрахувати  скільки мирних акцій 
протесту проходить в нашій державі. На думку Н. Зубар та О. Северина у 2011 р. 
реальна статистика показувала максимум 16 тисяч подій на рік, що становило у 
середньому одні мирні збори на 10 міст на день, з яких 20% відбувалися у Києві 
[1]. На жаль, статистику за найближчі пʼять років віднайти не вдалося.  

Дослідник С. Онищенко проаналізував судову статистику щодо мирних 
зібрань, і констатував, що протягом 2010‒2012 рр. кількість судових   заборон 
мітингів і демонстрацій зростала. Максимум їх припав на 2012 р. (349 
задоволених позовів з 414 розглянутих), а після Революції Гідності 2013‒2014 
рр. спостерігався процес різкого зменшення  кількості позовів про заборону 
зібрань та кількість „заборонних” рішень судів. Зокрема, у 2016 р. суди 
розглянули всього 19 позовів про заборону мітингів, з них лише вісім 
задоволено; протягом 2017 р. розглянуто шість справ, жодної не задоволено [2, 
с. 3]. Юрист-практик А. Загороднюк зазначає, що протягом 2018-2020 рр. 
місцевими адміністративними судами розглянуто усього 11 подібних справ, з 
них задоволено лише чотири; а в апеляційному адміністративному суді  
переглянуто шість рішень про заборону мирних зібрань, з яких три скасовано [3]. 

Останніми роками проблемою правового регулювання інституту мирних 
зібрань займалися Е. Бабенко, М. Бондар, Є. Кобрусєва, І. Конєв, 
О. Кушніренко, Б. Логвиненко, Р. Мельник, В. Нікітіна, С. Онищенко, 
Т. Полтавець, М. Самбор, М. Середа, О. Шкарнега та інші.  

У ст. 39 Конституції України проголошено право громадян збиратися 
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації за умови 
завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи місцевого 
самоврядування.  Дана норма спирається на Загальну декларацію прав людини 
(ст. 20), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ст. 21) та 
Європейську Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (ст. 11). У 
цій же статті Конституції містяться і обмежувальні норми, що встановлюються 
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судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку [4]. 

 У Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 
п’ятої статті 21 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації“ 
(справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, 
релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 8 вересня 2016 року № 6-рп/2016 
зазначається, що  ст. 24 Конституції України у взаємозв’язку з її частиною 
першою ст. 35, частиною першою ст. 39 зобов’язує державу створювати єдині 
правові механізми, що регулюють проведення громадянами, громадськими або 
релігійними організаціями, іншими суб’єктами права публічних мирних зібрань 
релігійного та нерелігійного характеру [5].  

Однак, такого єдиного правового механізму так і не створено, оскільки  
спеціального закону, де б регламентувався порядок проведення мирних зібрань 
в Україні, так і не прийнято. Хоча існує, як мінімум, три законопроекти з вказаної 
проблеми.   

У той же час, низка держав світу мають спеціальні закони, що 
регламентують вуличні зібрання: Франція з 1935 р., Німеччина з 1953 р., Італія з 
1975 р., Великобританія з 1985 р., Литва з 1993 р., Казахстан та Молдова з 1995 
р., Латвія з 1997р., Естонія з 2011 р.  
        Таким чином, спеціального закону в Україні немає, а в  Кодексі України про 
адміністративні правопорушення (КУпАП) існують ст. 185-1 про 
відповідальність за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій та  ст. 185-2 про відповідальність за створення 
умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, 
мітингів, вуличних походів або демонстрацій [6]. 
 У чинному законодавстві немає чітких процедурних норм проведення  та 
не встановлено строків попереднього повідомлення про мирні зібрання. Хоча, у 
ст. 19 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)” зазначається, що  у випадку проведення зборів, мітингів, пікетів за 
межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити 
про запланований захід місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого 
самоврядування не пізніше ніж за три дні [7]. Крім того, у ст. 27 Закону України 
„Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності” встановлене право 
профспілок на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів 
працівників відповідно до закону [8]. Ще у 2016 р. Федерація професійних спілок 
України розробила проектний варіант „Матеріалів з питань організації і 
проведення солідарних (колективних) дій, спрямованих на захист прав та 
інтересів працюючих”, де детально охарактеризовано порядок проведення 
мирних вуличних акцій [9]. 
 Науковець Б. Логвиненко зазначає, що на практиці представники 
правоохоронних органів не застосовують ст. 185-1 та 185-2 КУПАП, а звертають 

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/6-pn-2016.pdf
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увагу на дії учасників під час проведення мирних вуличних заходів. Ці дії 
утворюють самостійні склади адміністративних правопорушень: порушення 
правил благоустрою, дрібне хуліганство, перебування в громадському місці у 
стані сп’яніння, куріння у заборонених законом місцях, порушення правил 
паркування, порушення правил дорожнього руху тощо [10, с. 34]. 

Варто також констатувати, що санкції за вказаними статтями досить 
жорсткі: штрафи від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
а за с 185-1 можливі виправні роботи на строк від одного до двох місяців з 
відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на 
строк до п'ятнадцяти діб. Названі санкції застосовуються до організаторів 
мирних зібрань і ними є, як правило, лідери профспілок та громадських 
організацій.  

Заборонити проведення мирних зібрань чи встановити  інші обмеження на 
свободу мирних зібрань (щодо місця чи часу їх проведення)  може лише 
окружний адміністративний  суд за позовною заявою органів виконавчої влади 
чи місцевого самоврядування. При чому, ч. 9 ст. 280 Кодексу адміністративного 
судочинства України (КАС України) чітко встановлені підстави такої заборони. 
Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, 
походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку 
заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю 
населення або правам і свободам інших людей. У разі встановлення обмеження 
права на свободу мирних зібрань суд повинен обґрунтувати у постанові 
необхідність встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних 
зібрань, а також пропорційність способу такого обмеження [11]. У той же час, ст. 
281 КАС України наголошує, що організатор (організатори) мирних зібрань 
мають право звернутися до адміністративного суду за місцем проведення цих 
заходів із позовною заявою про усунення перешкод та заборону втручання у 
здійснення права на свободу мирних зібрань з боку органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів. 

Таким чином, необхідно констатувати, що ст. 185-1 та 185-2 КУПАП не 
використовуються на практиці працівниками органів внутрішніх справ через 
відсутність нормативно-правового акту, що регламентував би процедурні 
питання проведення мирних вуличних зібрань. У найближчий час очікувати 
спеціального закону не варто, оскільки кількість таких зібрань невелика і вони 
не становлять загрози для влади. Натомість вчені-політологи говорять про 
показові вияви пасивної протестної практики: виїзд за кордон на тимчасове і 
постійне проживання, рекордно низька явка виборців на дільниці, різке падіння 
народжуваності населення [12]. Тому, найкращим варіантом було б 
запровадження підзаконного нормативного акту місцевого рівня, який би 
заповнив правову  лакуну.  
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PECULIARITIES OF PROCEEDINGS IN CASES ABOUT ADMINISTRATIVE 
OFFENSES COMMITTED BY PATROL POLICE IN THE FIELD OF ROAD 

SAFETY 
 

There are several versions of the first stage of proceedings in cases of administrative 
offenses. Among them are such as primary procedural actions, administrative investigation, 
initiation of an administrative offense case and others. 

We are more inclined to the most complete and unified name of the first stage of 
administrative proceedings - the initiation of administrative proceedings and administrative 
investigations. This is due to the fact that on this stage, the actual data of the offense are 
established, evidence is collected. End this stage is the preparation of a procedural 
document, namely the administrative protocol offense. Therefore, we will consider the 
powers and features of the patrol police at this stage in detecting traffic offenses. When a 
traffic safety offense is detected, the patrol officer first of all takes measures to stop it. The 
following is used for this purpose police action as a vehicle stop. Grounds and procedure 
for implementation of this police measure is regulated by Article 35 of the Law of Ukraine 
“On the National the police". 

Note that not all driver responsibilities are defined in paragraphs. 2.4-2.7 Traffic rules 
correspond to the powers of the police enshrined in the Law of Ukraine "On the National 
Police". This applies to the verification of unit numbers and completeness of the vehicle, 
carrying out with the use of special devices (devices) to check the technical condition of 
vehicles that are required by law technical control. Also, in our opinion, paragraph 2.5 of 
the Rules is incorrectly formulated traffic, namely that the driver must, at the request of a 
police officer, undergo a medical examination in the prescribed manner in order to establish 
the state of alcohol, drugs or other intoxication or being under the influence of attention-
reducing drugs and reaction rate. After all, a medical examination is performed by a doctor 
in an appropriate institution health care, and in accordance with Article 266 of the Code of 
Administrative Offenses [1], the Resolution of the Cabinet of Ministers Of Ukraine of 
December 17, 2008 № 1103 “On approval of the Procedure for sending drivers of vehicles 
for inspection in order to identify the state of alcohol, drug or other intoxication or being 
under the influence of drugs, reducing attention and speed of reaction, and conducting such 
a review "[2], as well as a joint order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the 
Ministry of Health of Ukraine from 09.11.2015 № 1452/735" On approval Instructions for 
detecting signs of alcohol and drugs in drivers of vehicles or other intoxication or under the 
influence of antihypertensive drugs attention and speed of reaction "[3] examination of 
intoxication is carried out by the police on the spot stopping the vehicle with the use of 
special technical means permitted for use by the Ministry of Health and 
Derzhspozhyvstandart. And only in case of refusal of the driver of the vehicle to pass 
inspection on a state of intoxication on a place of a stop of the vehicle or in case of its 
disagreement with results of inspection carried out by the police, such the examination is 
performed at the nearest health care facility that is entitled to it carrying out in accordance 
with Article 266 of the Code of Administrative Offenses (hereinafter - the health care 
institution). 

Given the above, we propose paragraph 2.5 of the Rules of the Road to read as 
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follows: 

2.5. At the request of a police officer, the driver must be duly examined to determine 
the state of alcohol, drugs or other intoxication or under the influence of drugs that reduce 
attention and speed of reaction at the stop of the vehicle using special equipment by the 
police in the presence of two witnesses. or in a health care facility. 

The above actions can be called the stage of the initial actions of the police officer in 
the detection and termination of offenses in the field of road safety. During these actions, 
the police officer must establish the identity of the offender and determine the presence or 
absence of an administrative offense in his actions. In this case, the qualification of the 
offense is carried out, ie a specific part of a specific article of the Code of Administrative 
Offenses is determined, which determines the responsibility for this offense. And if 
consideration of this article is within the competence of the court, the police officer draws 
up a report on an administrative offense under the rules set out in Chapter 19 of the Code of 
Administrative Offenses. By handing a copy of the report on the administrative offense to 
the person who is being held administratively liable, the police officer completes the 
proceedings in the case of the administrative offense. The original report is handed over to 
the administrative practice department by the patrol officer, who then sends it to court. 

The second stage - consideration of the case of an administrative offense and the 
issuance of a decision in the case of an administrative offense patrol police officers carry 
out only in proceedings for offenses, the consideration of which in accordance with Article 
222 The Code of Administrative Offenses is within the competence of the National Police. 

This stage, in our opinion, needs special attention. This is because of us It has already 
been noted that all offenses in the field of road safety, the consideration of which is attributed 
to the competence of the patrol police in accordance with Article 258 of the Code of 
Administrative Offenses are considered. in a simplified manner, ie without drawing up a 
report on an administrative offense. In addition, in accordance with Part 2 of Article 33 of 
the Code of Administrative Offenses when imposing a penalty the commission of such 
offenses does not take into account the nature of the offense, the identity of the offender, the 
degree of his guilt, property status, mitigating or aggravating circumstances. Given this, 
patrol officers are often mistaken consider that in cases of administrative offenses, which 
are considered in a simplified manner, there is no consideration of the case of an 
administrative offense and the second stage is reduced immediately to the issuance of a 
decision in the case of an administrative offense. 

The conclusion on the need to consider the case of an administrative offense before 
making a decision in the case of an administrative offense can be made based on the content 
of Articles 258 and 283 of the Code of Administrative Offenses. Thus, part 4 of Article 258 
of the Code of Administrative Offenses determines that in the cases provided for in parts 
one and two of this article by the authorized persons bodies (officials) at the scene of the 
offense shall issue a resolution in the case of an administrative offense in accordance with 
the requirements of Article 283 of the Code of Administrative Offenses. The latter rule 
stipulates that before making a decision, the body (official) must consider the case. 

Therefore, the consideration of a case of an administrative offense is determined by 
Chapter 22 of the Code of Administrative Offenses. The first article of this section 
determines the place of consideration of the administrative case offense. The case of an 
administrative offense is considered on the spot its commission. Cases of administrative 
offenses in the field of road safety traffic (Articles 80, 81, 121-126, 127-1-129, parts 1-4 of 
Articles 130 and 139 - when the offense is committed by a driver) may also be considered 
at the place of registration of vehicles or at the place of residence of offenders [1]. 
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Particular attention should be paid to the terminology used in Articles 276 and 258 
of the Code of Administrative Offenses. Thus, Article 276 states that the case of an 
administrative offense is considered at the place of its commission, and Article 258 
stipulates that the decision in the case of an administrative offense in cases of simplified 
proceedings is made on the spot committing an offense. In this regard, the Constitutional 
Court of Ukraine in its decision of 26 May 2015 № 5-rp / 2015 (Case № 1-11 / 2015) [4] 
clarified that should be understood as the term "in place" in Article 276 of the Code of 
Administrative Offenses. 

Thus, the Constitutional Court of Ukraine concluded that the phrase "at the place of 
its commission", which is contained in the first part of Article 276 of the Code, defines the 
administrative-territorial unit to which the jurisdiction of the relevant body authorized by 
law to consider a case of administrative offense [4 ]. 

The analysis of court decisions shows the ambiguous practice of application of the 
law in appealing the procedure of prosecution, namely if the case is heard at the scene of 
the offense. In most cases the courts satisfy the claim for appealing the actions and decisions 
of police officers, but there are cases of recognizing the lawful actions of the patrol police 
in such cases. Given the above, we propose to add part 1 of Article 276 of the Code of 
Administrative Offenses with the words: "In addition to offenses, proceedings which are 
carried out in accordance with Article 258 of this Code ". 

Thus, we have considered the characteristics of proceedings in cases of 
administrative offenses committed by the patrol police in the field of road safety. There are 
two stages of proceedings carried out by the patrol police in the field of road safety: 1) 
initiation of an administrative offense case and administrative investigation; 2) 
consideration of the case on an administrative offense and issuance of a decision in the case 
on an administrative offense. The peculiarities of the patrol police activity at these stages 
have been determined, as well as the shortcomings of certain norms of the legislation 
regulating such activity have been established and proposals for its improvement have been 
submitted. 
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OSZUSTWA W INTERNECIE-CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ FRAUD ON THE 

INTERNET – CYBERCRIME 
 

Internet na dzień dzisiejszy to medium, w którym przeplata się świat realny z 
wirtualnym, życie zawodowe i prywatne... Granica jest coraz cieńsza i zaczyna się 
zacierać. Postęp cywilizacyjny zmusza nas do pogodzenia się z „częściową 
wirtualizacją” naszego życia – wymiana informacji, rozrywka, zakupy, bankowość… 
Praktycznie wszystkie aspekty realnego świata mają swój oddźwięk w 
cyberprzestrzeni. Jest szybko, tanio i 24 h na dobę. Kupić można wszystko, zawrzeć 
umowę ubezpieczeniową, założyć konto bankowe - wszystko w Internecie bez 
biegania po mieście, bez stania w kolejce, nie martwiąc się o godziny otwarcia [1]. 

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, cyberprzestępcy w 99% 
przypadkach wykorzystują nieuwagę, pośpiech i naiwność ludzką, a nie zawansowane 
oprogramowanie czy nowe technologie! Internet tak jak każde inne miejsce nie 
powinien zwalniać z czujności i zachowania zdrowego rozsądku, gdyż tak jak nie 
uwierzymy, że w życiu realnym nikt obcy nie przekaże nam fortuny, tak samo w 
Internecie nie powinniśmy wierzyć w „nadzwyczajne okazje”! Lepiej stracić trzy 
niepewne okazje, niż raz dać się oszukać [1]. 

Historia Internetu – ogólnoświatowej sieci komputerowej, pozbawionej 
wyróżnionego centralnego punktu – rozpoczęła się na przełomie lat 60. i 70. XX w. w 
Stanach Zjednoczonych. W latach 90. ubiegłego wieku nastąpiła gwałtowna 
komercjalizacja i rozwój tego środowiska. Powstały nowe usługi: strony internetowe, 
poczta elektroniczna, wyszukiwarki, komunikatory, strumieniowe przesyłanie 
multimediów, sieci społecznościowe, fora, blogi i wiele innych. Wraz z rozwojem 
fizycznej infrastruktury globalnej sieci ciągle rośnie liczba jej użytkowników [2].  

Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, połączonemu z rozszerzaniem 
zasięgu Internetu, towarzyszy przenikanie kolejnych aspektów ludzkiej działalności do 
cyberprzestrzeni. Ogólnoświatowy zasięg oraz możliwość natychmiastowego dostępu 
z niemal dowolnego miejsca na Ziemi, w połączeniu z niewielkimi kosztami 
użytkowania, sprawił, że coraz więcej podmiotów (rządów, instytucji i firm), a także 
indywidualnych osób decyduje się przenosić różne elementy swojej codziennej 
aktywności do cyberprzestrzeni. Wielu użytkowników Internetu nie wyobraża sobie 
życia bez szybkiego dostępu do najświeższych informacji i poczty elektronicznej, 
internetowej bankowości, zakupów online, elektronicznej rezerwacji biletów czy 
kontaktu z rodziną i znajomymi przez portale społecznościowe oraz internetowe 
komunikatory. Dostępny za pomocą komputerów, telefonów komórkowych, tabletów, 
a nawet samochodów czy lodówek Internet stał się jednym z podstawowych mediów, 
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obok elektryczności, gazu i bieżącej wody. Stał się synonimem wolności słowa i 
nieskrępowanego przepływu informacji, a w pewnych przypadkach z powodzeniem 
służy jako narzędzie rewolucji i zmian społecznych [2]. 

Jedną z podstawowych funkcji Internetu jest uzyskiwanie informacji. Dlatego 
nie jest zaskoczeniem, że powszechnie stosowaną praktyką jest użycie 
cyberprzestrzeni do celów także i wywiadowczych [3]. Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Policja oraz Prokuratura codziennie przyjmują zawiadomienia o 
popełnieniu oszustw w cyberprzestrzeni. 

W 2020 roku Zespół CSIRT GOV zarejestrował 1468 przestępstw typu 
inżynieria społeczna, w tym 1396 z kategorii PHISHING i 72 z kategorii 
PODSZYWANIE. Tym samym odnotowany został wzrost liczby incydentów o około 
24% względem roku poprzedniego. 

Jednym z podstawowych zadań Zespołu CSIRT GOV usytuowanego przy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest rozpoznawanie, zapobieganie i 
wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia 
ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów 
administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym 
wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury 
krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, 
instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 
1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [3].  

Jak wynika z raportu ostanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 [4] w 
okresie objętym raportem najczęściej występującą kampanią phishingową były 
wiadomości e-mail podszywające się pod dział helpdesk lub administratorów oraz 
wykorzystujące logo i emblematy instytucji administracji publicznej lub operatorów 
infrastruktury krytycznej, aby dodatkowo uwiarygodnić korespondencję. Treść 
wiadomości miała zachęcić odbiorcę do otworzenia zawartego w niej odnośnika i 
wprowadzenia danych logowania do poczty elektronicznej. Można zatem słusznie 
wnioskować, że głównym celem tych kampanii było pozyskanie danych 
uwierzytelniających do skrzynek administracji publicznej i przejęcie zawartych w nich 
informacji. Administracja publiczna stała się również celem kampanii phishingowych 
zakrojonych na szeroką skalę w sieci Internet, w których wykorzystywano wizerunek 
m.in. firm kurierskich takich jak Poczta Polska, InPost, a także operatorów 
telekomunikacyjnych Orange i Play. Celem tych ataków najczęściej była próba infekcji 
złośliwym oprogramowaniem lub pozyskanie danych autoryzacyjnych do serwisów 
bankowości elektronicznej i wykradanie środków finansowych. Wiadomości tego typu 
zawierały informacje dotyczące rzekomych przesyłek pocztowych oraz link, pod 
którym można było uiścić dopłatę do przesyłki. W innych przypadkach treść 
korespondencji nawiązywała do konieczności opłacenia faktury za usługi 
telekomunikacyjne. W tej formie wiadomość zawierała zwykle załącznik imitujący 
plik PDF z fakturą, która okazywała się najczęściej formatem XLS oraz XLSM 
zawierającym złośliwe makro.  

Przedmiotowy raport powstał na podstawie danych, które zostały 
zanonimizowane, pochodzących m.in. ze zgłoszeń otrzymanych od podmiotów i osób 
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zewnętrznych, zgłoszeń z systemów autonomicznych wykorzystywanych przez Zespół 
CSIRT GOV oraz systemu wczesnego ostrzegania  zagrożeniach teleinformatycznych 
ARAKIS 3.0 GOV, jak również ustaleń własnych [4]. 

Ochrona cyberprzestrzeni stała się jednym z najczęściej podejmowanych 
tematów dotyczących bezpieczeństwa. Państwa, organizacje międzynarodowe i inni 
aktorzy niepaństwowi zrozumieli, że stabilność funkcjonowania i rozwój globalnego 
społeczeństwa informacyjnego jest uzależniony od otwartej, niezawodnej i – przede 
wszystkim – bezpiecznej cyberprzestrzeni. Podnoszenie świadomości w tym zakresie 
idzie w parze z gwałtownym wzrostem liczby incydentów komputerowych i nowych 
rodzajów zagrożeń. Polska również jest obiektem ataków cybernetycznych. Podobnie 
jak inne państwa stoi przed wyzwaniem, jakim jest wypracowanie zmian prawnych i 
organizacyjnych, pozwalających na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni i funkcjonujących w niej obywateli [3]. 

W dużej mierze wynika to z faktu, że 41 proc. użytkowników nie posiada 
aktualnego oprogramowania zabezpieczającego systemy komputerowe. Użytkownicy 
padali najczęściej ofiarami wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, oszustw 
internetowych oraz phishingu (wyłudzenia poufnych informacji). Motywacją do 
działania większości cyberprzestępców jest zazwyczaj chęć zysku, jednak wiele osób 
decyduje się łamać prawo również z innych pobudek. Przykładem są tu tzw. 
haktywiści, którzy w dążeniu do osiągnięcia celów ideowych dopuszczają się np. 
kradzieży i niszczenia wrażliwych danych bądź utrudniają do nich dostęp [3]. 
Użytkownicy Internetu są nadal bez świadomości zagrożeń, które na co dzień czyhają 
ich w Internecie ze strony oszustów. 
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Zwalczanie przestępstw korupcyjnych na świecie pochłania co roku miliardy 

dolarów. W niektórych krajach stanowi to ok. 1 % ich PKB. Przytoczona skala została 
obliczona na podstawie szacunków wyspecjalizowanych instytucji i organów, takich 
jak np.: Międzynarodowa Izba Handlowa, Transparency International, inicjatywa ONZ 
Global Compact, Światowe Forum Gospodarcze – «Clean Business is Good Business». 
Wspomniane podmioty szacują, że straty z przestępstw tych stanowi 5 % światowego 
PKB [1]. Łączne straty, szczególnie te społeczne czynione przez przestępstwa 
korupcyjne są niełatwe do obliczenia. Pejoratywne następstwa patologii korupcyjnych 
i przestępstw zawsze bowiem przenoszą się z obszaru społecznego i gospodarczego na 
wymiar polityczny, gdzie zagrażają legitymacji państwa wobec społeczeństwa. 
Dezintegrują organy administracji i stanowienia prawa, co w konsekwencji stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, spójności wewnętrznej i niezależności kraju. Z tego 
powodu istotnym jest pokazanie prawnych rozwiązań stosowanych w niektórych 
państwach na świecie. Powyższy problem stanowi przedmiot niniejszych rozważań, a 
ich celem jest pokazanie problematyki zwalczania przestępstw korupcyjnych na 
przykładzie prawa karnego Republiki Uzbekistanu. Kraj ten jest najbardziej 
zaludniony w Azji Centralnej i zamieszkuje w nim ok. 34 mln mieszkańców [2], a w 
rankingu Transparency International zajmuje 158 pozycję na 161 sklasyfikowanych 
państw na świecie pod względem walki ze zjawiskiem korupcji [3].  

Ze względu na ograniczenia edytorskie autor poddał analizie prawnej trzy 
przestępstwa korupcyjne zawarte w tamtejszym kodeksie karnym oraz związane z nimi 
orzecznictwo Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistan. Struktura opracowania składa 
się z trzech części tj. słowa wstępnego, jednej głównej tezy i zakończenia.  

Pomimo, że Republika Uzbekistanu leży w Azji Centralnej, na gruncie zapisów 
kodeksowych służących zwalczaniu przestępstw korupcyjnych, da się zauważyć 
wpływ prawa rzymskiego, które stanowiło podstawę do tworzenia norm prawnych w 
całej Europie [4]. Zapisy kodeksu karnego Republiki Uzbekistanu, w niektórych 
obszarach zbieżne są z podobnymi unormowaniami stosowanymi w państwach 
europejskich. Ściganie więc przestępstw korupcyjnych, w oparciu o współczesny 
uzbecki kodeks karny, odbywa się w podobny sposób, jak w Europie. Świadczy to o 
świadomości Uzbeków, jakie zagrożenia płyną z tych przestępstw. W zapisach 
kodeksowych zauważa się wielość zachowań mających znamiona korupcji. W 
aktualnym uzbeckim kodeksie karnym nazwy niektórych artykułów wprost wskazują, 
że mamy do czynienia z przestępczością związaną z korupcją. Przykładem jest nazwa 
art. 210  Kodeksu Karnego Republiki Uzbekistanu zatytułowanego „Łapownictwo 
bierne” [5]. Uzbecki kodeks karny w art. 210 – 214 zawiera katalog przestępstw 
korupcyjnych określając ich dyspozycje i sankcję. Przestępstwa te podzielono na 
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cztery kategorie i dotyczą korupcji w różnych odmianach oraz w związku z różnymi 
podmiotami. Pierwsza, pod nazwą „Łapownictwo bierne” – art. 210 k.k.r.u., druga, 
jako „Łapownictwo czynne”- art. 211 k.k.r.u., trzecia, to „Pośrednictwo przy 
przekupstwie” – art. 212 k.k.r.u. oraz ostatnia kategoria - „Przekupstwo pracownika 
organu państwowego, organizacji z udziałem państwa lub organu samorządu 
obywateli” – art. 213 k.k.r.u. Wymienione artykuły określają normy sankcjonowane, 
sankcjonujące oraz kompetencyjne przestępstw korupcyjnych wskazując hipotezy, 
dyspozycję i sankcję poszczególnych przestępstw. 

W art. 210 § 1 k.k.r.u. określono pierwsze przestępstwo korupcyjne 
zatytułowane „Łapownictwo bierne”. Ustawodawca określił, że warunkiem 
odpowiedzialności jest świadome i bezprawne działanie lub zaniechanie urzędnika 
organu państwowego, organizacji z udziałem państwa lub organu samorządu, który 
osobiście lub za pomocą pośrednika przyjmuje korzyść majątkową. Bierność w 
zachowaniu urzędnika związana jest z otrzymywaniem nienależnej mu korzyści 
jakiegokolwiek rodzaju. Może ona występować w dowolnej postaci np. przyjęcie 
pieniędzy, obcej waluty, przedmiotów lub innych wartościowych podarunków, 
istotnym jednak jest to, że musi ona urzędnikowi przysporzyć korzyść mającą wartość 
materialną. W dyspozycji tego artykułu przyjęcie korzyści majątkowej następuje w 
zamian za wykonanie lub zaniechanie wykonania określonej czynności w interesach 
wręczającego. Istotnym jest, aby urzędnik czynność tą mógł dokonać przy użyciu 
swego stanowiska urzędowego. W ten sposób ustawodawca wyraźnie zakreślił zakres 
działania urzędnika, który musi wynikać z jego pełnionej funkcji. Zatem przedmiotem 
ochrony tego przepisu jest prawidłowe funkcjonowanie służb państwowych i 
samorządowych.  

Przestępstwo to jest sankcjonowane karą grzywny, ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności. Kara grzywna może wynosić od pięćdziesięciu do stu 
minimalnych wysokości wynagrodzenia, kara ograniczenia wolności od dwóch do 
pięciu lat, a kara pozbawienia wolności do lat pięciu.  

Druga cześć łapownictwa biernego określona w art. 210 § 2 k.k.r.u. jest 
kwalifikowaną postacią. Mamy z nią do czynienia w sytuacji, gdy przestępstwo zostało 
popełnione przez urzędnika ponownie (w warunkach recydywy), przyjęta korzyści 
majątkowa była znacznej wartości lub nastąpiło jej przyjęcie w drodze wymuszenia 
albo przyjęcie korzyści miało miejsce w wyniku porozumienia przestępczego w grupie 
funkcjonariuszy publicznych. W takim przypadku kara pozbawienia wolności wynosi 
od pięciu do dziesięciu lat.  

Zgodnie z art. 32 k.k.r.u. za ponowne popełnienie przestępstwa uznaje się 
różnoczasowe dokonanie dwóch lub więcej przestępstw określonych w danym 
artykule. Za ponowne przestępstwa uznaje się te, które zostały osądzone, dokonane ale 
nie osądzone (stwierdzone), dokonane w formie usiłowania, a także przestępstwa 
dokonane we współudziale. Biorąc pod uwagę powtarzalność przyjęcia korzyści 
majątkowej, za jej ponowne przyjecie uznaje się korzyść przyjętą nie mniej niż 2 razy 
w różnych okresach czasowych jednemu i temu samemu urzędnikowi państwowemu 
lub samorządowemu albo w różnych okresach czasowych przyjętych równocześnie 
przez kilku urzędników. 
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Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 34 k.k.r.u. za „niebezpieczną 
recydywą” uznaje się popełnienie kolejnego identycznego przestępstwa określonego 
w art. 210 § 1 lub 2  k.k.r.u. w sposób umyślny za który ta osoba była skazana 
wcześniej. 

Ostatnia dyspozycja art. 210 k.k.r.u. stanowi o podwójnej kwalifikowanej 
postaci. Ma miejsce, gdy przyjęta korzyść majątkowa była szczególnie wielkiej 
wartości lub jej przyjęcie nastąpiło w interesie zorganizowanej grupy przestępczej. 
Postać ta sankcjonowana jest karą pozbawienia wolności od dziesięciu do piętnastu lat. 

Przedmiotem przestępstwa określonego w dyspozycji art. 210 k.k.r.u. nie może 
być korzyść niematerialna na przykład przyjęcie przez urzędnika za swoją czynność w 
interesie innej osoby usług niematerialnego charakteru. Wskazuje to postanowienie 
Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistanu [6], które stanowi, że w takiej sytuacji 
przestępstwo takie  należy zakwalifikować jako nadużycie władzy lub służebnej 
pełnomocności (art. 205 k.k.r.u.) lub służebne fałszerstwo (art. 209 k.k.r.u.). 

Także przedmiotem tego przestępstwa nie może być przyjęcie korzyści 
majątkowej przez urzędnika w formie nieznacznych według wartości prezentów w 
związki z jakimiś wydarzeniami w jego życiu osobistym lub publicznym, np. przyjęcie 
jako prezentu zegarka przy okazji urodzin, kwiatów, bombonierki w związku z 
nadaniem honorowego tytułu. Bez znaczenia pozostaje czas przyjęcia wymienionych 
przykładowych korzyści dla wykonywanej czynności w interesie wręczającego.  

Natomiast, jak stanowi orzecznictwo Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistanu 
[7] „podmiotem przyjęcia łapówki może być tylko i wyłącznie podmiot specjalny – 
funkcjonariusz publiczny, stale lub tymczasowo wykonujący administracyjno-
gospodarcze i organizacyjno-regulacyjne czynności w państwowych, spółdzielczych, 
publicznych i innych instytucjach i organizacjach”. 

Kolejne przestępstwo korupcyjne stypizowane w art. 211 § 1 k.k.r.u. określono, 
jako przestępstwo „Łapownictwa czynnego”. W odróżnieniu od art. 210 k.k.r.u. 
sankcjonuje zachowanie wręczającego korzyść majątkową. Polega na świadomym i 
bezprawnym wręczeniu urzędnikowi  publicznemu osobiście lub przez pośrednika 
korzyści majątkowej za wykonanie lub zaniechanie wykonania określonej czynności. 
Podobnie, jak przy art.210 k.k.r.u., wręczenie korzyści majątkowej następuje w zamian 
za wykonanie lub zaniechanie wykonania określonej czynności w interesach 
wręczającego, która to czynność jest możliwa do zrealizowania w ramach 
zajmowanego stanowiska. Przedmiot przestępstwa jest taki sam jak przy przestępstwie 
przyjęcia „łapownictwa biernego” określonego w art. 210 k.k.r.u. Zachowanie 
przestępcze polega na wręczaniu korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu 
osobiście lub przez pośrednika. Przestępstwo „łapownictwa czynnego” uważa się za 
zakończone w momencie przyjęcia korzyści przez funkcjonariusza publicznego, nawet 
wówczas, gdy jej przyjęcie nastąpiło częściowo, w przypadku gdy korzyść majątkowa 
miała być przekazywana w kilku etapach. Podmiotem przestępstwa korupcji czynnej 
może być dowolna osoba, która ukończyła 16 lat. Stroną podmiotową przestępstwa jest 
bezpośredni zamiar. Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 
pięćdziesięciu do stu minimalnych wysokości wynagrodzenia, ograniczenia wolności 
od dwóch do pięciu lat lub pozbawienia wolności do lat pięciu. Także w tym przypadku 
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ustawodawca określił kwalifikowany typ tego przestępstwa. Zachodzi wówczas, gdy 
wręczający korzyść majątkową działa w warunkach powrotu do przestępstwa lub 
wręczył korzyść znacznej wartości. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności od dziesięciu do piętnastu lat. Podwójny kwalifikowany typ „łapownictwa 
czynnego” polega na wręczaniu korzyści majątkowej szczególnie wielkiej (znacznej) 
wartości albo działaniu w interesie zorganizowanej grupy przestępczej. Wówczas kara 
pozbawienia wolności jest zaostrzona i wynosi od dziesięciu do piętnastu lat.  

Dyspozycja art. 211 k.k.r.u. przewiduje zwolnienie sprawcy od 
odpowiedzialności karnej. Ma to na celu rozbicie porozumienia przestępczego, jakie 
występuje przy czynie korupcyjnym pomiędzy wręczającym, a przyjmującym. 
Zwolnienie z odpowiedzialności karnej następuje wówczas, gdy wystąpi jedna z 
następujących przesłanek. Pierwsza, gdy wobec osoby, która korzyść wręczyła miało 
miejsce wymuszanie korzyści majątkowej oraz druga, gdy osoba, która korzyść 
wręczyła i w ciągu 30 dni po dokonaniu przestępstwa dobrowolnie ten fakt zgłosiła, 
przyznała się do winy i aktywnie przyczyniła się do ujawnienia jego okoliczności.  

Art. 212 k.k.r.u. przewiduje odpowiedzialność karna dla osób organizujących i 
pośredniczących przy przestępstwie korupcji tzw. „pośrednictwo przy przekupstwie”. 
Podmiotem tego przestępstwa może być każda osoba, która w jakikolwiek sposób 
swojego zachowania przyczynia się do powstania porozumienia przestępczego np. 
pośredniczy przy osiągnięcie zgody, co do wysokości korzyści majątkowej, która ma 
być przekazana za dokonanie określonej czynności urzędniczej czy też w inny 
bezpośrednie sposób uczestniczy w przekazywaniu korzyści na polecenie osób 
zainteresowanych. Katalog „zachowania się”, jako „pośredniczenia” przy 
przestępstwie korupcji jest interpretowany szeroko i uwzględnia wszelkie zachowanie, 
które przyczynia się do zaistnienia przestępstwa określonego w art. 210 k.k.r.u lub 211 
k.k.r.u. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistanu interpretuje treść 
znaczeniową wyrazu „pośrednictwo”, jako współdziałanie dla osiągnięcia zgody, 
umowy między stronami lub współdziałanie, pomoc w nawiązaniu stosunku pomiędzy 
kimkolwiek.  

Przestępstwo „pośredniczenia przy przekupstwie” sankcjonowane jest karą 
grzywny od pięćdziesięciu do stu minimalnych wysokości wynagrodzenia, 
ograniczenia wolności od dwóch do pięciu lat lub pozbawienia wolności do lat pięciu. 

Kwalifikowaną postacią tego przestępstwa jest działanie w warunkach recydywy 
lub pośredniczeniu przy przyjęciu lub przekazywaniu korzyści wielkiej (znacznej) 
wartości. Także typ ten obejmuje sytuację, gdy uczestniczy w przekazaniu korzyści 
majątkowej dla grupy funkcjonariuszy publicznych działających w porozumieniu 
przestępczym. Zachowanie takie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od pięciu 
do dziecięciu lat.  

Podwójna kwalifikacja występuje, gdy pośrednictwo przy przekupstwie jest 
dokonane za wynagrodzeniem, przy przyjęciu lub przekazywaniu korzyści szczególnie 
wielkiej (znacznej wartości) albo w interesach zorganizowanej grupy przestępczej. 
Zachowanie takie jest sankcjonowane karą pozbawienia wolności od dziesięciu do 
piętnastu lat. 

W art. 212 k.k.r.u. przewidziano instytucje zwolnienia z odpowiedzialności 
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karnej. Zwolnienie następuje wówczas, gdy osoba wykonująca funkcję pośrednictwa 
przy przekupstwie korupcyjnym w ciągu 30 dni po dokonaniu przestępczych czynności 
dobrowolnie zgłosiła się do organów ścigania, przyznała się do winy i aktywnie 
przyczyniła się do ujawnienia przestępstwa. 

Przestępczość korupcyjna to problem każdego kraju współczesnego świata. 
Powszechność zjawiska wskazuje, że w żadnym kraju nie świecie dotychczasowe 
unormowania prawne nie spełniają swojej roli. Dotyczy to także Republiki 
Uzbekistanu. Dokonana analiza prawna wybranych przestępstw korupcyjnych 
zawartych w uzbeckim kodeksie karnym standardami nie odbiega od unormowań 
kodeksowych innych krajów. Niektórymi zapisami ukazuje odmienność przyjętych 
regulacji prawnych w stosunku do np. polskiego kodeksu. Ze względu na ograniczenia 
edytorskie, analizie poddano tylko przestępstw korupcyjne zawarte w art. 210 - 213 
k.k.r.u., które to stanowią fundament walki ze zjawiskiem korupcji w Republice 
Uzbekistanu, a jednocześnie swoim zakresem obejmują podstawowe typu tej 
przestępczości. Sankcjonują odpowiedzialność urzędniczą, jak i obywatelską. Uzbecki 
Kodeks karny przestępstwa korupcyjne przedstawia w sposób konkretny i zwięzły. 
Podobny jest system karania sprawców i odstąpienie od niego (czynny żal). Różnice 
tkwią w różnorodności stosowanych kar. Unormowanie Kodeksu karnego Republiki 
Uzbekistanu przewiduje także kwalifikowany typ  przestępstw korupcyjnych. 
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SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE JAKO WYZWANIE DLA 
SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA 

 
Historia świata, to nieprzerwany proces zmian i rozwoju, jaki dokonuje się w 

perspektywie społecznej i jednostkowej. Zgodzić się trzeba z konstatacją, że każdą 
epokę charakteryzują ważne wydarzenia społeczne i polityczne, wielkie osobowości 
świata nauki, sztuki i polityki, które wywierają wpływ na rozwój techniki i kultury, a 
także trudniejsze do zidentyfikowania przemiany, dokonujące się w obszarze ludzkiej 
psychiki, jednostek żyjących w danym czasie społeczno-historycznym.  

Takim ważnym punktem na mapie historii świata stała się rewolucja 
technologiczna, rozwój społeczeństwa informacyjnego i internetu, jaki dokonał się pod 
koniec XX wieku. Tomasz R. Aleksandrowicz nazywa wręcz rewolucję 
technologiczną i związaną z nią rewolucję informacyjną, megatrendem, który „ma 
charakter wszechogarniający, wpływa na wszystkie dziedziny ludzkiego życia, 
funkcjonowanie państw i społeczeństw, relacje międzynarodowe, życie gospodarcze i, 
rzecz jasna, środowisko bezpieczeństwa” [1]. Nowe technologie i budowane na ich 
podstawie systemy przesyłania danych i zarządzania procesami, stały się motorem 
napędowym rozwoju gospodarczego, zrewolucjonizowały funkcjonowania 
administracji publicznej, diametralnie zmieniły funkcjonowanie poszczególnych ludzi 
w społeczeństwie. Człowiek stał się „obiektem cyfrowym”, który funkcjonuje na 
podstawie przetwarzanych cyfrowo numerów ewidencji podatkowej, 
ubezpieczeniowej, zdrowotnej, e-usług w administracji publicznej, aplikacji i 
algorytmów.  

Współczesny człowiek coraz bardziej żyje w świecie wirtualnym niż w 
rzeczywistym i w tej sferze buduje relacje społeczne, a jego aktywność życiowa 
przenosi się do sfery mediów społecznościowych, usług living smart (ang. smart – 
inteligentny, mądry, living – styl życia) i e-commers, (ang. e-commers – handel 
elektroniczny). Pojawienie się w 2020 roku pandemii COVID-19 i wprowadzone w 
związku z tym ograniczenia i obostrzenia pokazały, że zupełnie innego znaczenia 
nabrały możliwości wykorzystywania Internetu do prywatnego i służbowego 
prowadzenia wideokonferencji, wykorzystywanie aplikacji i pakietów biurowych do 
pracy zdalnej, marketingu streamingowego, korzystania z mediów społecznościowych, 
czy też większego wykorzystywania rozrywkowych serwisów streamingowych  (ang. 
streaming – dosł. strumieniowanie), gier online i dostępów do zasobów kultury. 

Błyskawiczny rozwój technologii i infrastruktury Internetu sprawiał, że 
pierwotnie zainteresowania badaczy skupione były głównie na kwestiach 
bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej, a w wymiarze społecznym i państwowym na 
cyberprzestępczości i negatywnych skutkach, takich jak zanik tradycyjnych więzi 
społecznych i rozwijających się uzależnieniach. Pandemia COVID-19 pokazała 
jednak, że coraz częściej trzeba mówić o nowym zagrożeniu Internetu, jakim jest 
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łatwość tworzenia i rozpowszechniania nieprawdziwych treści i informacji, 
manipulacji nimi, stosowanie cyberprzemocy poprzez przekaz wymierzony 
personalnie w konkretną osobę lub grupę osób, skłonności do tłumaczenia zjawisk 
świata teoriami spiskowymi oraz wywoływania emocji społecznych przez kreowanie 
odpowiednio zmanipulowanego przekazu. 

Powszechny dostęp do zasobów Internetu sprawił, że stał się on, obok prasy, 
radia i telewizji, nowym i największym medium komunikacji masowej. 
Zarezerwowana do tej pory dla zawodowych, profesjonalnych dziennikarzy, 
przestrzeń została powiększona o wszystkich użytkowników Internetu, którzy poprzez 
media społecznościowe zyskali nieograniczone możliwości rozpowszechniania i 
uzupełniana informacji przez użytkowników na całym świecie. Stali się niejako 
„redaktorami”, którzy kierując się subiektywnymi kryteriami dokonują wyboru 
określonych treści, którym przypisują własne znaczenia i emocje oraz wybierają 
kanały publikowania tych informacji, a tym samym budują ich sferę społecznego 
odbioru nazywanego zasięgiem [2]. Użytkownicy tacy sami często tworzą lub 
powielają nieprawdziwe komunikaty w social mediach, „których wielokrotne 
powtarzanie (…) prowadzi do ich wzmocnienia i zwielokrotnienia, a poglądy i 
informacje sprzeczne z przeważającym światopoglądem są cenzurowane, 
niedozwolone lub niedoreprezentowane” [3]. 

Rozpowszechniane w środowisku Internetowym informacje fałszywe, 
zmanipulowane lub wprowadzające w błąd, stały się najpoważniejszym współczesnym 
narzędziem dezinformacji. Jak podają autorzy raportu Freedom on the Net 2017. 
Manipulating Social Media to Undermine Democracy już nie tylko indywidualni 
userzy, ale coraz więcej krajów na świecie świadomie wykorzystuje media 
społecznościowe do działań dezinformacyjnych. Realizowane są one przy 
wykorzystaniu kampanii medialnych wzmacnianych przez tradycyjne działania 
marketingowe, techniki i narzędzia dezinformacji, takie jak wroga propaganda, 
dywersja ideologiczna, złośliwe moderowanie dyskusji, wywoływanie tematów 
kontrowersyjnych, tworzenie i rozpowszechnianie fake newsów (ang. fake newsy – 
fałszywe wiadomości), opartych na uprzedzeniach, stereotypach i mitach, hejt (ang. 
hate – nienawiść), deepfake, (ang. deep tu skrót od inteligentnego uczenia się deep 
learning, fake – fałszywy), tworzenie i rozpowszechnianie patostreamingu 
(patostreaming - internetowa transmisja w czasie rzeczywistym treści o charakterze 
patologicznym – patotreści) oraz zautomatyzowane, agresywne narzędzia, takie jak 
boty, sztuczna inteligencja i trollowanie [4]. Odnosząc opisywane zjawiska do kwestii 
bezpieczeństwa, trafna wydaje się być konstatacja R. Goolsbyego, który twierdzi, że 
„media społecznościowe stają się źródłem zapalnych informacji i dezinformacji (…) 
mogą być wykorzystywane do manipulacji tłumem i propagowania histerii, ale także 
do propagandy, nawoływania do buntu i przekazów nienawiści” [5]. 

J. Piechna podaje, że „do szkodliwych treści zalicza się przede wszystkim treści 
obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne bądź śmierć, np. zdjęcia i filmy prezentujące 
ofiary wypadków, okrucieństwo wobec zwierząt; treści nawołujące do samookaleczeń, 
samobójstw, zachowań szkodliwych dla zdrowia, np. restrykcyjne diety, czy materiały 
promujące zażywanie niebezpiecznych substancji; treści dyskryminacyjne, promujące 
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wrogość, a nawet nienawiść;  treści pornograficzne dostępne bez żadnego ostrzeżenia, 
w tym materiały prezentujące relacje seksualne z wykorzystaniem przemocy, 
nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne, a także materiały prezentujące 
seksualne wykorzystywanie dzieci; fałszywe wiadomości (fake news), często o 
charakterze sensacyjnym, publikowane w mediach w celu zmanipulowania i 
wprowadzenia odbiorcy w błąd dla osiągnięcia korzyści, np. finansowych, 
politycznych; patostreamy, czyli relacje na żywo w sieci prezentujące zachowania 
określane i postrzegane jako patologiczne. Są to np. relacje z libacji alkoholowych, 
zażywania narkotyków, materiały prezentujące agresywne zachowania, wyzwiska, 
bójki.” [6]. 

Jak łatwo przewidzieć nowoczesne wykorzystanie Inrternetu i mediów 
masowych do tworzenia i szerzenia dezinformacji, stanowi przestrzeń do 
zainteresowania i działania dla policji, służb specjalnych i wojska oraz ma swój 
wymiar militarny i strategiczny. Z jednej strony dezinformacja jest to „metoda pracy 
operacyjnej, będąca sposobem oddziaływania na aktualnego czy potencjalnego 
przeciwnika, wrogą służbę specjalną bądź określone grupy czy warstwy społeczne w 
innym, a niekiedy też i własnym kraju” [7] , natomiast w ujęciu militarnym i 
strategicznym jest to metoda „jak najbardziej aktywnie stosowana podczas wojny lub 
w okresie poprzedzającym bezpośrednie działania wojenne, gdy głównym zadaniem 
dezinformacji jest wprowadzenie przeciwnika w błąd w kwestii planów i zamiarów 
strony dezinformującej, jak np., odwrócenie uwagi od obszaru, gdzie planowany jest 
atak lub stworzenie wrażenia, że atak w ogóle nie jest planowany” [8]. Wykorzystanie 
dezinformacji przez instytucje państwa do realizacji polityki wewnętrznej, a także 
dezinformacja jako narzędzie współczesnego pola walki, sprawia, że weryfikacja 
prawdziwości informacji i konfrontacja wielu kanałów informacyjnych staje się dla 
odbiorcy poważnym wyzwaniem. Zrozumienie tego, co jest prawdziwe, a co jest 
fikcją, na poziomie faktów, zjawisk i procesów, zostaje zaburzone i można odnieść 
wrażenie, że dla sprofilowanego informacyjnie społeczeństwa cyfrowego, 
poszukiwanie prawdy przestaje być możliwe. 

Rozwój Internetu i mediów społecznościowych jest niewątpliwie zjawiskiem 
pozytywnym, ponieważ niesie treści wartościowe, rozwija kompetencje poznawcze i 
społeczne użytkowników, a także, jak pokazała pandemia COVID-19, może stanowić 
alternatywę dla tradycyjnych form edukacji, komunikacji międzyludzkiej, sposobu 
świadczenia usług i pracy, czy też zarządzania wieloma procesami społecznymi, 
administracyjnymi i technologicznymi. Niestety Internet to też treści szkodliwe 
wyrażające się przez mowę nienawiści, dezinformacje, trolling, fake newsy, deepfakes 
i hejt, które stały się codziennością użytkowników, a poprzez media społecznościowe 
wyszły szeroko poza jego ramy i stały się nośnikami różnych antywartości, które mogą 
wywoływać negatywne emocje u odbiorcy, destrukcyjnie wpływać na jego psychikę, 
a przez to promować niebezpieczne i nieakceptowalne społecznie zachowania. Treści 
te są szczególnie szkodliwe dla dzieci i młodzieży, ponieważ mogą destrukcyjnie 
wpływać na rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny, a także promować 
niewłaściwe wzorce zachowań. Dodatkowo, to w środowisku sieciowym rozgrywają 
się wszystkie kluczowe dzisiaj procesy bezpieczeństwa, od zagrożeń wewnętrznych po 
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zewnętrzne, o charakterze gospodarczym, finansowym, politycznym i militarnym. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ ВБИВСТВ  
 

Завданням криміналістики є сприяння власними засобами і методами 
оптимізації діяльності по розслідуванню злочинів. Стан і умови боротьби зі 
злочинністю в теперішній час поставили перед криміналістикою ряд нових 
завдань, найбільш важливі з яких перебувають у галузі криміналістичної 
методики, де відзначається значне відставання рівня наукових методичних 
рекомендацій від потреб практики. Видозмінення окремих видів і груп 
злочинів, способів їх вчинення, поява нових видів злочинів вимагає 
вдосконалення існуючих і створення нових криміналістичних методик 
розслідування [1, с. 176]. 

Серійні сексуальні вбивства являють чи не найнебезпечніший вид злочинів 
проти життя та здоров'я людей. Через особливості вказаних злочинів, їх 
розкриття і розслідування становлять значні труднощі як в організаційному, так 
і в тактичному плані. 

Незважаючи на наявність цілого ряду робіт з даної проблематики, 
проблему їх вивчення в криміналістичному плані не можна вважати остаточно 
вирішеною. Відчувається дефіцит дослідження багатьох практичних питань, 
пов'язаних з початком розслідування, встановленням злочинців, тактикою 
слідчих (розшукових), інших процесуальних і непроцесуальних дій, 
попередженням серійних сексуальних вбивств та ін.  

До проблем наукового забезпечення розслідування даної категорії 
умисних вбивств, зокрема, щодо формування окремої криміналістичної 
методики розслідування, належить насамперед відсутність до теперішнього часу 
у роботах вітчизняних і зарубіжних науковців єдиної думки з приводу 
визначення основного поняття вказаної проблематики.  

Деякі дослідники вважають терміни „серійні вбивства”, „серійні 
сексуальні вбивства” і „вбивства на сексуальному ґрунті” синонімами, або 
надають їм однакового змісту. Це приводить до того, що до «серійних 
сексуальних» окремі автори відносять вбивства, вчинені з метою приховати або 
полегшити скоєння, наприклад, зґвалтування чи іншого статевого злочину.  

Таке положення серйозне ускладнює проведення подальших досліджень 
даної проблеми і впливає на терміни та якість підготовлюваних за їх 
результатами практичних рекомендацій. Зрозуміло, що розкриття і 
розслідування вказаних злочинів відрізняється як організаційно, так і тактично, 
визначає різні цілі і послідовність проведення слідчих (розшукових), 
оперативно-розшукових, інших дій, заходів, операцій. 

У спеціальній літературі міститься обговорення різних точок зору на ці 
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поняття, наводяться ознаки таких вбивств, проте, питання досі залишається 
невирішеним – відсутність вказаного поняття серйозно ускладнює дослідження 
проблеми серійних сексуальних вбивств. Однак, це слід вважати першим і 
основним кроком до її дослідження та вирішення. Правильне розуміння сутності 
серійних сексуальних вбивств, маючи на увазі їх відмінні риси, дає змогу 
визначити це поняття, надалі можна успішно вивчати дане явище, 
характерологічні, психологічні та інші специфічні ознаки осіб, які вчиняють дані 
злочини, організовувати та здійснювати діяльність щодо їх розкриття, 
розслідування та попередження. 

Враховуючи особливості серійних сексуальних вбивств, слід зазначити, 
що існуючі методики розслідування злочинів проти життя і здоров’я людей, 
вбивств не враховують специфічних особливостей вказаних злочинів, тому їх 
використання не буде ефективним. Все наведене дозволяє дійти висновку, що 
повноцінна криміналістична методика розслідування серійних сексуальних 
вбивств практично відсутня, незважаючи на окремі заяви, що зустрічаються у 
спеціальній літературі [2, с. 5]. Дана методика заслуговує та має знайти своє 
місце серед вказаних окремих методик.  

Суспільна небезпека та поширеність серійних сексуальних вбивств та їх 
особливості, які прямо впливають на організацію і проведення  швидкого та 
ефективного розслідування, вимагають створення повноцінної окремої 
криміналістичної методики, структура якої повинна відрізнятися, по-перше, 
більш широким змістом криміналістичної характеристики, що є основою 
методики, і, по-друге, включати елементи, характерні для практики 
розслідування цих злочинів. 

Крім традиційних елементів, криміналістична характеристика повинна 
включати: поняття і ознаки серійних сексуальних вбивств, ознаки серії злочинів; 
докладний опис жертв вбивств: їх вік, соціальний статус, характеристики 
зовнішності, привабливі для злочинця. Описувати особистість злочинців слід із 
наведенням їх класифікації («організовані», «дезорганізовані», «різники» тощо), 
оскільки дії кожного з них відрізняються як вибором жертв, так і способом 
скоєння злочинів. 

Ознаки темпераменту і характеру злочинця, які відображаються у способах 
вчинення ним і приховування серійних сексуальних вбивств, є важливими 
даними для висування версій. До них можуть бути віднесені: жорстокість, яка 
знаходить свій вираз у знущанні над жертвою, що передує вбивству, 
множинності завданих ушкоджень; позамежна кількість поранень, які 
супроводжують вбивство і не викликані необхідністю, але одночасно свідчать 
про стан психіки вбивці, про мотиви помсти, ревнощів та ін. [3, с. 46-47]. 

Докладним має бути також опис способів вчинення вбивств, виходячи із 
класифікації вбивць, включаючи способи вибору, вистежування та заманювання 
жертви. Слідова картина повинна включати опис слідів, які вказують на 
безумовно сексуальний мотив злочину, які залишаються на трупі (тілі) жертви, 
на місці його виявлення та у місці вчинення злочину. Оскільки знаряддя злочину 
при виявленні трупів або їх частин не знаходять, слід вказувати не лише 
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використані злочинцями способи та знаряддя скоєння злочину, але й наводити 
відмінні риси останніх, щоб можна було зробити висновок про те, яке з них було 
в цьому випадку використане. Важливими елементами даної криміналістичної 
характеристики є також місце, час і обстановка вчинення злочину. 

Структура окремої криміналістичної методики розслідування серійних 
сексуальних вбивств має включати також: обставини, що підлягають 
встановленню і доказуванню; методику і тактику проведення перевірки 
причетності підозрюваних осіб до вчинення злочинів; особливості тактики 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій (огляду місця виявлення трупа, 
допиту свідків, потерпілих, які залишилися в живих (у тому числі малолітніх і 
неповнолітніх); напрями і способи використання сучасних можливостей судових 
експертиз у розслідуванні цих вбивств, а також можливості застосування 
існуючих зарубіжних ефективних методів встановлення злочинців 
(«психологічний портрет», «кримінальгеографія» та ін.).  

Враховуючи сучасні умови життя (прискорений динамічний розвиток 
комунікаційних технологій отримання, обробки та передачі інформації, майже 
безмежні можливості спілкування через соціальні мережі та месенджери, 
доступність і поширеність серед значної кількості населення комп’ютерної 
техніки і гаджетів, у тому числі використання їх у кримінальних цілях), окрема 
криміналістична методика має включати опис слідів використання цих засобів 
(«цифрові сліди») і методи їх виявлення, фіксації, вилучення, дослідження.  

Сучасний рівень розвитку складових цифрової криміналістики дозволяє 
вже зараз забезпечити розкриття і розслідування особливо складних злочинів, що 
раніше справедливо вважалися латентними. Правильно зазначається, що 
сьогодні розслідування злочинів, в яких фігурують цифрові сліди, не складніше, 
а нерідко легше за традиційні (у колишньому значенні цього слова) злочини, 
тому що фахівцям відомий механізм следообразования в різних інформаційних 
системах, на різних носіях інформації, при діях з файлами різних форматів в 
різноманітних операційних системах. Є необхідне для пошуку, фіксації, 
інтерпретації цифрових слідів спеціалізоване устаткування та програмне 
забезпечення. Фахівці навчені й вміють правильно застосовувати 
криміналістичну техніку нового покоління [4]. 

Лише така сучасна криміналістична методика, що відповідає вимогам часу, 
та її правильне й творче використання в конкретних слідчих ситуаціях 
розслідування здатні забезпечити швидке й повне розслідування. 

Враховуючи слідчу практику та попередній досвід розслідування вказаних 
злочинів слід зазначити, що робота з формування/створення окремої методики 
розслідування серійних сексуальних убивств не буде ефективною без 
узагальнення допущених при їх розслідуванні помилок і недоліків з боку всіх 
його суб’єктів (слідчих, оперативних працівників, судових експертів та ін.). Така 
методика має містити відомості про типові помилки і недоліки розслідування, 
що дозволить врахувати і  не повторювати їх надалі. 

На нашу думку, на сьогодні накопиченого обсягу криміналістичної 
літератури з питань серійних сексуальних вбивств достатньо для створення 
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окремої методики їх розслідування. В подальшому використання її на практиці, 
інтерв'ювання і анкетування слідчих і оперативних працівників про результати її 
застосування дозволить виявити наявні недоліки, які необхідно опрацювати 
спільним творчим колективам вчених і працівників органів досудового 
розслідування з метою вдосконалення вказаної криміналістичної методики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ СЛІДІВ 

ПАПІЛЯРНИХ УЗОРІВ  
 

У результаті взаємодії злочинця з об’єктами матеріального середовища 
місця події залишаються різноманітні сліди, найчастіше це сліди рук. Виявлення, 
фіксація та вилучення слідів папілярних узорів з метою їх використання для 
розшуку злочинців та розслідування злочинів важливе завдання спеціаліста під 
час огляду місця події і судового експерта при проведенні експертизи [1, с. 29].  

Проаналізувавши експертну практику та вивчивши класифікацію слідів 
рук, можна зробити висновки, що часто зустрічаються випадки виявлення, 
вилучення негативних слідів. Що може в свою чергу зумовлювати певні 
особливості їх подальшого дослідження. 

Основною метою даного дослідження є  розкрити поняття, ознаки, 
механізм утворення та особливості дослідження негативних слідів папілярних 
узорів. 

Негативні сліди – сліди, утворені за певних умов нашаруванням речовини 
сліду на слідосприймаючу поверхню із заглиблених ділянок рельєфу шкіри. В 
окремих випадках негативні сліди утворюються, коли речовина сліду 
відшаровується від слідосприймаючої поверхні та нашаровується на ділянки 
рельєфу слідоутворюючого об’єкта, що виступають [2].  

Негативними є сліди, в яких відображені міжпапілярні борозенки [1, с. 34]. 
Також слід зазначити, що в експертній практиці вираз «негативний слід» 

вживається стосовно слідів відображення папілярних ліній яких світле, ніж 
проміжки між ними.  

У формуванні сліду беруть участь щонайменше два об’єкти: 
слідоутворюючий та сприймаючий, а найчастіше три – слідоутворюючий, 
сприймаючий та речовина сліду. Вивчення властивостей речовини сліду має 
велике трасо логічне значення: вона визначає адекватність та можливість 
відображення ознак у слідах [1, с. 30].   

Умовою утворення негативного сліду при контакті поверхні руки з 
слідосприймаючою поверхнею об’єкта є наявність слідоутворюючої речовини у 
міжпапілярних борозенках та відсутність її (або незначна кількість) на поверхні 
папілярних ліній. 

Негативні сліди можуть утворюватися внаслідок відшарування речовини з 
слідосприймаючої поверхні на папілярні лінії поверхні руки.  

Також в деяких випадках для утворення негативного сліду необхідно 
прикласти значне зусилля (сильний натиск), з цієї причини бажано ознайомитись 
з інформацією з поверхні якого предмета вилучено слід (важкі, об’ємні 
предмети). 

В результаті аналізу механізму утворення негативних слідів рук можна 
виділити певні ознаки: збільшена ширина відображення ділянок папілярних 
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ліній і відповідно, зменшується ширина відображення міжпапілярних борозенок; 
відображення пор у вигляді крапок на ділянках розташування папілярних ліній; 
збільшені розміри слідів; хибні міжпапілярні лінії, відображаються дуже рідко; 
зменшується контраст між відображенням папілярних ліній та міжпапілярних 
борозенок. 

Для чіткого визначення характеру відображення сліду у деяких випадках 
доцільно проводити дослідження сліду в електронному вигляді або по 
фотографічним зображенням.  

Під час роздільного дослідження негативних слідів варто звертати увагу, 
що відображення загальних ознак папілярного узору (типу, виду, крутизни 
потоків папілярних ліній) не залежить від механізму утворення слідів. Окремі 
ознаки папілярного узору у негативних слідах відображаються у оберненому 
вигляді (острівець – фрагмент, початок папілярної лінії – розгалуження 
папілярної лінії та ін.). 

До ілюстративної таблиці вносяться фотознімки слідів рук, на яких 
папілярні лінії темні, що відповідає їх відбиткам на дактилокарті. З цією метою 
необхідно інвертувати кольори на знімках.  

Аналізуючи механізм утворення негативних слідів (велика кількість 
потожирової речовини, сильний натиск…) призводять до значної зміни, варіації 
відображення мікрорельєфу папілярних ліній, що ускладнює можливість 
проведення пороеджеоскопічного дослідження.  

Звертаємо увагу, що в одому сліді можливо як негативне, так і позитивне 
відображення папілярних ліній. У більшості випадків негативне відображення 
виникає в центральній частині сліду, а позитивне в периферичній.  

Під час проведення порівняльного дослідження окремих ознак будови 
папілярних узорів в таких слідах доцільно використовувати два зображення 
даного сліду.  

Як наслідок вивчених особливостей дослідження негативних слідів, 
пропонуємо в ілюстративній таблиці при ілюстрації проведення 
ідентифікаційного дослідження, якщо в сліді відобразилися «негативні» та 
«позитивні» ділянки, для зручності позначення ознак що збігаються розміщувати 
два зображення сліду руки. 
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ЩОДО СУТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
 

Відсутність нормативного визначення конструкції «спеціальні знання», 
яку законодавець вживає в цілому ряді Законів та підзаконних нормативно-
правових актів, викликає численні наукові дискусії щодо тлумачення цього 
терміну. Результатом таких дискусій, нажаль, є виникнення вільної інтерпретації 
наукової категорії «спеціальні знання» та створення на цій основі хибних 
наукових інституцій, таких як «спеціальні товарознавчі знання» [1], «спеціальні 
медичні знання» [2] тощо. 

На наш погляд, правильне розуміння сутності «спеціальних знань» 
важливе не лише в аспекті закономірного розвитку наукових знань та категорій, 
а й в аспекті практичного застосування таких знань: при формуванні 
професійних компетенцій відповідних суб’єктів; при виокремленні експертних 
спеціальностей та визначені предмету експертизи; під час залучення відповідних 
фахівців до різних видів судочинства. 

В криміналістичній теорії загальноприйнято під спеціальними знаннями 
розуміти знання з різних галузей науки (крім правової), техніки, мистецтва, 
ремесла, здобуті в результаті навчання, спеціальної підготовки, практики, 
життєвого досвіду, що використовуються для забезпечення потреб правосуддя. 

Дискусії, що ведуться, здебільшого, стосуються масштабів знань, які 
відносять до спеціальних (всі знання з певної галузі, чи лише їх певна частина), 
та форми їх набуття (в результаті спеціального навчання чи в процесі здобуття 
певних професійних знань тощо). При цьому поза предметом дискусії 
залишається така важлива складова як напрям використання спеціальних знань, 
що, на наше переконання, якраз й обумовлює форми та особливості оформлення 
результатів їх використання. 

Необхідно зазначити, що категорія «спеціальні знання» виникає лише коли 
мова йдеться про провадження: кримінальне, цивільне, адміністративне тощо. І 
однією з форм використання спеціальних знань виступає залучення відповідного 
спеціаліста – фахівця, що володіє певними знаннями, необхідними для 
встановлення фактичних даних, що стосуються провадження [3, с. 334]. Коли 
особа просто працює лікарем або психологом, здійснюючи свої професійні 
функції та застосовуючи для цього наявні в неї професійні знання з певної галузі, 
ми не говоримо, що ця особа володіє «спеціальними знаннями». Але як тільки 
таку особу залучили як спеціаліста до будь-якого виду провадження, її 
професійні знання стають «спеціальними». Тобто важливо розуміти, що 
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«спеціальними» знання стають тому, що змінюється напрям їх застосування – 
для встановлення фактичних даних в межах судочинства. Знання, якими володіє 
певна особа, залучена як спеціаліст, не змінюються ані за своїм змістом, ані за 
масштабом, – змінюється напрям їх застосування особою, яка ними володіє.  

Саме тому вважаємо, що неприпустимо виділяти такі категорії як 
«спеціальні медичні знання» або «спеціальні товарознавчі знання» тощо в 
аспекті їх застосування для забезпечення потреб правосуддя – встановлення 
фактичних даних в межах певного виду провадження. Спеціальними знаннями 
можуть бути лише знання з певної галузі, система яких закладена в розподіл 
видів людської діяльності та відповідної професійної підготовки [4]. З цієї ж 
підстави некоректним, на наш погляд, є твердження, щодо можливості володіння 
особою спеціальними знаннями. 

Щодо формулювання положень статті 1 Закону України «Про судову 
експертизу» та визначення судової експертизи як дослідження на основі 
спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо [5], то це 
якраз є підтвердженням правильності та логічності відстоюваного нами погляду 
на сутність спеціальних знань. Запровадивши певні кваліфікаційні вимоги до 
професії судового експерта, враховуючи важливість та значимість результатів 
його професійної діяльності – створення самостійних джерел доказів: висновків 
експерта, – законодавець окреслює сферу діяльності судового експерта сферою 
правосуддя, про що зазначає в преамбулі Закону України «Про судову 
експертизу». Таким чином, свої професійні знання, які особи отримали в 
результаті здобуття освіти, після атестації їх як судових експертів, вони 
застосовують виключно для забезпечення потреб правосуддя в межах 
проведення судових експертиз (не будь-яких експертиз, а саме судових, тобто в 
межах певного виду провадження відповідно до встановленої процесуальної 
процедури). Тому судова експертиза і визначається як дослідження на основі 
спеціальних знань (напрям застосування знань), що відрізняє її від експертизи 
в цілому – кваліфікованого дослідження певних об’єктів або фактів поза сферою 
правосуддя, тобто не для встановлення фактичних даних в межах будь-якого 
виду провадження! 

Очевидним є те, що до спеціальних знань не можуть належати знання з 
галузі права, тому що такі знання є професійно необхідними (такими, що 
закладені в кваліфікаційні характеристики) для суб’єктів, які здійснюють 
провадження. 

Разом з тим, в ряді нормативно-правових актів, що регулюють питання 
використання спеціальних знань, зустрічаємо такі формулювання, як: 
«експертом у кримінальному провадженні є особа яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними знаннями…» (ст. 69 КПК України); 
«спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними 
знаннями та навичками…» (ст. 71 КПК України); «експертом може бути особа, 
яка володіє спеціальними знаннями…» (ст. 72 ЦПК України); «спеціалістом є 
особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками…» (ст. 72 ЦПК України) 
та ін. [6, 7]. Вважаємо, що така ситуація свідчить про: відсутність в Україні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_19
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системної законотворчої діяльності, ігнорування наукових напрацювань в 
процесі правотворчої та правозастосовної практики та порушення закономірних 
законів розвитку людської діяльності. 
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ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ ПАЛЬЦІВ РУК 
НА ПОВЕРХНЯХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Вирішення питання про те, як довго можуть зберігатися сліди пальців рук, 
найчастіше зустрічається в кримінальних провадженнях, де 
підозрюваний/обвинувачений стверджує, що залишив потожирові відбитки 
напередодні або взагалі за декілька днів до кримінального правопорушення.  

Правильно вилучені на місці події сліди пальців рук являються вагомим 
доказом та дозволяють зв’язати людину з будь-яким місцем або об'єктом. В той 
же час особа, яка залишила вказані сліди, в ході опитування чи допиту може 
вказати, що виявлені сліди пальців рук були залишені нею задовго до виявленого 
кримінального правопорушення, оскільки ця особа є, наприклад, постійним 
покупцем в даному магазині, відвідувала цей заклад напередодні з друзями, 
тощо. За таких обставин як у сторони захисту так і у сторони обвинувачення 
виникає закономірне питання: «Чи можливо встановити, коли вказана особа 
залишила потожирові сліди на вказаній поверхні об’єкту та як довго можуть 
зберігатися сліди пальців рук на тому чи іншому виді поверхонь?» 

На питання стосовно довговічності відбитків пальців поліцейські 
криміналісти зазвичай дають наступні припущення, якщо слід був залишений 
недавно: 

- дактилоскопічний порошок легко прилипає до потожирових слідів 
пальців рук і немає потреби у постійному опилюванні. Це є ознакою того, що 
такі відбитки залишені нещодавно, оскільки порошок прилипає до вологих 
компонентів сліду (піт складається в основному з води (98% - 99,5%)); 

- якість і чіткість сліду є показником того, що він не піддався значним 
руйнуванням або пошкодженням. Це відповідає тому, що слід був залишений у 
короткий проміжок часу, минулим між контактом та його виявленням; 

- потожирові сліди пальців рук, які залишені на предметі зовні і на які 
здійснюється інтенсивний вплив навколишнього природнього середовища, як 
правило, не зберігається так довго, як слід, залишений всередині приміщення, де 
був забезпечений певний захист. За несприятливої, дощової  погоди сліди 
пальців рук «замиваються» і сліди будуть виглядати тьмяними та нечіткими. За 
ясної, сонячної погоди відбувається процес випаровування та вицвітання слідів, 
які в свою чергу призводять до того, що сліди будуть виглядати бляклими; 

- у ситуаціях, коли потожирові сліди пальців рук видно до нанесення 
дактилоскопічного порошку слід вважати, що потожировий відбиток залишено 
зовсім недавно. 

Відразу зазначимо, що питання «строку давності» потожирових слідів 
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пальців рук в Україні малодосліджене.  Зарубіжні ж криміналісти займаються 
розробкою означеного питання з 60-х років ХХ століття. Приводом для цього 
стали деякі судові рішення, які спростовують думку про те, що свідки-експерти 
можуть давати достеменні свідчення про вік слідів пальців рук. Так, наприклад, 
у справі Beasley v. State (США) суд постановив: «Для того щоб експерт по 
дактилоскопії міг висловити думку про те, коли відбитки пальців були залишені 
на тому чи іншому об'єкті, спочатку необхідно провести «контрольний тест». В 
«контрольному тесті» серія невидимих відбитків пальців рук поміщається на 
поверхню та  контролюються всі фактори впливу на сліди, такі як повітря, 
вологість, пил і тепло, щоб визначити, як довго відбитки залишатимуться на 
даній поверхні та можуть бути візуалізовані за допомогою порошку». 

Суд також зазначив: «Свідок визнав на допиті, що не проводив 
контрольний тест ...» і що «йому (експерту) не треба було дозволяти 
висловлювати свою думку щодо часу, коли вони (відбитки) були залишені на 
об’єкті (автомобілі)». В результаті рішення суду було скасовано та призначено 
новий судовий розгляд. Також суддею, який проводив розгляд справи, було 
зазначено, що експертам необхідно враховувати такий факт, як проміжок часу 
протягом якого був залишений слід та зазначати його у своєму висновку, при 
цьому зазначення часу коли був залишений відбиток повинно бути 
беззаперечним ствердженням, а не простим припущенням експерта. Окрім цього 
суддя зазначив, що важливо, щоб означене положення отримало загальне 
визнання в конкретній галузі науки [1, с.431]. 

Подібне рішення спостерігається і у справі Levine v. Remolif (також США). 
Під час судового розгляду справи свідкові-експерту було поставлене питання 
щодо часу утворення відбитків пальців, на що експерт не зміг точно відповісти, 
а висловив лише припущення. Як результат суд не врахував свідчення цього 
експерта, оскільки, як вважає суд, експерт не врахував всіх критеріїв при 
проведенні дактилоскопічної експертизи, а його висновок не відображає 
об’єктивної дійсності [2, с.720]. 

Наразі закордонні вчені-криміналісти досягли значних успіхів у 
дослідженні питання «строку давності» потожирових слідів пальців рук, а 
результати їх досліджень знайшли своє відображення в опублікованих науково-
практичних працях, в яких детально описані зміни у потожирових слідах пальців 
рук в залежності від пройденого часу та в залежності від впливу оточуючого 
середовища [3, с. 962-969; 4, с. 102-108; 5, с. 261-266; 6, с. 514-522].  

Значна кількість цих науково-практичних напрацювань присвячена 
лабораторним дослідженням деградації компонентів відбитків пальців рук, що 
утворюються потом і сальними залозами. Проте закордонні криміналісти ще не 
до кінця дослідили питання «строку давності» потожирових слідів пальців рук, 
які можуть містити інші забруднюючі речовини. 

Проведені експерименти показали, що довговічність відбитка пальця руки 
мінлива і залежить від багатьох факторів, включаючи речовину, яка приймала 
участь у його утворенні. Деякі відбитки можуть відносно швидко зникати під 
впливом навколишнього середовища. Потожирова речовина, що виділяється 
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порами на руках, є однією з тих речовин, які легко пошкоджуються. Дійсно, старі 
потожирові сліди пальців рук в ході тестування вимагали подальшого 
опилювання порошком та були слабо видимими. Однак у повсякденному житті 
людина часто торкається інших предметів та поверхонь, що може призвести до 
перенесення забруднюючих речовин на її руки. Наприклад, дотик до власного 
обличчя або волосся може призвести до потрапляння поту з пір сальних залоз на 
руки. Складові частини сального поту роблять його більш стійким, ніж 
звичайний піт, і тому він може зберігатися довше. При вживанні їжі на руки 
людини також можуть потрапити різноманітні харчові інгредієнти. Для відбитка 
пальця потрібно лише невелика кількість забруднюючої речовини, щоб пальці 
людини все ще здавалися чистими. Відбитки пальців із залишками їжі чи лляної 
олії можуть зберігатися на непористій поверхні об’єкту більше 2,5 років, 
незважаючи на те, що вони піддаються впливу різних погодних умов. Ці відбитки 
пальців легко візуалізувалися, не вимагали постійної обробки порошком, були 
хорошої якості та придатні для ідентифікації. Деякі відбитки були виявлені до 
нанесення порошку [7]. 

В австралійському тематичному дослідженні описується випадок, коли три 
члени бюро по відбиткам пальців рук та експерт, який має значний досвід 
досліджень в області невидимих слідів папілярних узорів, висловили думку про 
малоймовірність, що відбитки пальців офіцера поліції на зовнішній поверхні 
вікна збереглися протягом двох років, хоча було підтверджено, що він та його 
колега законно відвідали це приміщення двома роками раніше. Члени бюро по 
відбитками пальців і експерт мабуть в основному засновували свою думку на 
хорошій якості деталей папілярного узору в сліді. Подальше розслідування 
показало, що виявлені на вікні інші сліди пальців рук були залишені колегою 
офіцера поліції, який супроводжував його в приміщенні двома роками раніше. 
Ці відбитки були такої ж відмінної якості та показали хороше зчеплення з 
дактилоскопічним порошком. Офіцер поліції та його колега не працювали разом 
з моменту відвідування приміщення. Саме ця інформація дозволила слідчим 
зробити висновок, що офіцер поліції каже правду і контакт стався двома роками 
раніше. Сліди пальців рук витримали два австралійських літа та зими з 
діапазоном температур від +1°C до +40°C без будь-яких ознак старіння. Коли 
були прийняті до уваги інші фактори з’ясувалося, що офіцер поліції говорить 
правду, а три фахівця по відбиткам пальців та експерт були не праві [8, с. 51-52]. 

Наведу приклад з власного досвіду вилучення слідів папілярних узорів на 
об’єктах. 

Так 06.08.2021 року до поліції звернулись батьки неповнолітньої Р, які 
повідомили про те, що три тижні потому її донька розпивала спиртні напої з 
громадянином З в будівлі колишньої котельні. Під час спілкування з 
малолітньою Р у громадянина З виник умисел, направлений на вчинення дій 
сексуального характеру, а коли отримав відмову від потерпілої зґвалтував її.  

Оглядом місця події була вилучена алюмінієва банка з-під хлібного квасу, 
на поверхні якої при обробці немагнітним дактилоскопічним порошком  були 
виявлені сліди папілярних узорів, які за своєю якістю та достатньою кількістю 
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окремих ознак будови папілярних узорів були признані придатними для 
ідентифікації особи. В подальшому проведеним порівняльним дослідженням 
була встановлена  тотожність між виявленим слідами на банці та відбитками 
пальців рук на дактилоскопічній карті підозрюваного. 

Приймаючи до уваги такі факти, як час та умови зберігання об’єкту зі 
слідами пальців рук, виникає великий сумнів про можливість виявлення слідів 
папілярних узорів на банці з-під квасу, якби руки підозрюваного не були 
забруднені залишками їжі або масною речовиною.            

Визначення віку потожирового сліду на теперішній час не являється 
простим, не ґрунтується  будь-якою формулою. В залежності від умов сліди 
папілярних узорів можуть бути відновлені та стати придатними для ідентифікації 
особи навіть після багатьох місяців або років після їхнього розміщення в сурових 
умовах. Твердженням про те, що відбиток пальця «свіжий» без наукового 
обґрунтування можна упереджено поставитися до справи, дати помилкову 
оцінку доказам і ввести суд в оману.   

Що стосується українських реалій, то наразі майже жоден з експертів не 
враховує часовий проміжок, в який був залишений потожировий слід під час 
проведення дослідження та складанні висновку. Більшість криміналістів 
підтримують думку, що потожирові сліди пальців рук на місці вчинення злочину 
у зовнішньому середовищі були залишені недавно, оскільки з часом вони 
вицвітають, пошкоджуються та в кінцевому підсумку зникають, а погодні та 
екологічні умови лише прискорюють цей процес.  

Як висновок зазначимо, що наразі існує необхідність у проведенні 
дослідження «строків давності» потожирових слідів пальців рук на різних 
поверхнях об’єктів за всіляких умов впливу навколишнього середовища. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У ПРАВООХОРОННІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ КОНТЕКСТИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
У сучасних трансформаційних умовах діяльності правоохоронних органів 

свідчить про те, що ефективна протидія злочинності неможлива без активного 
використання економічних знань. Звертаємо увагу, що практична дієвість 
механізму виявлення й розслідування економічних злочинів певною мірою 
залежить від дослідження фінансової інформації, що характеризує злочинну 
діяльність. Між тим слід зазначити, що на стадії виявлення злочинів 
застосовується фінансовий моніторинг сумнівних фінансових операцій, 
проводять перевірки, ревізії фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання. На стадії розслідування злочинів важливе значення має 
своєчасне призначення й проведення судово-бухгалтерських експертиз, 
залучення фахівця-економіста до проведення слідчих дій тощо. Протидія 
сучасній злочинності передбачає інтеграцію юридичних і економічних знань, а 
також взаємодію співробітників оперативних і слідчих підрозділів 
правоохоронних органів, які безпосередньо беруть участь у виявленні й 
розслідуванні злочинів спільно з фахівцями, котрі володіють економічними 
знаннями. 

На основі проведених досліджень встановлено, що під поняття “фінансові 
розслідування” активно в практичній діяльності застосовують міжнародні 
організації, створені для боротьби з відмиванням грошових засобів, серед яких 
FATF, СFATF і інші. Фінансові розслідування можуть бути засобом виявлення 
предикатних злочинів, які були невідомі раніше, і дають можливість виявити 
інших причетних осіб та групи в скоєнні даного виду злочину. Тобто 
надзвичайно важливо максимально використовувати можливості фінансової 
розвідки протягом усього періоду проведення фінансового розслідування. Це 
визначає необхідність поширення фінансової інформації між усіма 
правоохоронними й іншими компетентними органами відповідно до чинного 
законодавства й повинне бути спрямоване на одержання результату. 

Однак фінансові розслідування є надзвичайно складним видом 
дослідження. По-перше, їхнє здійснення вимагає багаторічного досвіду роботи з 
фінансовою сферою. По-друге, самостійними зусиллями жодне відомство не в 
змозі охопити широкий спектр інформації, необхідної для відстеження всіх 
фінансових операцій. По-третє, масштабність, різноманітність і мінливість 
фінансового сектору обумовлюють ускладнення фінансових розслідувань. До 
предмета фінансових розслідувань як особливого виду аналізу належить 
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фінансова складова злочинної діяльності. Саме вивчення фінансової складової 
на основі відповідної методики, технології й організації праці може суттєво 
допомогти правоохоронним органам при виявленні й розслідуванні практично 
будь-якого злочину, пов’язаного з рухом фінансових ресурсів і слідчими діями у 
вигляді фінансової інформації. 

Отже, фінансові розслідування – це засоби виявлення й попередження 
різних зловживань, пов’язаних з ухилянням від сплати податків, шахрайством, 
корупційними проявами тощо. Метою застосування фінансових розслідувань є 
протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і 
фінансуванню тероризму, а також незаконному утримання коштів за межі 
країни, що має негативний вплив на економіку та економічну безпеку держави 
зокрема. 

Крім того, міжнародний досвід вказує на той факт, що з практичної точки 
зору є обов’язкове проведення фінансового розслідування паралельно, 
наприклад, з документуванням діяльності. 

Інформаційно-аналітична діяльність, беззаперечно, є широкою й 
багатогранною сферою діяльності. Вона містить у собі спектр та систематизацію 
фактів згідно даного питання, їх оцінку, відбір, тлумачення, чіткий і продуманий 
виклад в усній або письмовій формі. Варто відзначити, що отримання необхідних 
матеріалів, діяльність, пов’язана із придбанням, систематизацією, перекладом і 
поширенням документів сюди невключається. Головна мета аналітичної 
діяльності полягає в одержанні максимальної користі від інформації, яка є в 
розпорядженні, для того щоб правильно зрозуміти й оцінити ситуацію, бачити її 
в перспективі, а в остаточному підсумку – успішно діяти. 

У загальному розумінні, вона пов’язана з реалізацією права на доступну 
інформацію, тобто самостійного інформаційного права, яке передбачає 
можливість для учасників інформаційних відносин вільно одержувати, 
використовувати, поширювати й зберігати відомості, необхідні для реалізації 
своїх прав, воль і законних інтересів, здійснення завдань і функцій [2, c. 162]. 

У сучасних умовах роль аналітичної діяльності постійно зростає й стає 
необхідною потребою суспільства, одним з найважливіших і впливових факторів 
стабільності й життєдіяльності будь-якої держави. Аналітики усе більше 
впливають на розвиток людства, усі сфери громадському життя. У багатьох, 
особливо економічно розвинених країнах системно створюються інформаційно-
аналітичні служби в різних органах державної влади, приватних структурах, 
партіях і таке інше. 

Відзначимо, що інформаційно-аналітичне забезпечення фінансових 
розслідувань – це складний, високотехнологічний вид управлінської діяльності, 
який передбачає збір і комп’ютерну обробку більших обсягів інформації з різних 
джерел, підготовку й обґрунтування способів розв’язку на всіх стадіях 
оперативного й карного процесів. Особливу актуальність і в той же час 
складність представляють завдання формування цілісної картини й доказової 
бази таких злочинів, як відмивання (легалізація) злочинних доходів і незаконний 
вивіз капіталу, які пов’язані з відхиленням від оподатковування в особливо 
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великих розмірах, прихованням доходів в офшорних зонах і ін. Пріоритетним 
напрямком інформаційно-аналітичної роботи є своєчасне інформування органів 
державної влади про проблеми фінансової безпеки, причинах і умовах, 
сприятливих здійсненню фінансових злочинів, заходах попередження й протидії 
загрозам безпеки фінансової системи  держави [1, c. 112]. 

Для організованих форм злочинної діяльності у фінансовій сфері 
характерні скоєнення злочинів з різними кваліфікаціями, включаючи 
“відмивання” і приховання доходів від оподатковування; рознесення подій 
злочинів по місці, часі й учасникам; конспіративність намірів і дій; організація 
складних і схованих схем переміщення коштів незаконного походження. 

В сучасних умовах розвитку національних економік стрімко розвивається 
економічна злочинність, яка характеризується масштабними розмірами. 
Здійснення злочинів у сфері економіки становить реальну небезпеку країні в 
цілому й окремим громадянам, оскільки розвиток економіки забезпечує 
існування й розвиток суспільства. 

Економічне збагачення нинішнього суспільства нерозривно пов’язане із 
запобіганням різноманітних загроз, які найбільше отримують розвитку в період 
реформування економічної системи держави. Серед інших небезпек одержали 
поширення складні й небезпечні для нашої країни такі соціально економічні 
явища: корупція на всіх рівнях державного управління, організована злочинність 
із її проникненням у систему економічних відносин, тіньова економіка й 
особливості її кримінальна складова та інші. 

Вагоме місце серед зазначеного займає “відмивання засобів” як механізм 
забезпечення діяльності негативних економічних відносин, відтворення 
економічного потенціалу організованої злочинності й таке інше. 

Ефективне функціонування системи запобігання й протидії легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом, передбачає визначення й деталізацію 
основних понять, використовуваних у сфері боротьби з легалізацією злочинних 
засобів. Синонімом поняття “легалізація” у контексті кримінального права є 
поняття “відмивання”. Визначення поняття “легалізація”, у порівнянні з 
поняттям “відмивання”, більш точно відповідає значенню про надання законного 
статусу доходам, які отримані в результаті здійснення злочину.  

Базовим для використання сьогодні є законодавчо певне поняття 
“легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом”. При цьому, 
будь-яке використання різної термінології для позначення даного явища при 
відсутності спеціальних застережень вважається синонімічним. До того ж, 
неоднакові терміни в певних ситуаціях часто можуть відображати різні цілі й 
технологічні етапи використання незаконних доходів. 

На нашу думку, саме легалізація злочинних доходів у сучасних умовах є 
однієї із ключових загроз економічної й національної безпеки в цілому. Це 
обумовлене особливим місцем фінансового сектору в умовах глобалізації, що 
ростуть значення міжнародних фінансових інститутів, реалізацією 
різноманітних міждержавних і міжнародних проектів по забезпеченню взаємодії 
в сфері міжнародних фінансових потоків. Разом з тим, варто відзначити, що 
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легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, негативно впливає не тільки 
на функціонування економічної системи. Дане негативне соціально економічне 
явище завдає значної шкоди всім без винятку сферам громадському життя, а це, 
у свою чергу, становить чималу загрозу національної безпеки держави. 

У сучасному світі реалізуються різні схеми легалізації (відмивання) 
злочинних засобів. Єдиної класифікації таких схем, як серед учених, так і 
правоохоронних органів немає. 

Однак, на основі загальних характерних ознак їх можна ідентифікувати за 
наступними критеріями: 

а) по призначенню: з метою ухиляння від сплати податків; з метою 
приховання злочинних операцій (легалізації засобів, отриманих від злочинів); 

б) по типах систем розрахунків: готівка; безготівкові (через платіжні 
доручення, пластикові карти, клірингові розрахунки й т. п); 

в) по організації управління: із централізованим управління 
(“конвертаційні центри”); 

г) по способу організації передачі інформації: з маршрутизацією 
інформації; із селекцією інформації; 

д) з технічним забезпеченням проведення фінансових розрахунків 
(методами доступу для проведення електронних транзакцій): з єдиними 
методами доступу, орієнтованими на електронні розрахунки (система “клієнт-
банк”, пластикові карти та інше); з використанням різних носіїв коштів (готівка, 
пластикові карти, цінні папери та інше) [3, c. 598]. 

Сьогодні найпоширенішої є трифазна модель легалізації (відмивання) 
доходів, отриманих злочинним шляхом (використовується й міжнародною 
організацією FATF), яка складається із трьох етапів (стадій): розміщення, 
розшарування, інтеграція. 

Розміщення (placement) впровадження злочинних доходів у легальний 
оборот шляхом депонування засобів на банківські рахунки або розміщення 
активів в інших типах фінансових установ. Ціль – надання злочинним засобам 
виду законності. 

Розшарування (layering) – трансформація злочинних доходів у різні активи 
і їх подальше розсіювання шляхом проведення серії фінансових операцій. Ціль – 
приховання джерел походження злочинних засобів і їх реальних власників. 

Інтеграція (integration) – додання легітимного характеру злочинних 
доходам і їх інвестування в легальну (офіційну) економіку. Ціль – надання 
злочинним засобам легального джерела походження [4, с. 120]. 

Варто відзначити, що зазначені три стадії можуть здійснюватися 
одночасно або частково накладатися один на одного, а границі між ними досить 
умовні, оскільки весь процес легалізації (відмивання) доходів, отриманих 
злочинним шляхом, в основному залежить від конкретної ситуації. 

Прорезюмувавши вище описане слід відзначити, що під фінансовими 
розслідуваннями необхідно розуміти дослідження фінансової інформації з 
метою виявлення й розслідування злочинів, що містять фінансову складову. 
Наукові дослідження вказують на той факт, що фінансова інформація про 
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злочинну діяльність становить предмет фінансових розслідувань як виду 
конкретної діяльності. Зокрема, закономірності формування фінансової 
інформації про злочинну діяльність і її відображення в системах обліку 
(бухгалтерського, податкового, управлінського, “чорнового”), а також 
закономірності її використання в діяльності правоохоронних органів і суб’єктів 
господарювання у протидії злочинам повинні стати предметом фінансових 
розслідувань. З практичної точки зору доведено, що предмет фінансових 
розслідувань на основі інформаційно-аналітичного забезпечення формує 
наступна інформація: перенаправлення фінансових і товарних потоків і (або) 
викривлення інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів 
господарювання під час вчинення економічних злочинів; фінансові й товарні 
потоки, їх маскування й відображення в системах банківського й неофіційного 
обліку при наркоторгівлі, торгівлі зброєю, людьми, людськими органами, 
контрабанді, порнобізнесі, контролі над проституцією й нелегальною трудовою 
міграцією та ін.; фінансові потоки, їх маскування й відображення в системах 
банківського й неофіційного обліку при організації та вчиненні терористичних 
дій, бандитизму, екстремістської діяльності, формуванні незаконних збройних 
формувань і т.д. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ТА СТРУКТУРИ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ  
 

Наука криміналістика та практика розслідування кримінальних 
правопорушень сьогодні існують у істотно новому середовищі, яке 
характеризується невизначеністю умов, багатоманітністю та швидкою зміною 
обставин, необхідністю їх врахування в правовій сфері. Все це впливає на 
визначення тенденції подальшого розвитку науки криміналістики та є основою 
для перегляду змісту її завдань. Останні мають бути спрямовані на безпосереднє 
задоволення потреб слідчої, судової та експертної практики в забезпеченні  
сучасними технічними засобами, науково-обґрунтованими способами та 
методами запобігання, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень. 

Одним з актуальних завдань на сучасному етапі розвитку криміналістики 
є поглиблення теоретичної основи криміналістичної методики, як окремого її 
розділу, а також вдосконалення чинних та розробка нових криміналістичних 
методик розслідування окремих видів злочинів. Це має базуватися на належному 
теоретичному, правовому та практичному підґрунті. Також цей розділ науки 
криміналістики повинен мати певну логічну структуру, яка б забезпечувала 
методологічний зв'язок між всіма її складовими.  

Саме тому завданням наукової доповіді обрано уточнення системи джерел 
криміналістичної методики, а також власне її структури. 

Так, що стосується джерел криміналістичної методики для формування 
наукових положень і практичних рекомендацій, то, як вказується у фаховій 
літературі, головними можна вважати такі: 1) кримінальна (злочинна) діяльність; 
2) слідча практика; 3) положення окремих наук і галузей знань [1, с.7]. За іншими 
даними ними є положення кримінального і кримінального процесуального права, 
криміналістики, кримінології, психології, теорії управління, наукової організації 
праці та інших галузей теоретичного і прикладного знання, матеріалів вивчення 
судово-слідчої практики [2, с. 247]. Ще однією точкою зору на це питання є 
позиція, згідно з якою цими джерелами є кримінально-правові, кримінологічні 
та кримінально-процесуальні дані, а інформаційними джерелами 
криміналістичної методики є наукові положення теорії криміналістики, дані 
інших наук, результати узагальненого досвіду судово-слідчих органів, норми 
відповідних законодавчих та інших нормативних актів [3, с. 271].  

Наведені точки зору презентують основні сфери (джерела) звідки 
криміналістична може брати відповідні дані для їх аналізу, узагальнення та 
опрацювання у відповідні теоретичні положення та рекомендації 
криміналістичної методики. В межах останньої позиції цілком доречно ці 
джерела поділені на нормативно-правові та інформаційні. Однак зауважимо, що 
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певні розбіжності в наведених позиціях свідчать про те, що питання джерел 
криміналістичної методики не було достатньо систематизовано шляхом 
формування узгодженої та комплексної їх системи.  

Якщо проаналізувати наведені вище позиції, а також врахувати сутність та 
завдання криміналістичної методики як окремого розділу криміналістики, то 
можна запропонувати наступну систему джерел її формування:  

1) кримінальна (злочинна) діяльність (узагальнення результатів вивчення 
механізму учинення злочинів окремого виду);  

2) судово-слідча практика (узагальнення результатів вивчення матеріалів 
кримінальних проваджень та аналіз слідчо-прокурорської та судової практики, 
експертна практика);  

3) нормативно-правові акти (положення кримінального і кримінального 
процесуального права, дані судової статистики, закордонний досвід виявлення, 
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень тощо);  

4) положення теорії криміналістики (загальні засади, положення 
криміналістичної техніки та тактики, судової експертології тощо);  

5) положення окремих наук і галузей знань (положення кримінології, 
психології, теорії управління, наукової організації праці тощо). 

Також залежно від змісту даних та положень, які будуть узяті як основа 
для формування криміналістичної методики цю систему джерел можна 
класифікувати на: 1) теоретичні джерела (положення теорії криміналістики, 
положення окремих наук і галузей знань); 2) емпіричні джерела (кримінальна 
(злочинна) діяльність, судово-слідча практика); 3) нормативні джерела (закони, 
підзаконні нормативно-правові акти, акти локальної нормотворчості 
правоохоронних органів). 

Наведений перелік джерел криміналістичної методики та їх систематизація 
сприятимуть більш комплексному підходу до отримання теоретично та 
практично значущої інформації для розробки як взагалі положень цього розділу 
криміналістики, так і більш повного та всебічного опрацювання методик 
розслідування окремих видів злочинів. 

Також одним з актуальних питань криміналістики є питання структури 
(системи) криміналістичної методики. Відмітимо, що на цей час цю систему 
характеризують як таку, що складалася із двох елементів (загальні положення та 
окремі методики [1, с. 8-9; 3, с. 270]). Але системний підхід до аналізу правових 
явищ вимагає, щоб ця система була структурована, а між її елементами існували 
структурно-функціональні зв’язки.  

У цьому контексті підтримаємо позицію В.А. Журавля щодо потреби у 
формуванні базової, універсальної моделі методики розслідування злочинів і 
служила орієнтиром для формування окремих криміналістичних методик різних 
рівнів  [4, с. 233]. З цією позицією варто погодитися, адже вона сприятиме більш 
системному підходу до визначення структури криміналістичної методики, а 
також відбиттям структурно-функціональних зав’язків між її елементами. 

Беручи її за основу, а також враховуючи наукове положення 
криміналістичної теорії щодо класифікації криміналістичних методик на 
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декілька груп (видові, внутрішньовидові; міжвидові, позавидові), як пропозицію, 
яка потребує подальшого обговорення, структуру (систему) криміналістичної 
методики пропонуємо викласти наступним чином: 

1. загальні положення криміналістичної методики; 
2. базова модель методики розслідування злочинів; 
2.1. групові методики розслідування злочинів окремих видів; 
2.1.1. видові методики розслідування злочинів окремих видів; 
2.2. комплексні методики розслідування злочинів окремих видів; 
2.2.2. міжвидові методики розслідування злочинів окремих видів; 
2.2.3. позавидові методики розслідування злочинів окремих видів. 
Як вбачається, такий підхід забезпечує: 
- по-перше, можливість встановлення системно-структурних та 

функціональних зав’язків між елементами криміналістичної методики; 
- по-друге, забезпечує виділення відповідних рівнів  концентрації науково-

практичних положень цього розділу криміналістики (рівень основних 
теоретичних положень та засад, рівень базових (універсальних) методологічних 
положень та засад, рівень основних практичних положень та рекомендацій, а 
також рівень конкретних практичних положень та рекомендацій). 

Щодо перспектив продовження наукових досліджень проблематики 
удосконалення криміналістичної методики, то відмітимо, що і досі залишаються 
актуальними питання структури методики розслідування окремих видів 
злочинів. Його вирішення сприятиме більш ефективному виконанню 
криміналістичною наукою взагалі та криміналістичною методикою зокрема тих 
завдань, які вони мають вирішувати, існуючи в істотно новому правовому 
середовищі. 
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НАУКОВА ПОЛЕМІКА СТОСОВНО СТРУКТУРИ МЕТОДИКИ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
Будь-яка діяльність повинна мати певну структуру для забезпечення своєї 

цілісності та ефективності. Розслідування кримінальних правопорушень, звичайно, 
також потребує відповідної структуризації. Це, по-перше, забезпечить більшу 
ефективність розслідування окремих протиправних діянь працівниками 
правоохоронних органів. А, по-друге, загалом надасть можливість алгоритмізувати 
зазначену діяльність. Тобто визначення оптимальних методів і засобів, необхідних 
для підвищення ефективності будь-якого кримінального провадження, повинно 
базуватися на певній структурі. Тому її побудова, а також інформаційне наповнення 
складових методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, є, 
на часі, одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед вченими-
криміналістами. 

Одразу слід зазначити, що дослідження та наукові розробки методики 
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень як криміналістичної 
категорії налічує уже не один десяток років, але остаточного визначення її сутності 
та поняття, а також наповнення структурними елементами вчені-криміналісти не 
надали й до сьогодні. Крім того, окремі методики можуть виникнути після зміни 
кримінального законодавства, та й взагалі багато складів протиправних діянь ще не 
має своєї алгоритмізації розслідування [2, с. 9]. 

Стосовно структури цієї наукової категорії слід зазначити, що будь-яка 
методика розслідування має відповідні складові. Зокрема, у ХХ столітті на початку 
розробки окремих її положень визначали такі складові: обставини, що підлягають 
доказуванню по кримінальній справі; особливості порушення кримінальної справи; 
специфіка первинних слідчих дій і їх поєднання з оперативно-розшуковими 
заходами; особливості планування та побудови версій у справі; наступні слідчі дії; 
особливість роботи слідчого на завершальному етапі розслідування; особливості 
встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину [6, с. 325]. 

На думку інших учених (Р. С. Бєлкін, Є. П. Іщенко, О. О. Топорков), структура 
окремих криміналістичних методик розслідування виглядала наступним чином: коло 
обставин, що підлягають першочерговому та подальшому встановленню; типові 
слідчі ситуації, що виникають на різних етапах розслідування; висування версій і 
планування розслідування; первинні та наступні методи збирання доказової й іншої 
криміналістичної інформації; тактичні та методичні особливості окремих слідчих 
дій, криміналістичних операцій і взаємодії слідчих з оперативно-розшуковими 
органами; особливості використання спеціальних знань при розслідуванні [3, с. 566]. 

До прийняття нового КПК України група науковців (Р. І. Благута, 
Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк) визначали такі компоненти структури окремої 
криміналістичної методики: криміналістична характеристика злочину; особливості 
збирання, аналізу й оцінювання інформації на стадії порушення кримінальної 
справи; обставини, що підлягають установленню під час розслідування злочину; 
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типові слідчі ситуації, що виникають під час розслідування злочину; типові слідчі 
версії та планування розслідування злочину; типові слідчі дії на початковому, 
подальшому та завершальному етапах розслідування злочину; особливості 
застосування науково-технічних засобів і спеціальних знань; профілактична робота 
слідчого за матеріалами розслідування; взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, 
експертних та інших підрозділів у практичній діяльності розслідування злочинів 
[5, с. 311]. 

В свою чергу, В. І. Галаган у ході свого дослідження запропонував у структурі 
окремих криміналістичних методик виокремлювати наступні її елементи: 
«…1) криміналістична характеристика злочинів; 2) обставини, що підлягають 
встановленню; 3) типові слідчі ситуації та напрями їх розв’язання на початковому та 
подальших етапах розслідування; 4) побудова та перевірка версій, планування 
розслідування; 5) особливості проведення слідчих дій на початковому етапі 
розслідування; 6) проведення слідчих дій на наступному та завершальному етапах 
розслідування» [1, с. 337]. 

З огляду на специфіку свого дослідження В. П. Корж виокремила наступні 
«…структурні елементи загальної дворівневої методики розслідування злочинів, 
скоєних організованими злочинними утвореннями у сфері економіки: 
1) криміналістична характеристика економічних злочинів, скоєних організованими 
злочинними утвореннями; 2) типові дослідчі та слідчі ситуації, версії й особливості 
планування дослідчої перевірки, розслідування; 3) першочергові та наступні методи, 
прийоми та способи збирання доказів, іншої криміналістично значимої інформації; 
4) організація колективних методів ведення дослідчої перевірки та розслідування; 
5) організаційні особливості взаємодії слідчих з оперативними органами й органами, 
що мають контрольні повноваження, іншими державними органами, забезпечення 
безпеки учасників і суб’єктів криміналістичної діяльності по розкриттю та 
розслідуванню економічних злочинів, скоєних організованими злочинними 
утвореннями; 6) особливості тактики та методів проведення перевірочних і окремих 
слідчих дій, криміналістичних операцій; 7) першочергові та наступні методи 
дослідження документальних джерел криміналістично значимої інформації, 
8) участь спеціалістів у дослідчій перевірці та розслідуванні; 9) криміналістичні 
методи, прийоми та способи забезпечення реального відшкодування матеріальної 
шкоди, заподіяної зазначеними злочинами; 10) способи та методи подолання 
протидії слідству при виявленні, розкритті, розслідуванні зазначених злочинів; 
11) особливості криміналістичної профілактики економічних злочинів, скоєних 
організованими злочинними утвореннями» [4, с. 19-20]. 

З прийняттям чинного КПК України в окремих методиках розслідування 
кримінальних правопорушень змінились певні аспекти. Так, зараз поняття 
кримінальної справи на досудовому розслідуванні відсутнє – має місце внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і початок досудового 
розслідування; під час кримінального провадження не проводяться оперативно-
розшукові заходи – але з’явились негласні слідчі (розшукові) дії. Незважаючи на ці 
зміни, потреба розробки окремих криміналістичних методик залишилась, особливо 
з огляду на потребу надання найбільш ефективних і доцільних рекомендацій з 
розслідування окремих видів протиправних діянь. 

З огляду на загальні тенденції у їх розвитку Р. Л. Степанюк акцентує увагу на 
тому, що «…перспективними можна вважати подальші наукові дослідження, які 
будуть спрямовані на такі аспекти: розвиток уявлень про класифікацію окремих 
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криміналістичних методик, їх структуру; формування та реалізація комплексних 
методик розслідування; впровадження особливостей тактики негласних слідчих 
(розшукових) дій; створення методичних рекомендацій як для досудового 
розслідування, так і для судового розгляду кримінальних справ» [7, с. 241]. 
Погоджуючись з наведеними твердженнями автора, ми також вважаємо правильним 
розглядати досліджувану категорію крізь призму формування та реалізації 
конкретних алгоритмів, які можуть мати практичне значення для працівників 
правоохоронних органів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що зміни кримінально-процесуального, 
кримінального законодавства, а також загалом реформування правоохоронної 
системи України зумовили відповідні зміни в методиці розслідування окремих видів 
кримінальних правопорушень. Слід зазначити, що її можна визначити як систему 
наукових положень, а також розроблених на їх основі методичних і практичних 
рекомендацій з розслідування окремих видів і груп протиправних діянь. На нашу 
думку, структура досліджуваної наукової категорії має такий вигляд: 
криміналістична характеристика; аналіз первинної інформації та початок 
кримінального провадження; обставини, що підлягають встановленню в 
кримінальному провадженні; типові слідчі ситуації розслідування; особливості 
проведення початкових слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій та інших заходів; особливості проведення подальших слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій та інших заходів; особливості використання 
спеціальних знань під час розслідування; профілактична діяльність уповноваженої 
особи стосовно виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню протиправного 
діяння; особливості діяльності уповноваженої особи на завершальному етапі 
розслідування. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК РЕДАГУВАННЯ ЦИФРОВИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Стрімкий розвиток сучасних комп’ютерних технологій і програмного 
забезпечення не тільки сприяє позитивному вирішенню різних складних завдань, 
які виникають у всіх сферах діяльності суспільства, а й має низку негативних 
аспектів, зокрема створює можливість для цифрового монтажу фотозображень. 
В реаліях сьогодення особи за допомогою комп’ютера і програмного 
забезпечення, без труднощів можуть вносити зміни у зображення, не виходячи з 
дому. Умілий користувач за допомогою спеціального програмного забезпечення, 
призначеного для редагування фотозображень (наприклад, «Photoshop», «Gimp», 
«Corel» тощо), може виготовити доволі якісну підробку. Все частіше можливості 
цифрового монтажу фотозображень використовуються у кримінальних цілях. А 
отже, перед правоохоронними органами виникає вирішення завдання щодо 
виявлення таких підробок фотозображень. Дослідження фотозображень і 
виявлення ознак внесення до них змін потребують від спеціалістів певних знань, 
насамперед щодо способів внесення змін. 

Загалом загально розповсюдженими змінами, які вносяться в цифрові 
фотозображення являються кадрування, ретушування, колажування зображення 
з кількох зображень, доповнення фотозображення новим елементом чи об’єктом, 
усунення з фотозображення об’єкта чи елемента зображення за допомогою 
маскування [1, с. 170]. 

Цифрові зображення, щодо яких є сумніви в їх достовірності, досліджують 
на моніторі при збільшенні, що сприяє спрощенню пошуку ознак, які б вказували 
на наявність у них змін. Для виявлення ознак фальсифікації у фотозображенні 
спеціаліст повинен мати уявлення, як саме і за допомогою якого інструментарію 
могли бути внесені ті чи інші зміни до нього. Це дасть змогу в подальшому 
проводити пошук ознак із використанням певних програмних інструментів. 
Навіть за доволі високого рівня фальсифікації фотозображень можна виявити і 
довести наявність у них ознак фотомонтажу. 

Метод колажування в більшості випадків застосовують коли необхідно 
об’єднати кілька зображень в одне так, щоб об’єднане зображення не викликало 
підозри. Початком дослідження такого фотозображення являється аналіз 
можливих способів монтажу фотозображення та визначення із скількох 
фрагментів чи фотознімків воно могло бути сформовано. Під час дослідження 
такого фотознімка у збільшеному вигляді насамперед слід звертати увагу на 
об’єкти, у тому числі їх контури, зображені на фотознімку. Нечіткість контурів 
об’єктів, розмитість країв у певних місцях, різна відносна величина об’єктів, які 
насправді мають однакові розміри, наявність контурного обведення іншого 
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кольору, відмінного від фону чи предмета, є ознаками наявності внесення до 
нього змін. Також слід звертати увагу на наявність тіні від об’єкта, за якою 
можна визначити місце розташування джерела світла. Так, якщо джерело світла 
на зображенні було в одній точці (наприклад, фотознімок було зроблено на 
вулиці при сонячному світлі), а тіні від об’єктів (чи на об’єктах) знаходяться під 
різними кутами — це пряма ознака наявності монтажу у фотозображенні. На 
скомпонованому зображенні також можуть проявлятися такі ознаки, як 
відсутність певних елементів об’єкта, які насправді повинні там бути. Також 
однією з основних ознак монтажу є різнокутове розташування тіней від об’єктів. 

Цифрове зображення як об’єкт, можна досліджувати методом оцінки 
змінення шумового фону саме зображення. Оригінальні фотографії сповнені 
шуму, який виникає як від матриці камери або сканеру, від алгоритмів стиснення, 
так і внаслідок звичайних природних причин. Графічні редактори цей шум не 
створюють, їх інструменти найчастіше «розмазують» шум оригінального 
зображення. Крім того, два зображення найчастіше мають різні ступені 
зашумленості. Ретушування зображення набуло значного поширення у практиці 
обробки зображення. Ретушування здебільшого спотворює шумовий фон 
зображення і тому може бути виявлене шляхом аналізу шумів. Зміна шумового 
фону виникає в певних випадках (фотомонтаж, ретушування тощо), у 
відповідних зонах зображення в разі застосування до нього засобів і прийомів 
цифрового редагування. У багатьох випадках шумова складова зображення може 
бути використана як ознака, що може свідчити про редагування зображення, 
оскільки зазвичай оригінальні зображення мають однорідний шумовий фон та 
може порушуватись у разі внесення змін [2, с. 633]. 

Метод кадрування найчастіше використовується, коли необхідно відсікти 
частину фотозображення і так приховати якийсь його елемент. Даний метод 
зазвичай використовується для відсікання частини зображення, де цифровою 
фотокамерою було проставлено дату та час зйомки, тому в такий спосіб певні 
особи намагаються приховати час фотографування. 

Правильність відображення дати та часу зйомки на фотозображенні 
залежить від налаштувань фотокамери. У налаштуваннях більшості цифрових 
фотокамер є розділ, де виставляється дата та час. Дані налаштування 
зберігаються в пам’яті пристрою доти, доки з нього не вилучать елемент 
живлення на довгий проміжок часу, у такому випадку налаштування дати і часу 
втрачаються і встановлюються за замовчуванням під час наступного під’єднання 
елемента живлення. А отже, для більш повного і всебічного дослідження 
фотозображень бажано разом із ними надавати на дослідження і технічний 
пристрій, за допомогою якого їх було виготовлено, і шляхом аналізу 
налаштувань дати і часу пристрою визначити точну дату створення фотознімка. 

Загалом дату і час створення фотозображення, а також інші параметри, за 
яких воно створено, можна виявити у спеціальному Exif-файлі, який створюється 
фотокамерою під час зйомки і долучається до фотознімка [3, с. 101]. 

Проте, незважаючи на те, що Exif-файли надають повний і вичерпний опис 
процесу отримання зображення, на них як на доказову базу в повній мірі 
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опиратись не варто, оскільки за допомогою спеціальних програм-редакторів 
Exif-файлів у них можливо внести будь-яку інформацію про процес фотозйомки 
(хоча редагувати розміщену в Exif-файлах інформацію може доволі вузьке коло 
осіб, що мають спеціальні навички таких маніпуляцій). 

Отже, для виявлення ознак фальсифікації у фотозображеннях необхідно не 
тільки досліджувати інформацію про зображення в Exif-файлах, але й проводити 
детальний збільшений перегляд фотозображення на наявність внесення до них 
змін. Звісно, стає дедалі складніше виявити внесенні зміни, проведені на 
високому рівні, які на сьогодні трапляються дедалі частіше. Для виявлення таких 
видів змін необхідне використання новітніх технологій і спеціалізованого 
програмного забезпечення. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ОДОРОЛОГІЇ 
 

Криміналістична одорологія – це галузь криміналістики, що являє собою 
систему знань про запахові сліди, дослідження закономірності механізму їх 
утворення і науково обґрунтовані способи, технічні засоби, рекомендації по 
виявленню, аналізу, вилученню та зберіганню цих слідів з метою подальшого їх 
використання в кримінальному судочинстві для отримання інформації в розкритті і 
розслідуванні злочинів [1, с. 3]. 

Питання знищення, маскування або приховування слідів на місці скоєння 
злочину для злочинця є першочерговими. З метою уникнення покарання та 
введення слідства в оману злочинець ретельно готується до злочину, аналізуючи 
кожен свій крок та можливе місце залишення своїх відбитків для їх знищення. 
Однак запах людини залишається завжди, тому проблематика одорологічного 
дослідження запахових слідів на сьогодні є дуже актуальною. 

Для розкриття та розслідування таких злочинів представники 
правоохоронних органів повинні покращувати роботу і підвищувати 
ефективність використання спеціальних знань та науково-технічних засобів саме 
в галузі одорології. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що при боротьбі зі злочинністю 
необхідно вводити не тільки пошук нових засобів виявлення та викриття 
злочинців, але й удосконалювати ті методи і засоби, які вже позитивно себе 
зарекомендували. 

Запахові сліди викликають дослідницький інтерес в усьому світі. Останнім 
часом криміналістична одорологія як наука про вилучення, зберігання й 
використання запахової інформації під час розкриття, розслідування та 
попередження кримінальних правопорушень перебуває у центрі уваги вчених та 
практиків України. Однак, у сучасній криміналістичній літературі дослідженню 
запахових слідів приділяється досить мало уваги. Названі обставини, а також 
недостатнє техніко-криміналістичне забезпечення, відсутність достатнього 
досвіду роботи із запаховими слідами створюють серйозні труднощі для 
ефективного впровадження одорологічних засобів, методів, прийомів діяльності 
у повсякденну практику правоохоронних органів.  Криміналістичне 
дослідження та використання запахової інформації відоме з давніх часів. 
Протягом багатьох століть в Індіїі снувала особлива каста слідопитів – «кхоєв». 
Це були перші «обізнані люди», які спеціалізувалися на розшуку злочинців за їх 
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слідами. На іншому континенті, в Австралії, аборигени на відстані півтора 
кілометри могли відчути запах розпаленого вогнища й диму[1, с. 60–65].  

Історія криміналістичного дослідження запахових слідів є тривалою та 
різноаспектною, і з давніх-давен були помічені унікальні здібності деяких 
тварин, комах та інших істот розрізняти за запахом своїх представників. 
Особливий інтерес викликало тонке нюхове чуття собак, їхнє вміння 
переслідувати за запаховим слідом свою здобич. Ці природні здібності тварин 
використовували мисливці. З плином часу нюхові здібності собак почали 
отримувати своє застосування в інших сферах суспільного життя. Вченими 
встановлено, що у собаки за ступенем розвитку органів чуття перше місце 
посідає нюх, друге – слух, а третє – зір[2, с. 5–10]. 

Запах - особливе відчуття присутності деяких летких речовин у повітрі, що 
здійснюються хімічними рецепторами нюху, що знаходяться в носовій 
порожнині людини або тварин. 

За механізмом утворення запахові сліди можна розділити на дві підгрупи: 1) 
сліди-джерела запаху і 2) сліди-запахи. 

Сліди-джерела запаху - це різноманітні матеріальні об’єкти, наприклад, 
нафталін, бензин, парфуми, сир, комахи, рослини, тварини, люди, тобто матеріальні 
об’єкти, які за певних умов випаровуються і утворюють запахові сліди — об‘єкти 
одорологічних досліджень. 

Сліди-запахи - це газові утворення, хмара-суміш повітря з молекулами пахучої 
речовини, якщо в даному місці відсутнє безпосереднє джерело запаху. Сліди-запахи 
дуже не стійкі, вони швидко розсіюються в просторі і практично зникають. 

У слідчий практиці найчастіше звертаються до слідів запаху людини. Всі 
об’єкти, яких так чи інакше торкалась людина, або частки, які відділились від її тіла 
або одягу несуть запахову інформацію. 

Численні хімічні сполуки, що виділяє людина, є продуктами її 
життєдіяльності. Ці сполуки (летючі метаболіти) утворюються в організмі в процесі 
обміну речовин та виділяються в оточуюче середовище з повітрям, яке видихається, 
секретами потових та сальних залоз. Деякі з них несуть інформацію про статеву 
приналежність, фізіологічний, функціональний та емоційний стан людини. Окрім 
сталих ознак індивідуума, ці сполуки можуть відображати і тимчасові (випадкові) 
ознаки (місце недавнього перебування, споживану їжу і таке інше). Встановлено, що, 
застосовуючи відповідні способи, можливо виявити, вилучити, закріпити та довгий 
час (декілька років) зберігати молекули запаху людини без зміни ними своїх 
властивостей. 

Значення запахових слідів для вирішення криміналістичних задач обумовлено 
тим, що запахове слідоутворення відбувається практично безперервно і 
продовжується доти, доки існує джерело запаху і умови його формування. 

Досліди показали, що собаки досить легко розрізняють людей, що не є 
родичами, за запахом. Вони розрізняють навіть членів родини, якщо тільки ті не є 
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однояйцевими близнюками. Індивідуальний запах вочевидь визначений генетично, 
оскільки тільки однояйцеві близнюки мають однакову генетичну конституцію, їх 
запахи надзвичайно схожі. На основі досліду, в якому брали участь близнюки-
чоловіки 33-х років, одружені та проживаючі в різних місцях, був зроблений 
надзвичайно важливий висновок: індивідуальний запах людини не залежить від 
харчування, одягу, домашньої обстановки та прийому лікарських препаратів. 

До запахів, що залишені людиною, завжди домішуються так звані фонові 
запахи - запахи пошкодженого ґрунтового покриву, розчавлених мілких комах, 
рослин, парфумів тощо. 

Численні досліди доводять, що фонові запахи, а також запахи різних осіб не 
змішуються і не утворюють в результаті цього новий запах, а співіснують разом 
(принцип "букету"). 

Вітчизняний і закордонний досвід криміналістичної ідентифікації людини за 
запаховими слідами дозволяє оперативним підрозділам достатньо ефективно 
розкривати злочини, у тому числі і скоєні в умовах відсутності свідків, а 
найголовніше, доказово вирішувати питання про причетність осіб, що 
перевіряються, до злочину, раціонально використовувати свої сили і засоби. 
Водночас із цим, не всі співробітники оперативних і слідчих підрозділів органів 
внутрішніх справ знають про існування й активне застосування запахових слідів 
людини.[1, с. 3–4]. 

Отже, застосування одорології в слідчій та розшуковій діяльності органів 
внутрішніх справ відкриває широкі перспективи її розвитку. Але вже зараз, вона 
повинна бути взята на озброєння слідчими і розшуковими аппаратами органів 
внутрішніх справ. 
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ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ЗМІНІ 

ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛЮДИНИ 
 

Останнім часом в ході досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях все частіше виникає необхідність у призначенні судової 
портретної експертизи. Метою призначення судової експертизи є встановлення 
особистості невідомих злочинців, свідків, обвинувачених, підозрюваних, фактів 
належності документів, що посвідчують особу, їх власників, інших фактичних 
обставин, які мають суттєве значення для розкриття і розслідування злочинів, а 
також розшуку злочинців і інших осіб. 

Одним із найскладніших завдань у процесі розкриття та розслідування 
правопорушень є криміналістичне встановлення особистості, тобто 
ідентифікація (ототожнення) живих осіб і трупів. Серед розмаїття форм 
ототожнення (за слідами пальців рук, ніг, ДНК-профілем, зовнішністю тощо) 
визначальна роль у їх встановленні за статистикою належить саме ідентифікації 
особи за ознаками зовнішності. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності 
базується на індивідуальності зовнішнього вигляду особи та відносній його 
незмінності. 

Об’єктами експертизи є: 
-фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо); 
-цифрові зображення; 
-кіно - і відеозапис (використовують окремі кадри як статичний матеріал, 

що несе інформацію про зовнішні ознаки особи). 
Кожна людина володіє лише їй властивою індивідуальною сукупністю 

ознак, що відрізняють її від інших людей і навіть близьких 
родичів. Індивідуальність проявляється в неповторності форм, розмірів і 
особливостей зовнішніх частин тіла, які в свою чергу також володіють 
сукупністю ознак, зокрема, розмірами, розміщенням, конфігурацією тощо. 
Наприклад, такий елемент зовнішності особи, як рот, володіє такими ознаками 
як: розмір, положення ротової щілини, контур, положення кутів рота. 
Індивідуальність зовнішнього вигляду людини, її неповторність визначається 
кількістю ознак зовнішності, яке надзвичайно велике і варіативне. Все це 
створює неповторну сукупність ознак, що забезпечують можливість виділення 
кожної людини за її зовнішністю з маси інших і її ототожнення. Ідентифікаційне 
значення окремих ознак залежить від того, як часто вони зустрічаються у різних 
людей. Чим рідше зустрічається яка-небудь ознака, тим більше її 
ідентифікаційне значення. 

Ознаки, що характеризують зовнішню будову людини, називаються 
ознаками зовнішності. Зовнішній вигляд є суто індивідуальним і має здатність 
відображатися в матеріальних слідах пам’яті людини у вигляді уявних образів. 
Ознаки зовнішності становлять основу криміналістичного дослідження під час 
вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань. Учення про ознаки 
зовнішності людини, методи та засоби їх фіксації й використання для 
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встановлення фактів, які відіграють значну роль у розкритті та розслідуванні 
злочинів, утворює окрему теорію науки криміналістики, яку називають 
криміналістичною габітологією або габістоскопією. 

Останніми роками активного розвитку набула пластична хірургія в 
косметичних лікарнях і клініках, де за бажанням клієнта здійснюють штучну 
зміну елементів обличчя ( рот, ніс тощо), змінити зовнішність для людей завжди 
було актуальним, а з розвитком медицини з’явилося найбільше можливостей 
щодо його реалізації. Сьогодні змінюють не лише окремі елементи обличчя, але 
й зовнішність у цілому і це становить проблему для портретної експертизи та 
потребує детального дослідження. 

Під час ідентифікації зовнішності припущення про косметико-хірургічне 
втручання на обличчі слід перевіряти завжди і насамперед у випадках: – коли на 
більш пізньому портреті людина виглядає молодшою ніж на більш ранньому; – 
коли на більш ранньому фотознімку спостерігаються дефекти, аномалії та інші 
відхилення на обличчі, а на більш пізньому їх немає або вони менше виражені; – 
коли за наявності окремих розбіжностей у зовнішності порівнюваних осіб на 
одному з фотознімків видно шрами або фляки, які потребують визначення їх 
відношення до слідів хірургічного втручання. Для встановлення відношення 
виявлених на фотознімках розбіжностей і змін зовнішності до наслідків 
косметико-пластичної операції може з’явитися потреба у залученні фахівців-
хірургів, адже не завжди для проведення дослідження експертові достатньо 
ознайомитися зі спеціальною медичною літературою із цього питання, інколи 
слід одержати консультацію у фахівця. У деяких випадках доведеться проводити 
комісійну експертизу 

З досвіду роботи правоохоронних органів відомо, що існують такі випадки, 
що існує певна категорія осіб, які звертаються за допомогою до клінік не з метою 
видалення косметичних дефектів зовнішності, а з метою її кардинальної зміни. 
Тому звертається увага на те, що серед таких осіб можуть бути такі, які 
приховуються від правосуддя. 

Зміни, що впливають на ознаки зовнішнього вигляду людини: вікові зміни 
(справжній вік – календарний або хронологічний не завжди відповідає віку 
людини, що визначають за фотокарткою); медико -біологічні зміни – до таких 
змін обличчя належать травми, хірургічні операції, захворювання та патології 
окремих елементиів обличчя; косметичні зміни; міміка обличчя; пластичні 
зміни. 

Отже, як висновок можна сказати, що ідентифікація осіб за ознаками 
зовнішності, які зробили пластичні операції, — це складний вид досліджень. 
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ЕКСПЕРТИЗИ 
 

Боротьба зі злочинністю є необхідною умовою подальшого розвитку 
держави. Нинішній стан злочинності в Україні потребує значних зусиль 
правоохоронних органів щодо зменшення впливу цього негативного чинника на 
перспективні демократичні перетворення. Саме криміналістична наука 
покликана озброїти правоохоронну практику новітніми досягненнями науки і 
техніки, здатними протистояти сучасній злочинності. 

Серед досягнень криміналістики, активно використовуваних у створенні та 
вивченні інформації, що має значення для розкриття, розслідування та 
запобігання злочинам, важливу роль відіграють спеціальні знання. Давно відомо, 
що без сучасних досягнень науково-технічного прогресу важко, а інколи й зовсім 
неможливо виявити, вилучити, вивчити і належним чином використовувати 
важливу інформацію для розкриття, розслідування та запобігання злочинам. Такі 
знання, зокрема, включають почеркознавчі, які вже давно і ефективно 
використовуються в боротьбі зі злочинністю. Історія використання 
почеркознавства в боротьбі зі злочинністю доходить до глибокої давнини і 
триває вже більше століття. У різний час ставлення до почеркознавства, як до 
джерела інформації, оцінювалося неоднозначно і неодноразово змінювалося. В 
теперішньому світі можливості почеркознавства сприймаються як один з 
найбільш ефективних і дієвих засобів отримання інформації, важливої для 
розслідування злочинів [2, с.4]. 

Роль будь-якого виду криміналістичної експертизи суттєва та важлива для 
допомоги органам досудового розслідування та суду у встановленні обставин 
вчиненого злочину при розслідуванні кримінальних справ, вирішенні спорів в 
судових процесах. Судова почеркознавча експертиза охоплює численний список 
запитань та задач ідентифікаційного, діагностичного та класифікаційного 
характеру, які дають можливість встановити виконавця досліджуваного 
рукопису, умови письма, властивості особи виконавця. Вона має міцні 
теоретичні та методичні основи, сформульовані в роботах таких криміналістів: 
Л.Ю. Ароцкера, А.І. Винберга, Я. Ю.Ігнатьєвої, В.А.Іщенко, С.Г. Качурин, Г.А. 
Купріянової, А.І. Манцвєтової, Г.Д. Маркової, С.М. Потапова, Ю.М. Погибко, 
Т.І. Стрібуль, Є. Ю. Свобода, В.Ф. Орлової, С.І. Тихенко. 

Судова почеркознавча експертиза є одним з найбільш поширених видів 
криміналістичної експертизи в будь-якому судочинстві: кримінальному, 
цивільному, господарському. Письмовий документ – основне джерело юридично 
значущої інформації. Можливо, тому об'єктами рукописної підробки стають усі 
можливі види документів (угоди і додатки до них, заповіти, різноманітні акти і 
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заяви, платіжні відомості, товарні й товарно-транспортні накладні тощо). Це 
документи, належне оформлення яких тягне певні правові наслідки. Судові 
почеркознавчі експертизи можуть призначатися під час досудового 
розслідування практично всіх категорій злочинів. У цивільному процесі 
найчастіше почеркознавчі експертизи призначаються у справах про визнання 
недійсними заповіту, угод, боргових розписок. Останніми роками нерухоме 
майно громадян усе частіше виступає одним з основних предметів цивільного 
спору. У господарських справах судово-почеркознавча експертиза 
призначається стосовно документів, які забезпечують господарську діяльність 
юридичної особи [6, с.28]. 

Що стосується поняття саме судового почеркознавства, то його можна 
визначити як галузь криміналістики як науки, що вивчає закономірності 
розвитку почерку і основи його дослідження, розробляє методи і методики 
вирішення завдань судово-почеркознавчої експертизи [6, с.9]. Судове 
почеркознавство характеризується певним місцем і роллю серед інших наук зі 
своїм окремим предметом, задачами, принципами, методами, які складають 
певну систему знань, наукових і теоретичних положень, які складають теорію і 
наукову основу для проведення судово-почеркознавчих експертиз.  

Звідси можна зробити висновок, що головна відмінність і одночасно 
взаємозв'язок між судовою почеркознавчою експертизою та судовим 
почеркознавством полягає тільки в тому, що в їх рамках постійно здійснюється 
співвідношення теорії і практики (науки і практики), які не існують окремо і 
створюють цілісну систему науково-теоретичних положень і практичних 
завдань. 

Щоб перейти до більш ретельного розгляду положень і завдань судового 
почеркознавства, необхідно визначити, які наукові та теоретичні положення і 
завдання почеркознавства 

Основою наукових положень судового почеркознавства є методи і 
методики, використовувані при проведенні судово-експертних досліджень. Ці 
теоретичні основи є частиною експертизи і створюють науково обґрунтований 
характер кожної частини дослідження. Однак постійно виникає необхідність 
створення нових розробок для подальшого розвитку науки про почерк і 
впровадження цих положень в практичну діяльність фахівців з почеркознавства. 
Пріоритетне значення в галузі судового почеркознавства мають знання кількох 
основних блоків (видів) наук, а саме:  

− фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія письмово-рухового 
апарату, біомеханіка і психологія навичок письма (знання положень природних 
наук);  

− математика, теорія розпізнавання образів, теорія ймовірності тощо 
(знання положень точних наук);  

− юридичні дисципліни (знання положень юриспруденції) [6, с.15]. 
Процес взаємодії судового почеркознавства з іншими науками носить 

багатоступінчастий характер. Використання знань, теорії та положень інших 
наук, їх розробка та коригування вихідних даних – все це являє собою складну 
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процесуальну систему, що включає окремі етапи. Перший етап – це вивчення, 
пізнання і освоєння базових знань з різних галузей наук на сучасному рівні їх 
розвитку у відповідних наукових дисциплінах. Це, наприклад, знання фізіології 
і структури рухового акту, типом якого є письмо, про його анатомію і 
біомеханіку. Ці знання включають дослідження І.П. Павлова про умовно-
рефлекторний характер навичкових дій, про динамічний стереотип, а також 
теорію Н. А. Бернштейна про кільцеве управлінні рефлекторними діями і 
структуру рухів, дослідження П. К. Анохіна про функціональну і системну 
природу поведінки тощо [1, с.90]. Отримані знання є фундаментом для 
подальшого вивчення, узагальнення та адаптації наукових положень у рамках 
криміналістики та судового почеркознавства. Все це дає можливість глибокого 
вивчення одного з основних криміналістичних об’єктів – почерку. 

З усього сказаного нами раніше, можна зробити висновок, що центральним 
пунктом дослідження для судового почеркознавства є науково обґрунтовані 
положення формування стійкості, розвитку, сталості, індивідуальності почерку 
кожної людини.  

Судове почеркознавство як галузь криміналістичної науки має завдання та 
предмет. Потрібно звернути увагу на завдання судового почеркознавства та 
зробити їх порівняння із завданнями судово-почеркознавчої експертизи. 

Отже, предметом судового почеркознавства є вивчення закономірностей 
формування і функціонування почерку, закономірностей його експертного 
дослідження та розробка методів і методик вирішення завдань судово-
почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактів, що мають доказове 
значення у судовому процесі [5, с.239]. 

Завдання судово-почеркознавчої експертизи – це встановлення фактів 
(фактичних даних) відповідно до поставлених запитань слідчого, прокурора та 
суду експертом в межах своєї компетенції на основі застосування методики 
судово-почеркознавчої експертизи. Залежно від класу вирішуваних завдань 
почеркознавчі дослідження можуть бути ідентифікаційними, класифікаційними 
та діагностичними [7, с.235]. 

Ідентифікація виконавця рукопису є першочерговим завданням для 
проведення судової почеркознавчої експертизи. Це завдання пов’язане із 
встановленням конкретного виконавця рукопису або вирішенням питання про 
виконання декількох рукописів, окремих фрагментів тексту, підписів, тощо 
однією чи різними особами. 

Ідентифікаційні завдання диференціюються з урахуванням систематизації 
об’єктів і умов виконання дослідження, схожості (або відсутності такої) почерку 
виконавця досліджуваного рукопису і почерків підозрюваних осіб. Для 
створення системи дослідження необхідно враховувати такі фактори: вид 
рукопису (текст, короткий запис, підпис), склад рукопису, обсяг 
інформативності досліджуваного рукопису, умови виконання (звичайні чи 
незвичні). З урахуванням таких підстав можна ідентифікаційні завдання 
представити як видові (мета – визначення виду рукопису) і конкретні (мета – 
надання всіх характеристик з проміжними ступенями їх опису від загального до 
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конкретного) [1, с.90]. 

Всі підстави для систематизації ідентифікаційних завдань є методологічно 
значущими. В ході дослідження експерт, який проходить всі етапи 
систематизації, вибирає і використовує найбільш підходящі методи і методики 
вивчення почерку. Таким чином, завдання ідентифікації включають в себе: 

ідентифікацію конкретного виконавця досліджуваного рукопису; 
вирішення питання про виконання декількох рукописів однією чи різними 

особами, окремих фрагментів тексту, підписів, тексту і підпису тощо; 
виключення особи виконавця під час встановлення та оцінки суттєвих 

розбіжностей [1, с.90]. 
Що стосується діагностичних завдань, то вони пов’язані із отриманням 

відомостей про зовнішню обстановку письма та внутрішній стан виконавця 
рукопису. Саме в момент виконання рукопису залежно від різних (зовнішніх чи 
внутрішніх) факторів відбувається встановлення фактів навмисної зміни 
почерку, виконання рукопису у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, в 
хворобливу стані тощо. 

Завдання діагностичного дослідження почерку для повноти проведеної 
експертизи складається з таких необхідних частин: 

визначення виду незвичності письма у досліджуваних документах; 
визначення факту тотожності виконавця досліджуваного рукопису та 

зразків (або відсутності такої тотожності); 
визначення характеру незвичності письма (тимчасового чи постійного); 
визначення виду збираючих факторів (природні або штучні) [1, с.91]. 
Необхідно провести дослідження, які пов’язані з необхідністю отримання 

відомостей, що стосуються виконавця рукописів, де підозрювана особа відсутня, 
потрібно висунути й перевірити оперативно-розшукові версії,а також звузити 
коло можливих виконавців документа.  

Встановлення властивостей особи за почерком, що характерні тільки для 
певної групи виконавців, характеризує сутність класифікаційного виду завдань. 
Відомості про залежність між фізіологічними властивостями особи і почерком 
дозволяють вирішувати такі класифікаційні завдання, як встановлення статі 
виконавця рукопису, його віку, загальної соціально-демографічної 
характеристики тощо [4, с.124]. 

Розподіл завдань експертизи на ідентифікаційні, діагностичні та 
класифікаційні також є рухомим, оскільки він визначається структурою 
правопорушень та правових відносин, у зв’язку з якими призначається судово-
почеркознавча експертиза [3, с.225]. 

Функціональна природа почерку зумовлює використання як 
фундаментальної бази судового почеркознавства положень природних наук, 
психології і точних наук. Судова сутність почеркознавчої експертизи вимагає 
формування знань про почерк на основі криміналістики, судової експертизи та 
положень правових, зокрема процесуальних, дисциплін. Розвиток науково-
теоретичних положень науки сучасного судового почеркознавства необхідний 
для того, щоб теорія мала можливість продовжувати свою методологічну 



250 
 
функцію і служити підставою для найбільш ефективного використання знань на 
практиці в галузі судового почеркознавства з метою виконання 
ідентифікаційних, діагностичних та класифікаційних завдань. 
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ДУХОВНО-СУТНІСНИЙ (МЕТАФІЗИЧНИЙ) ШЛЯХ РОЗВИТКУ 
КРИМІНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО 

 
Незважаючи на світовий досвід інтеграції міжгалузевих знань про 

злочинність та боротьбу з нею, формування  комплексних міждисциплінарних 
проблем та напрямів досліджень, вироблення загальних підходів до вирішення 
проблеми боротьби із злочинністю, у вітчизняному науковому середовищі 
зберігається традиція диференціації знань, окреслення чітких меж наукового 
пізнання і сфери предметних інтересів. Замість створення нових концепцій та 
формування новаторських ідей, провідні фахівці у галузі наук кримінального 
циклу помітно більше переймаються удосконаленням понятійного апарату, 
тлумаченням правових норм і положень законодавства, вибудовуванням 
умоглядних юридичних конструкцій, значна частина яких виявляється 
неефективною. Поряд з цим в академічному середовищі набирає обертів рух 
прихильників прозахідної наукової традиції, які виходять за рамки відомих 
знань, генерують нові ідеї, вступають у публічні дискусії, пропонують 
альтернативні підходи до вирішення «вічних» наукових проблем [1, с. 169]. 

У системі кримінологічних знань, на зразок американської та англійської 
традицій, сформовано нові наукові напрями: натуралістична кримінологія – О. 
М. Костенко, політична кримінологія – М. Максфілд, Н. А. Зелінська, 
інституціональна кримінологія – В. М. Дрьомін, регіональна кримінологія – А. 
М. Бабенко, пенітенціарна кримінологія – І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, сімейна 
кримінологія або кримінофамілістика – Д. А. Шестаков, кримінотеологія – Г. Л. 
Касторський, кримінопенологія – О. В. Старков, кримінальна армологія – Д. А. 
Корецький, криміновіоленсіологія – О. В. Старков, О. В. Тюменєв, аналітична 
кримінологія – С. Г. Ольков, економічна кримінологія – В. Ругієро, екологічна 
кримінологія – Р. Е. Парк, Е. Берджесс, цифрова кримінологія – В. С. Овчинський 
та ін. Тенденція до окреслення в системі кримінологічних знань нових напрямів 
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кримінологічних досліджень, створення теорій «середнього» рівня та нових 
методологічних підходів до пізнання злочинності, напевно, збережеться й 
надалі. Водночас, методологічний плюралізм, розроблення нетрадиційних 
наукових концепцій, нової доктрини кримінології заслуговує на підтримку і 
позитивно сприймається всією науковою спільнотою. Але багатоаспектність 
наукового пізнання не має нічого спільного з порушенням принципів цілісності 
і системності кримінологічних знань. У зв’язку з цим навряд чи правильно 
іменувати нові напрями кримінологічних досліджень, самостійні комплекси 
(підгалузі) кримінологічних знань окремими «кримінологіями», оскільки це 
суперечить основам наукознавства. У міру виокремлення нових форм і проявів 
злочинності, технологій злочинної поведінки кількість «кримінологій» буде 
невпинно зростати, що може призвести до втрати самостійного статусу 
кримінологічної науки [1, с. 175–176]. 

Аналогічну думку відстоює В. Е. Квашис: поява приватних теорій і 
тенденція до їх лавиноподібного росту пов’язана з відсутністю логічної системи 
Особливої частини кримінології, з її хаотичною і довільною структурою (по-
різному вони трактувалися в підручниках) і не пов’язана з традиційним 
«квартетом», що становить предмет класичної вітчизняної кримінології, тим 
більше що потік нової наукової інформації про глибинні витоки поведінки 
людини, про роль інновацій в практиці попередження злочинності, про 
методологію переходу правозастосування на «цифру», про перспективи 
використання штучного інтелекту ставить питання про доцільність змін у 
традиційних досягненнях, з яких складається предмет кримінології [2, с. 79–80]. 
З іншого боку, сьогодні відбувається куди більш глибоке, ніж раніше, занурення 
в дослідження витоків і механізмів поведінки людини на основі новітніх 
досягнень нейрофізіології, нейробіології, психології та інших наук, про які 
йдеться в опублікованих фундаментальних роботах зарубіжних вчених [3]. 
Схоже, в поясненні причин і витоків вчинків людей «класична» кримінологія 
багато в чому себе вичерпала, і треба думати про пошуки нових шляхів їх 
наукового осмислення [2, с. 80].   

В. Е. Квашис дає критичну оцінку нинішній  кримінології та наголошує, 
що сучасний стан розвитку кримінології оптимізму не вселяє. Загалом, вчені 
називають цей шлях «суперечливим». Насправді ж, як сказав класик, «рух є, 
просування немає!» І для об’єктивної оцінки правильніше визнати сучасний стан 
кримінології маргінальним [2, с. 76]. Далі вчений дає пояснення сказаному, а 
саме: кризові явища в кримінології пов’язані, звичайно, із зовнішньою 
перемогою технократії, яка призвела до втрати потреби в гуманітарному знанні. 
В кінцевому підсумку юридична освіта в країні виявилася на задвірках 
гуманітарного знання, а кримінологія – на задвірках юридичної освіти. Саме в 
контексті зазначених трансформацій стан кримінології нині можна оцінювати як 
маргінальний [2, с. 77].   

Заслуговують також на увагу розмірковування В. Е. Квашиса у ключі 
проблем сучасного соціуму. Саме в цьому контексті слід оцінювати і негативні 
тенденції у внутрішній і зовнішній політиці, пов’язані зі зростаючим прагненням 
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влади повернути країну в її минуле; і очевидну деградацію загальної культури 
завдяки курсу інформаційної політики на пропаганду насильства, філософія 
якого у нас вже давно зведена в культ; падіння інтересу до гуманітарного знання 
і т. д. Звідси, очевидно, і відсутність затребуваності, і явне ігнорування 
кримінології владою, котра не бажає знати реальну картину кримінальної 
ситуації; звідси і непомірна бюрократизація управління наукою і освітою, 
неприродний розрив між кримінологічними дослідженнями і освітнім процесом, 
створений, в тому числі, десятирічним виключенням кримінології з переліку 
навчальних дисциплін, наслідки якого незворотні і будуть позначатися ще довго; 
і багато того, що нині оцінюється не інакше, як «патологія в нормі». В результаті 
зростаючий вплив зазначених чинників призвів до трансформації освіти, що 
негативно позначилося на різних аспектах суспільного життя і не могло обійти 
стороною стан справ у гуманітарній науці загалом і в кримінології зокрема [2, с. 
77]. 

Кримінологічна література сьогодні сильно інфікована, і завдання вчених 
– протистояти профанації науки і зупинити зростаючий потік контрафактної 
«наукової» продукції [4, с. 13–14]. Окремі аспекти правового нігілізму найкраще 
відображені у словах А. П. Чехова, що у нас «тільки злодій може зловити злодія 
і тільки закон може звільнити його». Саме таке сприйняття закону і ставлення до 
нього наповнює наше соціокультурне середовище. Сьогодні людина дедалі 
більше витісняється з правового поля; для захисту її прав та інтересів закон не 
призначений і вже тому не працює, а якщо і працює, то дуже вибірково [2, с. 80].  

Будь-яка розмова про майбутнє передбачає побудову обґрунтованого 
прогнозу. Нільс Бор недарма відзначав, що прогнозувати завжди складно, 
особливо майбутнє. Справа ця невдячна і небезпечна, звідси і «синдром 
Кассандри» – якщо несприятливий прогноз виявився помилковим, то «на 
радощах» про твою помилку можуть не згадати; якщо підтвердився – чекай біди. 
Оскільки прогнози найчастіше не збуваються, завжди краще прогнозувати гірше. 
Оптимістичний прогноз майбутнього кримінології, скоріш за все, може 
виражати лише надію, що коли-небудь наше  суспільство видужає і кримінологія 
знову стане наукою затребуваною, а проєкти законів будуть прийматися лише 
після кримінологічної експертизи [2, с. 80]. С. М. Іншаков називає три фактори 
розвитку кримінології, які могли б визначити її майбутнє: а) зміна державної 
політики та набуття кримінологією державного патронату; б) набуття 
кримінологією громадського патронату на тлі розвитку громадянського 
суспільства; в) незалежна інтелектуальна творчість кримінологів. Неважко 
здогадатися, що єдиним реальним варіантом визнається останній. Справді, 
кримінологічні рекомендації сьогодні витісняються швидко розвиваючими 
технологіями, і в подальшому ця тенденція зростатиме  [5, с. 36–44; 2, с. 81].  

В сучасних умовах зростає розуміння важливості взаємодії – це 
фундаментальна зміна в суспільній свідомості. А держава дедалі більш 
інтенсивно проводить політику розколу нації, недостатньо активно протидіє 
насадженню в суспільстві духу ненависті і агресії. Куди поверне накопичувана 
агресія, незрозуміло. Коли вона зосереджується всередині сім’ї – зростає сімейне 
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насильство, з витікаючими соціальними наслідками; коли замикається на 
особистості (аутоагресія) – зростає число самогубств [2, с. 82]. 

Опираючись на наукові здобутки вчених, висловлювання яких відображені 
у даних тезах наукової доповіді, сформулюємо авторські міркування, 
переосмисливши сказане:  

– євроінтеграція України у світове співтовариство прискорила інтеграцію 
багатьох навчальних дисциплін відповідно до міжнародних стандартів боротьби 
зі злочинністю. Написання якісних наукових праць з урахуванням досвіду, 
напрацьованого світовою спільнотою заради вирішення тих чи інших наукових 
проблем, формування нових напрямів наукових досліджень, вироблення 
авторських підходів до вирішення поставлених завдань згідно зі світоглядною 
позицією вченого, є вимогою часу. Водночас окреслення чітких меж 
кримінології не повинно зашкодити створенню нових її концепцій, теорій. 
Загалом така практика сприятиме формуванню новаторських ідей, усталеному 
понятійно-категоріальному апарату, допоможе у тлумаченні правових норм, 
вибудовуванні умовиводів на засадах практичної значущості, необхідності та 
істинності з позицій тієї чи іншої концепції. Згодом інтеграція таких знань дасть 
загальне уявлення про картину злочинності, її географію, ступіть поширеності. 
При цьому важливим є підтримання традиціоналістського підходу у 
кримінології, виходячи за межі вже здобутих знань, прагнення до винаходів, 
генерування нових ідей, переосмисливши які, вдасться підняти щоразу нові 
пласти і теми для обговорення. Лише так можна актуалізувати кримінологію, 
вивести її на якісно нові щаблі розвитку. Одним із плацдармів такого 
обговорення є проведення різного роду диспутів, семінарів, симпозіумів, 
конференцій. Не варто забувати, що лише конструктивна критика є засобом для 
вдосконалення. У цих процесах важливо виробити альтернативні підходи до 
вирішення тих чи інших наукових проблем;  

‒ вітчизняна, американська чи англійська школа кримінології має свою 
специфіку та особливості. Вони зумовлені культурно-генним кодом нації, 
ментальністю, традиціями і звичаями народностей. Відповідно до цих 
особливостей виробляються концепції, теорії, доктрини, у рамках яких 
здійснюються наукові розробки вчених, з урахуванням світоглядності 
переконань дослідника. Нині важливо не втратити загальних орієнтирів, 
визначити комплекс проблем і факторів, які спонукають до злочинності. 
Безумовно, з кожним разом вони будуть прогресувати, а предметне поле 
кримінології ‒ розширюватиметься. По суті, кожна наукова стаття прагне 
розв’язати ту чи іншу наукову проблему. Кримінологія повинна виявити 
фактори, що можуть сприяти розповсюдженню злочинності, так звані «збудники 
хвороб суспільства», і попередити соціум від негативів. Відрадно, що дослідники 
не зупиняються на досягнутому, а намагаються зайняти свою нішу у загальному 
масиві кримінологічних знань;  

– пріоритетом є виокремлення методологічних підходів у боротьбі зі 
злочинністю. Ідеологічний плюралізм у кримінологічній науці став повсюдною 
реальністю. Епоха секуляризму сприяє розробленню нетрадиційних наукових 
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концепцій (наприклад, гендерна кримінологія), що формує нові доктрини 
кримінології. На особливу увагу у цьому аспекті заслуговує такий напрям, як 
кримінотеологія. Водночас, багатоаспектність наукових пізнань кримінології  не 
має перешкоджати принципам цілісності і системності, прогресивності розвитку 
науки. Уже непоодинокими є висловлювання вчених про створення 
кримінологічного кодексу, а окремі напрями науки можуть стати  самостійними 
підгалузями кримінологічних знань, по суті, «окремими кримінологіями». 
Таким, на нашу думку, є майбутнє кримінології, що не повинно призвести до 
втрати самостійного статусу кримінологічної науки;   

– інновації у сучасному світу та практиці попередження злочинності, нові 
методологічні підходи у науці, безперервна «цифровізація», «технологізація» 
суспільного життя, поширеність штучного інтелекту ставить питання про 
доцільність змін у традиційному полі розвитку кримінології. Так, поява 
«приватних теорій» і тенденція до їх невпинного зростання пов’язана з 
довільною структурою кримінології. Потік нової наукової інформації лише 
поглиблюється, при цьому важливо сформувати самобутній предмет класичної 
вітчизняної кримінології. В цьому аспекті дедалі перспективнішим є 
індивідуально-особистісний підхід, що передбачає занурення у дослідження 
витоків і механізмів поведінкових проявів людини на основі новітніх досягнень 
науки. «Класична» кримінологія багато в чому вичерпала себе, і треба думати 
про пошуки модерних шляхів її наукового осмислення. Кризові явища в 
кримінології пов’язані з крахом популяризації сфери гуманітарного знання, 
водночас спостерігається направленість її на новітні технології, що в кінцевому 
результаті призведе до знеособлення людини, сприятиме маргіналізації її 
поведінки. Внутрішня і зовнішня політика держави потребує чітких орієнтирів 
стратегічного розвитку, високого рівня правової культури та загальної 
освіченості. Тотальна пропаганда насильства і зла спонукає до розвитку нової 
філософії кримінології на засадах духовно-культурних цінностей. Культ 
«золотого тельця» не можна ставити в основу розвитку націй і народностей, адже 
падіння інтересу зацікавленості духовною сферою життя суспільства може 
продукувати дедалі більшу його деградацію; 

-  формування нової ментальності на засадах високих талантів, 
скерованість у високі духовно-сутнісні начала особистості, її внутрішні світи 
сприятиме прогресивному розвитку кримінології. Гонитва за кількісними 
показниками наукових публікацій нерідко позначається на якості наукових 
праць. Водночас направленість науки на винахідництво, позбавлення залишків 
правового нігілізму, як перешкоджаючої сили прогресивного розвитку 
кримінології, наповнить сучасне соціокультурне середовище новим смисловим 
навантаженням. Витіснення людини з орбіти особистісного спілкування, її 
зануреність у Інтернет-простір, замкнутість у собі прискорює появу багатьох 
проблем соціуму, особливо негативно це позначається на сучасній молоді. Попри 
вади сучасного суспільства, за умови духовно-сутнісного оновлення нації, коли 
відбувається загальне її «переображення», майбутнє розвитку кримінології, 
безперечно, надає оптимізму. Для цього необхідна трансформація державної 
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політики, бажання влади втілювати цікаві напрацювання в життя та свобода 
творчості вчених, їхній безперервний пошук нового. Водночас, фундаментальна 
зміна в суспільній свідомості не може засновуватись на політиці та ідеології 
розколу, пропаганді духу ненависті і агресії. У цьому ключі недопустимими є 
сімейне насильство, різні форми суспільного зла.  
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, УЧИНЕНЕ СТОСОВНО ДІТЕЙ 

 
В Україні проблема насильства в сім’ї тривалий час не була предметом 

спеціальних досліджень соціологів, психологів і соціальних працівників. Однак 
практика останнім часом засвідчує концептуальне осмислення цього питання на 
державному рівні. Свідченням цього є і прийняття законодавчої бази, і створення 
кризових центрів роботи з тими, хто зазнає насильства в родині, а також 
проведення содової психологічної експертизи. 

В загальному вигляді насильство визначають як примусовий вплив кого-
небудь. Найпоширеніша класифікація видів насильства заснована на характері 
насильницьких дій. Вона охоплює фізичне, сексуальне, психологічне та 
економічне насильство. Крім насильства від сторонніх осіб, виокремлюють як 
особливий вид сімейне (домашнє) насильство. Домашнє побутове насильство, 
або насильство в родині, складається із фізичних, психічних, емоційних образ. 
Воно поширюється не лише на одружені пари, а й на співмешканців, батьків та 
дітей [2, ст. 7]. 

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) в родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 
особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала 
особа, а також погрози вчинення таких діянь [1]. 

Загалом виділяють 3 – 4 основні форми насильства над дітьми: фізичне, 
сексуальне, психічне (емоційне), а деякі автори виокремлюють таку форму, як 
недбале ставлення до потреби дитини (моральне насильство). 

Фізичне насильство над дитиною – дії із застосуванням фізичної сили, 
спрямовані на завдання їй фізичного страждання, що заборонені законом. 
Фізичне насильство в сім’ї передбачає умисне нанесення одним членом іншому 
побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести до смерті, порушення 
фізичного або психічного здоров’я, а також посягання на його честь і гідність. 

Сексуальне насильство або розбещення – протиправне посягання однієї 
особи на статеву недоторканість іншої, дії сексуального характеру стосовно 
дитини, що проявляються як зґвалтування, сексуальні домагання, непристойні 
пропозиції, будь-які дії сексуального характеру.  

Психологічне насильство – вплив однієї особи (групи осіб) на психіку 
дитини з використанням словесних образ, погроз, а також переслідування, 
залякування, критика маніпуляції, що можуть призвести до виникнення в дитини 
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пригніченого або хронічного тривожного стану, затримки чи порушень 
психоемоційного, когнітивного, соціального та фізичного розвитку [2, ст. 30]. 

Нині особливу увагу потрібно приділяти саме проблемам домашнього 
насильства, адже воно охоплює всі види насильств над дітьми. Важливим фактом 
є те, що здебільшого насильство, яке вчиняють щодо дітей, вчиняють батьки або 
найближче оточення, через низку причин, пов’язаних з особливостями розуміння 
суспільством родинних відносин. Для експерта психолога важливим є розуміння 
алгоритму роботи, знання і розуміння індикаторів, які можуть свідчити про 
ймовірність, того, що дитина стала жертвою домашнього насильства. 

Дітей, які тривалий час потерпають він насильства, можна виявити за 
низкою ознак фізичного, економічного, сексуального та психологічного 
характеру: замкнутість; занижена самооцінка, наявність почуття провини; 
неврівноважена поведінка; уповільнене мовлення; демонстрування відсутності 
страху; тривожність; уникнення однолітків, бажання гратися лише з маленькими 
дітьми; демонстрування страху перед батьками; уживання алкоголю або 
наркотиків; депресія, спроби самогубства; страх фізичного контакту, небажання 
йти додому; брудний та пошкоджений одяг, що не відповідає сезону; 
бездоглядність; недоїдання; нездатність до навчання, невідповідність розумових 
здібностей віковим нормам; почуття провини за отримання фізичних ушкоджень 
тощо. 

Складно визначити насильство в сім’ї дитини, особливо якщо йдеться про 
психологічне насильство. Найчастіше використовуваними діями з боку батьків 
психологічного насильства над дітьми є залякування та використання 
«привілеїв» дорослих. 

До залякування можна віднести: погрози покинути дитину; використання 
своїх переваг – росту, ваги і сили; жорстокість стосовно інших істот; 
приниження; присоромлення дитини; використання дітей у конфліктах між 
батьками; погрози розлюбити дитину тощо. 

До використання «привілеїв» дорослих можна віднести: поводження з 
дітьми, як із рабами чи слугами; поводження як із своєю власністю; покарання, 
поводження як із підлеглими; використання авторитету у своїх інтересах; 
відмова повідомляти про рішення щодо відвідин і опікунства [2, ст. 12]. 

Кожний випадок насильства, пережитий дитиною, залишає свій відбиток. 
Тяжкість наслідків залежить, з одного боку, від виду та інтенсивності насильства, 
а з іншого – від наявності захисних факторів у дитини. Насильство безперечно є 
психотравмувальною подією для особистості. Тому виникає необхідність 
проведення психологічних досліджень із дітьми, які постраждали від 
домашнього насильства. Проведення психодіагностичного дослідження не 
завжди обмежується лише встановленням ознак насильства над дитиною. Інколи 
воно може полягати у фіксації самого факту. У будь-якому випадку під час 
організації та проведення таких досліджень необхідно дотримуватись певних 
принципів роботи.  

Знаючи основні причини та умови вчинення домашнього насильства, варто 
зосередити увагу на заходах його запобігання і особливо профілактики. Якщо 
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аналізувати запобіжні заходи за характером спрямування, то основну роль 
відведено правовим. Ними є законодавчі норми, що встановлюють 
відповідальність для кривдника в разі вчинення домашнього насильства, зокрема 
Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (2017) 
[1], Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс 
України. 

Отже, найчастіше в ситуаціях домашнього насильства страждають діти. Це 
тому, що діти через фізичну та психологічну незрілість, також повну залежність 
від батьків не можуть чинити опір, тому найчастіше стають жертвами 
домашнього насильства. До того ж більшість батьків упевнені, що такий стиль 
виховання корисний для дитини, що з нею не потрібно панькатись, догоджати й 
виправдовують свою жорстку поведінку розмовами про дисципліну та суворе 
покарання. Часто в молодих батьків відсутнє почуття батьківської 
відповідальності. Від незнання того, як поводитися з дитиною, мама чи тато 
починають проявляти агресію й усі проблеми вирішувати одним способом – 
криками чи побиттям. Також таким чином батьки часто задовольняють власні 
егоїстичні потреби в домінуванні та агресії. Проблема ще й в тому, що діти 
самостійно не можуть заявити про факти насильства через певні причини – страх 
перед батьками, незнання до кого звернутись або просто не усвідомлюють, що 
це насправді насильство. Сім’я для дитини – це найважливіше оточення, яке у 
жодному разі не повинно вчиняти насильство. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗУСТРІЧЕЙ ПРАЦІВНИКАМИ  

ПОЛІЦІЇ З ПІДЛІТКАМИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПОБІГАННЯ  
НАСИЛЬСТВУ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Актуальність проблеми. Проблема жорстокості та насильства в нашому 

суспільстві залишається постійно актуальною, оскільки це комплекс дій як 
дорослих, так і дітей, які не зводяться до одного якогось прояву чи ознаки. При 
аналізі таких соціальних явищ як злочинність неповнолітніх вчені стикаються з 
різноманіттям факторів (причин) та їх наслідками, котрі умовно можна розділити 
на три групи: 1) пов'язані із зовнішніми впливами – проблеми виховання 
(збільшення кількості неповних сімей в результаті розлучень або виїзду батьків 
за кордон для заробітків), вплив ЗМІ (неконтрольована пропаганда насильства та 
агресії на відео- та телеекранах), зростання рівня ігроманії завдяки втягуванню 
дітей до масових комп’ютерних та ігрових залів тощо; 2) зв’язок із вживанням 
молоддю наркогенних речовин; 3) пов'язані із неефективною дією окремих 
соціальних інституцій (негативні приклади поведінки дорослих, низький рівень 
культури виховання батьків тощо) [1].  

Серед основних видів насильства, які становлять особливу небезпеку для 
розвитку особистості дитини. є домашнє насильство – сексуальне кривдження, 
психологічне (емоційне) насильство в сім’ї та різні форми психологічного та 
фізичного булінгу однолітків (примушуванні до певних аморальних дій; 
побиття; відбиранні у слабших дорогих речей чи грошей; погрози, приниження; 
згвалтування, цькування тощо). На ці фактори необхідно звертати ретельну увагу 
працівникам поліції при взаємодії із педагогами школи, розробляти спільні 
запобіжні заходи, будувати виховну та профілактичну роботу таким чином, щоб 
зменшувати ймовірність виникнення зазначених негативних явищ. Проблема 
ускладнюється й тим, що діти часто бояться розповісти про знущання над ними, 
поверхово знають свої права, не усвідомлюють, що зазнають жорстокого 
поводження.  

За нашими спостереженнями, спостерігається тенденція щодо скоєння 
правопорушень у самих навчальних закладах, збільшуються прояви жорстокості 
та насильства серед підлітків, які знімаються на фото- та відеокамери,  мобільні 
телефони тощо.  

Результати дослідження. Методика проведення тематичних зустрічей 
(наприклад, тема «Я і закон», «Я і право») за участю працівника підрозділу 
поліції (зокрема, відділу (сектору) ювенальної превенції (у складі патрульної 
поліції) чи дільничного офіцера поліції (надалі – ДОП) у системі профілактичної 
роботи щодо запобігання насильству серед молоді має ряд особливостей: 1) 
передбачає в першу чергу визначення відповідальних від ЗОШ за проведення 
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позаурочного заходу – класного керівника, вчителя основ правознавства, 
організатора виховної роботи (заступника директора з організаційно-виховної 
роботи); 2) уточнення форми роботи – лекції, бесіди чи дискусії; 3) конкретизації 
теми, що хвилює підлітків чи адміністрацію школи.  

Працівникам правоохоронних органів необхідно підготувати детальні й 
точні відповіді на можливі запитання, підібрати вдалі (яскраві) приклади, бути 
готовим навести статистику злочинності на території адміністративного району 
населеного пункту проживання дітей чи розміщення навчального закладу. 
Значну допомогу в організації та проведенні зустрічі можуть надати батьки учнів 
– працівники територіального підрозділу Національної поліції України (далі – 
НПУ). 

Наприклад, профілактичний захід про правовий статус неповнолітніх може 
розпочатися з інформації дільничного офіцера поліції (працівника підрозділу 
ювенальної превенції) з розгляду питання про захист прав дітей та молоді у 
вітчизняному сімейному та трудовому законодавстві, продовжитись – аналізом 
особливостей цивільно-правової, адміністративної та кримінальної 
відповідальності неповнолітніх (зокрема, статті 296 «Хуліганство» 
Кримінального кодексу України [2]). Далі спілкування з дітьми може 
проводитися у формі довільної бесіди або дискусії, необхідно передбачити 
можливість для учнів задати запитання, виділити час для відповідей на них 
правоохоронцем. 

У ході підготовки профілактичної зустрічі працівникам поліції доцільно 
опиратися на знання учнів із відповідних тем та розділів тих навчальних 
предметів та підручників й посібників (наприклад, «Основ правознавства» (9 
клас), за якими навчаються старшокласники у загальноосвітній школі.  

Також при проведенні зустрічей поліцейський на початку бесіди може 
ознайомити присутніх дітей з основними положеннями розділу II Конституції 
України («Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», статті 21-68 [3]),  
розповісти про завдання підрозділів НПУ та будні підрозділів поліції, про ті 
риси, які притаманні правоохоронцю. Доцільним буде демонстрація 
короткометражного художнього чи документального фільму про особливості 
служби в НПУ та протидію сучасній злочинності. На завершення зустрічі варто 
приділити увагу конкретним фактам з шкільного життя: навести приклади 
правопорушень, вчинених учнями школи (класу), як учні формують в собі 
важливі якості громадян чи захисників правопорядку, чи готуються майбутні 
правоохоронці морально і фізично до служби у поліції  тощо. 

Серед запитань до учнів правоохоронцю можна запропонувати наступні: 
1) чому захист інтересів держави та підтримання правопорядку – обов’язок 
кожного громадянина; 2) назвіть цілі і завдання правоохоронних органів нашої 
держави згідно Конституції України (стаття 17) [3]; 3) служба в НПУ – необхідна 
і почесна професія.  

У профілактичній роботі правоохоронцям необхідно підкреслювати 
важливість обізнаності учнів з нормами права, з передбаченою законодавством 
відповідальністю за вчинені правопорушення (хуліганство, розпивання 
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спиртних напоїв і появу в нетверезому вигляді в громадських місцях, порушення 
правил торгівлі спиртними напоями; за виготовлення, збут, зберігання й 
придбання міцних спиртних напоїв домашнього виробництва; за керування 
транспортними засобами в стані сп'яніння тощо). Підлітки мають усвідомити, що 
боротьба з цими явищами є не тільки абстрактним загальнодержавним 
завданням, а й реальним обов’язком кожного громадянина. Поліцейським 
доцільно поставити перед учнями запитання про те, як вони можуть допомагати 
правоохоронним органам викорінювати ці явища. 

Висновки. Запропонована нами соціально-педагогічна технологія 
профілактичної роботи з участю представників поліції не є вичерпним методом 
подолання негативних проявів девіантної (делінквентної) поведінки серед 
неповнолітніх. Потребують подальшої розробки та активного впровадження у 
службову діяльність територіальних підрозділів поліції такі напрямки 
пропедевтичної роботи, як: 1) регулярне проведення працівниками ювенальної 
превенції оперативно-профілактичних заходів; 2) активізація діяльності 
громадських формувань з надання правової допомоги неповнолітнім; 3) 
систематичне проведення перевірки додержання вимог законодавства з питань 
протидії незаконному продажу алкогольних напоїв у навчальних та 
розважальних закладах; 4) підвищення кваліфікації працівників поліції у системі 
їх професійної підготовки щодо оволодіння технологіями профілактики різних 
протиправних відхилень у поведінці дітей та молоді.  

Вважаємо, що вказані пропозиції слугуватимуть поштовхом для 
подальшого вдосконалення нормативно-правової, науково-методичної бази та 
практичної роботи підрозділів поліції з питань запобігання правопорушень у 
дитячому середовищі. 
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МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ У ДИТЯЧИХ 
КОЛЕКТИВАХ 

 
Останнім часом проблемі булінгу почали приділяти велику увагу в усьому 

світі, хоча вперше це явище було описане норвежським науковцем Даном 
Ольвеусом ще в 70-ті роки минулого сторіччя. Але на жаль попри те, що за 
даними дослідження Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ в Україні), яке 
проводилось у 2017 серед дітей 11–17 років, 67 % дітей стикалися з проблемою 
булінгу, ця проблема в нашій країні досліджена недостатньо. Проте є й позитивні 
зрушення, наприклад до законодавства вносяться зміни які мають на меті 
подолання булінгу. Так у 2019 році набрав чинності закон України Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню). 
Власне він і дає нам визначення цього поняття. Булінг (цькування), тобто діяння 
учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів 
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 
неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого. [1] 

Але не зважаючи на розповсюдженість булінгу виявити його іноді буває 
досить складно, оскільки йому притаманні певні риси що сприяють  його 
прихованості. Так, Лалак Н., Пеняк В. у своїй статті вказують на ці особливості: 
«Як показує практика, за своєю природою шкільний булінг є складним, 
системним та комплексним соціально-психологічним явищем, що розвивається 
в ситуації ворожості, страху, конфліктності. Він, як правило, проявляється в 
позаурочний час в тих місцях, де контроль з боку дорослих менший або взагалі 
відсутній. Це можуть бути шкільний двір, сходи, вбиральні, коридори, 
роздягальні, спортивний майданчик, навіть позашкільна територія.» [2, с.134] 

Однак все ж таки є досить характерні прояви які дозволяють виявити 
булінг у дитячому колективі. Розпізнати жертву булінгу можна за такими 
ознаками: відсутність друзів; у дитини знижується успішність; у дитини 
регулярно з'являються синці, садна, пошкодження, травми; дитина часто 
проводить час на перервах в самоті; дитина млява, пригнічена, перелякана; 
регулярно приходить додому в забрудненому або пошкодженому одязі; дитину 
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не кличуть на дні народження; низька самооцінка у дитини. 

Разом з тим кривдник в булінгу теж має свої ознаки, вони: часто зухвало 
та агресивно поводяться по відношенню до дорослих, включаючи батьків і 
вчителів; імпульсивні та легко дратуються; перебірливі стосовно того з ким 
згодні спілкуватися; дитині подобається ображати, висміювати, або бити інших 
дітей.  

Є й загальні прояви булінгу на які потрібно звернути увагу батькам та 
вчителям: група дітей після уроків чекає чогось на шкільному подвір’ї; з кимось 
з учнів ніхто не хоче сидіти поряд; в їдальні хтось купує їжу за свої гроші для 
іншого.  

Крім того, ранньому виявленню ознак булінгу сприяють соціометричні 
вимірювання – діагностика міжособистісних і міжгрупових відносин, вивчення 
психологічного клімату, за результатами яких можна виявити проблемні 
взаємовідносини, конфліктні ситуації на самому початку їх формування і 
своєчасно їх вирішити.  

Але звичайно навіть якщо в колективі дане негативне явище не виявлено 
все одно варто приділяти належну увагу профілактиці булінгу. Реалізується 
системна профілактика булінгу на наступних рівнях: особистісному, груповому, 
загальношкільному, сімейному.  

На загальношкільному рівні реалізуються наступні напрямки 
профілактики:  

− створення сприятливого та безпечного середовища для розвитку та 
соціалізації особистості того, хто навчається;  

− поліпшення якості взаємодії всіх учасників освітнього процесу;  
− оцінка психологічної комфортності та безпеки освітнього середовища в 

школі;  
− публікація, розміщення і дотримання правил проти булінгу, прийнятих 

всією школою;  
− підтримка високої соціальної активності школярів (гуртки, професійні 

захоплення, спорт) 
 − забезпечення втручання будь-якого зі співробітників школи в ситуацію 

цькування відразу ж, як тільки вона була помічена; 
− підвищення компетентності педагогічних працівників в питаннях 

профілактики булінгу і згуртування класних колективів; 
На груповому рівні (класний колектив) реалізуються наступні напрямки 

профілактики:  
− діагностика міжособистісних відносин в класах, з метою виявлення 

випадків булінгу;  
− проведення «Кіл спільноти» як способу позитивної соціалізації, що 

дозволяє набувати досвіду участі в прийнятті  рішень, прояви активної життєвої 
позиції, шанобливого і чуйного ставлення до потреб оточуючих; 

 − реалізація профілактичних програм, спрямованих на згуртування 
класних колективів, зниження конкуренції та навчання дітей навичкам «активної 
дружби».  
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На особистісному рівні реалізуються наступні напрямки профілактики:  
− психокорекційна робота з учнями що мають агресивні, насильницькі та 

асоціальні прояви;  
− психокорекційна робота з учнями, які проявляють віктимну поведінку;  
−проведення процедури медіації та інших відновлювальних технологій з 

учасниками шкільного цькування;  
− при постановці учасників булінгу на профілактичний облік, реалізація 

індивідуальних профілактичних програм.  
На сімейному рівні реалізуються наступні напрямки профілактики: 
 − просвітницька робота з батьками щодо формування їх позиції стосовно 

запобігання булінгу;  
− адресна інформаційно-просвітницька робота з батьками (законними 

представниками);  
− організація зустрічей з батьками дітей, які беруть участь в шкільному 

цькуванні;  
− консультації та тренінги на тему стилів виховання, сімейних конфліктів, 

психологічних особливостей дітей різного віку. 
Якщо говорити про методи профілактики булінгу в освітній установі, то 

необхідно враховувати вік дітей. Зрозуміло, що профілактика булінгу серед 
неповнолітніх, в залежності від шкільної паралелі, де вона буде проводитися, 
відрізняється за своїм змістом. Тобто, заняття з профілактики булінгу з учнями 
молодших класів не тотожне аналогічного уроку в середніх класах. Наприклад, 
на класній годині по профілактиці булінг в школі можна показати презентацію 
або соціальний ролик на тему цькування і потім обговорити його з дітьми. При 
цьому з учнями початкової школи можна подивитися мультфільм (підійдуть 
«Гидке каченя», «Дамбо», «Про пташок», «Курка, яка несла всяку всячину»), а 
для підлітків більше підійде кінофільм (наприклад, «Опудало» або «Чарлі та 
шоколадна фабрика»). 

Отже, профілактика булінгу повинна здійснюватись одночасно на всіх 
рівнях, оскільки це комплексна проблема і вирішити її лише зусиллями школи 
просто неможливо. І звичайно це досить складно, але запобігання наслідків 
булінгу того варте оскільки до них відносять не тільки такі проблеми дітей як 
складнощі взаємин, психологічні проблеми, але й деякі хвороби (проблеми з 
серцем, булемія, анорексія, порушення сну), та навіть такі жахливі наслідки як 
скулшутінг та схильність до суїциду.  
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ПРАВОЗАХИСНИЙ АСПЕКТ В МОЛОДІЖНОМУ ОНЛАЙН-ПРОСТОРІ 

 
Щодня ми можемо спостерігати в новинах правопорушення, у яких 

фігурує молодь. До таких новин можна віднести теракти, насилля, крадіжки. Такі 
випадки спостерігаються не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. За 
психологічним фактором можна зрозуміти, що підставою злочинств є те, що свої 
права та обов’язки молоде покоління знає на недостатньому рівні. Наразі воно 
не може захистити себе в повній мірі через незнання своїх прав. 

Через недостатню інформованість молодь постає перед булінгом з боку 
однолітків чи викладачів, стискається з прикладами крадіжок і в окремих 
випадках діє неправомірно у відповідь, намагаючись захистити свої інтереси, або 
інших. Ми повинні надати усвідомленість про свої права й обов’язки, та права 
інших людей, аби уникнути вищеперераховані випадки. 

Це стосується й особистого захисту. Як зазначається в англомовній статті 
– молоді люди, які рухаються між двома етапами життя – дитинством та 
дорослістю – можуть бути особливо вразливими до дискримінації у різних 
формах. Вони часто стикаються з труднощами у доступі до освіти, якісної 
зайнятості, соціального захисту та повного доступу до громадянських та 
політичних прав, що обмежує їх потенціал. Враховуючи бар’єри, з якими молоді 
люди стикаються у цьому віці, існує потреба у спеціальному захисті для 
подолання дискримінації щодо молодих людей та усунення бар’єрів, які 
заважають їм отримати доступ до своїх прав [4]. 

Координацію молодого покоління щодо прав спробувало розробити 
Агентство Європейського Інформування та Консультування молоді (ERYICA). 
Цілями кампанії є: 

- допомогти молодим людям зрозуміти, що вони мають право на 
інформацію; 

- заохочувати їх до доступу до цієї інформації через молодіжні 
інформаційні центри; 

- просити осіб, які приймають рішення, гарантувати право молодих 
людей на інформацію. 

Діяльність ERYICA, більше зосереджена на особах, які приймають 
рішення, на засобах масової інформації та міжнародній презентації кампанії. До 
інформування молоді входять права голосу, права людини, право на працю та 
багато інших. 
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Сьогодні покоління міленіалів та зумерів більшість свого часу проводять в 
соціальних мережах. Мають свої аккаунти, як мінімум, в TikTok, YouTube, 
Instagram, Twitter та Facebook. Це основні платформи, звідки береться 
найбільший обсяг споживної інформації. Саме вони стали новим типом 
потужних інформаційних джерел у ХХІ столітті, формуючи громадську 
мережеву сферу та підлягаючи інтенсивним і часто суперечливим дискусіям. 

За даними 2020 року, у топ-10 лідерів по кількості користувачів становлять 
[1]:  

• Facebook (2498 млн.) 
• YouTube (2000 млн.) 
• WhatsApp(2000 млн.) 
• Instagram (1000 млн.) 
• TikTok(800 млн.) 
За допомогою соціальних мереж, ми можемо бачити, що й навіть на 

інформаційних платформах є джерела, що передають інформацію про права 
людини, як громадянина тієї чи іншої держави.  

В мережі TikTok молодь висловлюється про права людини, реагують на 
міжнародні та політичні події, на гендерну рівність і т.п., що є джерелом масових 
обговорень та дискусій. Є сторінки, що загалом присвячені правам. Здебільшого, 
їх ведуть люди зі старшої вікової категорії, що мають юридичну освіту. 

В мережі YouTube можна знайти незліченну кількість відеоматеріалів про 
різноманітні права людей, держав, органів. Проте тут молодь не проводить 
багато часу на тему прав людини. Здебільшого канали орієнтовані на середню 
вікову категорію людей. Найпопулярніші юридичні канали – це «Юрист Антон 
Долгих», «Адвокат Владислав Лунько», «Головко и партнёры». Працівники 
юридичного направлення поєднують свою роботу та канали, де користувачі 
можуть ознайомитися з правами людей на основі якоїсь події, або розслідування. 
Каналів, що будуть орієнтовані на молодь досить мало. 

В Instagram дуже зручною є функція хетштегів, за допомогою якої можна 
легше знайти потрібну інформацію. В такому випадку висвітлюється матеріал 
щодо політики та коронавірусу. Щодо сторінок, то є аккаунти як  «права 
людини» (@prava_lyudyny), «Права человека» (@pravachelovekarb). Але 
кількість таких сторінок та матеріалів також досить низька і на молодь 
орієнтовано мало інформації. Тим не менш, молодь веде активність в коментарях 
та долучається до масштабних організацій, таких як UnitedNations 
(@unitednations) та їх державні відокремлення та ЮНЕСКО (@unesco). 

Наразі, питання щодо прав людини виходить на новий рівень і, скоріше, 
тільки розвивається. Саме тому що підростаюче покоління виступає проти 
старих законів та рамок. До прикладу, нещодавній марш рівності [2], або 
обговорення в мережі TikTok терору в Кабулі, приниження гідності жінок [3]. 
Підкріплюючись загальними знаннями, такі як декларація прав людини ООН, 
Конституції держав і т.п., молодь намагається висвітити проблему через 
соціальні мережі.  

Формування обговорень прав і свобод здійснюється на підставі піднесення 
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певного питання. Це може бути гендерна рівність, права громадян своєї чи іншої 
держави і т.п. В соціальних мережах дуже швидко поширюються новини на 
територію не однієї країни. Молодь веде прямі трансляції з місця подій, 
обговорює її в цей час, або в коментаріях. Поступово новини переносяться на 
канали в YouTube й обговорюються вже в ширшому колі вікової категорії людей. 

За допомогою соціальних мереж школярі та студенти висловлюють свою 
думку й права щодо різних ситуацій, не залежачи від того, говорять вони за себе, 
чи за людей, що, до прикладу, потерпіли від тероризму в іншій країні. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Женщины в Афганистане. URL: https://vm.tiktok.com/ZMRbMdbVm/. 
2. У Києві пройшов Марш рівності-2021. URL: https://bit.ly/3HpHsmK . 
3. Юдін А. Социальные сети, топ самых популярных в Украине и странах 

мира. URL: https://marketer.ua/the-most-popular-social-networks-in-the-world/. 
4. Human Rights and Young People. URL: https://tools.youthforum.org/youth-

rights-info-tool/human-rights-and-young-people/. 
 

  

https://bit.ly/3HpHsmK


269 
 

Напрям № 7  
Удосконалення організації судово-експертній діяльності: проблеми теорії 

та практики 
 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska 
dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Republic of Poland 

 
Renata Włodarczyk 

dr hab. inż., prof. SSW Collegium Balticum 
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Republic of Poland 

 
BEZPIECZEŃSTWO ZWŁOK LUDZKICH 

 
Zwłoki człowieka, podobnie jak jego szczątki czy popioły podlegają, w Polsce i 

innych krajach świata, prawnej ochronie [1]. Zgodnie z wielowiekowym dorobkiem 
kulturowym, religijnym i świadomością społeczną, znieważenie ich uważa się za 
przestępstwo tradycyjne, znane już poprzednim polskim ustawom karnym [2]. Z uwagi 
na powyższe, ludzkie zwłoki we wszystkich kulturach i religiach współczesnej 
cywilizacji traktowane są ze szczególną troską i pietyzmem. Prawa krajowe 
poszczególnych państw regulują kwestię grzebania zwłok, szczątków czy ludzkich 
prochów. W związku z tym znieważanie, jak i ograbianie ich, wszędzie traktuje się 
jako czyn przestępny.  

Przypadki profanacji zwłok, a tym bardziej grobów nie są niczym nowym, jak 
wskazuje bowiem literatura przedmiotu, zdarzały się zarówno w czasach bardzo 
odległych, jak i współczesnych [3]. Motywy działania sprawców są różne, od chęci 
zysku po – natury osobistej. W tym ostatnim przypadku, najczęściej spotykanymi są: 
zemsta, nienawiść, wynaturzenie, problemy psychiczne. Wedle statystyk Komendy 
Głównej Policji, każdego roku dochodzi w Polsce do profanacji zwłok oraz nagrobków 
i grobowców. W 2016 roku stwierdzono 724 przestępstwa tego rodzaju, zaś w roku 
poprzedzającym odnotowano 1025 przypadków [4]. Najogólniej ujmując, liczba 
przestępstw stwierdzonych w obrębie omawianego zagadnienia, uległa zmniejszaniu. 
Była bowiem w latach 2004–2007 znacznie wyższa, a w ostatnim z wymienionych, 
sięgała blisko 2000 przypadków. Nie oznacza to oczywiście, że należy bez słowa 
komentarza przyjąć uzyskane dane. Powszechnie wiadomo bowiem, że często nie 
zgłasza się przestępstw z tym związanych, przez co stosunkowo wysoka jest wartość 
tzw. ciemnej liczby.  

Niszczone i okradane są groby oraz zwłoki. O ile kradzież elementów nagrobka 
(w szczególności metalowych), dziś już nikogo nie dziwi, to kradzież trumny czy 
odzieży, w którą odziane są zwłoki, bulwersuje społeczeństwo (jeszcze inną kwestią 
jest nieomawiana zachorowalność osób noszących tę garderobę na chorobę potocznie 
zwana „trumienną”, pochodzącą od toksyn pośmiertnych, tzw. trupiego jadu). 
Podobnie jest w sytuacjach nagannych praktyk związanych z postępowaniem z 
martwym ludzkim ciałem. Co prawda tego rodzaju przypadki zalicza się do 
incydentalnych, niemniej jednak odnotowuje się i takie zdarzenia. Bodaj najbardziej 
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znanym jest przykład poznańskiego nekrofila Edmunda K., który okaleczał zwłoki 
kobiet. Początkowo czynił to w cmentarnych kaplicach, później zaczął wykopywać 
trumny z grobów i w ten sposób dopuszczać do praktyk znieważania zmarłych [5]. 

Ludzkie zwłoki, szczątki czy prochy powinno się bezwzględnie zabezpieczać 
przed ewentualnym dostępem niebezpiecznych intruzów. Wydaje się to być 
oczywistym w dobie XXI wieku, lecz rzeczywistość okazuje się zgoła odmienna. 
Dochodzi do tego, że nawet prosektoria szpitalne nie są miejscami, w których ciała 
zmarłych są bezpieczne, nie wspominając już o cmentarzach i kaplicach 
przeznaczonych do ich gromadzenia. Dlatego potrzebne jest uświadomienie 
społeczeństwu na ziemi, że powinno sobie zdawać sprawę z zawierania się ˗ w 
martwych ciałach ludzkich i ich szczątkach ˗ cząstki dziedziczonego z pokolenia na 
pokolenie materiału genetycznego, a do tego wiedza, iż każdy człowiek w bliższej lub 
dalszej perspektywie sam stanie w obliczu śmierci. 

Z racji poruszanej problematyki, koniecznym jest ustalenie warunków 
higienicznego i godnego przechowywania zwłok oraz ich bezpieczeństwa w miejscach 
pochówku. Wydaje się, że zarówno pomieszczenia pro morte, jak i inne służące 
czasowemu przetrzymaniu ciał zmarłych są w pełni bezpiecznymi, a dostęp do nich 
jest ograniczony. Zgodnie z postanowieniami ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych: „Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób przechowywania zwłok i szczątków, uwzględniając:  

1) wymagania sanitarne, jakim powinna odpowiadać powierzchnia grzebalna 
cmentarza;  

2) wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać dom przedpogrzebowy lub 
kostnica na terenie cmentarza; 

 3) warunki i sposób przechowywania zwłok i szczątków; 
 4) warunki sanitarne przeprowadzania ekshumacji – mając na uwadze 

zapewnienie poszanowania zwłok i szczątków oraz bezpieczeństwo sanitarne” [6]. 
Z przytoczonego postanowienia ustawodawcy wyraźnie wynika, że ludzkim 

zwłokom należy się poszanowanie oraz bezpieczeństwo. Przywołując rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków z dnia 23 
marca 2011 r., w którym wskazuje się, że pomieszczenia do przechowywania zwłok 
powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, a przecież tym bardziej 
niepożądanych w działaniach osób. W dalszych częściach tego aktu wskazano czas 
przechowywania zwłok i szczątków oraz wymagania sanitarne pomieszczeń, w 
których zwłoki się przechowuje [7]. Z kolei, w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2001 
r. postanowiono, że „niezwłocznie po zgonie zwłoki umieszcza się w miejscu możliwie 
chłodnym i zabezpiecza przed możliwością uszkodzenia” [8]. Opisane warunki 
zabezpieczania zwłok uwzględniają w nim nie tylko wymogi sanitarne, ale i 
bezpieczeństwo nietykalności zwłok dla osób do tego nieuprawnionych, o czym 
świadczy zapis: „zabezpiecza się przed możliwością uszkodzenia”. Ustawodawca w ten 
sposób zaznaczył dbałość o zwłoki, szczątki, jak i popioły ludzkie, czego 
odzwierciedleniem jest przywołany akt prawny [9]. 

Aktualnie większość placówek medycznych wprowadziła procedury 
postępowania w sytuacji zgonu pacjenta. Są one ogólnie dostępne. Mimo różnic natury 
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stylistycznej można uznać, że są one takie same. Elementami wspólnymi są 
następujące: 

1. oznaczenie zwłok; 
2. przekazanie do chłodni po upływie 2 godzin od momentu stwierdzenia 

zgonu [10]. 
W niektórych szpitalach obowiązują regulaminy organizacyjne prosektorium, 

opracowane na podstawie właściwych przepisów prawa [11]. Podobne zasady 
postępowania obowiązują w kaplicach cmentarnych czy domach przedpogrzebowych.  

Analizując kwestię bezpieczeństwa zwłok należy wskazać, że zagrożenia mają 
dwa źródła, a mianowicie: 

1. niezależne od człowieka; 
2. zależne od człowieka. 
Te pierwsze występują w naszych warunkach geograficznych bardzo rzadko. 

Mamy tu na myśli wszelkie siły przyrody, od huraganów aż po trzęsienia ziemi. Warto 
też nadmienić, że bezpieczeństwo zwłok winno być rozpatrywane wedle kryterium 
czasowego, to znaczy przed pochówkiem oraz po pochówku. Zdecydowanie 
zagrożenia w tym względzie generowane są przez człowieka, choć niekiedy mają 
nieumyślny charakter. Na przykład mogą polegać na nie zamknięciu drzwi 
prosektorium czy pomieszczenia pro morte w szpitalu, czy we wspomnianych 
cmentarnych kaplicach albo domach przedpogrzebowych. 

Umyślne działanie człowieka polegające na profanacji zwłok penalizowane jest 
przez przepisy ustawy karnej [12], przy czym sposoby znieważenia ciała zmarłego są 
różne; od ograbienia, przez amputację części ciała, aż po nieludzkie akty nekrofilii i 
kanibalizmu. Jak wspomniano również motywy działania sprawców są różne, jednak 
łączy je odrażający społecznie charakter czynu przestępnego. 

Jakub Hanc i Olga Sitarz wskazują, odnosząc się do ratio legis przepisu 262 § 1 
Kodeksu karnego, poszanowanie uczuć człowieka związanych ze śmiercią innych, 
gdzie przedmiotem ochrony jest kult zmarłych, a ludzkie zwłoki jak i prochy, jako 
przedmiot  czynności wykonawczej [13]. Marta Mozgawa-Saj powołując się na 
Ryszarda Stefańskiego, podaje, że „przestępstwa znieważenia zwłok, prochów ludzkich 
lub miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1) i ograbiania zwłok, grobu lub innego 
miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 2 k.k.) jest typem czynu zabronionego, który 
już tradycyjnie ujmowany jest w polskich kodeksach karnych XX wieku (art. 168–169 
k.k. z 1932 r., art. 197 k.k. z 1969 r., art. 262 k.k. z 1997 r.), choć prezentowane w tych 
ustawach ujęcia są zróżnicowane” [14]. Autorka przedstawia rys historyczny 
tytułowego zagadnienia wraz z poglądami doktryny co do przedmiotu ochrony [15]. 
Ważnym z punktu widzenia naszych rozważań jest także inny aspekt, a mianowicie 
donacja zwłok dla celów naukowo-badawczych. Kwestia ta poruszana jest w 
literaturze przedmiotu i nie ma w zasadzie wątpliwości co do faktu, że zwłoki takie są 
objęte ochroną przez prawo, a to oznacza, że nie mogą być traktowane w sposób 
niegodziwy. Nie można też pominąć aspektu innego, a mianowicie związanego z 
pobieraniem organów czy narządów z ludzkich zwłok. Ewa Guzik-Makaruk pisząc o 
transplantacji post mortem, wskazuje na sytuacje zaniechania czynności mających na 
celu nadanie zwłokom należytego wyglądu w perspektywie przepisów ustawy karnej 
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[16]. 

Wydaje się, że obowiązujące na dzień dzisiejszy przepisy prawa, jak też 
procedury z omawianego zakresu, powinny być wystarczającym zapewnieniem 
bezpieczeństwa zwłok. Ze statystyk policyjnych wynika, wszakże coś zgoła 
odmiennego. Każdego roku organy ścigania prowadzą postępowania w 
przedmiotowych sprawach. Czyny znieważające ludzkie zwłoki nie tylko godzą w 
dobra prawem chronione, ale także w szeroko pojętą moralność człowieka.  

Mimo postępu cywilizacyjnego i ogólnego wysokiego stopnia rozwoju 
społeczeństw świata, nie udało się wyeliminować z ludzkich zachowań profanacji 
zwłok, szczątków czy prochów zmarłych. Od pewnego czasu obserwuje się swoistą 
modę na nekrofilię, bowiem w Internecie ilość stron poświęcona tej tematyce jest 
imponująca, oczywiście w negatywnym znaczeniu tego pojęcia. Wystarczy wpisać 
hasło, by móc zapoznać się z opisami praktyk lub manipulacji na albo ze zwłokami.  

Nadal pozostaje otwartym problem bezpieczeństwa ludzkich zwłok. Praktycznie 
w tym względzie jedynym zagrożeniem jest człowiek. Chęć zysku, niekiedy choroba 
psychiczna bądź inne motywy wiodą żywych przeciwko zmarłym. Koniecznym jest 
zwiększenie uwagi na ten niecodzienny problem. Możliwości ochrony zwłok, 
szczątków czy prochów są takie same jak innych obiektów. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by w prosektoriach, domach przedpogrzebowych czy kostnicach 
wprowadzić monitoring. Większość cmentarzy komunalnych w dużych miastach jest 
chroniona przez wyspecjalizowane agencje ochrony osób i mienia. Nekropolie 
patrolowane są także przez funkcjonariuszy Policji. Oczywistym jest, że zadaniem 
priorytetowym jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie 
cmentarza oraz ochrona mienia (nagrobki, grobowce), niemniej jednak sama obecność 
policjantów ma wyjątkowe znaczenie prewencyjne – w sensie ochrony grobów i 
spoczywających w nich szczątków ludzkich. 

Wydaje się uzasadnionym wniosek, że znieważenie zwłok jest przestępstwem o 
znacznym obszarze tzw. ciemnej liczby. Przypadki profanacji, o których wiedza 
dociera do organów ścigania są stosunkowo znikome. Ściany prosektoriów, zakładów 
pogrzebowych, kaplic cmentarnych czy domów przedpogrzebowych – na pewno 
skrywają niejedną tajemnicę przechowywanych tam w niegodziwych warunkach 
zmarłych.  
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КРИМІНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ЗУБІВ ЛЮДИНИ 

 
Криміналістика – це наука, яка вивчає закономірності виявлення, оцінки, 

дослідження й використання доказів та основаних на пізнанні даних 
закономірностей прийомах, методах і засобах розслідування правопорушень. 
Кількість об’єктів, що перебувають у криміналістичному «полі зору» доволі 
велика. До їх числа відносяться й сліди зубів людини. Експертиза слідів зубів 
людини є одним з різновидів трасологічних досліджень, які проводяться з метою 
ідентифікації конкретної особи. 

Як правило сліди зубів на різноманітних об’єктах (харчового і нехарчового 
характеру) вивчають криміналісти, на тілі людини – судово-медичні експерти. 
Основною метою криміналістичного дослідження є встановлення тотожності 
зубів людини. Судові медики ж, найчастіше, вивчають безпосередньо зубний 
апарат трупа, з метою впізнання його особи, або пошкодження, залишені зубами 
на тілі людини, для встановлення вказаної тотожності. Нерідко, найбільш 
доцільно проводити комплексні дослідження. 

Встановлення особи за слідами зубів базується на тому, що зубний апарат 
людини індивідуальний та достатньо стійкий. Стійкість ідентифікаційних ознак 
зубів обумовлена відносною міцністю зубних тканин, особливо емалі, до 
механічних, хімічних і термічних дій (наприклад, зуби без яких-небудь видимих 
змін витримують температуру до 150°С і лише при температурі 250°С 
починають руйнуватися). Природні зміни зубів відносно незначні й практично 
не впливають на встановлення особи. Все це свідчить про доказову цінність 
дослідження слідів, залишених зубами людини. При дослідженні таких слідів, на 
ряду з ідентифікаційним  можуть вирішуватись і завдання діагностичного 
характеру, які дозволяють отримати відомості про особу злочинця (його вік, 
стать, професію і т.п.). 

Отже, на місці злочину, на продуктах харчування й інших предметах 
можуть бути виявлені сліди зубів у вигляді надкусу або відкусу. Зазвичай при 
надкусі/відкусі лишаються сліди зубів обох щелеп, інколи – однієї (у вигляді 
дуги). Такі сліди можуть бути утворені будь-якою групою зубів. В них 
виділяються і динамічні, і статичні елементи.  

Даний вид експертизи має цілий ряд особливостей, які пов’язані з 
анатомічною будовою зубного ряду, самих зубів, формою прикусу, дефектами 
зубів, наявністю коронок, мостів і т.п. 

В нормі, у дорослої людини, на верхній і нижній щелепах є по 16 зубів, 
розташованих відносно симетрично: по 4 різці, 2 клики, 4 малих корінних 
(премоляри) і 6 великих корінних (моляри). Зуби відрізняються один від одного 
за розмірами, формою, кількістю коренів і будовою жувальної поверхні. Дані їх 
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особливості й лежать в основі класифікації ідентифікаційних ознак. 

На сьогоднішній день існує багато таких класифікацій, та найбільш 
повною вважається класифікація ідентифікаційних ознак зубів, запропонована 
Г.Л. Грановським: 

1. Загальні анатомічні ознаки зубного ряду: розмір і форма щелеп; 
наявність або відсутність асиметрії гілок зубного ряду чи щелеп; кількість зубів 
(відсутність або зверхкомплектність);  наявність проміжків між зубами; 
наявність протезів. 

2. Загальні функціональні ознаки зубних рядів, що враховують взаємне 
розташування верхньої і нижньої щелеп, форму прикусу: перекривання однією 
щелепою іншу; виступ однієї  щелепи над іншою; патологічний прикус. 

3. Загальні анатомічні ознаки окремих зубів: розмір, форма зубної коронки, 
жувальної поверхні, ріжучого краю зуба; розташування зуба в зубному ряді; 
кількість жувальних бугорків.  

4. Окремі анатомічні ознаки зубів: розташування, форма і розміри 
заглиблень на ріжучому краї різців; поворот зуба навколо осі; особливості 
будови і дефекти зуба; наявність і величина асиметрії. 

5. Окремі функціональні ознаки зубів: взаємне розташування зубів-
антагоністів, що спостерігається при змиканні щелеп. 

Велику ідентифікаційну значимість мають аномалії зубних рядів, прикусу, 
окремих зубів.  

До слідів зубів людини відносяться і сліди протезів. Особливо важливим, 
для встановлення особи, є маркування протезів, що полегшує впізнання жертв 
транспортних пригод та інших катастроф. 

Отже, важливим завданням спеціаліста-криміналіста під час огляду місця 
події є пошук слідів зубного апарату. Перш ніж приступити до вилучення чи 
виготовлення копій виявлених слідів, необхідно їх сфотографувати за правилами 
судової фотографії. Особливо це відноситься до слідів укусу на тілі людини, 
оскільки вони можуть із часом змінитися або навіть  зникнути в результаті 
заживання пошкоджень. Також, необхідно пам’ятати, що в ході фотографування 
слідів зубів на легкоплавких об’єктах є загроза знищити їх теплом 
освітлювальних ламп. Виготовлення зліпків теж необхідно проводити з 
обережністю, по можливості використовувати стоматологічні матеріали. 
Вилучені  сліди підлягають якнайшвидшому направленню до криміналістичної 
лабораторії для проведення дослідження. 

Розглянутий вид трасологічної експертизи потребує від експерта 
уважності й ретельності у роботі, а успіх дослідження залежить від уміння 
використовувати знання не лише криміналістики, а й, у певній мірі, її 
пограничних областей: судової медицини та стоматології. 
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РОЛЬ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 
 

Дактилоскопічна експертиза – одна з найдавніших та найефективніших 
криміналістичних експертиз, яка дозволяє ідентифікувати особу. Разом з тим, 
дактилоскопія, як науковий спосіб встановлення особи злочинця по папілярним 
узорам пальців рук займає значне місце в практичній діяльності правоохоронних 
органів нашої держави.  

Як відомо, дактилоскопічна експертиза являються різновидом 
трасологічної експертизи, що полягає в дослідженні на основі спеціальних знань 
інформації дактилоскопічного походження для встановлення тотожності та 
інших обставин з метою отримання фактичних даних, які мають істотне значення 
для кримінального провадження [1, с. 6]. Вона є найпоширенішою тому, що 
збирання таких слідів, для подальшого дослідження, не вимагає використання 
спеціальних технічних засобів для вилучення його і до того ж такі сліди майже 
завжди можна знайти на місці вчинення злочину. Її головним завданням є 
ідентифікація особи за слідами її папілярних ліній (пальців, долонь, стоп ніг), 
залишених на місці події. 

На даний час, висновок експертизи, у тому числі дактилоскопічної має 
доказове значення згідно ч. 2 ст. 84, 101, 102 КПК України. Згідно ч.1 ст. 242 
КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або 
експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий 
суддя за клопотанням сторони захисту, якщо для з‘ясування обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання [2]. 

Результати дактилоскопічних досліджень в більшості випадків 
допомагають вибору основної версії серед інших, притримуючись якої вдається 
з’ясувати дійсні обставини справи, а також сприяють усуненню істотних 
суперечностей в свідченнях допитаних раніше осіб. Доказова сила 
дактилоскопічної експертизи більш значима, чим інші криміналістичні 
експертизи та заключається в проведенні безпосередньої ідентифікації особи, що 
може служити прямим доказом по справі [3, с. 294].  

Тобто, дактилоскопічна експертиза, як і раніше, залишається 
найпоширенішим видом спеціального дослідження, зважаючи на те, що відбитки 
пальців рук - це «традиційна складова» місця події за багатьма видами злочинів. 
Крім того, вони є джерелом цінної криміналістичної інформації, зокрема про 
конкретну особу, що їх залишила, про час та особливості механізму 
слідоутворення (окремі обставини злочинної події, а також анатомічні і 
функціональні ознаки певної особи). З огляду на це напрям потребує більш 
активного розвитку з метою підвищення ефективності діяльності експертів. 
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Криміналістичне дослідження слідів пальців рук людини, залишених на 
місці злочину складається з двох частин. Перший етап – виявлення, фіксація та 
вилучення слідів рук. Другий етап – безпосереднє лабораторне дослідження 
відбитків (відтисків) рук людини з метою встановлення їх придатності для 
ідентифікації, та встановлення особи за наявними порівняльними зразками. В 
той же час подані етапи тісно пов’язані між собою та навіть взаємозалежні. 

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, наприклад огляду місця події, 
можуть бути виявлені сліди пальців рук або ж ділянки долонних поверхонь рук. 
На підставі яких є можливість ідентифікувати людину по відображеннях 
папілярних ліній [4, с. 177]. Технічні помилки, що на практиці допускають слідчі, 
слідчі-криміналісти, інспектори-криміналісти, призводять до різного роду 
проблем та прогалин, що, зрештою, тягне за собою втрату важливих доказів по 
кримінальному провадженню. 

Найбільш поширені помилки пов’язані з виявленням, фіксацією та 
вилученням слідів папілярних узорів під час огляду місця події. Серед основних 
можна виділити такі групи: 

1) Описуючи об’єкти та проводячи візуальний огляд під час проведення 
оглядів місць подій, обшуків, інших слідчих дій, оперативно-розшукових 
заходів, слідчі, інспектори-криміналісти, виявляють видимі сліди папілярних 
узорів, які до фотографування обробляють дактилоскопічним порошком з метою 
підвищення їх контрасту. Інколи подібні дії проводять навіть з поверхневими 
слідами нашарування, утворених кров’ю та вилучених по тяжким та особливо 
тяжким злочинам, тобто не дотримуються елементарні правила порядку 
використання неруйнівних та руйнівних методів дослідження. Фізичні, фізико-
хімічні або хімічні методи повинні використовуватись тільки в тих випадках, 
коли виникає необхідність саме в їх використанні, коли без них не можливо 
отримати якісний результат [5, с. 145-146]. Варто пам’ятати, що будь-яка 
обробка, незалежно від її виду, від якості, значно змінює мікроструктуру сліду 
папілярних ліній – пори забиваються порошком, краї лінії набувають іншої 
конфігурації, що в подальшому може ускладнити процес дослідження деяких 
фрагментарних слідів з використанням дрібних особливостей, знищених 
дактилоскопічним порошком.  Методично правильно перед вилученням слідів 
папілярних ліній з поверхні об’єкта провести їх фотозйомку. 

2) На сьогоднішній день має місце часткове та вибіркове вилучення 
слідів папілярних узорів. При попередньому дослідженні під час слідчих 
(розшукових) дій інспектор-криміналіст в більшості випадків визначає ступінь 
якості та придатності слідів папілярних узорів, які, на його думку, заслуговують 
вилученню та дослідженню. При цьому не фотографуючи комплекс слідів, або 
взагалі розділяючи групи слідів папілярних узорів, на окремі поодинокі сліди, 
що в свою чергу призводить до втрати важливої дактилоскопічної інформації. 
Повторюючись, наголошую, що перед вилученням слідів папілярних ліній з 
поверхні об’єкта потрібно провести їх фотозйомку так, щоб зображення усієї 
групи слідів пальців рук або слідів босих ніг було на одному знімку, незалежно 
від того, чи всі вони будуть придатні для ідентифікації особи чи тільки деякі з 
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групи. 

3) В розрізі попереднього дослідження під час слідчих (розшукових) 
дій потрібно відзначити ще одну групу помилкових узагальнень до яких 
приходять техніки-криміналісти. Насамперед це стосується визначення таких 
видів слідів: давні, свіжі, позитивні, негативні та дзеркальні. Слід зазначити, що 
термін «негативний слід» має у криміналістиці й більш широке тлумачення. Цим 
терміном характеризуються сліди, контрастність яких обернена до контрасту 
відбитків папілярного узору на дактилокарті. У цьому випадку відображення 
папілярних ліній більш світле, ніж проміжки між ними. Обов’язковою умовою 
утворення негативного сліду при контакті нігтьової фаланги пальця з 
слідосприймаючою поверхнею об’єкта є наявність слідоутворюючої речовини у 
міжпапілярних борозенках та відсутність її (або незначна кількість) на поверхні 
папілярних ліній. 

Для обрання спеціальних методів виявлення слідів папілярних узорів 
необхідно мати чітке уявлення про механізм протікання процесів. Слід 
враховувати такі фактори, як термін залишення сліду, вплив на нього 
навколишнього середовища: температури, вологості повітря, а також 
властивості слідосприймаючої поверхні та потожирової речовини [6, с. 295].    

Через невеликий практичний досвід та недостатню теоретичну підготовку 
в деяких випадках сучасні інспектори-криміналісти не в змозі розрізнити давні 
сліди від свіжих, позитивні від негативних, об’ємні від поверхневих, що в свою 
чергу веде до помилкового використання методів виявлення, фіксації та 
вилучення слідів (вибір дактилоскопічних порошків, вибір дактилоскопічних 
плівок та ін.).  

4) Зазвичай рекомендується сліди рук вилучати з предметами або їх 
частинами, на яких вони виявлені, або з ймовірними слідами. Проте тут виникає 
наступна група недоліків, які неможна не зазначити. 

Предмети зі слідами рук, що вилучені з місця події упаковуються таким 
чином, щоб ні предмети, ні сліди на них не були пошкодженні при 
транспортуванні та зберіганні. Необхідно пам'ятати, що предмети закріплюють 
в упаковці нерухомо, так щоб сліди рук не торкалися матеріалу упаковки 
(неприпустимо загортати предмет зі слідами рук в папір, поміщати їх у 
поліетиленовий пакет і т.п.). Пакувальний матеріал повинен не пропускати 
вологи, пил і бути достатньо міцним, щоб при транспортуванні сліди не були 
пошкодженні чи деформовані. Всі об'єкти повинні упаковуватися індивідуально, 
а крихкі предмети необхідно упаковувати, використовуючи гуму, вату чи папір 
для амортизації [5, с. 70-71]. 

Після реформування Експертної служби МВС України та на сьогоднішній 
день помітно впала якість пакування об’єктів, які приходять на дактилоскопічне 
дослідження. Непоодинокі приклади пошкодження, руйнування крихких 
об’єктів під час транспортування, пакування об’єктів з ймовірними слідами в 
полімерні пакети та інші помилки. 

Отже, вищевикладені аспекти залишаються актуальними проблемами 
сьогодення, з якими майже кожного дня зустрічається судовий експерт при 
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проведення дактилоскопічного дослідження. Для ефективного вирішення 
поданих проблем, доцільно було б:  

По-перше, міністерствам, відомствам і спеціалізованим установам судових 
експертиз вжити заходів щодо більш повного використання механізмів 
співпраці, взаємодії та навіть взаємодопомоги з метою ефективного 
використання дактилоскопічної інформації в процесі розкриття, розслідування й 
запобігання злочинів. До цього числа можна включити проведення спільних 
конференцій, круглих столів, лекцій для спільного обговорення проблемних 
питань; проведення практичних занять для інспекторів-криміналістів з питань 
виявлення, вилучення та пакування речових доказів та інші види взаємодії. 

По-друге, активізувати роботу з удосконалення нормативно-правового 
регулювання питань, які пов’язані з проведенням слідчих дій та оперативно-
розшукових заходів (у тому числі у польових умовах) у розрізі виявлення, 
фіксації, вилучення та пакування речових доказів (розробка інструкцій, 
інформаційних листів). 
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СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 
Судова молекулярно-генетична експертиза - це дослідження на основі  

спеціальних знань у галузі молекулярної генетики слідів (зразків) біологічного 
походження (кров, слина, сперма та інші) з метою надання висновку з питань 
встановлення походження біологічного сліду від конкретної особи; 
спорідненості й ідентифікації невпізнаних трупів; статевої приналежності 
біологічного матеріалу, які є або будуть предметом судового розгляду, шляхом 
ДНК-аналізу [1]. 

Судова молекулярна - генетична експертиза проводиться фахівцями 
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 
України, в Науково-дослідних  експертно-криміналістичних центрах МВС 
України в Харківській, Київській, Вінницькій, Львівській областях, а також в 
Головному Бюро судмедекспертизи МОЗ України, Одеському та Київському  
міському Бюро СМЕ. 

Завданням молекулярно-генетичної експертизи є установлення 
генетичних ознак людини в об’єктах, біологічного походження. Методи ДНК-
аналізу при дослідженні об’єктів біологічного походження застосовують для 
встановлення статевої належності та ідентифікації особи. Завдяки цьому 
вирішується низка питань, що мають значення для розкриття злочинів. Так, 
установлення спорідненості (родинних зв’язків) дає можливість ідентифікувати 
безвісти зниклу людину чи останки невстановленого трупа. Установлення 
батьківства та материнства має значення у спірних питаннях й випадках 
викрадення і підміни дітей, дітовбивства, вчинення зґвалтування з наслідком у 
вигляді вагітності. Установлення генетичних ознак без ідентифікації особи дає 
можливість зберегти ДНК-профіль, а за потреби й виділену ДНК, для наступної 
ідентифікації або дослідження. Поміщення ДНК-профілів як ідентифікованих, 
так і неідентифікованих осіб до центрального обліку генетичних ознак людини 
дає можливість виявити зв’язки між різними злочинами. Сліди біологічного 
походження, вилучені на місці події, використовують з метою встановлення 
ймовірності випадкового збігу генетичних ознак особи з генетичними ознаками 
слідів біологічного походження або виключити можливість походження цих 
слідів від конкретної особи. 

Об’єктами молекулярної генетичної експертизи являються: біологічні 
зразки, які були відібрані у живих осіб і трупів; сліди біологічного походження, 
що вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій. 
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Молекулярно-генетичному дослідженню підлягають біологічні сліди 
людини та біологічний матеріал живих осіб чи трупів, які містять клітини з 
ядрами. До об’єктів біологічних походження, які досліджують у лабораторії 
біологічних досліджень та обліку ДНДЕКЦ при проведенні молекулярно-
генетичної експертизи належать кров, сперма, букальний епітелій, слина, 
піднігтьовий вміст, кістки і зуби, волосся з цибулиною. 

Питання, що вирішуються молекулярною генетичною експертизою є: 
встановлення ДНК-профілю біологічного матеріалу людини, наприклад: крові, 
сперми, клітин, волосся, тканин та органів; встановлення слідів біологічного 
походження конкретної особи у змішаних слідах (наприклад, при зґвалтуванні); 
встановлення ідентичності останків у випадках розчленування трупа та 
ідентифікації жертв катастроф, коли живі близькі родичі (батько, мати або діти); 
встановлення факту біологічного батьківства чи материнства під час викрадення, 
заміни дітей, спірного батьківства [2]. 

Також одним з важливих завдань молекулярно-генетичної експертизи є 
ідентифікація невпізнаних трупів. Така необхідність може виникати, на нашу 
думку, в наступних випадках: 

1. ідентифікація невпізнаних трупів в зоні проведення Операції 
об’єднаних сил на Сході України. В умовах проведення бойових дій на сході 
України (в зоні проведення операції Об’єднаних сил) багато осіб зникають 
безвісті, потрапляють в полон. Розшук осіб, зниклих безвісті, викрадених, 
захоплених в полон є доволі проблематичним. Ситуації ускладнюються 
відсутністю особи (трупа), а у випадку наявності трупа, необхідністю 
встановлення його особи чи останків трупу. Біологічні зразки невстановлених тіл 
відбираються в установах судово-медичної експертизи і направляються 
слідчими до державних спеціалізованих установ, до компетенції яких належить 
проведення молекулярно-генетичних експертиз з метою встановлення їх ДНК 
профілів. Реєстраційні картки з ДНК-профілями (генетичними ознаками) 
невстановлених тіл загиблих направляються в ДНДЕКЦ МВС для поміщення до 
центрального обліку генетичних ознак людини (ЦОГОЛ) та подальшої 
перевірки. В такому випадку рекомендується відбір зразків у близьких родичів 
безвісті зниклих осіб (батько, мати, брат, сестра, діти безвісті зниклої особи) [3, 
с. 8]. Наприклад, за час проведення АТО понад тисячу тіл доставили до 
Дніпропетровщини. 681 загиблого упізнали під час візуального огляду. 
Особистість ще 290 бійців вдалося встановити завдяки експертизі ДНК. 109 
загиблих учасників АТО, імена яких встановлено, вже поховали у різних містах 
і селах по всій Україні. Їхні тіла були перевезені до Івано-Франківської, 
Миколаївської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Волинської, 
Кіровоградської, Запорізької, Сумської, Київської, Черкаської, Житомирської, 
Полтавської та Вінницької областей. Невпізнаними наразі залишаються 130 осіб 
[4]. 

2. ідентифікація невпізнаних трупів при надзвичайних подіях (аварії, 
пожежі, катастрофи і т. п.). Прикладом цього є падіння біля Чугуєва на 
Харківщині літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ. На борту перебували курсанти 
Харківського університету ПС ЗСУ ім. Кожедуба та члени екіпажу (27 осіб). На 
місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, один 
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перебуває на лікуванні. Судові  молекулярно-генетичні експертизи були 
призначені по всім загиблим (25 експертиз). Для цього були відібрані зразки у 
родичів загиблих. Слід зауважити, що це викликало певні труднощі, оскільки 
враховуючи емоційний стан родичів загиблих, не всі відразу змогли здати зразки 
для порівняння [5]. 

3. ідентифікація невпізнаних трупів при розслідуванні злочинів. При 
виявленні невпізнанного трупа або частин трупа, за допомогою ДНК-аналізу  
можна встановити чи є частини трупа рештками однієї людини, якщо є зразки 
для порівняння, то є ймовірність ідентифікації особи.   

На сьогоднішній день молекулярно-генетична експертиза є найбільш 
інформативним дослідженням та дозволяє аналізувати особливі ділянки ДНК, 
які специфічні для кожного індивіда і отримувати унікальний генетичний 
«паспорт» людини. Завдяки молекулярній генетичній експертизі відбувається 
індивідуалізація ознак, які визначаються на рівні ДНК, та зберігаються 
незмінними на протязі усього життя людини [6, с. 54]. 

Підсумовуючи викладене, основними завданнями, що вирішуються 
судовою молекулярно-генетичною експертизою є: встановлення наявності крові 
(слини, спермі, інших клітин) людини на представленому на дослідження 
об’єкті; визначення чи достатньо їх для здійснення ідентифікації особи, від якої 
походять певні біологічні об’єкти, а також їх статевої приналежності 
(походження від чоловіка або жінки); встановлення індивідуального профілю 
ДНК з виявлених слідів. 
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ОБ’ЄКТИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОПЕРАЦІЙ З НЕМОНЕТАРНИМИ 

ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ  
 

Активи підприємства характеризують його діяльність та визначаються 
специфікою функціонування. За монетарною ознакою господарські засоби 
(активи) підприємства поділяють на: монетарні; немонетарні.  

Немонетарні активи – це всі активи, крім грошових коштів, їхніх 
еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій сумі грошей. До 
монетарних активів підприємства належать грошові кошти, їхні еквіваленти та 
дебіторська заборгованість у фіксованій сумі [2, с. 39].  

Оборотні активи займають суттєву частину у структурі активів будь-якого 
суб’єкта господарювання, саме тому їм необхідно приділяти значну увагу при 
проведені судової експертизи та експертних досліджень. Проведена належним 
чином судова експертиза стану активів, порядку їх збереження, схоронності та 
правильності відображення в обліку дозволяє з’ясувати ефективність їх 
використання та виявити резерви оптимізації складу та структури. Доцільним 
також буде проведення дослідження повноти, достовірності та точності 
відображення операцій із немонетарними оборотними активами в обліку 
підприємства. 

Основними напрямками судової експертизи операцій з немонетарними 
оборотними активами є: перевірка структурного складу немонетарних 
оборотних активів; дослідження порядку дотримання вимог, які забезпечують 
збереження та схоронність немонетарних оборотних активів підприємства у 
належному стані; перевірка дотримання порядку інвентаризації немонетарних 
оборотних активів; перевірка дотримання порядку оформлення регістрів 
первинного, аналітичного та синтетичного обліку; перевірка порядку 
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оприбуткування немонетарних оборотних активів; перевірка правильності 
формування первісної вартості немонетарних оборотних активів; перевірка 
правильності формування величини транспортно-заготівельних витрат, 
пов’язаних із немонетарними оборотними активами; перевірка правильності 
відображення в обліку внутрішнього переміщення немонетарних оборотних 
активів; перевірка правильності оформлення та відображення в обліку операцій 
з вибуття немонетарних оборотних активів; перевірка правильності складеної 
кореспонденції рахунків; перевірка правильності відображення у фінансовій 
звітності інформації про залишки та операції із немонетарними оборотними 
активами; перевірка операцій пов’язаних з поточними біологічними активами; 
перевірка правильності визнання та відображення в обліку витрат майбутніх 
періодів, які сформовано у негрошовій формі; перевірка порядку відображення в 
обліку інших оборотних активів у немонетарній формі тощо [1, с. 136]. 

Об’єкти судово-економічної експертизи операцій із немонетарними 
оборотними активами можна згрупувати у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Об’єкти судово-економічної експертизи  

операцій із немонетарними оборотними активами * 
Найменування Шифр рахунку 

Запаси 

Виробничі запаси 

201 «Сировина і матеріали», 
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», 
203 «Паливо», 
204 «Тара і тарні матеріали», 
205 «Будівельні матеріали», 
206 «Матеріали, передані в переробку», 
207 «Запасні частини», 
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 
209 «Інші матеріали» 

Тварини на вирощуванні  
та відгодівлі 

211 «Молодняк тварин на вирощуванні», 
212 «Тварини на відгодівлі», 
213 «Птиця», 
214 «Звірі», 
215 «Кролі», 
216 «Сім`ї бджіл», 
217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада», 
218 «Худоба, що прийнята від населення для реалізації»  

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

Виробництво 23 «Виробництво» 
Брак у виробництві 24 «Брак у виробництві» 
Напівфабрикати 25 «Напівфабрикати» 
Готова продукція 26 «Готова продукція»  
Продукція 
сільськогосподарського 
виробництва 
 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»  



285 
 

Найменування Шифр рахунку 

Товари 

281 «Товари на складі», 
282 «Товари в торгівлі», 
283 «Товари на комісії», 
284 «Тара під товарами», 
285 «Торгова націнка» 

Поточні біологічні активи 
Витрати майбутніх періодів (за умови їх відображення у негрошовій формі) 

Інші оборотні активи (за умови їх відображення у негрошовій формі) 
* Джерело: розроблено авторами на основі [9; 1, с. 137] 

Судові експерти, в якості джерел отримання доказів, при проведенні 
судово-економічної експертизи операцій із немонетарними оборотними 
активами повинні використовувати: первинні документи (накладні, видаткові 
накладні, рахунки-фактури, прибуткові ордери, картка складського обліку, 
накладні на внутрішнє переміщення, лімітно-забірні картки, акти списання, акти 
переоцінок, бухгалтерські довідки); облікові аналітичні та синтетичні регістри 
(матеріальні звіти, накопичувальні відомості, групувальні відомості, Розрахунок 
транспортно-заготівельних витрат, журнали-ордери до відповідних рахунків, 
Головна книга); акти інвентаризації та звірювальні відомості; звітність та 
внутрішні розпорядчі документи щодо регулювання операцій із немонетарними 
оборотними активами; облікові записи, довідки; плани, кошториси, калькуляції, 
нормативи, рецептури; матеріали попередніх перевірок; матеріали внутрішнього 
контролю підприємства; нормативну та інструктивну документацію; результати 
опитувань, спостережень, підтверджень, аналітичних процедур, як власне своїх, 
так і працівників підприємства тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Подальший розвиток Української держави, демократизація її суспільного 
життя, проведення ефективних реформ у сферах економіки, державного 
управління, правоохоронної діяльності, у судовій сфері тощо. Побудова 
демократичної, соціальної та правової держави органічно пов’язане з  
інформаційним забезпечення експертної діяльності, особливо в нинішніх умовах 
загострення інформаційного протиборства. Зазначене неможливе без належного, 
ефективного функціонування управлінських правових відносин як в 
інформаційній сфері, так і в системі суб’єктів управління цією сферою. 

На сьогоднішній день, питанням, що стосуються   визначення 
інформаційного забезпечення експертної діяльності приділяється замало уваги. 
Інформація (у перекладі з латинської informatio – роз’яснення, виклад) - це 
первісні відомості, що передаються людьми усним, письмовим або іншим 
способом [1, с.26]. 

Поняття інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності у 
науці можна розуміти як комплекс «організаційних, управлінських, правових 
заходів щодо відбору, зосередження і систематизації необхідних відомостей з 
різних галузей знань і джерел експертної практики, і формування на цій основі 
інформаційних ресурсів, які є змістом інформаційних систем, результатом 
функціонування яких є видача суб’єктом судово-експертної діяльності 
відомостей необхідних для виконання експертних завдань» [2, с.348].  

Для того щоб інформаційне забезпечення експертної діяльності 
удосконалювалося, органи державної влади мають будувати свою політику на 
таких принципах: 

– законність; 
– збалансований розподіл інтересів держави, інтересів суспільства та 

особистості; 
– розроблення інформаційно-довідкового забезпечення судових 

експертиз здійснюється комплексно із залученням спеціалістів того виду 
діяльності для якого створюється система, а також інших спеціалістів 
(програмістів, математиків, спеціалістів по технічним засобам);  

– створена інформаційна система повинна забезпечити можливість 
нею користуватися працівникам експертних установ, які незнайомі з 
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принципами і умовами функціонування системи;  

– виключення доступу до системи інформаційного забезпечення 
особам, які не є користувачами системи; 

Змістом судово-експертної діяльності є виконання завдань, які покладені 
на осіб, які володіють спеціальними знаннями та уповноважені сторонами 
провадження на виконання дій, змістом яких є дослідження певних об’єктів, 
процесів або явищ, з метою надання науково обґрунтованих висновків для їх 
використання під час розслідування та судового розгляду провадження [3, с.91]. 

Провадження судово-експертної діяльності пов’язане з необхідністю 
забезпечення доступу до значного обсягу інформації та роботи з нею. Ця робота 
передбачає можливості нагромадження, зберігання, систематизації, копіювання, 
перетворення, пошуку, отримання, відтворення інформації, використання її для 
порівняння, створення спеціалізованих банків даних тощо.  

Також, слід враховувати основні складові інформаційного забезпечення 
експертної діяльності, що виявляються у взаємопов’язаній діяльності зі: здобуття 
інформації під час аналізу обстановки місця події, об’єктах і слідах, вилучених 
під час проведення інших слідчих дій; накопичення   систематизації здобутої 
інформації та розміщення її у криміналістичних обліках; використання 
інформації для проведення експертних досліджень [4,с.68]. 

Пізнавальний характер діяльності експерта перебуває у прямій залежності 
від його індивідуальних особливостей сприйняття проявів властивостей об’єкту, 
який він спостерігає, зокрема, від рівня розвитку розумової діяльності, від стану 
пам’яті, уміння систематично аналізувати, а потім інтегрувати ознаки з 
урахуванням їх інформативності, взаємозалежності, з урахуванням особистого 
та колективного експертного досвіду, який утримується в пам’яті експерта. Це 
вміння синтезувати і оцінювати виявлену сукупність ознак як найбільш 
відповідальний етап, який передує прийняттю рішення. 

 Найбільш вагомим напрямом в інформаційному забезпеченні судово-
експертної діяльності на нашу думку є:  

– автоматизоване збирання і оброблення експериментальних даних, 
які отримані в процесі дослідження об’єктів судової експертизи;  

–  оснащення інформаційних підрозділів сучасною потужною 
комп’ютерною технікою; 

– створення банків даних і автоматизованих інформаційно-пошукових 
систем по роботі з ними;  

– упровадження єдиної політики інформаційного забезпечення;  
– створення багатоцільових інформаційних систем діяльності органів 

виконавчої влади; 
–  створення умов для ефективного функціонування інформаційних 

обліків, забезпечення їх повноти, актуальності та безпеки; 
– розроблення програмних комплексів чи окремих програм виконання 

допоміжних розрахунків по відомим формулам і алгоритмам, у тому числі.  
З викладеного можна зробити висновок, що інформаційне забезпечення 

судово-експертної діяльності потрібно розглядати у двох аспектах: як діяльність 
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з отримання інформації, вагомої для використання в ході проведення судових 
експертиз, та як сукупність матеріальних об’єктів, які містять інформацію, що 
може бути використана в ході дослідження різноманітних об’єктів. 
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Основне завдання науки криміналістики полягає у розробленні та 

застосуванні засобів, прийомів і методів розслідування кримінальних 
правопорушень, виявлення та усунення обставин, що сприяють їх вчиненню. 
Вирішенню зазначених завдань сприяє техніко-криміналістичне забезпечення 
попередження та розслідування кримінальних правопорушень у тому числі 
пов’язаних із використанням вибухових матеріалів. 

Враховуючи події останніх років кількість кримінальних проваджень 
пов’язаних з використанням вибухових матеріалів в Україні помітно 
збільшилось. Про це свідчать повідомлення засобів масової інформації та 
статистичні дані правоохоронних органів. Зокрема за даними Національної 
поліції України тільки у 2018 році працівники  Управління вибухотехнічної 
служби Національної поліції України вилучили з незаконного обігу 68,5 
кілограм вибухових речовин, знешкодили 5019 вибухонебезпечних предметів, 
2871 разів виїжджали за повідомленнями про загрозу вибуху, близько 496 разів 
проводили огляди за інформацією про виявлення підозрілих предметів [1]. У 
складній системі заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням 
пов’язаним з використанням вибухових пристроїв і вибухових речовин важливе 
місце посідає техніко-криміналістичне забезпечення їх розслідування. 

Техніко-криміналістичні засоби – це пристрої, пристосування або 
матеріали, що використовуються для збирання й дослідження доказів, або 
створення умов, що перешкоджають вчиненню злочинів [2, с. 227]. 

Різні точки зору в криміналістиці існують не тільки щодо поняття техніко-
криміналістичних засобів, але і їх класифікації. 

Так, П. Т. Скорченко пропонує класифікувати техніко-криміналістичні 
засоби на наступні групи: ті, що підвищують результативність слідчих дій; ті, що 
підвищують результативність праці слідчого; ті, що застосовуються для 
одержання пошукової інформації; ті, що застосовуються в лабораторних 
дослідженнях; ті, що застосовуються в профілактиці злочинів; ті, що 
застосовуються під час проведення оперативно-розшукових заходів [3, с. 7-10]. 

Наприклад, стосовно огляду місця події слід виділити наступні групи 
техніко-криміналістичних засобів, які повинні бути використані в процесі огляду 
місця події: засоби виявлення невидимих і слабковидимих слідів та інших 
об’єктів, пошукові засоби, засоби закріплення (копіювання) і вилучення слідів, 
засоби фіксації, засоби для одержання відбитків пальців у живих осіб і трупів, 
засоби-маркери, універсальні засоби. 
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Експертно-криміналістичні засоби застосовуються у двох видах 
діяльності: судовоекспертній та техніко-криміналістичній. Перша реалізується в 
ході проведення судових експертиз, друга – шляхом техніко-криміналістичного 
забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих 
(розшукових) дій [4, с.184-190]. 

При використанні спеціального обладнання основна увага повинна 
приділятися можливостям наданих зразків, їх надійності та функціональному 
призначенню. Кожний зразок обладнання не може задовольнити усі 
функціональні можливості проведення повного обсягу вибухотехнічних робіт і 
повинен розглядатися у сукупності з іншими. Особлива увага під час вивчення 
зразків спеціального обладнання приділяється можливостям підвищення заходів 
безпеки та окремих дій з виявлення, розрядження, локалізації чи знищення 
вибухових пристроїв і вибухових речовин. У той же час багатофункціональність 
спеціального обладнання не повинна занижувати показники ефективності 
обладнання, яке містить однокомпонентне функціональне призначення. 

За ознаками функціонального призначення спеціальне обладнання 
поділяється на: індивідуальні засоби захисту; колективні засоби захисту та 
транспортування вибухових пристроїв; засоби для виявлення та ідентифікації 
вибухових пристроїв і речовин; засоби для контактної та дистанційної роботи з 
вибуховими пристроями; спеціальні пересувні вибухотехнічні лабораторії. 

Науково-технічні засоби, що застосовуються під час попередження і 
розслідування кримінальних вибухів, доцільно класифікувати за походженням, 
загальним призначенням і конструктивними особливостями, а також за 
функціональним призначенням. 

До загальних науково-технічних засобів, що застосовуються у 
криміналістичних дослідженнях вибухонебезпечних об’єктів, ми відносимо 
криміналістичні засоби загально-технічного призначення, а також прилади, 
апаратуру, обладнання, допоміжні технічні засоби і матеріали, які без будь-яких 
змін застосовуються для виконання завдань вибухотехнічних досліджень. До них 
належать: освітлювальні засоби; фото- та відеотехніка для наочно-образної 
фіксації; засоби фіксації вербальної та графічної інформації (аудіотехніка, 
комп’ютерна техніка тощо). 

До пристосованих науково-технічних засобів, тобто доопрацьованих (з 
деякими змінами) для криміналістичної вибухотехніки, належать хімічні 
реактиви та обладнання (наприклад, для тонкошарової та газорідинної 
хроматографії), засоби рентгенографії і рентгеноскопії, прилади та обладнання 
для вивчення елементного складу речовини (наприклад, метод емісійного 
спектрального, лазерного мікро-спектрального, нейтронно-активаційного, 
рентгеноструктурного аналізу), засоби та обладнання для дослідження 
металографії металевих осколків корпусів вибухових пристроїв, комп’ютерна 
техніка зі спеціальним програмним забезпеченням, ендоскопічне 
обладнання (фіброскопи, бароскопи) тощо. 

Одним із прикладів сучасних розробок є рентгенівський генератор 
постійного потенціалу ICM CP 120-160 KB. Велика проникаюча здатність і 
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неймовірно малі розміри дозволяють використовувати даний пристрій в різних 
нестандартних ситуаціях. Основною конструктивною особливістю даного 
пристрою є високовольтний трансформатор з частотою 100 кГц резонансного 
типу. Дана особливість забезпечує безперервний вихід постійного струму, що є 
більш продуктивно у порівнянні з сучасними імпульсними рентгенівськими 
генераторами холодного аноду 150 кВ і 200 кВ. Залежно від того, який обраний 
детектор, за допомогою апаратів типу СР 120-160 КВ можна отримати 
зображення крізь сталеву пластину завтовшки 10 або 21 мм при дуже малому 
часі експозиції. Апарати СР120 і СР160 можуть працювати без охолодження 
протягом декількох хвилин, що є беззаперечною перевагою у порівнянні з 
імпульсними рентгенівськими генераторами холодного анода.  

Науково-технічні засоби і методи для виявлення вибухонебезпечних 
об’єктів, їх розробка (або пристосування вже існуючих) значною мірою залежить 
від властивостей та особливостей вибухонебезпечних об’єктів, що є предметами 
пошуку спеціалістів-вибухотехніків [5, с. 91]. Залежно від загального 
призначення і конструктивних особливостей науково-технічні засоби, які 
насамперед використовуються для виявлення вибухових речовин, вибухових 
пристроїв та їх слідів, доцільно поділяти на: засоби пошукової техніки 
(металодетектори або металошукачі); магнітомеханічні засоби; прилади 
візуально-оглядового спостереження (оглядовий прилад Regula модель 3001 
«Лоза»); детектори парів та часток вибухових речовин (детектор виявлення парів 
і часток вибухових речовин EVD-3000 (Канада), тест для виявлення вибухових 
матеріалів PIR-2 (Польща)); електротехнічні прилади тощо. 

Зважаючи на те, що вибухові речовини змінюють свої властивості під дією 
кисню, що позначається на їх збереженні (консервації), а у подальшому – і на 
результаті їх дослідження та транспортуванні, важливе значення має 
застосування фото - та відеозаписувальної апаратури, за допомогою якої 
фіксуються образ об’єкта, його ознаки і властивості, недоступні для 
безпосереднього сприйняття. Ця форма фіксації доказової інформації дозволяє 
наочно відтворити місце події для подальшого його аналізу суб’єктами судового 
розгляду і забезпечує високу точність та об’єктивність відтворення місця 
кримінального правопорушення. 

Останнім часом, все частіше при розслідування злочинів пов’язаних з 
вибухами, пожежами та дорожньо-транспортними пригодами, спеціалістами 
використовуються «безпілотні літальні апарати», технічні засоби повітряного 
обстеження та фіксації території на якій сталася пригода. 

Застосування «Квадрокоптерів» під час огляду місця події, дозволяє з 
висоти оцінити масштаби руйнувань викликаних надзвичайною подією. Також 
за допомогою даних пристрої можливо оглянути територію на наявність 
підозрілих (вторинних вибухових пристроїв «мін-пасток», «розтяжок») 
предметів, що спрощує огляд місця події та підвищує безпеку спеціалістів, які 
залучаються до її огляду. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що ефективність 
застосування зазначених засобів залежить від багатьох чинників, у тому числі 
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наявності їх у достатній кількості, уміння використання, своєчасності технічного 
обслуговування, ремонту і т. ін. 

Отже, питання щодо розробки і удосконалення сучасних зразків технічних 
засобів для використання при розслідуванні кримінальних правопорушень 
пов’язаних з використанням вибухових матеріалів необхідно відпрацьовувати 
постійно із залученням наукових кіл, спеціалістів практиків, розробників. До 
того ж, такі злочини як «теракти» з використанням вибухових пристроїв і 
вибухових речовин скоюються в різних країнах світу і при цьому гинуть люди то 
боротьба з кримінальними вибухами та умовами, що сприяють їх вчиненню не 
може замикатись в межах однієї держави, на наше глибоке переконання 
необхідний постійний обмін досвідом відповідних фахівців різних держав і 
взаємодопомога щодо технічного оснащення спеціалістів вибухотехніків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ 

ЕКСПЕРТИЗ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ 
 

У сучасних умовах значна кількість суб'єктів господарювання та 
звичайних громадян стають учасниками судового розгляду з 
найрізноманітніших приводів – від простих адміністративних спорів до 
кримінальних справ про нанесення суттєвого матеріального збитку. Як правило, 
в подібних ситуаціях кращим варіантом захисту в судовому процесі є проведення 
економічної експертизи кваліфікованим спеціалістом [5, с. 208]. 

Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 
надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. 

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані 
установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми 
власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та 
інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, 
визначених Законом України  «Про судову експертизу». 

До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні 
установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні 
установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи 
Міністерства охорони здоров’я України; експертні служби Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки 
України та Державної прикордонної служби України. Виключно державними 
спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, 
пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-
психіатричних експертиз [2]. 

Призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим 
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експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових 
експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які 
не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права та 
відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів 
здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, 
Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, 
Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом 
адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами 
України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», іншими 
нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та 
Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень. 

Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи 
рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи 
експертною установою – якщо експертиза проводиться на замовлення інших 
осіб. 

Економічна експертиза передбачає дослідження за трьома напрямками:  
бухгалтерського та податкового обліку;  
фінансово-господарської діяльності;  
фінансово-кредитних операцій [1]. 
Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського обліку, 

оподаткування і звітності є визначення: документальної обґрунтованості розміру 
нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на 
підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах періоду їх 
утворення; документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, 
зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів, основних засобів, надання послуг; документальної обґрунтованості 
відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними 
цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами; 
документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування 
та виплати заробітної плати, інших виплат; документальної обґрунтованості, 
задекларованої платником податку бази оподаткування податком на прибуток 
підприємств, та суми податку, що підлягає сплаті за певний звітний період, 
визначеної органом податкового контролю; документальної обґрунтованості 
формування платником податкових зобов’язань та податкового кредиту з 
податку на додану вартість, визначення суми податку на додану вартість, що 
підлягає сплаті, та суми податку на додану вартість, заявленої до бюджетного 
відшкодування; документальної обґрунтованості окремих елементів податків та 
зборів, визначених платником у відповідних деклараціях (розрахунках, звітах).  

Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність 
підприємств й організацій є: 1) проведення аналізу: показників фінансово-
економічного стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості 
тощо) підприємства/організації; структури майна та джерел його придбання; 2) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-14
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визначення: документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і 
кредиторами; документальної обґрунтованості аналізу складу витрат; 
документальної обґрунтованості розрахунків плати за оренду майна; 
документальної обґрунтованості розрахунків частки майна у разі виходу 
учасника зі складу засновників підприємства; документальної обґрунтованості 
розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації 
заподіяної шкоди у разі втрати працездатності та в інших випадках); 
документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів; 
документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди; документальної 
обґрунтованості розрахунків економічного показника майнової шкоди (збитки, 
втрачена вигода), проведених суб’єктами фінансово-господарського контролю, 
органами досудового розслідування або заявлених у позовних вимогах; 
документальної обґрунтованості здійснених фінансово-господарських операцій 
із придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти. 

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних 
операцій є визначення: документальної обґрунтованості оформлення 
банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; 
документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій 
з видачі, використання та погашення кредитів; документальної обґрунтованості 
оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської 
діяльності; відповідності відображення фінансово-господарських операцій 
банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності; 
документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських 
операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідності даним 
обліку та звітності, чинному законодавству; документальної обґрунтованості 
проведення операцій за депозитними вкладами у банківських та інших 
фінансових установах [1]. 

У 2020 році за напрямом економічних досліджень надійшло 2868 постанов 
(ухвал) про призначення судової експертизи (на 25,9% більше ніж минулого року 
– 2278), за якими виконано 2066 судових експертиз (на 37,2% більше ніж 
минулого року – 1506), у тому числі 146 з минулих років, та 31 експертне 
дослідження (загальна кількість досліджених об’єктів – 13118), складено 686 
повідомлень про неможливість проведення судової експертизи (з урахуванням 
залишку за 2019 рік). Перебувають на виконанні 256 судових експертиз (на 1,2% 
більше ніж минулого року – 253), з них від 45 діб до 3 місяців – 77, понад 3 місяці 
– 26 (у ДНДЕКЦМВС – 10, Київському – 4, Миколаївському та Харківському – 
по 3, Донецькому, Львівському та Сумському НДЕКЦМВС – по 2). 

Огляд основних результатів діяльності підрозділів Експертної служби 
МВС України дозволяє встановити, що за період 2018-2020 років з економічного 
напряму досліджень було призначено у: 2018 р. – 1650; 2019 р. – 2278; 2020 р. – 
2868 судових експертиз, що у відносному значенні показує їх приріст на 38% і 
26% у порівнянні з попереднім роком [3]. 

Фактична продуктивність за економічним напрямом за 12 місяців 
2020 року (за нормативної продуктивності 1 працівника в місяць 2 економічні 
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експертизи) становить від 0,7 в Івано-Франківській і 0,8 у Хмельницькій 
областях до 3,9 у Харківській області. У Кіровоградській області даний показник 
повністю відповідає нормативній продуктивності 1 працівника в місяць – 
2,0 економічні експертизи (аналогічний норматив дотримано ще в Донецькій і 
Запорізькій областях), що трохи менше ніж середня продуктивність 1 працівника 
по Україні за 12 місяців 2020 року – 2,2 економічних експертиз. У 
Кіровоградській області має місце збільшення середньої продуктивності 
1 працівника за 12 місяців 2020 року у порівнянні з 2019 роком з 0,5 до 
2,0 економічних експертиз, тобто у 4 рази. Тому, можна стверджувати, що якщо 
у 2019 році на проведення однієї економічної експертизи 1 працівником 
Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України (м. Кропивницький) витрачалось два місяці, то у 2020 році – лише 
два тижні. 

Порівняння показників роботи за 12 місяців 2019-2020 років за напрямом 
експертизи військового майна надійшла 101 постанова (ухвала) про призначення 
судових експертиз (на 71,2% більше ніж минулого року –59), за якими виконано 
100 судових експертиз (на 138,1% більше ніж минулого року – 42), у тому числі 
10 з минулих років, та 28 експертних досліджень (загальна кількість досліджених 
об’єктів – 2486), складено 8 повідомлень про неможливість проведення судової 
експертизи (з урахуванням залишку за 2019 рік). Перебуває на виконанні (понад 
3 місяці) 2 судові експертизи (у ДНДЕКЦМВС). Відповідно до Нормативів 
навантаження та продуктивність на судових експертів за напрямом становить 5 
експертних проваджень на місяць. Середнє навантаження по Україні становить 
1,7 експертизи, середня продуктивність – 1,6 експертизи. За цим напрямом 
досліджень в Експертній службі МВС наявні 6 судових експертів (у 
ДНДЕКЦМВС – 3 експерти, Запорізькому, Львівському та Полтавському 
НДЕКЦМВС – по 1), які також виконують судові товарознавчі експертизи. 

Вирішення питань, що належать до компетенції органів державного 
фінансового та податкового контролю (здійснення експертами-економістами 
перевірки певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської 
діяльності установ, організацій, підприємств з метою виявлення наявних фактів 
порушення законодавства, фактів порушення податкового законодавства, 
встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних 
осіб), не належить до завдань економічної експертизи. 

Вирішення питань щодо дотримання відповідальними особами 
організаційно-правових вимог до проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за 
державні кошти не належить до завдань судово-економічної експертизи. 
Вирішення питань щодо визнання поточної дебіторської заборгованості 
безнадійною не належить до завдань економічної експертизи. 

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) 
експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які 
містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами 
можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти 
матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, 
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матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних 
робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, 
платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, 
накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-
ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими 
рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, 
баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового 
обліку і звітності. 

Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в 
електронному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та 
податкового обліку в роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в 
установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта 
на електронних носіях інформації, у формі, придатній для сприймання змісту 
людиною, та систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними 
періодами). 

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків 
документальної ревізії, у документі про призначення експертизи (залучення 
експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів 
(суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані 
контролюючим органом, фінансовими інспекторами тощо). 

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на 
дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію 
експерта-економіста. Для проведення дослідження необхідно надати оригінали 
документів або належним чином завірені їх якісні копії. Документи мають бути 
систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), 
підшитими, прошнурованими та пронумерованими. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні 
висновки: експертиза з економічних питань призначається на загальних 
підставах з дотриманням вимог Закону України «Про судову експертизу» і 
процесуального законодавства; проведення економічної експертизи знаходиться 
у частині підпорядкування Міністерства юстиції України та експертних служб 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби 
безпеки України та Державної прикордонної служби України; у межах судової 
економічної експертизи виділяються: експертиза документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності; експертиза документів про економічну діяльність 
підприємств і організацій; експертиза документів фінансово-кредитних 
операцій; у цілому, порядок призначення та проведення судової експертизи, а 
також права, обов’язки та відповідальність судових експертів у процесуальному 
законодавстві подібні [4, с. 347-348; 6, с. 204]. 

Корисність отриманих результатів полягає у ґрунтовному дослідженні 
процесуального порядку призначення і проведення економічних експертиз, а 
результати дослідження поєднують юридичні та економічні здобутки сучасної 
наукової думки, що є надзвичайно корисним у практичній діяльності судових 
експертів з економічних питань. 
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Клавдія Соловчук 
кандидатка технічних наук, судова експертка відділу комп’ютерно-технічних 

та телекомунікаційних досліджень Полтавського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру, м. Полтава, Україна 

 
ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕРЕПИСКИ В 

ПРОГРАМНОМУ ДОДАТКУ TELEGRAM НА МОБІЛЬОМУ ТЕЛЕФОНІ 
 

Одним із завдань, що вирішуються в рамках проведення комп’ютерно-
технічної експертизи, є фіксація змісту переписки та історії дзвінків в 
спеціалізованих програмних додатках, які мають загальну назву месенджери. 
Одним з таких програмних додатків є Telegram [1], [2]. Численні чати, які можна 
знайти в цьому месенджері, регулярно пропонують підписникам інформацію – 
новини, музичні хіти, кіноафішу та багато іншого.  

На жаль, останнім часом зросло число злочинів, пов’язаних з 
розповсюдженням наркотичних засобів за допомогою програмного додатку 
«Telegram», шляхом здійснення «закладок» на території певного населеного 
пункту. Наприклад, 18 листопада 2020 року у Полтаві правоохоронці затримали 
організовану групу наркоторговців, які розповсюджували коноплю, амфетамін 
та метамфетамін через Telegram-канал [3]. Під час 17 обшуків у фігурантів було 
вилучено наркотики, банківські картки, готівку, зброю, мобільні телефони та 
автомобілі. Відповідно до матеріалів справи, двоє наркоторговців спілкувалися 
із «клієнтами» через Telegram, оплату за наркотики отримували на електронні 
гаманці, а наркотик розповсюджували через «закладки». З Єдиного державного 
реєстру судових рішень стало відомо, що потенційні покупці дізнавалися про 
Telegram-канал з написів графіті на фасадах будинків. Далі «клієнти» робили 
замовлення, а потім отримували повідомлення з вартістю замовлення та 
способом оплати. Після внесення коштів, зловмисник надсилав замовнику 
адресу і фотознімок місця, де були заховані наркотики (рис. 1). 

 
Рисунок 1. – Фото НПУ з назвою «Спілкування з продавцем у Telegram». 

Для формулювання питань в постанові про призначення комп’ютерно-
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технічної експертизи в подібних ситуаціях буде корисним попередній огляд 
мобільного телефону спеціалістом. У такого огляду є два завдання:  

1) визначити перелік додатків, які встановлені на мобільному телефоні; 
2) визначити номера/імена конкретних абонентів або назви чатів/ботів, які 

цікавлять слідство. 
Проведення огляду дає можливість вказати назви месенджерів та перелік 

абонентів/чатів/ботів в питаннях, які прописуються у постанові про призначення 
експертизи.  

Подібний підхід дозволяє заощадити час не лише судового експерта, але й 
ініціатора експертизи, якому не доведеться в отриманих результатах 
відфільтровувати важливу для слідства інформацію від вже згаданих вище 
численних чатів з новинами, музичними хітами, кіноафішами тощо.  

Спеціалісту, який проводить попередній огляд у подібних кримінальних 
провадженнях, будуть корисними наступні поради [4]: 

1) Перегляньте повний список встановлених програмних додатків у 
відповідному меню в налаштуваннях мобільного телефону;  

2) Перевірте програмний додаток Telegram, якщо він є, на наявність 
контактів, імена яких збігаються з написами графіті у районі скоєння 
злочину, які починаються з символу @ і далі записане ім’я певного 
користувача (див. рис. 2). Зазвичай це посилання на певний канал в 
Telegram з небезпечним вмістом, в тому числі і на канал для 
розповсюдження наркотичних засобів, в якому можна замовити 
«закладку» (доставку наркотичних засобів в певний район) і он-лайн 
здійснити її оплату.  

 
Рисунок 2. – Графіті на заборі з «рекламою» Telegram-бота. 

3) Перевірте програмний додаток Telegram на наявність чатів, назви яких 
асоціюються з «Магазином цукерок», «Цукерками», «Цитрусовими» 
(оскільки деякі наркотичні засоби на сленгі називають «кислотою»), 
«Кубиками» (оскільки «закладки» часто мають вигляд пакунку 
прямокутної форми) та «Доставкою» (див. рис. 3). Власники таких каналів 
навмисно намагаються приховати злочинний вміст за невинною назвою. 
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Рисунок 3. – Вміст одного з Telegram-каналів. 

Таким чином вже на етапі проведення огляду можливо встановити 
наявність певної електронної переписки, зробити висновок про доцільність 
призначення комп’ютерно-технічної експертизи і сформулювати питання, 
відповіді на які будуть найбільш інформативними для слідства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД ПОРУШЕННЯ МАЙНОВИХ 
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
У сучасному світовому інноваційному підприємництві та в Україні зокрема 

на жаль має місце таке негативне явище, як контрафакція продукції. Воно тягне за 
собою суттєві економічні втрати підприємств будь-якої форми власності. Це явище 
потребує, як правило, втручання держави в особі спеціалізованих органів та 
глибокого вивчення з метою запобігання дедалі більших руйнівних втрат та 
загальної превенції в цьому напрямі.  

Одним із ключових елементів феномену контрафакції є таке поняття, як 
«втрата економічної вигоди», яке тісно пов’язане із «збитками», «моральною» та 
«майновою шкодою». Їх наявність та розмір впливає на ступінь кримінальної чи  
цивільної відповідальності при порушенні майнових прав інтелектуальної 
власності на ті чи інші об’єкти права інтелектуальної власності.  

Контрафактна продукція, як правило, виготовляється та вводиться в 
цивільний обіг із порушенням майнових прав інтелектуальної власності. Це, 
наприклад, незаконне використання чужої торгівельної марки, фірмового 
найменування, промислового зразка, об’єктів авторського права та суміжних прав, 
винаходу чи корисної моделі. 

У подоланні контрафакції економічною та правовою проблемою є 
визначення розміру «майнової шкоди», «втраченої вигоди», «збитків» від 
порушення майнових прав інтелектуальної власності. У даній доповіді частково 
буде висвітлено визначення понять «збиток» та «майнова шкода» за 
законодавством України.  

Складною є оцінка, пов’язана з визначенням розміру збитків від порушення 
майнових прав, втраченої вигоди через неправомірне використання  комерційного 
найменування, торговельної марки, використання програмних продуктів. 
Дискусійними є правові та економічні підходи до визначення та трактування понять 
«збитки», «майнова шкода», «втрачена вигода» стосовно порушення майнових 
прав інтелектуальної власності, що ускладнює роботу фахівців у цій сфері. 

Передусім варто мати на увазі та враховувати, що об’єкти права 
інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) мають різну природу походження. Так, 
права інтелектуальної власності складаються з особистих немайнових прав та 
майнових прав, зміст яких визначається Цивільним кодексом України та іншими 
законами залежно від конкретного об’єкту  (п. 2 ст. 418 ЦК України) [1]. Під 
майновими правами розуміють права, які пов’язані з використанням ОПІВ, а також 
із тими матеріальними (майновими) вимогами, які виникають між учасниками 
правовідносин стосовно використання ОПІВ (наприклад, право авторів і 
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винахідників на винагороду) (ст. 424, ст. 426 ЦК України) [1]. Ці права на ОПІВ 
можуть переходити до інших осіб у спосіб, передбачений законом. Зміст 
зазначених прав щодо конкретних ОПІВ розкривається у відповідних главах ЦК 
України та спеціальному законодавстві. Загальний перелік майнових прав 
інтелектуальної власності на ОПІВ закріплено у ст. 424 ЦК України [1]. 

За творцем об’єкта права інтелектуальної власності закріплено право на 
використання створеного ним ОПІВ та отримання максимального результату від 
використання його корисних властивостей (пп.1-4 п.1 ст.424 ЦК України)[1]. Такий 
результат може надавати творцеві відповідну матеріальну користь, що окрім 
правової, є і економічною складовою ОПІВ. Також потрібно зазначити, що майнові 
права інтелектуальної власності не обмежуються тільки використанням та 
наданням дозволу на використання ОПІВ, а й передбачають виключне право 
суб’єкта права інтелектуальної власності перешкоджати неправомірному 
використанню цього об’єкта (пп. 3 п. 1 ст. 424 ЦК України) [1]. Під неправомірним 
використанням слід розуміти будь-яке використання ОПІВ як у межах договору, 
так і поза договором, що порушує майнові права суб’єктів права інтелектуальної 
власності.  

Використання ОПІВ у господарський діяльності оцінюється отриманим 
економічним результатом – доходом, а за виключенням компенсаційних витрат – 
прибутком. У кожній з ланок використання ОПІВ у діяльності суб’єкта 
господарювання існує індивідуальний набір витрат, що компенсується доходом, 
котрий повинен перевищувати витрати. Прибуток за вирахуванням податку є 
чистим прибутком, який розподіляється самостійно суб’єктом господарювання за 
призначенням, зокрема і на винагороду творцю ОПІВ. 

Власник несе витрати щодо створення ОПІВ та його комерціоналізації з 
метою отримання прибутку, а особа, що неправомірно використовує ОПІВ, несе 
витрати лише на відтворення матеріального носія ОПІВ та відповідно менші 
витрати на його комерціоналізацію. Відповідні стадії створення певного винаходу 
чи корисної моделі відсутні, оскільки непотрібні такі етапи, як науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи, а також непотрібне експериментальне 
виробництво, тому що ОПІВ вже створений і готовий до тиражування. В такій 
ситуації прибутки суб’єкта господарювання при легітимному використанні ОПІВ 
суттєво зменшуються. 

На загальних підставах: «збитки» – це непередбачені витрати, втрата майна і 
грошей, недоотримана вигода; шкода, завдана діями одного господарського 
суб’єкта іншим суб’єктам або довкіллю, людям. – розрізняють: «збитки майнові» – 
втрата майна юридичними і фізичними особами внаслідок заподіяння шкоди чи 
невиконання взятих на себе зобов’язань і «моральні» – ущемлення прав, образа 
честі й гідності, підрив репутації, заподіяні протиправними діями інших осіб; 
«прибуток» — додаткова вартості, що є різницею між ціною продажу товару і 
витратами капіталу на її виробництво.  

Найчастіше поняття «дохід» порівнюють з поняттям «збитки» в 
протиставленні останніх. У цивільному праві є норми, пов’язані з поняттями 
«дохід» та «збитки» (ст. 22 ЦК України) [1]. Вони і визначають різницю між ними: 
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1) збитками є витрати, які особа зробила у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 
речі; 2) збитками є витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення 
свого порушеного права (реальні збитки); 3) збитками є доходи, які особа могла б 
реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена 
вигода). Усе це віднесено до «відшкодування майнової шкоди».  

Керуючись зазначеними позиціями, в позовних вимогах найчастіше 
посилаються на ст. 1166 ЦК України «Загальні підстави відповідальності за завдану 
майнову шкоду», а саме: «Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної 
особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала» [1]. У цій статті очевидна 
різниця: 1) майнова шкода, завдана немайновим правам; 2) майнова, шкода завдана 
майну. В правовому аспекті частіше використовується така дефініція, як 
«відшкодування майнової шкоди». Її пов’язують з «майновою шкодою, завданою 
майну», а збитки пов’язуються з «доходом» (упущеною вигодою). За таким 
правовим тлумаченням за основу прийнято вираз «майнова шкода, завдана майну», 
замість «майнова шкода, завдана немайновим правам». Проте це є 
перекручуванням, оскільки неправомірним використанням ОПІВ не наноситься 
шкода безпосередньо майну власника ОПІВ при створенні, наприклад, 
контрафактної продукції. Така необґрунтована правова позиція призводить на 
практиці до необґрунтованого використання ціни власника за відповідний період, 
помноженої на кількість створеної контрафактної продукції, що призводить до 
помилкового висновку, пов’язаного із завищенням розміру заподіяних збитків, у 
яких враховується вартість майна власника ОПІВ або створеної контрафактної 
продукції за умови її знищення або крадіжки. 

Упущена вигода – це доходи, які особа могла б реально одержати за 
звичайних обставин, якби її право не було порушене. Йдеться не про реальні 
витрати особи, які вона зробила або зробить, а про ті доходи, яких вона недоотримає 
внаслідок порушення її цивільного права. Господарський кодекс України визначає 
схожі правила відшкодування збитків, використовуючи при цьому дещо інші 
терміни. Так, за ст. 225 ГК України «упущена вигода» називається «втраченою 
вигодою». Під нею розуміється неодержаний прибуток, на який сторона, яка 
зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання 
зобов’язання другою стороною [2].  

Розглядаючи питання про відповідальність за порушення права 
інтелектуальної власності, зауважимо, що у п. 3 постанови Пленуму Вищого 
господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» 
зазначено, що відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у 
вигляді відшкодування шкоди, завданої суб’єктові, може наставати лише за 
одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача 
(зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання 
об’єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 2) шкоди, 
завданої суб’єктові права інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового 
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зв’язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, 
яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на 
позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала 
шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше [3]. 

Відповідно, в нашому випадку, стосовно ОПІВ, потрібна наявність таких 
елементів складу цивільного правопорушення, як: 1) незаконність використання 
ОПІВ; 2) наявність втрати економічної вигоди у вигляді збитків; 3) причинний 
зв’язок між протиправною поведінкою та завданими збитками, що означає, що 
збитки мають бути наслідком саме даного порушення, пов’язаного з 
неправомірним використанням ОПІВ; 4) вина наявного суб’єкта господарювання з 
нелегітимним використанням ОПІВ. Разом із тим, встановлення причинного зв'язку 
між протиправною поведінкою особи, яка завдала шкоду, та збитками потерпілої 
сторони є важливим елементом доказування наявності реальних збитків. Розмір 
збитків повинен бути підтверджений обґрунтованим розрахунком, а також 
відповідними доказами, які є в бухгалтерському обліку та в інших документах. 
Тобто, втрачена економічна вигода розглядається як безумовний і реальний 
прибуток для власника ОПІВ. Таким чином, незважаючи на те що неодержаний 
прибуток – це результат, якого ще немає, вимоги про відшкодування збитків у 
вигляді втраченої економічної вигоди теж повинні бути належним чином 
обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами на підкріплення 
реальної можливості отримання потерпілою стороною відповідного прибутку (а не 
доходу) у разі, якби на ринку не було суб’єкта господарювання з нелегітимним 
використанням ОПІВ. 

У ст. 22 ЦК України зазначено, якщо особа, яка порушила право, одержала у 
зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, 
право якої порушено, не може бути меншим, ніж розмір доходів, одержаних 
особою, яка порушила право (ч. 3 ст. 22 ЦК) [1]. Тут ЦК України потребує з огляду 
на позицію ОПІВ уточнення її економічної складової стосовно саме прибутку, а не 
доходу. 

Отже, якщо порушник прав власника ОПІВ отримав прибуток унаслідок 
свого правопорушення, розмір упущеної вигоди, що має бути відшкодована 
потерпілій стороні як понесені збитки, не може бути меншим, ніж прибуток, 
отриманий порушником прав ОПІВ. Ця норма сприяє захисту порушених прав 
власника ОПІВ і не дає винній стороні можливості збагатитися унаслідок 
порушення прав власника ОПІВ. 

Як правило, поняття «дохід» та «збитки» прирівнюють до використання 
аналогії, що частіше призводить до перекручення реальної ситуації щодо 
визначення розміру «відшкодування майнової шкоди». Такий підхід не має повної 
доказової бази і не стимулює отримання об’єктивної інформації про порушення 
прав при неправомірному використанні ОПІВ та призводить до сумнівних 
висновків, зазвичай суб’єктивного характеру, що ставить у скрутне становище суди 
та правоохоронні органи. 

До тепер немає офіційно затверджених методик визначення розміру втрати 
економічної вигоди як збитку. Практикуючі фахівці використовують для 
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розрахунку збитків, неотриманої вигоди положення п. 50 Постанови Пленуму 
Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 [3] та положення 
п. 26 Національного стандарту України № 4 «Оцінка майнових прав 
інтелектуальної власності» [4] в сукупності з ст.22 Цивільного кодексу [1].  

Підсумовуючи, зазначимо складність розглянутої проблеми, яка потребує 
теоретичного дослідження та обговорення методик, спрямованих на визначення 
розміру завданих збитків при неправомірному використанні ОПІВ з урахуванням 
їх особливостей, оцінки правової ситуації та практики вирішення в суді. 
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1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (ВВР 
України, 2003, №№ 40-44, ст.356) із змінами і доповненнями станом на 
10.10.2013. 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (ВВР 
України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) із змінами і доповненнями станом 
на 24.10.2013. 

3. Постанова пленуму вищого господарського суду України від 17 
жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 
1185 про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав 
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Напрям № 8  
Сучасні проблеми нормативно-правового регулювання сфери техніко-

криміналістичного та судово-експертного забезпечення правосуддя 
 

Галина Гавриш 
кандидатка економічних наук, доцентка кафедри фінансів, бухгалтерського 

обліку та соціально-гуманітарних дисциплін Економіко-технологічного 
інституту імені Роберта Ельворті, судова експертка з правом проведення 

судово-економічної експертизи за спеціальностями: 11.1 «Дослідження 
документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 

11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 
організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»,   

м. Кропивницький, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСУЧАСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО 
ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІЖЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ 

У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ З БАЗ ДАНИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В ЧАСТИНІ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

Система електронного адміністрування податку на додану вартість була  
введена Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII від 
28.12.2014 року. Цим законом Податковий кодекс України [1] було доповнено 
статтею 200-1 «Електронне адміністрування податку на додану вартість». 

Починаючи з 01.01.2015 року система електронного адміністрування 
податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників 
податку: 

суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових 
накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі 
податкових накладних; 

суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну 
територію України; 

суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість; 

суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові 
накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. 

Крім того, платникам податку автоматично відкриваються рахунки в 
системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а також 
введено право платника податку зареєструвати податкові накладні та/або 
розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму 
податку (SНакл), обчислену за такою формулою, яка розраховується із 
застосуванням наступних показників: 

Сума НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником 



308 
 
податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових 
накладних; 

Сума Митн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні 
товарів на митну територію України; 

Сума ПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного 
адміністрування податку з поточного рахунку платника; 

Сума НаклВид - загальна сума податку за виданими платником 
податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових 
накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, 
зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

Сума Відшкод - загальна сума податку, заявлена платником до 
бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за 
результатами перевірок; 

Сума Перевищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, 
зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих 
уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених 
таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких 
податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових 
накладних. 

Тобто, вказаними змінами, внесеними до Податкового кодексу України, з 
1 січня 2015 року в Україні впроваджено електронне адміністрування податку на 
додану вартість, змінено правила обліку і 
сплати  ПДВ  та введено спеціальні ПДВ-рахунки. 

Також, необхідно зазначити, що електронна звітність привела до зниження 
затрат на отримання і обробку звітності, до автоматизації дій, оскільки повністю 
відмінила обов’язковість паперових носіїв як для податкових 
накладних/розрахунків коригування, так і для податкової звітності з податку на 
додану вартість. 

Постановами Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронного 
адміністрування податку на додану вартість» вiд 16.10.2014  № 569 [2] та «Про 
затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» вiд 
29.12.2010  № 1246 [3]  із змінами та доповненнями, а також наказом 
Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну 
електронними документами з контролюючими органами» від 06.06.2017 № 557 
[4], передбачено, що: 

Суб'єкти електронного документообігу, які здійснюють його на 
договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних 
документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них 
систему (способи) захисту. В інформаційних, телекомунікаційних, 
інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін 
електронними документами, що містять державні інформаційні ресурси або 
інформацію з обмеженим доступом, повинен забезпечуватися рівень захисту 
цієї інформації, який відповідно до законодавства має відповідати ступеню 
обмеження доступу до неї. 

Автор створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, 
що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та 
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паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з 
використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки. 
Створення електронного документа завершується накладанням на нього 
кваліфікованого електронного підпису підписувача (підписувачів) та печатки (за 
наявності). 

Автор має право отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу у 
будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. 

Після накладання кваліфікованого електронного підпису автор здійснює 
шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів 
криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством 
порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням 
телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного дня. 

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник 
такого документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з кваліфікованим 
електронним підписом чи печаткою підписувача (підписувачів) відповідно 
до Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

Оригінал електронного документа має забезпечувати підтвердження 
його цілісності та справжності у порядку, визначеному законодавством (у 
визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній 
формі відображення, у тому числі у паперовій копії). 

Тобто, узагальнюючи вимоги вищевказаних документів, можна 
констатувати, що доступ до системи електронного адміністрування ПДВ є лише 
у платника податків – автора електронних документів та контролюючого органу, 
який здійснює адміністрування та контроль за нарахуванням і сплатою податку 
на додану вартість в Україні. 

В свою чергу, п.3.3 Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які 
затверджені наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження 
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 року 
№ 53/5 [5], визначає, що: 

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) 
експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які 
містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами 
можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, 
звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові 
книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти 
приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні 
відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про 
матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-
ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри 
податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені 
документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. 

Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в 
електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри 
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бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково 
завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на 
вимогу експерта на електронних носіях інформації. 

Іншими словами, у будь-якому випадку для проведення судово-
економічної експертизи з метою документального підтвердження завищення чи 
заниження об’єкта оподаткування з податку на додану вартість або ж інших 
питань з реєстрації податкових накладних чи відображення реєстраційного 
ліміту з урахуванням усіх складових та інш., з приводу яких може виникнути 
спір у платника податку з контролюючим органом, експерту необхідні дані 
системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Зважаючи на 
обов’язковість наявності документів та регістрів у роздрукованому вигляді, 
виникає необхідність у вирішенні вказаної проблеми, оскільки зазвичай це 
величезні масиви документів та інформації. І витребувати їх на паперових носіях 
у сторін адміністративної справи не завжди вдається. Натомість, органи ДПС 
України вказану інформацію надають у електронному вигляді на оптичних 
дисках у вигляді таблиць з масивом інформації з системи електронного 
адміністрування ПДВ.  

Проблематика цього питання полягає у відсутності повноважень у 
судового експерта-економіста права досліджувати електронні носії інформації 
без підтвердження їх на паперових носіях, оскільки у даному випадку відсутня 
ідентифікація об’єкта дослідження та його документальне підтвердження. Але, у 
випадку надання офіційного доступу судовому експерту під час проведення 
судово-економічної експертизи до системи електронного адміністрування 
податку на додану вартість з правом ознайомлення та без права внесення змін, 
потреба у наданні великих обсягів паперових носіїв (роздрукованих, завірених 
та підписаних) відпаде автоматично. 

З цією метою необхідно на централізованому рівні внести зміни до прав та 
повноважень судових експертів при використанні баз даних контролюючих 
органів з метою отримання повної та офіційної інформації про нарахування, 
декларування і сплату платниками податку на додану вартість. 
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експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 року № 53/5. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 
Проблема використання науково-технічних засобів і методів з метою 

розкриття та розслідування злочинів – одна із найважливіших у сучасній 
криміналістиці. Відкриття у сфері науки та техніки, інновації дозволяють 
інтенсивно розвиватися криміналістиці, а в деяких випадках висувають й 
посилені вимоги щодо розроблення й удосконалення науково-технічних 
засобів виявлення, фіксації, вилучення, дослідження різноманітної 
матеріальної та слідової інформації кримінального правопорушення 
(злочину). Особлива актуальність щодо забезпечення слідчих необхідною 
інформацією, проявляється під час проведення найбільш інформативних 
слідчих (розшукових) дій, зокрема огляду місця події. Використання науково-
технічних засобів при його проведенні, слугує в першу чергу гарантією 
повноти досудового розслідування. 

З огляду на криміналістичні положення будь-якої методики 
розслідування злочинів, огляд місця події є однією із найбільш важливіших 
слідчих (розшукових) дій. Слід зауважити, що огляд місця події є переважно 
першою, невідкладною та найбільш інформативною процесуальною дією, яка 
проводиться до внесення відомостей до ЄРДР, що відбувається негайно після 
завершення огляду (ч.3 ст.214 КПК України) [1]. 

Важлива роль у виявленні та вилученні будь-яких слідів на місці події 
приділяється науково-технічному забезпеченню. Разом із тим, аналіз 
практики свідчить про зниження якості проведення оглядів місця події, що 
призводить до зниження ефективності огляду та втрати цінної слідової 
інформації. Тому, знаючи специфіку та закономірності механізму утворення 
слідової інформації, учасники огляду повинні спрямовувати свою увагу на 
місця ймовірного виявлення слідів та використовувати з цією метою 
необхідні науково-технічні засоби. Слід відмітити, що ефективність огляду 
місця події і отримання відповідей на більшість питань, які цікавлять слідчого 
під час огляду, можливо одержати використовуючи на місці події сучасні 
науково-технічні засоби. 

Обов’язковим і одним із перших технічних засобів, який 
використовується при огляді місця події є фотоапарат, який використовується 
для фіксування обстановки місця події. Поки слідчий фіксує у протоколі межі 
огляду місця події, спеціаліст-криміналіст проводить фотографування. З усіх 
науково-технічних засобів, що застосовують під час розслідування злочинів, 
найчастіше йдеться про фотозйомку [2, с. 18]. 
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Наприклад, однією з тактичних вимог до проведення огляду місця події 
в США є фотографування всієї території, включаючи види з повітря [3, с. 320]. 
В Україні досить швидкими темпами розвивається впровадження безпілотних 
літальних апаратів (далі – БПЛА), у різні сфери суспільного життя, зокрема і 
квадрокоптерів. 

В умовах ймовірності терористичних загроз і зростання рівня 
традиційної для України злочинності, підвищення якості й ефективності щодо 
виявлення, розкриття, розслідування злочинів і запобігання їм потребує 
невідкладного визначення типів і видів БПЛА, які без жодних змін або за 
умови відповідної модернізації можуть сприяти виконанню як окремих 
завдань криміналістики, так і їх цілісних комплексів [4, с.75]. 

Цілком очевидно, що для органів Національної поліції та Експертної 
служби МВС у їх повсякденній службовій діяльності буде вкрай необхідним 
використання БПЛА, яке стане актуальним і корисним  для досягнення 
результатів при проведенні оглядів місця події та інших слідчих (розшукових) 
дій. В рамках діяльності органів національної поліції БПЛА можна 
використовувати під час проведення оглядів місць подій з різних видів 
злочинів на  ділянках місцевості великої площі, межі огляду якої визначені 
слідчим або обмежені висотою і дальністю польоту використовуваного 
БПЛА, а також у важкодоступній місцевості [5, с. 201].  

 
 

  
 

Рис. 1. Загальний вид місця вибуху в порту Бейрут (Ліван) та його наслідки. 
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Рис. 2. Загальний вид місця вибуху в порту Бейрут (Ліван) та його наслідки. 
 

 
 

Рис.3. Загальний вид місця пожежі. 
 

   
 

Рис.4. Загальний вид місця пожежі. 
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Особливість проведення зазначених оглядів полягає у безпечному та 
дистанційному оцінюванні наслідків, які були спричинені  під час вибуху або 
пожежі до початку проведення спеціальних (рятувальних, евакуаційних та 
вибухотехнічних) робіт та проведення огляду місця події з подальшою 
фіксацією місця виявлення та вилучення речових доказів. 

Отже, враховуючи специфіку таких місць події, застосування БПЛА для 
аерофото-відеозйомки деталей місця події може бути не тільки додатковим до 
традиційних техніко-криміналістичних засобів фіксації місця події, а й 
єдиним сучасним, самостійним засобом в конкретній ситуації, здатним 
виконувати традиційні види фотозйомки, що застосовуються при огляді місця 
події: орієнтуючої - для фіксації загального вигляду місця події з прив'язкою 
до навколишньої території; оглядової - для фіксації безпосередньо самого 
місця події; вузлової - для фіксації крупним планом; детальної - для фіксації 
безпосередньо самих слідів.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Одним з основоположних прав та свобод людини і громадянина є право на 
отримання судового захисту, яке забезпечується ст. 55 Конституції України [1]. 
Гарантування зазначеного права та виконання завдань, що покладаються на 
органи досудового розслідування, знаходиться в прямій залежності, від 
забезпеченості необхідними технічними, технологічними, методологічними 
засобами та знаряддями, впорядкованості дій та організаційного рівня 
проведення досудового розслідування. Одним з важливих елементів, який ми  
виділимо та розглянемо детальніше- є  техніко криміналістичне забезпечення 
потреб досудового розслідування в сучасних умовах розвитку і його правове 
регулювання на законодавчому рівні. Техніко- криміналістичне забезпечення 
передує вирішенню багатьох завдань, одним з яких є обробка і використання 
криміналістичної інформації для розслідування і попередження кримінальних 
правопорушень. Такі завдання виконуються шляхом використання засобів 
аналітичної роботи; засобів збирання, збереження та оброблення інформації; 
засобів фіксації. Всі перелічені засоби існують для подальшого вирішення 
ідентифікаційних завдань і варіативно використовуються для моделювання, 
конструювання, копіювання, консервування та швидкого пошуку інформації. До 
моделі використання зазначених засобів ми можемо віднести криміналістичні 
бази обліку. Необхідність їх використання та вдосконалення обумовлюється 
швидким розвитком в інформаційній сфері та значним полегшенням отримання 
і пошуку необхідної інформації. Криміналістичні бази даних – це інформаційно-
пошукові системи, що створені та функціонують у правоохоронних органах з 
метою забезпечення процесу розслідування кримінальних правопорушень 
певною інформацією про злочини та об’єкти підвищеного криміногенного 
ризику. 

Облікові криміналістичні бази почали впроваджувати наприкінці XIX 
століття, використовуючи анторопомометричний спосіб реєстрації 
правопорушень, який полягав у встановленні певних фізіологічних особливостей 
людини (стать,вік, раса), за ініціативи Альфонса Бертільона, французького 
юриста. З того часу, використання таких баз було безперервним, оскільки значно 
полегшило систематизацію інформації, яка була необхідною під час 
розслідування. Однак, на сьогоднішній день, для можливості охоплення 
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території цілої держави і  швидкого передання та пошуку інформації, 
впроваджено системи, які використовуються за допомогою техніки. І хоча, ми не 
можемо назвати використання єдиних баз, розробкою останніх років, лише 
відносно недавно з'явився нормативно-правовий акт, в якому перелічені всі бази 
даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 
справ, перелік яких визначається ст. 26 Закону України " Про Національну 
поліцію", а саме інформація стосовно : розшуку підозрюваних, обвинувачених 
(підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду; 
викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої 
зброї із числа тієї, що незаконно зберігалася; розшуку осіб, зниклих безвісти; 
тощо [2]. В свою чергу, регулюється порядок формування та використання 
відомостей обліків, під час розслідування правопорушень Інструкцією МВС " З 
організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС 
України" [3] яка набрала своєї чинності ще в 2009 році і донині ргулює даний 
порядок. Існує ще декілька інструкцій, які згадують про криміналістичні бази 
обліку та порядок їх ведення, однак інформація  є не систематизованою та в 
багатьох випадках, навіть, застарілою. Інструкція 2009 року регулює порядок 
ведення профілів, картотек, колекцій та ін., в паперовому вигляді, що не 
відповідає сучасним вимогам всеукраїнської програми діджиталізації. Сучасні 
умови розвитку вимагають чіткого законодавчого врегулювання всіх питань, які 
виникають під час використання інформації, яка знаходиться в криміналістичних 
обліках та суворого регламенту, який би задовольняв рівень оцифрування. 
Також, доцільним було б створення нової, всеукраїнської бази даних, яка б 
охоплювала ідентифікацію осіб, використовуючи більш сучасні методи.  

Розглядаючи практику зарубіжних країн, візьмемо до уваги біометричну 
базу даних Федерального бюро розслідувань (ФБР) США під назвою "Next 
Generation Identification" (NGI). В 2016 році, при публічному обговоренні, вона 
створила багато сумнівів, щодо дотримання прав людини в юристів та захисників 
прав. Однак, врегулювавши на законодавчому рівні питання щодо використання 
біометричних даних особи, така база даних, значно полегшило роботу пошуку 
осіб та розслідування правопорушень, що є головною метою в зазначеній сфері 
діяльності. Офіійно оприлюднена інормація: У серпні 2011 року RISC, служба 
швидкого пошуку, доступна для співробітників правоохоронних органів по всій 
країні, стала доступною завдяки використанню мобільного пристрою для зняття 
відбитків пальців.  Швидкий пошук NGI з часом відгуку менше 10 секунд 
забезпечує додаткову безпеку співробітників і обізнаність про ситуацію, 
забезпечуючи доступ на місці події до національного сховища запитів і ордерів, 
включаючи файл імміграційних порушників (IVF) Національного центру 
інформації про злочинність (NCIC), засуджених за сексуальні злочини  і відомих 
або підозрюваних терористами.  Служба швидкого пошуку NGI RISC доступна 
тільки уповноваженим співробітникам системи кримінального правосуддя для 
цілей кримінального правосуддя відповідно до федеральними законами і 
законами штату [4], вона слугує гарним прикладом оновленого пристрою для 
поліпшення роботи органів розслідування як практичних, так і статистичних.  
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Слід зауважити, що нині в Україні діє розвиток цифрової інфраструктури, 
який забезпечує потреби органів досудового розслідування, таким чином Наказ 
МВС України від 22 квітня 2021 року № 301 затвердив концепцію програми 
інформатизації системи МВС України та центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується і координується КМУ через міністра внутрішніх 
справ України, на 2021-2023 роки. Нова галузева програма інформатизації 
системи МВС та ЦОВВ зосереджена на розбудові публічних сервісів єдиної 
інформаційної системи МВС, упровадженні та модернізації національних 
електронних інформаційних ресурсів як складових ЄІС МВС, створенні 
інноваційної інфраструктури органів системи МВС [5], і включає в себе такі 
цифрові проєкти, як: єдиний реєстр зброї; реєстр відомостей про статус особи у 
кримінальному провадженні та судимості; єдиний сервіс ідентифікації фізичних 
осіб; та ін. Це створює серйозні перспективи інформатизації діяльності та 
використанні технологій у вирішенні сучасних завдань і проблем, однак 
розборка та впровадження єдиного нормативно-правового акту, який би 
регулювання та контролював зазначені системи, захищаючи права та свободи, в 
той час забезпечуючи комфортне користування та полегшення для органів 
досудового розслідування, залишається необхідним завданням. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
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Сучасні досягнення науки і техніки, як невід’ємні частини науково-

технічного прогресу, грають все більшу роль у житті і діяльності суспільства, не 
є виключенням  і їх застосування правоохоронними, правозахисними й судовими 
органами під час здійснення ними своїх професійних обов’язків , адже це один із 
факторів успішного вирішення завдань кримінального провадження. 
Криміналістична наука є тим симбіозом технічних, природничих і гуманітарних 
наук, яка дозволяє слідчому, оперативному працівнику, прокурору, захиснику, 
судді та слідчому судді ефективними прийомами та методами встановити 
обставини вчиненого кримінального правопорушення. 

Почувши словосполучення «техніко-криміналістичне дослідження» ми 
свідомо чи не свідомо асоціюємо його з «техніко-криміналістичним 
дослідженням документів», адже у наукових джерелах дане словосполучення 
вживається щодо досліджень документів, а також ним позначається галузь 
криміналістичної техніки з такою самою назвою, предметом якої є вивчення 
закономірності виготовлення, використання та дослідження документів. 

Проаналізувавши наукові джерела з криміналістики та судової експертизи, 
ми можемо сказати, що в більшості випадків чіткого і конкретного визначення 
«техніко-криміналістичного дослідження» немає, адже, дане поняття  не ясно 
сформоване і розмите. Проте, ми погоджуємося з визначенням , яке надав В. 
Арешонков , що «в межах самої криміналістики як науки дане словосполучення 
може означати, що дослідження відносяться або ж пов’язані з таким розділом 
криміналістики, як криміналістична техніка. Відповідно, дослідження, які 
передбачені розділом криміналістики – криміналістичною технікою, та про які, 
власне, зазначається у визначеннях даного поняття, будуть називатись техніко-
криміналістичними» і вважаємо його найбільш доцільним [1, с. 93]. 

З’ясувавши визначення поняття «техніко-криміналістичне дослідження», 
ми можемо розкрити його ознаки: 

- під час проведення дослідження ми використовуємо знання, які не є 
загальновідомими, тобто використовуються знання в галузі криміналістичної 
техніки, окремі знання інших розділів криміналістики та знання з суміжних 
галузей техніки та науки; 

- суб’єкти дослідження – це особи, які володіють спеціальними 
криміналістичними знаннями, уміннями та навичками, мають право (наділені 
повноваженнями) проведення таких досліджень; 

- об’єктами дослідження є матеріальні об’єкти, тобто вони мають своє 
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матеріальне відображення, певну форму в навколишньому світі. Ця ознака 
відрізняє дане дослідження від інших досліджень у криміналістиці, тому що, 
об’єкти останніх можуть бути як матеріальними, так й ідеальними. 

Говорячи щодо різновидів техніко-криміналістичних досліджень 
необхідно зазначити, що чіткого їх поділу у науковій літературі авторами не 
наводиться. Виняток становлять декілька джерел, серед яких стаття Я. Лазора, Б. 
Русина та В. Цибочкина, у якій ідеться, щоправда, не про різновиди, а про етапи 
техніко-криміналістичних досліджень. До таких етапів вони відносять: 1) 
виявлення; 2) огляд; 3) фіксування; 4) зберігання; 5) експертне дослідження 
різних матеріальних об’єктів [2,с.209] .Якщо розглядати техніко-
криміналістичне дослідження не як сукупність окремих дій, які тією чи іншою 
мірою можуть бути здійснені в ході проведення дослідження конкретного 
об’єкта, а як окремі елементи або ж різновиди діяльності саме з вивчення об’єктів 
криміналістичної техніки, то «фіксування» та «зберігання» не є різновидами 
техніко-криміналістичного дослідження. Це дії, які проводяться для закріплення 
результатів дослідження об’єктів. Тобто вони тісно пов’язані з кожним із 
різновидів техніко-криміналістичних досліджень і можуть розглядатися 
здебільшого як етапи кожного з них. Так, фіксація результатів дослідження в 
будь якому разі відбувається і під час виявлення, і під час огляду, і під час 
експертного дослідження. Теж саме стосується і процесу зі збереження об’єктів 
та інформації, отриманої в результаті дослідження. Оскільки головною ознакою 
таких досліджень, як зазначалось вище, є спеціальні криміналістичні знання, то 
до техніко-криміналістичних належать не всі експертні дослідження, а тільки ті, 
в ході яких застосовуються саме ці знання. Тому, такі експертні дослідження, як 
судово-медичні, економічні, психологічні та інші судові експертизи, не є 
частиною техніко-криміналістичних досліджень. До техніко-криміналістичних 
належать тільки криміналістичні експертизи. Цікавим є поділ дослідження 
об’єктів на рівні такі як: сигнальний, попередній, спеціальний та експертний [3, 
c. 156]. Однак, ми можемо сказати, що сутність та взаємозв’язок цих рівнів, 
повністю не розкриваються. Тому, стає зрозуміло, що експертний рівень, 
виходячи із назви та процесуальної форми, передбачає проведення судових 
експертиз, а спеціальний рівень підтверджує факти, саме якими в ході 
слідчих(розшукових) дій і можуть бути попередньо встановлені певні фактичні 
дані щодо вчинення кримінального правопорушення. Проте в такому разі не 
зрозуміло, як він співвідноситься з другим рівнем, який має назву «попередній». 
Однак ми підтримуємо думку, що попередні дослідження, незалежно від назви 
рівня, є частиною загального дослідницького процесу, у нашому випадку є 
різновидом техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні кримінальних 
правопорушень. 

Під попередніми криміналістичними дослідженнями необхідно розуміти 
одну з форм використання спеціальних криміналістичних знань, яка має 
непроцесуальний характер, може здійснюватися суб’єктами-носіями таких знань 
як у ході слідчих (розшукових) дій, так і поза ними та яка полягає у вивченні 
матеріальних об’єктів за допомогою неруйнуючих (за винятком випадків 
наявності великої кількості досліджуваного матеріалу) та експрес методів, а 
також за необхідності техніко-криміналістичних засобів, з метою найбільш 
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оперативного отримання інформації розшукового та іншого орієнтуючого 
характеру, яка не має доказового значення.  

Т. Л. Ценова  та О. В. Мороз до різновидів досліджень матеріальних слідів 
відносять: 1) слідчий огляд, починаючи з пошуку матеріальних слідів; 2) 
попереднє дослідження слідів; 3) експертизу [4, с. 201-202]. 

Криміналістична експертиза це різновид судових експертиз, науковою 
основою яких є положення окремих криміналістичних теорій, дані 
криміналістичної техніки та (або) окремих видів нормативно-закріплених 
криміналістичних експертиз та які проводяться судовими експертами за 
дорученням або на замовлення сторін кримінального провадження, для 
вирішення широкого кола як ідентифікаційних, так не ідентифікаційних завдань. 

Діяльність із дослідження матеріальних слідів починається вже на стадії їх 
пошуку в ході проведення слідчого огляду, найбільш поширеним із яких є огляд 
місця події. Однак по відношенню до техніко-криміналістичних досліджень воно 
потребує певного уточнення в частині об’єктів пошуку. Проте такими об’єктами 
можуть бути не всі матеріальні сліди, а передбачені теорією криміналістичної 
техніки та окремих видів криміналістичних експертиз – техніко-криміналістичні 
об’єкти. 

Досвід слідчої й судової практики показує, що результати техніко-
криміналістичного дослідження можуть бути змістом доказів у кримінальному 
провадженні, за допомогою яких доводиться механізм вчинення кримінального 
правопорушення, окремі обставини кримінального правопорушення, можливість 
встановлення особистості злочинця. Інформацію, яку ми отримуємо під час 
проведення техніко-криміналістичного дослідження, може відноситися до інших 
обставин, які безпосередньо не розкривають механізм вчинення кримінального 
правопорушення, але водночас вона має значення для встановлення події 
кримінального правопорушення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВПЛИВУ 

ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ  
НА БІЛКИ ОРГАНІЗМУ 

 
Розкриття характеру впливу гострої і хронічної алкогольної інтоксикації 

на здоров’я людини є однією з актуальних і до кінця не вирішених завдань 
сучасної медицини [1]. Із споживанням алкоголю пов’язані до 35% самогубств, 
до 70% усіх убивств, значна кількість нещасних випадків, актів насильства, 
тяжких тілесних ушкоджень [2, 3]. Алкоголізм у всьому світі і, зокрема, в Україні 
характеризується поширенням, омолодженням, потенційно важкими наслідками 
[4].  

При додаванні етилового спирту різної концентрації до розчину білка 
спостерігаємо денатурацію білків та випадання їх в осад. Денатурація виникає 
при механічному перемішуванні, сильному струшуванні білкових розчинів. При 
механічному впливу у розчині білка утворюється піна, на поверхні бульбашок 
якої і розвивається процес денатурації. Денатурація білка, як правило, 
супроводжується зниженням його розчинності. Разом з цим часто формується 
осад. Виникає він у формі “згорнутого білка”. При високій концентрації сполук 
у розчині, “згортання” зазнає весь розчин, як, наприклад, це трапляється при 
додаванні 96% етилового спирту. При денатурації білок втрачає свою біологічну 
активність. 

Результати дослідження впливу зростаючої концентрації етилового спирту 
на основні макромолекули організму наведені в таблиці 1. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що висока та середня 
концентрація етилового спирту значно швидше прискорює «зняття» гідратної 
оболонки з білкової молекули та нейтралізації її заряду. Молекули етанолу 
радіусом 0,431 нм, що мають малу дисоціацію, легко розчиняються у воді, 
ліпоїдних розчинниках і жирах. Ці властивості етанолу зумовлюють легкість 
проходження його через біологічні мембрани. Мала концентрація етанолу 
викликає найповільнішу денатурацію, що зумовлено великим вмістом води.  

Аналіз результатів свідчить що при зростанні концентрації етанолу на 
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кожний відсоток інтенсивність денатурації білка зростає на 7,3%. 

 
Таблиця 1. 

Вплив зростаючої концентрації С2Н5ОН на денатурацію білка 
 

№ Концентрація 
С2Н5ОН 

Час 
денатурації, 

с 
Спостереження 

Середнє 
значення, 

с 

1 3% 
 

155 с Напівпрозорий 
розчин 155 156 с 

154 с 

2 16% 
52 с Каламутний 

розчин 54 54 с 
56 с 

3 40% 
33 с 

Білий розчин 34,6 36 с 
35 с 

4 96% 

2 с Згортання 
білка, 

випадання в 
осад 

2,3 3 с 

2 с 

 
При додаванні до розчину білка аналогів етилового спирту спостерігали 

осадження білків протягом часу при механічному перемішуванні, сильному 
струшуванні білкових розчинів. Результати дослідження впливу 
алкогольвмісних напоїв на основні макромолекули організму наведені в 
таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Вплив алкогольвмісних напоїв на денатурацію білка 

№ 

Аналоги 
речовин до 

вмісту 
алкоголю 

Вміст 
алкогол

ю, % 

Час 
денатурац

ії, с 
Спостереження 

Середн
є 

значен
ня, 
с 

1 Пиво 
 3 

109 с Слабка 
денатурація 

білка 
110,3 112 с 

110 с 

2 Вино 
столове 16 

45 с Денатурація 
білка, випадання 

в осад 
43,6 42 с 

44 с 

3 Горілка 40 
42 с Денатурація 

білка, випадання 
в осад 

41,3 41 с 
41 с 

4 Коньяк 40 
40 с Денатурація 

білка, випадання 
в осад 

40,6 40 с 
42 с 
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У результаті проведених досліджень встановлено, що горілка та столове 
вино прискорюють денатурацію білка на 19,4 та 19,3% відповідно (в порівнянні 
з розчином етилового спирту такої ж концентрації), що, можливо пояснюється 
наявністю ароматизаторів, стабілізаторів та консервантів. Найбільш активуючий 
вплив на денатурацію має пиво, що підтверджується посиленням процесу 
«згортання білка» на 28,8% в порівнянні з розчином етанолу аналогічної 
концентрації. Такі результати можна пояснити вмістом  газів та шкідливих 
домішок, які додають для збільшення терміну зберігання. Звертає увагу 
встановлений факт гальмування швидкості денатурації на 17,3% під дією 
коньяку, порівняно із 40% спиртом, що можливо пояснюється перегонкою 
молодого виноградного вина з короткочасною витримкою цього спирту у 
дубових бочках (рис .1.) . 

 

 
Рис. 1. Порівняння впливу розчинів етилового спирту та його аналогів на 

швидкість денатурації білка 

 

Результати проведення аналізу впливу етанолу на клітини крові 
встановлено що при додаванні 96% етилового спирту до розчину крові людини 
відбувається миттєва коагуляція та руйнування біологічної мембрани. ( рис. 2.). 

 
Рис. 2. Коагуляція еритроцитів при додаванні етилового спирту (фарбування за 

методом Романовського). 
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Еритроцити крові людини коагулюють, оскільки їх зовнішня поверхня 

вкрита тонким шаром ліпідів, які при терті від стінок судин електризуються, 
набуваючи однополярний негативний заряд, що дозволяє їм відштовхуватись 
один від одного. Етиловий спирт видаляє цей захисний шар і знімає електричний 
заряд, в результаті чого еритроцити починають злипатись. 

При додаванні 40% етилового спирту до крові людини відбувається 
проходження етанолу крізь мембрани, головним чином, за градієнтом 
концентрації. Етанол проходить в основному крізь йонні канали, в меншому 
ступені – за рахунок розчинення в ліпідному шарі. 

Етанол, що розчиняється в воді та частково в ліпідах мембран клітин і 
субклітинних структур, викликає підвищення текучості мембран. Етанол 
здатний зв’язуватися з зовнішньою поверхнею мембран клітин. Важлива роль в 
цьому належить гліколіпідам і глікопротеїнам біологічних мембран, оскільки 
саме полярні полісахаридні ділянки цих молекул зв’язують етанол та виконують 
роль своєрідних посередників у реалізації мембранних ефектів етанолу. 
Зв’язування молекул етилового спирту з зовнішньою поверхнею 
цитоплазматичних мембран, їх занурення між полярними головками молекул 
фосфоліпідів, призводить до зменшення щільності упаковки останніх в мембрані 
і збільшенню її текучості. 

У результаті досліджень нами встановлено, що середні та високі дози 
етанолу значно підвищують текучість ліпідів клітинних мембран. Показано, що 
високі концентрації етанолу здатні призвести до порушення двошарової 
структури плазматичної мембрани шляхом утворення структур, які нагадують 
інвертовані міцели. У межах зазначених структур змішуються ліпіди з 
протилежних шарів мембрани, що призводить до її незворотних пошкоджень 
збільшенню її текучості. 

Висновки. У результаті досліджень нами встановлено: 
1. При зростанні концентрації етанолу на кожний відсоток 

інтенсивність денатурації білка зростає на 7,3%. 
2. Зростання концентрації етилового спирту прискорює «зняття» 

гідратної оболонки з білкової молекули та нейтралізації її заряду, що зумовлює 
легкістю проходження його через біологічні мембрани та здатністю 
безпосередньо взаємодіяти з неетерифікованими жирними кислотами.  

3. Наявність в алкогольвмісних напоях таких домішок як вуглекислий 
газ, ароматизатори, стабілізатори та консерванти посилюють процес денатурації 
білків. 

4. За здатністю стимулювати денатурацію в порівнянні з відповідним 
розчином етанолу, алкогольвмісні напої утворюють наступний ряд: коньяк-
горілка-вино-пиво. 

5. Цитотоксичність етанолу реалізується за рахунок полярної і 
неполярної взаємодії з мембранами. Етанол, що розчиняється в воді і частково в 
ліпідах мембран клітин і субклітинних структур, викликає флюідизацію 
(підвищення текучості) мембран. Етанол може впливати на фосфоліпідний склад 
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плазматичних клітин через безпосереднє включення до складу мембран та 
опосередковано, через вплив на їх синтез. Такі процеси можуть обумовлювати 
структурну дезорганізацію мембран, зменшення їх мікров’язкості, порушення їх 
основних функціональних характеристик та змін у процесах трансмембранної 
передачі сигналу, що у подальшому може призвести до порушення нормального 
функціонування клітин та їх загибелі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ, 
ЗОКРЕМА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЕВИНИ 

 
Однією з важливих проблем сьогодення є незаконна порубка лісових 

насаджень в Україні, тому свою доповідь вважаю за потрібне розпочати саме з 
трасологічного дослідження деревини. 

Незаконна вирубка лісових насаджень, завдає великих матеріальних 
збитків економіці держави та в подальшому є причиною погіршення 
екологічного стану, зокрема частих паводків, які завдають економічну шкоду та 
можуть нести небезпеку життю людини. Незважаючи на серйозні наслідки, 
незаконна порубка лісових насаджень в Україні займає досить великі обсяги. За 
минулий рік в Україні офіційно задокументували 4200 випадків незаконних 
вирубок лісів, обсяг яких склав 54,3 тисячі кубічних метрів. Як повідомляють у 
Державному агенстві лісових ресурсів України у відповідь на запит Радіо 
Свобода, сума заподіяної шкоди оцінюється у 444,1 мільйона гривень [6]. У 
зв’язку з цим, з кожним роком кількість кримінальних проваджень лише 
збільшується, тому органи досудового розслідування проводять заходи щодо 
недопущення таких злочинів. Працівники слідчих органів на етапі розслідування 
злочинів такого роду, все частіше звертаються до підрозділу трасологічних 
досліджень Тернопільського НДЕКЦ МВС з метою залучення до проведення 
оглядів місць подій, призначення експертних досліджень та надання 
консультацій.  

Виходячи з цього, можемо сказати, що експертне дослідження зразків 
деревини вилучених з місця події має дуже важливе доказове значення при 
розслідуванні злочинів такого характеру. Процес залучення експертів – 
трасологів до проведення огляду місця події є важливим фактором, оскільки 
лише вони володіють спеціальними знаннями по напрямку встановлення цілого 
за частинами.  

Оскільки, деревина має свої особливості будови, то експерт, який буде її 
досліджувати, повинен добре знати її властивості. Що стосується безпосередньо 
деревини та її будови, то зростаюче дерево складається з коренів, стовбура і 
крони. На торцевому (поперечному) розрізі стовбура дерева розрізняють кору, 
луб, камбій, заболонь, ядро і серцевину, а також річні шари і серцевинні промені. 
Кора є зовнішнім шаром стовбура.  

На поперечному розрізі стовбура більшості деревних порід видні річні 
шари, розташовані концентричними кільцями.  
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Річний шар - це деревина, що наросла протягом року. Річні шари добре 
видні в багатьох порід, особливо в хвойних. При порівнянні будови деревини по 
досліджуваних зрізах, першочергово звертають увагу на форму, розміри, колір 
та розташування серцевини, а також на наявність і ступінь виразності меж між 
ядром і заболонню. Окрім однієї з основних ідентифікаційних ознак — річних 
кілець, є також і додаткові – це форма кордонів заболоні та ядра, серцевинні 
промені, та при наявності різні вади деревини: сучки, тріщини, завитки, 
кривизна,та інші. 

Порівняння фрагментів деревини, які можуть бути розділені шляхом 
розпилу, розрубу чи розрізу, що мають спільні лінії поділу, проводять шляхом 
суміщення як за контурами ліній розподілу, так і за особливостями будови 
рельєфу торцевої поверхні краю, від якого відокремлено досліджувані частини. 
Слід мати на увазі, що збіг має бути не лише за лінією та рельєфом розділення 
поверхонь, які суміщаються, а й за розміщенням малюнка деревної структури, 
кольором окремих ділянок і шарів деревини, характером пошкоджень і 
нашарувань, іноді й тих, що наявні на зовнішніх поверхнях частин, які 
суміщаються. Перед цим досліджувані поверхні слід відшліфувати для більш 
чіткого вираження текстури матеріалу. З метою підсилення контрасту межі 
річних шарів застосовують кілька методів, зокрема, змочують поверхню розрізу 
водою, гліцерином, водогліцериновою сумішшю, виконують слабке фарбування, 
розтирання на поверхні розрізу невеликої кількості масляної густотертої фарби. 

Широкого застосування набув метод ідентифікації, який дозволяє 
встановити взаємну належність ділянок стовбура дерева за відсутності 
проміжної ділянки доволі великої протяжності (наприклад, пенька та верхньої 
половини крони). Так званий дендрохронологічний метод значною мірою 
допомагає спеціалістам у боротьбі з «чорними» лісорубами. Дендрохронологічні 
дослідження дозволяють датувати річні шари приросту деревини і пов’язані з 
ним події, вивчати вплив екологічних чинників на величину приросту деревини, 
анатомічну структуру річних шарів та їх хімічний склад, а також аналізувати 
інформацію, яку містять річні шари [4, с. 175]. Об’єктом дендрохронологічних 
досліджень є показники річного приросту у стовбурах, гілках і корінні 
дерев’янистих рослин, а також фізико-механічні властивості, анатомічна 
структура та хімічний склад деревини. Базуючись на результатах аналізу 
інформації, яку містять річні шари приросту деревини, проводять абсолютне та 
відносне датування шарів приросту деревини і подій у природних екосистемах, 
а також реконструкцію багатьох важливих параметрів зовнішнього середовища 
за тривалі проміжки часу. За допомогою експертизи встановлюють факти 
виростання дерев, зразки (зрізи) яких надано на дослідження, на певній 
місцевості. Можна також визначити терміни вирубки дерев [2, с. 267]. 

Під час проведення дендрохронологічної експертизи товщину зрізів слід 
вибирати залежно від діаметра дерева, якості деревини та його стану. Чим 
більший діаметр стовбура і нижча його якість, тим ширшим має бути зріз. 
Зазвичай товщина поперечних зрізів становить 2—7 см. Перед тим як робити зріз 
розтрісканих торців стовбурів, потрібно їх стягнути стрічкою. Для невеликих 
діаметрів стовбурів (до 150 мм) замість стягнутої стрічки можна застосовувати 
ізоляційну стрічку, обгорнуту навколо стовбура в кілька шарів. 
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Ключовим питанням при проведенні досліджень по встановленню цілого 
за частинами є вирішення питання: «Чи складали раніше (до розділення) одне 
ціле, дві (або більше) частини деревини, що надіслані на дослідження?». 

Основна проблематика при проведенні даного виду досліджень це: 
1. Великогабаритність об’єктів дослідження. 
Через серйозність масштабів, яких набуває незаконна вирубка лісів, це 

призводить і до збільшення габаритів деревини, яка зрізається, адже злочинці 
ретельно підбирають потрібну породу деревини, попередньо встановлюють її 
вади, та зрізають великі за діаметром дерева, через їхню цінність. 

2. Велика кількість об’єктів, які надходять на дослідження. 
Що стосується кількості об’єктів, як показала практика, основною 

проблемою став той факт, коли на дослідження надано один зріз з пня, який був 
виявлений на місці незаконної порубки та 199 частин деревини, які були порізані 
практично на однакову довжину. Враховуючи що зріз з пня мав збіжні ознаки 
лише з одною частиною деревини, а інші 198 частин були абсолютно несумісні, 
як за розмірами так і по стану кори та її тріщин. Оскільки із вищеописаних 
частини не було жодної частини яка була виконана із комлевої частини стовбура. 

3. Неправильне зберігання об’єктів дослідження. 
Важливим питанням є дотримання умов зберігання об’єктів дослідження 

працівниками слідчих органів. Оскільки порушення норм приводять до втрати 
важливих ознак, що в подальшому ускладнює роботу експерта, або взагалі 
унеможливлює її. Зберігання деревини при умовах надмірної вологості збільшує 
ризик початку появи гнилі на зрізах, а при недостатній вологості деревина 
починає розтріскуватись. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ 
НАПОЇВ, ЩО МІСТЯТЬ У СВОЄМУ СКЛАДІ АМФЕТАМІН 

 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх 

аналогів та прекурсорів є одним з найнебезпечніших. Не останню роль у процесі 
розкриття відіграє експертиза матеріалів, речовин та виробів, яка дає змогу 
встановити наявність тих чи інших наркотичних засобів в об’єкті.  

На сьогодні спостерігається тенденція надходження об’єктів, під час 
дослідження яких виникає необхідність у застосуванні нестандартних способів 
пробопідготовки та дослідження. Серед таких об’єктів, наданих на дослідження 
до Житомирського НДЕКЦ МВС, були слабоалкогольні та безалкогольні напої. 
В ході дослідження, було встановлено, що дані напої містять у своєму складі 
психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. 

Амфетамін - володіє збудливою, психостимулюючою дією. Амфетамін 
додають до напоїв з метою посилення впливу психотропної дії на організм, якщо 
порівнювати способи вживання, то пероральний спосіб дає «найдовший ефект» 
[1]. 

Для встановлення наявності амфетаміну в слабоалкогольних та 
безалкогольних напоях, проводили таку пробопідготовку: 

- 25 см3 досліджуваної рідини підкислювали концентрованою хлоридною 
кислотою до рН=2-3 за універсальним індикатором та тричі екстрагували в 
ділильній лійці сумішшю: хлороформ:діетиловий ефір (3:2); 

- отриманий екстракт відокремлювали та відфільтровували крізь фільтр з 
безводним натрій сульфатом та випарювали при температурі 50оС в потоці 
холодного повітря (екстракт А); 

- до екстракту А додавали 2 см3 водного аміаку та екстрагували по 4 см3 
гексану, струшували та давали відстоятись, отримали двошаровий розчин. Для 
подальшого дослідження відбирали 1 см3 верхнього (гексанового) шару 
екстракту; 

- водний залишок в ділильній лійці підлужнювали 25 % розчином аміаку 
до рН=8-9 за універсальним індикатором і тричі екстрагували хлороформом; 

- отриманий екстракт відокремлювали та відфільтровували крізь фільтр з 
безводним натрій сульфатом та випарювали при температурі 50оС в потоці 
холодного повітря (екстракт Б); 

- до екстракту Б додавали 1 см3 етанолу [2]. 
Подальше дослідження екстрактів А та Б проводили методами 

газорідинної хроматографії, з мас-селективним детектуванням для встановлення 
якісного складу та з полум’яно-іонізаційним детектором з метою кількісного 
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визначення органічних компонентів в досліджуваних речовинах. 

Дослідження методом газорідинної хроматографії з мас-селективним 
детектуванням проводили за наступних умов: 

прилад – газовий хроматограф «Shimadzu GC» з мас-спектрометричним 
детектором - GCMS-QP2020; капілярна колонка (Rxi-5ms), довжина – 30 м, 
діаметр – 0,25 мм, фаза – 0,25 мкм, постійний потік – 1,2 мл/хв, газ-носій – гелій. 
Інжектор – автоінжектор AOC-20i+s, Split 20:1, температура випарника  
Т = 300˚С. Термостат – Тпоч = 100˚С тримати 5 хв, нагрівання – 5˚С/хв до  
Ткінц=310˚С тримати 2 хв. Детектор–мас–селективний, температура інтерфейса 
Т = 280˚С, іонізація – електронним ударом, температура іонного джерела Т = 
240˚С. Проба – 1 мкл, автоматичний ввід проби. Дослідження проводили за 
умови реєстрації хроматограм повного іонного струму  
(m/z = 35–550) [3]. 

Аналіз хроматограм проводили за допомогою програмного забезпечення 
AMDIS32, із використанням мас-спектральних баз даних NIST17.lib та 
SWGDRUG_3.4_310119.lib. 

У результаті газорідинного хроматографічного дослідження з  
мас-селективним детектуванням виявлено пік речовини, мас-спектр якої 
ідентифіковано як Amphetamine (амфетамiн). 

Дослідження методом газорідинної хроматографії з полум’яно-
іонізаційним детектором (ПІД) проводили за наступних умов:  

прилад – газовий хроматограф «Shimadzu GC-2010 PlusAF»; капілярна 
колонка – (Rxi-5ms), довжина – 30 м, діаметр – 0,25 мм, фаза - 0,25 мкм; газ-носій 
– гелій, постійний потік – 30 мл/хв; автоматичний ввід проби, температура 
випарника Т= 300˚С; термостат – Тпоч=100˚С, тримати 5 хв, нагрівання – 5˚С/хв, 
Ткінц=130˚С, тримати 2 хв; детектор ПІД, Т= 310,00˚С; проба – 1 мкл [4]. 

У результаті газорідинного хроматографічного дослідження виявлено пік 
речовини з часом утримування характерним для амфетаміну.  

Вміст амфетаміну визначали методом абсолютного калібрування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАНАБІОЇДІВ  

В ТКАНИНАХ CАNNABIS L. 
 

Рослини виду Cannabis sativa L. широко використовуються у текстильній, 
паливній, паперовій та медичній промисловості [1]. За останні 50 років на 
світовому ринку асортимент виробів з канабісу та обсяги закупівлі цієї рослини 
великими підприємствами продовжують рости [2]. Про рентабельності 
культивування рослини на території України говорить хоча б той факт, що ця 
сільськогосподарська культура наприкінці минулого століття займала площу в 
140 000 га орних земель[3]. Однак у зв’язку з процвітанням наркоторгівлі, 
суспільство все ще з особливою обережністю відноситься до продуктів 
переробки канабісу, витісняючи виробників з ринку під приводом боротьби з 
наркотиками. В останні роки в зв'язку з відкриттям ендоканабіноїдної системи 
рослин значно зріс інтерес до вивчення хімічного складу конопель і механізмів 
впливу їх компонентів на організм [4].  

Мета досдідження: визначення ролі фітоканабіноїдів у функціонуванні 
рослинного організму та факторів, що впливають на їх кількісний та якісний 
розподіл. Об′єкт дослідження:  фітоканабіноїди (канабінол, тетрагідроканабінол, 
канабідіол). Предмет дослідження: розподіл канабіноїдів залежно від локалізації 
та функціонального призначення тканин Cаnnabis satіva L. Методи дослідження: 
якісний біохімічний аналіз, метод тонкошарової хроматографії, метод 
газорідинної хроматогафії [2, 5]. Досліджувану пробу висушили при температурі 
не вище 105°. Відібрали 0,5 г висушених речовин та помістили в колби. Залили 
в кожну колбу по 5 мл метилового спирту, та нагрівали до початку кипіння. На 
лінію старту на хроматографічній пластинці нанесли розчин досліджуваних 
речовин у вигляді круглої плями. Потім пластинку висушили при кімнатній 
температурі, помістили в камеру для хроматографування, попередньо насичену 
парами розчинників. Після закінчення хроматографування та висушування 
пластинку проявили з метою візуалізації хроматографічних зон досліджуваних 
речовин. На проявних хроматограмах виміряли фронт речовини і фронт 
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розчинників. Результати проведеної нами тонкошарової хроматографії 
підтверджують, що основними канабіноїдами, виявленими в тканинах Cаnnabis 
satіva L. є канабіол, канабідіол та тетрагідроканабінол. В результаті проведеного 
дослідження можна зробити такі висновки: 1. Попередником всіх рослинних 
канабіноїдів є канабігеролова кислота, яка перетворюється в канабіхроменову, 
канабідіолову і дельта-9-тетрагідроканнабінолову кислоти. Дані кислоти в 
результаті декарбоксилювання дають вільні канабіноїди - канабіхромен, 
канабідіол і дельта-9-тетрагідроканнабінол відповідно. Рівень вмісту ТГК в 
різних продуктах канабісу (рослинна маса, смола і масло) залежить від частки 
різних частин рослини, що використовуються при виробництві цих продуктів. 2.
 Якісний склад канабіоїдів зменшується у ряду: листок > верхівка стебла > 
суцвіття > середина стебла = нижня частина стебла = корінь. 3. Кількісний 
вміст канабіоїдів зменшується в ряду: листок > верхівка стебла > корінь 
>суцвіття > нижня частина стебла > середина стебла. 4. Накопичення 
канабіноїдів в рослинах конопель визначається генетичними і еколого-
географічними факторами. Серед другої групи виділяють температуру, сонячну 
радіацію, вологість, поживний режим тощо. Вирішальними факторами, 
визначаючими вміст канабіноїдів є сортові ознаки. Кількісна величина 
канабіноїдів змінюється в залежності від просування сортів з північного заходу 
на південний схід. Високий вміст канабіноїдів є домінантною ознакою, яка 
передається по материнській лінії. 5. Канабіоїди належать до алкалоїдів, і 
мають основне призначення – захист рослини від поїдання тваринами. Окрім 
цього канабіоїди є компонентом адаптогенної системи рослин та відіграють роль 
у їх пристосуванні до змінних факторів навколишнього середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ОБЛАДНАННЯ), ПРИСТРОЇВ 
ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 

 
Із появою нових телекомунікаційних технологій, орієнтованих на пакетний 

спосіб передавання інформації, використання різних середовищ передавання 
(оптичне волокно, радіочастотний ресурс) та забезпечення мобільності зв’язку, 
виникла можливість суттєво підвищити продуктивність, ефективність та якість 
обслуговування телекомунікаційних мереж, а також розширити діапазон послуг, 
які ними надаються. Етап телекомунікаційної-комп’ютерної інтеграції 
ознаменувався успіхами як у галузі електроніки, так і комп’ютерних технологій. 
Створення високопродуктивних, малогабаритних і відносно недорогих 
комп’ютерів, інтеграція їх із телекомунікаціями у якості термінальних і 
комунікаційних пристроїв, а також досягнення в галузі інформаційних 
технологій стали підґрунтям створення інформаційних мереж. Це дало змогу 
накопичувати в електронному вигляді, зберігати й обробляти величезні ресурси 
інформації та надавати її користувачам за їх запитами у зручний для них час. [1, 
с.19] Тому на сьогоднішній день, проведення судових експертиз 
телекомунікаційних систем та засобів набув актуальності під час розкриття та 
розслідування злочинів пов’язаних із незаконним заволодінням транспортних 
засобів.  

Під поняттям експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та 
засобів  ми розуміємо  дослідження цифрових та аналогових приладів з метою 
встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення 
функціонального призначення. 

Основними завданнями даного виду експертиз є: 
- визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та 

засобів; 
- встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в 

телекомунікаційних системах; 
- встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та 

інформації у сфері телекомунікацій; встановлення конфігурації та робочого 
стану телекомунікаційних систем та засобів; 

- встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій 
телекомунікаційних систем та засобів тощо. 

 
Найчастіше експерти під час проведення досліджень за напрямком 

судової експертизи дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та 
засобів стикаються із такими об’єктами як: ретранслятори, GSM -, GPS – 
трекерами, носіями інформації типу жорстких дисків, флеш-накопичувачів та 
іншими телекомунікаційними засобами. 
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Одним із таких об’єктів є так звані «кодграбер», «довга рука», що 
призначені для незаконного заволодіння транспортними засобами [2]. 
Особливість дослідження даного виду обєктів полягає у проведенні експертного 
експерименту, оскільки дані пристрої зазвичай виготовлені кустарним шляхом 
на мікроконтролерах під керуванням «Arduino», а наявні у експерта апаратні та 
програмні засоби не дозволяють провести дослідження вмісту пам'яті на даному 
типу мікроконтролерів. Тому експертний експеримент є основним способом 
вирішити поставленні запитання. 

Для проведення експертного експерименту, з метою моделювання та 
вивчення факторів, що впливають на процес отримання повного доступу до 
охоронної системи автомобіля необхідно надати автомобіль та ключ від нього. 
Оскільки телекомунікаційні комплекси типу «ретранслятор довга рука», 
працюють шляхом перехоплення та обробки сигналу з пульта керування 
автомобільної сигналізації (ключа) та надають можливість отримання повного 
доступу до охоронної сигналізації автомобіля. [3] Дані комплекси складаються з 
двох прийомо-передавальних пристроїв, один з яких ретранслює сигнал з ключа 
до автомобіля, а інший – з автомобіля до ключа.  

Під час проведення експертного експерименту ретранслятор вмикається та 
підноситься до нього ключ від автомобіля, інший пристрій розміщується поруч 
з транспортним засобом та вмикається. Через певний період часу дані пристрої 
між собою синхронізуються (з’єднуються) в результаті чого здійснюється обмін 
інформацією.  

Також слід зазначити, що дані комплекси типу «ретранслятор довга рука» 
реагують на ключ системи «безключового доступу» до автомобіля. Тому при 
наявності такої системи на автомобілі, ним можна незаконно заволодіти шляхом 
відкриття дверей автомобіля за допомогою даного комплексу та 
ретрансльованого ним сигналу, а помістивши пристрій в салон автомобіля можна 
завести двигун. Проте не завжди у експерта є можливість під час проведення 
досліджень телекомунікаційних систем провести експертний експеримент, а 
мала кількість методичних рекомендацій та «морально застаріла» законодавча 
база не дають можливості у повній мірі вирішити поставлені запитання.  

Враховуючи вище наведене та стрімкий розвиток телекомунікаційних 
систем можемо сказати, що одним з основних інформаційних джерел, які дають 
можливість вирішити завдання передбачені експертизою телекомунікаційних 
систем (обладнання) та засобів є Інтернет ресурси. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства на споживчому ринку України 

постійно з’являються нові товари, призначені для найбільш повноцінного 
задоволення потреб кінцевого споживача. З появою нових товарів виникає і 
попит на них. Разом з тим, у деяких громадян, при відсутності можливості 
придбати такі товари, виникає бажання заволодіти ними незаконним шляхом, а 
саме внаслідок скоєння злочинів майнового характеру. 

В ході досудового розслідування правоохоронними органами злочинів 
майнового характеру виникає необхідність у встановленні розмірів матеріальних 
збитків, завданих протиправними діями, зокрема у визначенні ринкової вартості 
майна на встановлену дату скоєння злочину шляхом проведення судової 
товарознавчої експертизи. 

Одним із напрямків товарознавчих досліджень є, зокрема, визначення 
ринкової вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів.  

Згідно з Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав», ринкова вартість – це вартість, за яку можливе відчуження 
об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною 
між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за 
умови, що кожна зі сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу [2]. 

Об’єктами таких досліджень можуть бути продовольчі та непродовольчі 
товари, промислове обладнання, машини та механізми, добрива і вироби 
промислово-технічного призначення, медичне устаткування, різноманітна 
сировина, тара і пакування. 

З метою оцінки майна, проводиться товарознавча експертиза із 
застосуванням методичних підходів, які містять різні методи оцінки. В ході 
проведення експертизи експерт обирає оптимальний методичний підхід в 
залежності від виду, стану та особливостей наданих на дослідження об’єктів. 
Також можливо використання одразу декількох методичних підходів. 

Важливим аспектом проведення товарознавчої експертизи є визначення 
ринкової вартості об’єкта на встановлену судом або слідчим точну дату (число, 
місяць та рік) [2]. Разом з тим, досить часто в ході досудового слідства 
встановлюються факти скоєння злочинів у минулому, декілька років тому. В 
такому разі датою оцінки майна є саме момент скоєння цих злочинів у минулому, 
тобто дата на декілька років раніше теперішнього часу.  

Проведення експертизи на минулий час має значні труднощі. Насамперед 
варто зазначити, що всі товари на споживчому ринку України можна розділити 
на дві категорії. Це товари, на які встановлено державні регульовані ціни та всі 
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інші товари, на які держава ціни не регулює. 

У першому випадку визначити ринкову вартість на минулий час можливо 
лише тому, що інформація про ціни минулих років із зазначенням конкретної 
дати на такі товари міститься на офіційних сайтах міністерств і державних 
органів, що є підставою для розрахунку ринкової вартості. 

У другому випадку оцінка інших найменувань товарів проводиться на 
підставі наявної цінової інформації на споживчому ринку.Таку інформацію 
можна знайти в архівах сайтів офіційних продавців тих чи інших товарів на 
визначену ініціатором минулу дату, але кількість таких продавців в архівах 
досить незначна, а часто цінова інформація взагалі відсутня. 

Також можливо вирахувати ринкову вартість об’єкта дослідження на 
минулий час у разі надання експерту документально підтвердженої інформації 
щодо вартості товару на момент його придбання. Зазвичай, такої інформації 
ініціатор теж не має. 

З метою отримання цінової інформації на минулу дату, експерт може 
направляти відповідні запити до суб’єктів господарювання. Згідно ст. 20 Закону 
України «Про судову експертизу»,«Підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності зобов’язані надавати безоплатно інформацію, 
необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим 
установам…» [1]. Але, разом з тим, чинним законодавством не передбачено 
юридичної відповідальності для підприємств, установ і організацій за ненадання 
необхідної для експерта інформації. Тому частина суб’єктів господарювання такі 
запити просто ігнорують і не відповідають на них взагалі. Та навіть коли 
відповіді надходять, вони майже ніколи не містять необхідних даних. В такому 
випадку, за відсутності цінової інформації, визначення ринкової вартості об’єкта 
дослідження на минулу дату не виявляється можливим. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що методи, які 
існують на теперішній час у сфері дослідження товарів з метою визначення їх 
ринкової вартості на минулу дату, не мають повного спектра потрібних 
відомостей для проведення такого виду експертиз. Отже, визначення ринкової 
вартості товарів у минулому часі при проведенні судової товарознавчої 
експертизи, потребує розробки відповідних методик та більш детального 
законодавчого регулювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСПОРТА 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НА ПЛАСТИКОВІЙ ОСНОВІ 
 

Паспорт громадянина України це один із найважливіших документів для 
кожної людини. Він підтверджує особу, громадянство, стать, вік, фіксує місце 
проживання, сімейний статус, тощо. Оформлення та видача паспорта 
громадянина України здійснюється територіальним підрозділом Державної 
міграційної служби. Цей документ необхідний нам для укладання цивільно-
правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень, а також 
здійснення будь-яких правочинів, у яких необхідне підтвердження особи.  

З 22 грудня 2015 року було затверджено нові зразки бланків паспорта на 
пластиковій основі (з безконтактним електронним носієм та без нього) і саме 
вони почали оформлюватися та видаватися з 1 січня 2016 року виключно особам, 
яким паспорт громадянина України оформляється вперше (з шістнадцятирічного 
віку, — на кожні 10 років). З 1 жовтня 2016 року нові паспорти видаються всім 
громадянам України (особам з чотирнадцятирічного до вісімнадцятирічного 
віку, — на чотири роки; особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, — на 
кожні 10 років). З 1 листопада 2016 року не видаються паспорти що не містять 
безконтактного електронного носія, а також був доданий РНОКПП на зворотній 
бік паспорта. Паперові паспорти зразка 1994 року залишаються чинними, але 
згідно змін до законодавства з 5 жовтня 2018 року їх можна замінити на новий за 
бажанням або примусово, якщо при досягненні особою 25- чи 45-річного віку не 
була вклеєна нова фотокартка у місячний строк. З 2020 року цифрова версія 
паспорту доступна в додатку Дія, що робить Україну першою інноваційною 
країною в світі, що впровадила таку послугу для громадян [2]. 

Бланк паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 
виготовляється у формі пластикових карток типу ID-1 з багатошарового 
полікарбонату. Ось чому їх називають "ID-картками". 

До вищевказаного документа вноситься така інформація: 
- назва держави; 
- назва документа; 
- ім’я особи; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1994_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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- стать; 
- громадянство; 
- дата народження; 
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі; номер документа; 
- дата закінчення строку дії документа; 
- дата видачі документа;  
- уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); 
- місце народження; 
- відцифрований образ обличчя особи; 
- відцифрований підпис особи. 
У бланк документа може бути імплантовано безконтактний електронний 

носій для запису та зчитування даних. До нього вноситься інформація, яка 
зазначена на лицевому та зворотному боках документа, біометричні дані, 
параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), 
а також дані про забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний 
електронний носій, відповідно до вимог Закону України "Про єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус" [1]. 

Відцифровані відбитки пальців рук вносяться до БЕН внутрішнього 
паспорту і лише за згодою особи (на відміну від закордонного), та після видачі 
документа вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи. Після 
вилучення та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи у Єдиному 
державному демографічному реєстрі зберігаються їх шаблони, які 
використовуються з метою ідентифікації особи [2]. 

Бланк паспорту відтворюється з використанням технологій офсетного, 
ірисового офсетного та трафаретного друку. Також використовуються захисні 
офсетні фарби, які в ультрафіолетовій ділянці спектру набувають свічення 
жовтого, червоного та синього кольорів, утворюючи кольорові сюжетні 
малюнки. Найменування полів з обох боків паспорта, назви держави та 
документа, зображення малого Державного Герба України на лицевому боці та 
слова "Паспорт громадянина України є власністю України" на зворотному боці 
паспорта друкуються фарбою чорного кольору, яка зникає в інфрачервоній 
ділянці спектру [1]. 

Про наявність безконтактного електронного носія свідчить спеціальний 
символ, розташований у верхній лівій частині лицевого боку документа. З правої 
сторони від нього розміщений елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту 
"УКР", що призначений для людей із вадами зору.  

Вищеописаний документ має декілька рівнів аутентифікації: 
1. І рівень: зміна кольору під час обертання окремих елементів герба та 

Прапора із червоного на зелений та з блакитного на жовтий; наявність 3D-ефекту 
та анімаційного ефекту; 

2. ІІ рівень: це наявність ліній позитивного мікротексту та поляризаційного 
ефекту; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-25
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3. ІІІ рівень: наявність наноелементів (елементів з високою роздільною 
здатністю). 

Цікавим захисним елементом, який не часто зустрічається в документах, є 
оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи на зворотному 
боці бланка паспорта. Голографічна стрічка з трьома рівнями аутентифікації 
відокремлює машинозчитувальну зону.  

Персоналізація бланку паспорта громадянина України з безконтактним 
електронним носієм (бланка паспорта громадянина України, що не містить 
безконтактного електронного носія) здійснюється централізовано в Державному 
центрі персоналізації документів державного підприємства "Поліграфічний 
комбінат Україна" за допомогою лазерного гравіювання. 

Нові паспорти громадянина України на пластиковій основі мають багато 
переваг: вони більш зручні, за рахунок невеликого розміру та більш стійкі до 
впливу навколишнього середовища, містять в собі безконтактний електронний 
носій інформації, а також видаються з 14-ти років, що дає змогу молодим людям 
раніше володіти важливим документом. Це особливо зручно при вступу до 
вищих навчальних закладів. Сучасний дизайн, якісні захисні елементи та 
відповідність міжнародним нормам – являються основними позитивними 
аспектами паспортів нового зразка. Оскільки паспорт використовується в усіх 
сферах нашого життя, він часто стає об'єктом злочинних посягань. Тому 
вдосконалення системи захисту таких документів є важливим елементом життя 
в правовій державі.  
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ  ДИСЕРТАЦІЙНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ ПРИСВЯЧЕНО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ 

ЕКСПЕРТИЗІ  
 

У статті 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судова 
експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з 
питань, що є або будуть предметом судового розгляду [2]. На законодавчому 
рівні також декларується, що серед основних видів судових експертиз є 
економічна, яка включає питання щодо: бухгалтерського та податкового обліку; 
фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій [1]. 

Економічна експертиза як один із доказових аргументів використовувалась 
ще з часів Аристотеля, Демосфена, Ксенофонта. 

Науково-теоретичні засади використання економічних знань при 
розслідуванні та попередженні злочинів економічного характеру сформовано у 
роботах: Т.М. Арзуманяна, А.Ф. Волобуєва, А.Н. Гаджиєва, Н.Г. Гаджиєва, 
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондик, С.Ф. Іванова, М.І. Камлика, В.І. Комісарова, 
В.Д. Ларичева, А.Н. Ларькова, Г.А. Матусовського, С.С. Остроумова, 
В.Д. Понікарова, П.К. Пошюнаса, А.М. Ромашова, Р.С. Сатуєва, 
Р.Л. Степанюка, В.Г. Танасевича, С.П. Фортинського, І.Я. Фрідмана, 
О.Р. Шляхова, П.С. Яні та інших [3, с. 208].  

Порядок призначення та проведення економічних експертиз у своїх працях 
досліджували: І.В. Басанцов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Д.О. Грицишен, 
І.В. Губанова, С.В. Євдокіменко, К.В. Капустник, О.В. Кузнєцова, 
О.В. Мартинюк, Г.Г. Мумінова-Савіна, Н.А. Остап'юк, І.А. Панченко, 
І.В. Перевозова, О.Б. Пугаченко, О.О. Разборська, В.С. Рудницький, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%27%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D.%D0%90.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%D0%90.$
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В.Ф. Світлоока, Н.Є. Стельмах, Ю.Р. Тесленко, В.В. Федчишина, 
О.В. Хомутенко, Р.О. Шмерхльов, О.О. Шушко тощо. Проте, постійний інтерес 
до питань удосконалення організації і методики судово-економічної експертизи 
не лише не згасає, а й посилюється, що свідчить про актуальність даної 
проблематики. 

Метою даного дослідження є огляд результатів дисертаційних робіт, які 
присвячено особливостям судово-експертної діяльності. 

У Таблиці 1 згруповано перелік дисертаційних робіт, які містять 
пропозиції з удосконалення порядку призначення і проведення судово-
економічних експертиз, що було захищено в Україні у період 2000-2021 років. 

 
Таблиця 1 

Перелік дисертаційних робіт, які містять пропозиції з удосконалення  
порядку призначення і проведення судово-економічних експертиз,  

що було захищено в Україні у період 2000-2021 років * 
ПІБ автора і назва Спеціальність, рік 

і місце захисту Основні результати 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Остап'юк Н.А.  
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
бухгалтерської 
експертизи: теорія і 
методика 

08.06.04 
«Бухгалтерський 

облік, аналіз, 
аудит», 2006 р., 

м. Київ 

Обґрунтування змісту знань фахівців з 
бухгалтерського обліку як основи обліково-
аналітичного забезпечення бухгалтерської 
експертизи й розробка рекомендацій з 
удосконалення організації та методики 
застосування таких знань для трактування 
доказів, що містять дані обліку, аналізу та 
контролю в експертному дослідженні 

Панченко І.А.  
Організація судово-
бухгалтерської 
експертизи: 
теоретико-практичні 
аспекти 

08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит», 2007 р., 

м. Київ 

Обґрунтування теоретичних положень та 
розробка рекомендацій щодо організації 
судово-бухгалтерської експертизи як форми 
дослідження облікових даних у процесі 
досудового та судового слідства, оцінки її 
ефективності та якості результатів 

Федчишина В.В.  
Облікове 
забезпечення 
експертного 
дослідження 
розрахунків з податку 
на додану вартість 

08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит», 2011 р., 

м. Житомир  

Обґрунтування теоретичних положень і 
розробка практичних рекомендацій з 
удосконалення експертного дослідження 
розрахунків з податку на додану вартість у 
частині організаційно-методичних аспектів 
через розвиток механізму їх облікового 
забезпечення 

Стельмах Н.Є. 
Бухгалтерська 
експертиза 
сільськогосподарської 
діяльності: судово-
процесуальний аспект 

08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит», 2016 р., 

м. Київ 

Удосконалення теоретичних та 
організаційно-методичних засад 
бухгалтерської експертизи 
сільськогосподарської діяльності з 
урахуванням ринкового інституційного 
середовища, зростаючого рівня економічної 
злочинності та проєвропейських орієнтирів 
соціально-економічного розвитку України 
 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%27%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D.%D0%90.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%92.$
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Ступінь – доктор філософії 
Вітер Д.В. 
Використання судової 
експертизи під час 
розслідування 
злочинів у сфері 
фінансування 
соціальних цільових 
програм 

081 «Право», 
2021 р., м. Харків 

Узагальнено та викладено результати 
розробки теоретичних засад та практичних 
рекомендацій під час розслідування 
злочинів у сфері фінансування соціальних 
цільових програм 

Говорова К.І. 
Теоретичні та 
загально-методичні 
положення судової 
економічної 
експертизи 
документів 
фінансово-кредитних 
операцій 

081 «Право», 
2021 р., м. Харків 

Наведено теоретичне узагальнення та нове 
вирішення наукової проблеми, що 
виявляється в розробленні теоретичних і та 
загально-методичних положень судової 
економічної експертизи документів 
фінансово-кредитних операцій 

Науковий ступінь – доктор економічних наук 

Перевозова І.В.  
Теоретичні та 
організаційні засади 
економічної 
експертизи в 
управлінні 
підприємствами 

08.00.04 «Економіка 
та управління 

підприємствами» 
(науковий ступінь – 

кандидат 
економічних наук), 

2014 р., 
м. Івано-Франківськ 

Досліджуються питання визначення 
концепції економічної експертизи як сфери 
практичної експертної діяльності, що 
пов’язане з визначенням її конкретного 
місця в системі експертологічного знання. 
Визначається, що можливість проведення 
експертизи, забезпечує оцінку ефективності 
заходів захисту та підготовки 
обґрунтованих висновків для прийняття 
відповідних рішень як для органів 
державного контролю, судових органів, так 
і для прийняття управлінських рішень 
суб’єктами господарювання, що 
потребують всебічного дослідження причин 
і умов, в яких здійснюються/можуть бути 
здійсненими економічні злочини, 
порушення 

Науковий ступінь – доктор юридичних наук 

Євдокіменко С.В. 
Судово-економічна 
експертиза: 
теоретико-
методологічні засади 
і практика реалізації 

12.00.09 
«Кримінальний 

процес та 
криміналістика; 

судова експертиза; 
оперативно-
розшукова 
діяльність» 

(науковий ступінь – 
доктора юридичних 

наук), 2016 р., 
м. Харків 

Дисертація є однією із перших в українській 
правовій науці спроб з урахуванням 
новітніх досягнень науки представити 
завершене монографічне узагальнення 
комплексних досліджень проблем 
проведення судово-економічних експертиз 
різних об’єктів та використання висновку 
експерта-економіста у судочинстві для 
протидії правопорушенням у різних сферах 
діяльності. За результатами проведеного 
дослідження сформульовано низку 
концептуальних наукових положень теорії і 
практики судово-економічної експертизи, 
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спрямованих на вдосконалення цієї 
діяльності; отримані висновки визначають 
перспективи наукової протидії злочинності 
та підготовки працівників практичних 
підрозділів і експертних служб 

* Джерело: розроблено авторами  
 

Окрім наведених у таблиці 1 дисертаційних робіт, які присвячено 
дослідженням у сфері судово-економічної експертизи, мають місце ще й такі 
роботи, як наприклад: Гавриш Г.О. на тему «Формування ринку послуг 
економічної експертизи в Україні», дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством», м. Кривий Ріг, 2014 р., у якій зазначається, що 
послуга економічної експертизи є задоволенням потреб у виробництві 
споживчих вартостей, які, як правило, не мають упредметненої форми, із 
залученням спеціаліста у сфері бухгалтерського та податкового обліку, аналізу 
фінансово-господарської діяльності, ревізії та економіки; Шушко О.О. на тему: 
«Забезпечення економічної безпеки національної економіки шляхом економічної 
експертизи», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством», м. Запоріжжя, 2019 р., у якій обґрунтовано шляхи застосування 
всього спектра засобів економічної експертизи для забезпечення економічної 
безпеки національної економіки тощо.  

Отже, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що незважаючи на 
перманентний інтерес до питань судово-економічної експертизи, все ще має 
місце ряд нерозкритих аспектів. Особливо це стосується взаємозв’язку 
юридичного та економічного підходу до вдосконалення організаційно-
методичних засад порядку призначення і проведення судових експертиз.  
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень : Наказ М-ва юстиції України від 08 жовт. 1998 р. № 53/5. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 
16.09.2021)  

2. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-
XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/conv#Text (дата звернення: 
16.09.2021) 

3. Пугаченко О.Б. Процесуальні вимоги призначення та проведення 
економічних експертиз. Наукові праці Кіровоградського національного 
технічного університету. Економічні науки. 2014. вип. 26. С. 207-215.   
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Олена Сидоренко 
судова експертка сектору фізико-хімічних досліджень відділу дослідження 
матеріалів, речовин і виробів Харківського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України, м. Харків, Україна 
 

МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Розкриття та розслідування злочинів потребує використання сучасних 
спеціальних знань з різних галузей науки та техніки. Практика показує, що 
різноманітність речових доказів тягне за собою розвиток загальної теорії судової 
експертизи, появу нових наукових напрямків, а також сприяє модернізації 
традиційних розділів судової експертизи. Останнім часом все частіше полімери 
стають об’єктами криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів. 
Збирання фрагментів полімерних матеріалів та гуми доцільно здійснювати в ході 
проведення слідчих (розшукових) дій за самими різноманітними категоріями 
злочинів, оскільки їх подальше криміналістичне дослідження дуже часто 
дозволяє встановити фактичні дані, які мають важливе значення для 
розслідування та доказування в цілому. 

Дослідженню підлягають найрізноманітніші предмети, виготовлені з 
полімерів, або ті, що містять частинки подібних об’єктів. Сферою їх 
застосування є виробництво конструкційних деталей у машинобудуванні, 
ізоляційних покриттів у електротехніці, хімічних волокон, пакувальних 
матеріалів, труб, шлангів, плівок, побутових товарів різноманітного 
призначення. Широке використання виробів з полімерного матеріалу, пластмас 
та гуми дозволяє використовувати їх в якості речових доказів у кримінальних та 
адміністративних правопорушеннях. Так, в розслідуванні злочинів проти особи, 
убивств, дорожньо-транспортних пригод, майнових злочинів, пожеж, 
фальсифікації харчових продуктів, злочинів, повʼязаних з незаконним обігом або 
вживанням наркотичних засобів) тощо можуть відігравати важливу роль 
вилучені при огляді місця події полімерні і гумові деталі транспортних засобів, 
предмети біжутерії, відділені від предметів одягу елементи фурнітури, частини 
ізоляції кабелів та проводів, ізоляційні стрічки.  

Спеціальні знання все активніше використовуються в усіх видах 
судочинства: в кримінальному, адміністративному, арбітражному і цивільному 
судочинстві. З кожним роком розвиток науки, техніки і технології дозволяє 
залучати на допомогу правосуддю все нові наукові і технологічні досягнення. 
Кількість проведених судових експертиз неухильно зростає, разом з цим зростає 
і виробництво експертиз за новими родами та видами речовин. Поява нових 
об'єктів, сучасних засобів фіксування доказової інформації, нових способів її 
добування значно розширюють коло завдань, які на сучасному етапі ставить 
перед експертом судова і слідча практика, сприяють виникненню нових методик 
виконання судових експертиз. 

Задачі конкретного експертного дослідження визначаються, виходячи з 
обставин справи та формулюються у вигляді питань органом, який призначає 
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експертизу. Питання повинні найбільш точно відповідати змісту задачі 
дослідження і тій доказовій інформації, на отримання якої розраховує слідчий. 
Експертиза полімерних матеріалів та виробів з них вирішує діагностичні та 
ідентифікаційні задачі. 

Діагностичні задачі: 
− встановлення класифікаційних ознак матеріалів; 
− визначення наявності на об’єкті частинок полімерів (гум чи 

пластмаси), а також їх слідів; 
− встановлення класифікаційних ознак матеріалів. 
Ідентифікаційні задачі: 
− встановлення тотожності різних об’єктів, матеріалів, виробів та 

слідів-нашарувань. 
Сучасний стан і реалії розвитку України переконливо свідчать про те, що 

подальші перспективи судової реформи значно залежать від ефективності 
провадження державної політики щодо належного забезпечення судово-
експертної діяльності. Нині цей напрям потребує вдосконалення та системного 
реформування з урахуванням міжнародних європейських стандартів і сучасних 
досягнень науки та техніки в цій галузі знань.  

Нині в Україні триває судова реформа, а судова експертиза та судово-
експертна діяльність є однією зі складових судової системи. 

Задача виявлення полімерних матеріалів і гум ставиться перед експертом 
в тих випадках, коли обставини справи, що розслідується, не виключають 
можливості наявності цих об’єктів чи слідів та нашарувань на різних предметах. 
Належність об’єкта, який досліджується, до певного класу у відповідності з 
науково-технічними класифікаціями прийнято позначати родовою належністю.  

Ефективність експертного дослідження полімерних матеріалів і виробів з 
них значною мірою залежить від якості роботи слідчого при підготовці 
матеріалів для його проведення.  

Нові методи та методики судових експертиз виникають, з одного боку, 
внаслідок впровадження наукових досягнень в експертну практику, за рахунок 
процесів інтеграції та диференціації наукового знання, з іншого боку, - в зв'язку 
з появою нових об'єктів і нових експертних завдань в кримінальному, 
цивільному і адміністративному судочинстві. Незважаючи на високу потребу 
слідчої та судової практики у використанні спеціальних знань слідчі підрозділи 
та підрозділи дізнання не в повній мірі знають можливості експертизи 
дослідження полімерних матеріалів, які застосовуються методи та методики і на 
які питання можуть відповісти отримані результати, використовуючи нові 
методи. Вирішення даної проблеми ми бачимо в наданні підрозділам слідства та 
дізнання інформації про можливості даного виду експертизи та ознайомленні з 
можливостями нових методів та методик, яку інформацію для повноти та 
об’єктивності розслідування можуть вони отримати, які нові об’єкти 
з’являються. Проводити заняття зі слідчими з вияву та вилученню об’єктів 
дослідження та упакування. 

Основними групами об’єктів, які підлягають дослідженню, являються: 
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− пакувальні матеріали: пакети, мішки, плівки, стрічки, шнури, джгути, 
пляшки тощо; 

− деталі автомобілів та інших транспортних засобів: шини, покришки, 
ізоляційні матеріали, щітки двірників, бампери, фарні розсіювачі, відбивачі 
покажчиків і поворотів, пластмасові ручки, елементи відділки салона, 
ущільнювальні матеріали дверей, ковпаки колес тощо; 

− деталі електроніки, телевізорів та радіоприладів; 
− ізоляційні матеріали, які використовуються при виробництві кабелей 

та проводів; 
− ізоленти, скотчі; 
− матеріали взуттєвої промисловості (гума, штучна шкіра), а також 

частини готової продукції; 
− різноманітна біжутерія та галантерея (ґудзики, пряжки тощо); 
− посуд; 
− полімерні клеї та клеючі матеріали; 
− різноманітні види покриттів: шпалери на полімерній основі, 

теплоізоляційні матеріали тощо; 
− пластмасові деталі побутової електроапаратури, розчіски, футляри, 

вироби із штучної шкіри тощо; 
− сидіння та спинки м’якої меблі, поролон, губчасті вироби, пінопласт 

тощо;  
− інструменти, предмети інтер’єра та інші побутові об’єкти, виготовлені 

з полімерів, пластмас та гум; 
− нашарування полімерного матеріалу або гуми на різноманітних 

предметах-носіях [1, с.432]. 
Широкий комплекс методів, який можливо застосувати при дослідженні 

полімерів, пластмас і гум, включає в себе метод оптичної мікроскопії, 
електронної мікроскопії, хімічний аналіз, інфрачервону спектроскопію, 
піролітичну газову хроматографію, диференційний термічний аналіз (ДТА), 
рентгенівський фазовий аналіз, емісійний спектральний аналіз. Застосування як 
вищевказаних методів, так і інших відомих в криміналістичній експертизі 
прийомів дослідження речових доказів та кваліфікована оцінка виявлених 
властивостей дозволяють успішно вирішувати багато задач експертного 
дослідження полімерів, гуми та виробів з них. 

Дослідження об’єктів починається із застосування методів, що не 
приводять до їх суттєвих змін та забезпечують можливість подальшого 
дослідження. До їх числа відносяться методи оптичної мікроскопії. Далі 
використовуються методи, що приводять до «витрачання» об’єкта, а також до 
часткової або повної зміни його властивостей (руйнуючі методи). Послідовність 
застосування методів, а також їх сукупність визначаються експертом відповідно 
характеру поставлених задач, стану та кількості об’єктів. 

Мікроскопічне дослідження направлене на вивчення наступних 
характеристик: колір, прозорість, товщина, наявність наповнювачів, включень, 
забруднень, дефектів технологічного характеру, слідів механічного впливу 
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Хімічний аналіз дозволяє визначити природу полімерного матеріалу та 
інших компонентів. Найбільш часто застосовуються наступні проби та реакції: 
термічна проба, проба на горіння, визначення розчинності, реакції газоподібних 
продуктів сухої перегонки, якісні реакції. Результати хімічних досліджень, як 
правило, застосовуються в якості орієнтовної інформації про природу та 
властивості матеріалу об’єкта. Обережність в інтерпретації результатів хімічного 
аналізу обумовлена широким використанням сумішей (комбінацій) 
різноманітних полімерних матеріалів в виробництві виробів з полімерів та гум, 
в той час як хімічні тести розраховані на аналіз індивідуальних (чистих) речовин. 

Метод інфрачервоної спектроскопії дозволяє виявити наряду з якісним 
складом полімерної основи матеріалу також кількісний склад сополімера, 
наявність спеціальних добавок. Застосування цього методу обмежено: аналіз 
багатокомпонентних сумішей без їх попереднього розділення не завжди 
дозволяє встановити наявність всіх компонентів, особливо таких, що присутні в 
незначних кількостях. Тому співпадіння інфрачервоних спектрів порівнюваних 
об’єктів свідчить головним чином про однорідність їх матеріалу (полімер на 
основі, наприклад, полістиролу), проте не про однаковість хімічного складу 
об’єктів. 

У випадках обмеженої кількості досліджуваного об’єкту єдиним методом 
аналізу органічних складових полімерів та гум являється піролітична газова 
хроматографія. За допомогою неї встановлюється природа полімерного 
матеріалу та проводиться порівняльне дослідження об’єктів з метою виявлення 
їх спільності (різності). 

Сутність методу диференціального термічного аналізу полягає в 
вимірюванні теплових ефектів, які супроводжують нагрівання або охолодження 
досліджуваної речовини в залежності від температури. Ця залежність 
виражається кривою – термограмою. За допомогою цього методу можна 
диференціювати об’єкти по їх природі, технологічним умовам їх виробництва, 
наприклад розрізнити поліетилен високо та низького тиску, отриманий в різних 
умовах, і т.д.  

Застосування електронної мікроскопії дозволяє вивчати надмолекулярні 
структури полімерів, які чутливі до технічних умов їх отримання, формування, 
обробки полімерів та гум та їх експлуатації. Утворення надмолекулярних 
структур – це процеси упорядкування, які відбуваються при переході полімерів 
з аморфного в кристалічний стан. Чим вище кристалічність, тим в більшій мірі 
впорядкована надмолекулярна структура полімеру. Велика кількість полімерів 
здатні необмежену кількість разів переводитись із аморфного в кристалічний 
стан. 

Рентгенофазовий аналіз застосовується для дослідження полімерів та гум 
з метою вивчення складу наповнювачів (тальк, окис титану, бланфікс та ін.). 
Використання рентгеноструктурного аналізу дозволяє диференціювати об’єкти 
однакового якісного та кількісного складу по структурі полімерного матеріалу. 

Емісійний спектральний аналіз дає можливість вивчити елементний склад 
мінеральної частини полімерів та гум, представленої наповнювачами, 
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мінеральними пігментами, вулканізуючими речовинами, прискорювачами, 
активаторами вулканізації, а також мінеральними елементами, що входять до 
складу різноманітної органічної сировини. Незважаючи на стандартизацію 
процесів виготовлення, склад полімерів та гум в межах різних заводів-
виробників і партій випуску продукції суттєво варіює через недостатньо чіткі 
дотримання дозування сировинних компонентів, передбачених технічними 
умовами, заміни одних компонентів іншими. Метод ЕСА дозволяє виявляти й 
випадкові, які з’явилися в процесі експлуатації виробів, мінеральні домішки. 
Висока чутливість методу дає можливість одночасно виявити більш ніж 20 
елементів в невеликій кількості досліджуваного зразка. 

При ідентифікації об’єктів складної будови, тобто які складаються із 
композиції різноманітних матеріалів, а не тільки полімерної природи, наприклад 
електричні дроти (окрім пластмаси або гуми в них металева струмопровідна 
жила, обмотка з текстильних матеріалів), дослідження здійснюється в рамках 
комплексної експертизи, до виконання якої залучаються не тільки експерти-
трасологи, а й спеціалісти по дослідженню металів, волокнистих матеріалів. 

Ефективність експертизи в більшості випадків залежить від наявності у 
експерта інформації, яка стосується походження об’єктів, даних про умови 
зберігання, транспортування, експлуатації, а також про умови взаємодії 
предметів на місці пригоди, способи їх виявлення та вилучення. 

Таким чином, при дослідженні полімерних матеріалів і виробів з них 
можливе застосування багатьох методів фізико-хімічних досліджень, що 
дозволяє успішно вирішувати поставлені перед експертом задачі. 

  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Идентификация и анализ полимеров. Дж. Хаслам, Г.А. Виллис; пер. с 
англ. А.Я. Лазариса. – М.: «ХИМИЯ», 1971. 432 с. 

 
  



349 
 

Юлія Чарна  
студентка 3-го курсу групи БХ19-Б Центральноукраїнського державного 

педагогічого університету імені Володимира Винниченка,  
м. Кропивницький, Україна 

 
Марія Боброва  

кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка кафедри фізики, біології та 
методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна 
 

Тетяна Михальська  
завідувачка сектору біологічних досліджень та обліку Кіровоградського 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, 

 м. Кропивницький, Україна 
 

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЗМІНИ АНТИОКСИДАНТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІД ВПЛИВОМ ЙОНІВ ВАЖКИХ  

МЕТАЛІВ ТА NO3
--ЙОНІВ 

 
Проблема забруднення навколишнього середовища йонами важких 

металів входить до переліку глобальних екологічних проблем людства. Нині 
гостро постає питання неконтрольованого використання йонів важких металів як 
в сфері сільського господарства, так і в промисловості [1]. Щороку в Україні 
перевищується дозволена норма введення добрив, а разом з тим і йонів важких 
металів в 4-5 рази [2]. Це веде до фатальних наслідків щодо впливу на здоров’я 
людини. Лише за минулий рік зафіксовано 1085 випадків отруєнь йонами важких 
металів з яких 108 закінчилися летально [3]. 

В умовах реальної неможливості повного припинення викидів сполук 
важких металів в біосферу, а також неможливості кардинального припинення 
передозування ґрунту нітратними добривами метою нашої роботи стало 
виявлення змін основних біологічних показників рослини під впливом 
зростаючої концентрації вказаних йонів. 

Для досягнення мети, нами були поставлені такі завдання: 
1)  встановити значення показників морфологічних, фізіологічних та 

біохімічних змін в організмі цибулі ріпчастої під дією зростаючої концентрації 
нітрат-йонів та йонів важких металів; 

2) визначити, який із досліджуваних йонів (Cu2+,Zn2+,Сr6+, Co2+, Ni2+, 
Cd2+, Pb2+ чи NO3

-) має більш згубний вплив на рослинний організм; 
3) визначити ступінь антиоксидантного захисту при дії на організм 

зростаючої концентрації NO3
--йонів та Pb2+-йонів. 

Для постановки експерименту використовували 5 дослідних груп для 
кожного досліджуваного йону, зі зростаючою концентрацію досліджуваних 
йонів в 5, 10, 20, 50 та 100 раз порівняно з ГДК Спостереження проводились 
через кожні 3 дні протягом всього дослідного періоду часу. Морфологічні 
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показники визначали шляхом взяття промірів та зважування. Вміст аскорбінової 
кислоти – шляхом титруванням за Тільмансом [4]. 

Одержані результати свідчать, за зростанням інгібуючої дії досліджувані 
йони можна розмістити у такий ряд: Pb2+ › Cd2+ › Ni2+ › Co2+ › Cu2+ › Zn2+ › Сr6+ › 
NO3

-. Так, надлишок Pb2+-йонів призводить до зниження % схожості (рис.1), 
значення кореневого індексу,  та маси насіння що можливо пов’язується з їх 
токсичним впливом на ядро та мітохондрії, та проявляється в гальмуванні 
експресії генів, синтезу РНК, АТФ, до чого надзвичайно чутливі клітини в період 
поділу. Дещо менш згубну дію мають йони Cd2+, який блокує йонні канали, та 
гальмує ростові процеси. Спостерігаємо приблизно однаковий вплив йонів Co2+ 
та Ni2+. Надлишок йонів Cu2+ гальмує біосинтз білка в рослинах, а йони Zn2+, 
гальмують синтез триптофана та індолілоцтової кислоти. 

 

 
Рисунок 1. Зміна схожості насіння під дією зростаючої концентрації 

досліджуваних йонів 
 
Звертає увагу ефект зростання значення досліджуваних показників під 

впливом йонів Сr6+, що можливо пояснюється активацією метаболізму та 
клітинного дихання. Стимулюючу дію  виявили також NO3

—йони при 
перевищенні ГДК до 10 разів (рис. 2). Враховуючи отриманий розподіл, для 
подальших досліджень ми брали крайні його варіанти, тобто катіони, що мають 
найбільш згубну дію - Pb2+ та аніони, що мають стимулюючу дію для рослин, 
однак є причиною харчових отруєнь та хвороб людини - NO3

- 
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Рисунок 2. Зміна значення кореневого індексу насіння, під дією зростаючої 

концентрації досліджуваних йонів 
 
Аналіз результатів визначення зміни морфологічних, фізіологічних та 

біохімічних показників свідчить, що збільшення концентрації NO3
--йонів в 

ґрунті в 5 разів має стимулюючий ефект, однак подальше зростання призводить 
до зниження значень всіх досліджуваних морфологічних показників при 
одночасному зростанні концентрації АК що можливо пов’язане із захисним 
значенням АК, яка, згідно літературних даних, бере участь в метаболічній 
утилізації надлишку NO3

--йонів. Перевищення дози ГДК в 100 разів пригнічує 
синтезу АК (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Зміна концентрації аскорбінової кислоти в листках цибулі 

ріпчастої під дією зростаючої концентрації NO3
--йонів та Pb2+-йонів 
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Ni2+ 1,3 1,1 0,77 0,56 0,46 0,44
Co2+ 1,3 1,1 0,74 0,58 0,48 0,46
Cu2+ 1,3 1 0,81 0,57 0,53 0,47
Zn2+ 1,4 1,2 0,91 0,59 0,55 0,52
Cr6+ 1,32 1,5 1,1 0,64 0,62 0,6
NO3- 1,8 1,94 1,78 1,2 0,85 0,7
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В результаті проведеного дослідження сформовано такі висновки: 
1) Сполуки, що містять йони Cr6+ у мікрокількостях стимулюють 

проростання та посилюють схожість насіння. 
2) Pb2+-йони в більшій мірі гальмують синтез АК порівняно з NO3

—йонами. 
3) З-поміж йонів досліджуваних важких металів найбільш згубний вплив 

на фізіологічні показники насіння цибулі ріпчастої мають йони Pb2+. 
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Шпак Катерина 
судова експертка сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної 
діяльності відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, 

земельних досліджень та оціночної діяльності Чернівецького науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України,  

м. Чернівці, Україна 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
ПРИ  ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ: 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Порівняно новим напрямком судових експертиз, який має важливе 
значення при здійсненні судочинства в разі виникнення земельних спорів, а 
також в позасудових земельних конфліктах, є земельно-технічна експертиза. 
Суть земельно-технічної експертизи полягає в дослідженні із застосуванням 
спеціальних знань земельних ділянок та об’єктів, що на них знаходяться, а також 
документів, що містять інформацію щодо таких земельних ділянок та об’єктів на 
них. За допомогою даного виду досліджень можливо отримати відповіді на 
запитання щодо: відповідності фактичного розташування земельних ділянок та 
об’єктів на них землевпорядній документації; наявності або відсутності 
порушення меж земельних ділянок чи їх накладання згідно відповідної 
документації; встановлення земельних сервітутів; можливості і варіантів поділу 
земельних ділянок; а також інші запитання, що потребують грунтовних знань в 
галузі землеустрою, геодезії та містобудування. 

Дослідження питань, які виносяться на вирішення земельно-технічних 
експертиз, пов’язані з необхідністю отримання та аналізу певних геопросторових 
даних. В першу чергу, це стосується інформації щодо місцерозташування, 
конфігурації, поворотних точок меж земельних ділянок та угідь, що входять до 
їх складу, обмежень у використанні земель тощо. Єдиною загальнодержавною, 
уніфікованою та нормативно-врегульованою базою даних, що містить значну 
частину необхідної для проведення земельно-технічних експертиз інформацію, є 
Державний земельний кадастр. 

Головна мета ведення Державного земельного кадастру (далі – ДЗК) 
полягає в забезпеченні інформацією про землі органів влади, фізичних та 
юридичних осіб. Хоча важливим завданням ДЗК є його наповнення всіма 
передбаченими відомостями про землі України, існують деякі перешкоди в плані 
швидкості та якості його реалізації. 

Статтею 79-1 Земельного кодексу України закріплено правило, за яким при 
формуванні земельної ділянки інформація про неї обов’язково вноситься до 
Державного земельного кадастру [1]. Водночас, п. 2 Прикінцевих та перехідних 
положень ЗУ «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що у разі 
виникнення права власності (користування) на земельні ділянки до 2004 року, 
вони вважатимуться сформованими навіть за відсутності у них кадастрового 
номера [2]. Отже, інформація про земельні ділянки, правовстановлюючі 
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документи на які були видані до 2004 року (коли кадастрові номери земельним 
ділянкам не присвоювались), не вноситься в обов’язковому порядку до ДЗК, а 
тільки за заявою власника або користувача відповідної земельної ділянки на 
підставі розробленої технічної документації із землеустрою. Тому, сьогодні ще 
досить велика кількість сформованих земельних ділянок не внесена в базу ДЗК, 
що, в свою чергу, може слугувати джерелом труднощів, пов’язаних з 
накладанням земельних ділянок, яке часто виявляється при спробі внести до ДЗК 
дані про земельну ділянку сформовану до 2004 року. Така ситуація доволі часто 
виливається у судовий спір, до прикладу, коли через неточності при розробці 
землевпорядної документації були неправильно визначені координати 
поворотних точок меж ділянок, в результаті чого земельні ділянки формально 
зміщуються, займають більшу/меншу площу ніж є в натурі, що часом спричинює 
відсутність необхідної площі для земельної ділянки в масиві вже зареєстрованих 
ділянок. 

Вищезазначена проблема може бути питанням, яке вирішується за 
допомогою земельно-технічної експертизи. Зокрема, експертом можуть 
досліджуватись відомості про земельну ділянку, яка внесена до ДЗК, та сусідню 
земельну ділянку, що сформована, проте не внесена до ДЗК, на предмет 
існування накладення між ними відповідно до землевпорядних документів. 
Водночас, якщо, наприклад, документація на земельну ділянку, яка виділялась в 
постійне користування  ще за часів Радянського Союзу, втрачена, зіпсована або 
в ній з інших причин відсутні координати поворотних точок меж земельної 
ділянки, то зазвичай це призводить до неможливості проведення експертизи за 
таким об’єктом.   

Важливим інформаційним ресурсом, що відображає дані ДЗК, та дає 
наочне уявлення про його об’єкти є Публічна кадастрова карта. Вона постійно 
наповнюється новими шарами, які відображають інформацію про певні об’єкти 
чи територію їх поширення. Серед аналітичних шарів наявний шар – «Ділянки з 
помилками геометрії». Він виділяє ті земельні ділянки, які містять помилки в 
координатах поворотних точок меж, що призводять до перетину меж двох чи 
більше земельних ділянок. Тобто, на сьогоднішній день ще існує проблема 
невідкоригованих відомостей про земельні ділянки в ДЗК, і подекуди вона сягає 
непомірних масштабів (рис. 1). 

Хоча, ч. 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» 
передбачено надання відмови у державній реєстрації земельної ділянки, якщо в 
її межах знаходиться інша земельна ділянка або її частина [2], з різних причин 
такі невідповідності меж ділянок все ж з’являються. Дослідження експертом 
земельних ділянок з помилками має зміст лише щодо питань накладання таких 
земельних ділянок, в інших випадках сумніви у достовірності вихідних даних 
перешкоджатимуть наданню категоричного висновку, оскільки відомості про 
досліджувані ділянки апріорі не будуть відповідати їх фактичному 
розташуванню на місцевості. 

Таким чином, зміни в законодавстві, які стимулюватимуть наповнення 
ДЗК відомостями про всі сформовані земельні ділянки, а також усунення 
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накладань між земельними ділянками та інших помилок місцерозташування 
ділянок, матиме значний позитивний вплив на земельні відносини та діяльність 
судових експертів, що здійснюють земельно-технічні експертизи. 

 

 
 
Рис.1 Фрагмент Публічної кадастрової карти, на якому світло-зеленим 

кольором виділені земельні ділянки з помилками геометрії. 
 
Інформація з ДЗК має важливе значення для земельно-технічних 

експертиз, оскільки їх проведення базується в першу чергу на використанні 
координат поворотних точок меж ділянок. До того ж, у витягах з ДЗК міститься 
значна кількість інших відомостей про земельні ділянки, які аналізуються 
експертом при підготовці висновку. 

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» визначено перелік осіб, яким надається доступ до відомостей ДЗК, але 
судових експертів до них не віднесено. Законом України «Про судову 
експертизу» передбачено право судового експерта заявляти клопотання про 
надання необхідних додаткових матеріалів. Для точного визначення актуального 
місцерозташування земельних ділянок судові експерти часто заявляють 
клопотання про надання обмінних файлів ДЗК на досліджувані ділянки, оскільки 
дані документацій із землеустрою не завжди є остаточним 
варіантом розміщення земельної ділянки [3]. Незважаючи на це, відсутність 
закріпленої в законодавстві можливості доступу у судових експертів до 
відомостей ДЗК впливає на проведення земельно-технічної експертизи 
принаймні в двох аспектах: по-перше, загальний час проведення експертизи 
збільшується; по-друге, ненадання ініціатором затребуваних матеріалів може 
призводити до повної або часткової неможливості виконання дослідження. Тому, 
надання судовим експертам доступу до інформаційної системи ДЗК позитивно 
вплине на достовірність, загальний час проведення земельно-технічних 
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експертиз та зменшить кількість незалежних від судового експерта похибок. Такі 
зміни в законодавстві забезпечать правосуддя більш актуальними та 
об’єктивними доказами, зменшать час розгляду судових справ. 

Підсумовуючи вищенаведене, якість і повнота відомостей Державного 
земельного кадастру має принципове значення в діяльності судового експерта з 
правом проведення земельно-технічної експертизи, а доступ такого експерта до 
відомостей ДЗК покращить достовірність висновків та оперативність отримання 
доказів судами, учасниками судових справ та кримінальних проваджень.  
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Напрям № 10  
Міжнародний досвід і перспективи розвитку судово-експертної діяльності 

 
Наталя Воробйова 

завідувачка сектору почеркознавчих досліджень відділу криміналістичних видів 
досліджень Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України, м. Харків, Україна 
 

Кристина Дікевич 
судова експертка сектору почеркознавчих досліджень відділу 

криміналістичних видів досліджень Харківського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Харків, Україна 

 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КІБЕРНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У 

СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 
 
Внаслідок зростання популярності нових технологій, застосування 

комп'ютерних програм в галузі судової експертизи все більше привертає увагу 
судових експертів-почеркознавців. На даний час в світі існує два основних типи 
програмного забезпечення: перший тип – це комп'ютерна система, яка складає 
таблиці порівняння загальних та окремих ознак почерку і цим полегшує 
порівняльний аналіз; другий тип – це справжня автоматична ідентифікація, така 
як автоматична система зіставлення (SAMS) і система автоматичного 
розпізнавання почерку (HARY). У зарубіжній практиці існує кілька систем з 
великою кількістю функцій, які включають як інтерактивні інструменти, які 
допомагають судовому експерту, так і функції автоматичного розпізнавання 
авторів за зразками. Поточні комерційні продукти, доступні для допомоги 
експертам-почеркознавцям, включають такі програмні системи, як WriteOn і 
Pikaso. Американські судові експерти  розглядають програму Write-On як новий 
засіб для порівняння почерків, особливо при розробці статистичних даних для 
підтримки аналізу. Також дану програму можливо використовувати як засіб 
складання ілюстративних таблиць в багатообʼєктних експертизах  [1, с.104]. 

В кінці ХХ століття було розроблено кілька компʼютерних програмних 
інструментів для допомоги експертам в їх методах аналізу почерку. Одна 
особливо ефективна система (відома як FISH, Forenisc Information System) була 
розроблена правоохоронними органами Німеччини. FISH забезпечила 
інтерактивну роботу з фахівцем з перевірки підроблених документів, щоб 
забезпечити можливість пошуку найбільш близького збігу з великої бази даних 
прикладів почерку. Як наступник системи FISH, німецькі, голландські та 
американські дослідники і практики спільно розробили загальну структуру для 
судової експертизи почерку та служб ідентифікації пишучої особи, відому як 
WANDA Workbench [2, с. 563]. Платформа дозволяє інтегрувати підпрограми 
для інших систем сценаріїв, наприклад, для ієрогліфів, арабської мови тощо. 
Принцип роботи даної програми полягає в тому, що вона імпортує зображення зі 
сканера за допомогою програмного забезпечення під назвою «IBIS» і повертає 
посилання на отримане зображення. Отже, WANDA - це відкрита система, 
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заснована на наступних позиціях: 1) інтеграція компʼютерних методів і засобів, 
що використовуються в даний час в лабораторіях судової експертизи; 2) має 
концепцію відкритого плагіна для просування нових компʼютерних процедур 
перевірки та ідентифікації, які будуть розроблені незалежними дослідницькими 
групами та промисловими організаціями. Китайські експерти також займаються 
розробкою багаторівневої динамічної системи для перевірки китайських 
підписів [3, 65].  При цьому використовується комбінація п'яти різних функцій 
для скорочення часу і збільшення кількості перевірок. У Тайвані були проведені 
дослідження комп'ютерної ідентифікації почерку та проілюстрований процес, а 
також продемонстровані обмеження перевірки почерку за допомогою 
комп'ютерних технологій. Була відокремлена комп'ютерна перевірка почерку від 
ідентифікації почерку комп'ютерним «асистентом»: в той час як перша являє 
собою допоміжне програмне забезпечення, друга є самостійним 
автоматизованим методом. Через складність і розмаїття китайських ієрогліфів з 
точки зору шрифту і структури, а також того факту, що підозрюваний може 
навмисно змінювати свій почерк, надзвичайно складно використовувати 
ідентифікуючі комп'ютерні програми. Таким чином, під час розробки набору 
символів, який підходив би для системи автоматичного розпізнавання почерку 
(HARY), враховують такі аспекти: 1) автоматичний вибір характеристик письма: 
зі зразків почерку автоматично вибирається характерне значення слова; 2) 
автоматичний витяг характеристик почерку, тобто загальних і окремих ознак. 

Повертаючись до Німеччини, приблизно в той же час за запитом групи 
перевірки почерку Bundeskriminalamt (Федеральне відомство кримінальної 
поліції Німеччини) була розроблена відкрита багаторівнева структура для 
обробки рукописних документів. Ключова ідея моделі - забезпечити виділені 
рівні взаємодії з користувачем під час налаштування системи обробки 
документів, зокрема, від легкого налаштування до ініціалізації для 
автоматичного створення фільтрів. На відміну від відомих підходів, що 
стосуються паралельної обробки, рівні пропонованої моделі є потенційне 
взаємодія з користувачем. Вся обробка певного документа відбувається 
автоматично. Платформа охоплює функції оцифровки документів, їх 
попередньої обробки, зокрема вилучення та якісного поліпшення «зовнішнього 
виду» почерку, а також архівування протоколів обробки її параметрів [4, с. 16]. 

В результаті дослідження індивідуальності почерку, що спонсується 
Національним інститутом юстиції США, була розроблена модель обробки 
інформації при перевірці почерку [5, с.70]. Це призвело до створення системи 
судової експертизи документів, відомої як CEDAR-FOX. Ця система містить 
кілька інструментів для інтерактивної перевірки почерку, а також методи для 
автономної роботи. В автономному режимі програма може виконувати кілька 
операцій, включаючи ідентифікацію пишучої особи та зіставлення 
(співставлення) підписів. Мета ідентифікації (встановлення тотожності) полягає 
в тому, щоб ідентифікувати автора сумнівного тексту з урахуванням цифрового 
сховища (бази) зразків почерку кількох авторів. Головною умовою ідентифікації 
є необхідність встановлення кількісної міри схожості між двома зразками. 
Система перевірки має два окремих модуля: в «незалежному» модулі не потрібно 
ніякого навчання для програми (наприклад, для з&apos;ясування, чи виконано 
рукописні тексти однією особою). У режимі «залежного» модуля система 
навчається, грунтуючись на наборі введених в її базу зразків почерку пишучих 
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осіб. CEDAR-FOX також має кілька можливостей для пошуку в цифровому 
сховищі (базі) рукописних документів. Пошук може виконуватися в декількох 
режимах, включаючи визначення слів - коли певне зображення слова 
використовується для пошуку інших схожих слів у документі; розпізнавання слів 
- коли задана форма слова використовується для ранжирування словника; пошук 
на основі тексту, де для пошуку найкращої відповідності використовується запит 
текстового слова. 

Що стосується системи з підтримкою обробки зображень Adobe Photoshop, 
то дана програма може не тільки маніпулювати вихідними зображеннями за 
допомогою таких процесів, як обробка та зміна кольорової палітри, обрізка та 
склейка зображень, зміна масштабу всього зображення або його ділянки і т.д., 
але і також підвищувати різкість зображення для кращого виявлення, наприклад, 
послідовності окремих штрихів, що перетинаються, при виконанні підпису. 
Тобто програмне забезпечення Adobe Photoshop може використовувати методи, 
які перетворять світло, колір, форму або розширення для підвищення чіткості 
попередньо відсканованого рукописного тексту або підпису, що в окремих 
випадках спрощує дослідження об'єкта експертизи. 

Отже, в даній роботі були розглянуті різні кібернетичні методи, що 
застосовуються за допомогою програмних інструментів, які автоматизують деякі 
з процесів експертизи. Сюди входять інструменти, які обчислюють функції і 
забезпечують візуалізацію; методи перевірки, щоб забезпечити ступінь 
відповідності між об'єктом дослідження і зразками, наданими на дослідження; 
методи ідентифікації, які звужують пошук в сховищі документів з вже наявними 
виконавцями; а також програмне забезпечення, яке дозволяє інтегрувати різні 
інструменти криміналістичної експертизи. Комп'ютерні програми та 
автоматизовані системи повинні розвиватися і поширюватися на загальне 
використання, допомагаючи судовим експертам в їх роботі. На підставі 
вищевикладеного наголошено на необхідності подальших досліджень для 
отримання нових інструментів у вигляді комп'ютерного програмного 
забезпечення для кращого вирішення ідентифікаційних, діагностичних і 
класифікаційних задач судово-почеркознавчої експертизи. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАГУВАННЯ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ НА ПОВІДОМЛЕННЯ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ ВІД ОСІБ 
З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ТА СЛУХУ 

 
Наразі в нашій країні мешкає понад 42 тисячі осіб з порушеннями слуху, 

які систематично стикаються з проблемою виклику екстрених служб, а саме 
швидкої медичної допомоги, державної служби надзвичайних ситуацій, газової 
служби та поліції (не бачать, не чують чи не в змозі пояснити, де вони 
знаходяться і що трапилось). 

З метою реалізації вказаних питань в країнах Євросоюзу 
використовуються програмні продукти ІТ-телефонного зв’язку, 
телекомунікаційних пристроїв, а також практикується вивчення поліцейськими 
мови жестів та дактилю (Польща, Німеччина, Франція). 

У 2019 році в Україні з метою вирішення цього питання, а також 
створення рівних можливостей щодо виклику екстрених служб, у тому числі 
особами з обмеженими можливостями, МВС України, за участі ТОВ «Інфотекс» 
було доопрацьовано з урахуванням вимог нормативно-правових актів [1, 2] та 
запроваджено мобільний додаток «My Pol», який інтегровано до інформаційно-
телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції 
України» [3]. 

Завдяки цьому мобільному додатку усі громадяни, у тому числі з вадами 
слуху та мовлення, мають можливість звернутися до поліції шляхом натискання 
кнопки екстреного виклику поліції «SOS» (наявна можливість завчасно для 
зв’язку додатково можливо вказати номер довіреної особи) та користуватися 
наступними сервісами: повідомляти про правопорушення в смс-режимі з 
фотофіксацією подій, залишати відгуки про роботу поліції та читати свіжі 
поліцейські новини. Окрім цього, користувачі у цьому мобільному додатку 
зможуть передавати інформацію про подію для диспетчерів Управлінь 
організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головних 
управлінь НПУ просто обравши необхідні піктограми в програмі або надіславши 
фото події. 

Поліцейські уповноважені на здійснення управління нарядами поліції 
(диспетчери), з використанням можливостей інформаційної підсистеми «АРМ 
Диспетчер» ІПНП, керуючись отриманою інформацією, відразу скеровують до 
місця події саме ту екстрену службу, яку потребує потерпілий з обмеженими 
можливостями [4]. Відповідно, людина, яка потрапила у надзвичайну ситуацію, 
отримає якісну допомогу значно швидше. 
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Раніше через відсутність спеціальних засобів комунікації люди з 
особливими потребами в екстрених ситуаціях лишались сам на сам з небезпекою. 
Тепер завдяки мобільному додатку «My Pol» вони можуть без сторонньої 
допомоги викликати поліцію і повідомити всю необхідну інформацію для 
оперативного реагування.  

Слід зазначити, що на сьогодні використання мобільного додатку «My 
Pol» доступне скрізь, де є покриття інтернету. Він працює на всіх смартфонах з 
операційними системами IOS та Android, а також на планшетах, а у разі 
відсутності інтернету наявна можливість відправити звичайне смс-повідомлення 
до поліції. 

Загалом у 2020 році до диспетчерських служб НПУ з використанням 
мобільного додатку «My Pol» надійшло та було опрацьовано нарядами поліції 
1056 повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. 

З метою удосконалення реагування поліцейських підрозділів на виклики 
від осіб з порушеннями мовлення та слуху, з урахуванням вивчення 
міжнародного доступу [5; 6], пропонуємо внести зміни до програмного 
забезпечення ІПНП, а саме мобільного додатку «My Pol», у якому під час 
авторизації заявника, біля його прізвища передбачити додаткове електронне 
поле – «УТОГ» (реалізовано у Франції). Тоді, у разі надходження тривожного 
повідомлення, поліцейські не будуть додатково зв’язуватися із заявником 
(витрачати час), а відразу на місце події буде спрямований наряд поліції, а також 
додатково з’явиться технічна можливість здійснювати аналіз повідомлень, які 
надійшли безпосередньо від осіб з порушеннями мовлення та слуху та приймати 
відповідні управлінські рішення. Окрім цього, передбачити можливість 
надходження особам з вадами слуху, які викликали поліцію, цифрового 
повідомлення на мобільний додаток «My Pol» про те, що до них прибув наряд 
поліції (інша екстрена служба). 

Також доцільно у програмному продукті «My Pol» передбачити 
можливість інтеграції програмного продукту «Connect PRO», що був 
розроблений українськими фахівцями, за допомогою якого особам з вадами 
слуху буде комфортне спілкування з працівникам екстрених служб [7]. 

Для поширення застосування мобільного додатку «My Pol» та зручності 
користування ним особами з вадами мовлення та слуху доцільно зробити 
сурдопереклад до відеоінструкції з користування вказаним мобільним додатком 
і транслювати його у місцях масового перебування людей. 

Крім того необхідно забезпечити взаємодію підрозділів превентивної 
діяльності НПУ з регіональними Всеукраїнськими громадськими організаціями 
інвалідів «Українське товариство глухих» щодо проведення просвітницької та 
роз'яснювальної роботи щодо можливостей мобільного додатку «My Pol» для 
екстреного виклику поліції, а також їх права та обов’язки, як громадян щодо 
дотримання вимог чинного законодавства (адміністративного, кримінального). 

З урахуванням досвіду поліцейських Польщі, а також Донеччини, якими 
у рамках програми розвитку ООН за участю Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Українське товариство глухих» був реалізований проєкт 



362 
 
«Жестова мова для поліцейських», пропонуємо запровадити такі проєкти на 
території усієї України. Для цього забезпечити проведення аналізу всіх звернень 
людей зі слуховими та мовними обмеженнями протягом останніх трьох років про 
скоєння правопорушень, та на підставі цього у кожному територіальному 
підрозділі поліції ГУНП, а також управліннях патрульної поліції Департаменту 
патрульної поліції НПУ визначити необхідну кількість поліцейських для їх 
навчання мові жестів та дактилю (пальцевої абетки), яких у подальшому 
залучати до складу нарядів поліції, які оперативно надаватимуть кваліфіковану 
допомогу людям з обмеженими можливостями. 

Також на законодавчому рівні передбачити безкоштовне надання послуг 
перекладача особам, які мають порушення мовлення та слуху, а також у разі 
необхідності прибуття їх до територіального відділу (відділення) поліції на 
завчасно визначений час та день (реалізовано у Росії, Польщі, США). Зазвичай 
це досягається за допомогою контракту зі службою перекладачів жестової мови. 
Спілкування за допомогою мови жестів не буде ефективним, якщо перекладач не 
знайомий зі словником і термінологією правоохоронних органів, тому підрозділи 
поліції повинні переконатися, що перекладачі, яких вони використовують, 
знайомі з термінами правоохоронних органів. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
В условиях глобализации все больше внимания уделяется развитию 

информационных и коммуникационных технологии. 
Современные цифровые технологии в настоящее время внедрены 

практически во все сферы общественной жизни Казахстана, а вопросы внедрения 
и дальнейшего развития в стране электронного правосудия в последние годы все 
чаще обсуждаются на практическом уровне и в научных кругах. Это 
предполагает необходимость проведения углубленого и детального изучения 
формирующегося практического опыта. На сегодняшний день, в условиях 
активного научно-технического прогресса все больше внимания уделяется 
развитию информационных и коммуникационных технологий как на мировом, 
так и на государственном уровнях.  

В 2015 году Верховным судом Республики Казахстан был открыт для 
широкого доступа единый интернет-портал судебных органов, сервис 
«Судебный кабинет» а также множество электронных информационных 
сервисов, призванных обеспечить доступность и прозрачность судебной 
системы. Электронное правосудие позволяет обеспечить открытость и 
доступность правосудия, снизить нагрузку на судебную систему и сократить 
издержки, связанные с рассмотрением дела.  

Электронное правосудие в Казахстане реализуется через сервис 
«Судебный кабинет» и его мобильное приложение, форум «Талдау», видео-
конференц-связь, аудио- и видеофиксацию судебных заседаний, систему 
оповещения участников процесса посредством СМС. Есть электронный архив 
судебных документов и видеозаписей, действует автоматическое распределение 
дел с учетом специализации и загруженности судей. 

Сервис «Судебный кабинет» позволяет подавать и получать 
процессуальные документы, отправлять письма в судебные органы. Здесь можно 
искать судебные документы, отслеживать ход рассмотрения дела и т. д.[1] 

Пандемия коронавируса послужила своеобразным катализатором 
изменений в обществе в целом и в правосудии в частности и внесла свои 
коррективы, так с марта прошлого года суды в Республике Казахстан полностью 
перешли в онлайн-формат работы. 

За рубежом развитию информационных технологий в судебной системе 
уделяется значительное внимание. Еще в конце 1980 г. в США зародилась 
прогрессивная автоматизированная система PACER, которая способствует 
реализации электронного правосудия, например, с помощью этой системы 
спорящие стороны могут подавать документы интерактивно в виде электронных 

https://office.sud.kz/
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файлов и иметь доступ к материалам судебных дел через Интернет-ресурсы. 
Современная Экспериментальная Программа Электронного Документооборота 
(Electronic Working Pilot Scheme) в Англии и Уэльсе начала действовать 
сравнительно недавно, с 1 апреля 2009, в Адмиралтейском (морском) и Торговом 
судах, Лондонском Промышленном и Торговом суде при Королевском суде. В 
отличие от PACER Electronic Working Pilot Scheme не требует регистрации, 
необходимо просто войти на сайт суда. Вспомогательное электронное средство 
«электронная система гражданского судопроизводства» (ЭГС) в Италии, являясь 
дополнительной возможностью, помогает сторонам в процессе суда решить ряд 
технических проблем, используя электронную передачу данных. В прессе 
отмечается, что предложенное решение оказывается еще и экономически 
выгодным[2]. 

Электронное правосудие предусматривает возможность совершения 
процессуальных действий в цифровой форме. Отсутствие в процессуальном 
законодательстве регламентации работы судов в условиях коронавирусной 
пандемии и чрезвычайного положения не приостанавливает и тем более не 
отменяет конституционного права на судебную защиту, решили в Казахстане. 
Поэтому судебные власти попытались найти решение, как сохранить эти права и 
обезопасить здоровье всех участников процесса. В, частности, Суды РК перевели 
в онлайн 96% всех судебных заседаний. Отличие дистанционного формата от 
очного заседания заключается лишь в способе проведения с использованием 
гаджетов для участия в процессе. Все остальное – «как в жизни». Например, 
онлайн-процессы также фиксируются в электронном протоколе судебного 
заседания[3]. 

Для сравнения, в 2018 году посредством ВКС в судах республики 
ежедневно проводилось 40 заседаний, в 2019 году – 110, в 2020 (до режима ЧП) 
– 150 заседаний[3]. 

Информатизация судебных систем, безусловно, ведет к повышению 
уровня доступности правосудия – чего, к сожалению, пока нельзя сказать о его 
качестве. Если под качеством понимать сокращение сроков рассмотрения дел, а 
также иные показатели, тесно связанные с «технической» частью судебного 
процесса, внедрение современных IT-технологий его существенно повысит. 

Вместе с тем качество правосудия определяется не только техническими 
возможностями, но и – в большей мере – человеческим фактором. На наш взгляд, 
цифровизация формализует судебные процедуры еще сильнее, правосудие 
станет «шаблонным». 

В кругу определенных категорий дел – таких, например, как приказное 
производство, констатация нарушений правил дорожного движения с 
использованием средств видеофиксации, неисполнение финансовых 
обязательств по договорам, арбитражные дела, рассматриваемые в порядке 
упрощенного производства, и др., – так называемое «шаблонное» правосудие в 
значительной степени приемлемо. Но в делах, объективная сторона которых 
уникальна, применение «шаблонов» не повысит качество правосудия, а снизит 
его. 
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Для качества правосудия цифровые технологии несут существенные 
риски. В частности, фундаментальное значение имеет вопрос об обеспечении 
информационной безопасности. Для значительного числа IT-специалистов не 
составляет труда подменить вложения, направляемые по обычным 
незащищенным каналам связи. Подделать электронный документ и направить 
его в суд не представляет сложности. В такой ситуации быстрое «шаблонное» 
правосудие повышает вероятность вынесения неправосудного решения. 

Участие в судебном заседании свидетелей и других участников процесса с 
использованием систем видео-конференц-связи также вызывает немало 
вопросов – давать ложные показания по ВКС гораздо проще, как и заставить 
свидетеля вне зала судебных заседаний сделать то же самое. Полагаю, из-за этого 
развитые страны не спешат переходить на электронное правосудие, хотя имеют 
для этого технические возможности. 

По поводу доступности онлайн правосудия – полагаю, что он будет 
соблюден лишь тогда, когда размер издержек на ведение дела с помощью 
электронного правосудия значительно уменьшится, – например, упростится 
процедура получения электронной цифровой подписи. Тезис о снижении 
издержек на профессионального представителя, на мой взгляд, также спорный, 
поскольку участие представителя обусловлено не только необходимостью полно 
и четко документировать факты, относящиеся к делу, но и желанием подготовить 
«выигрышную» позицию. Появление новых информационных технологий не 
влияет на функцию представителя и, соответственно, на спрос на его услуги. 

Думается, неправильно считать электронное правосудие наиболее 
эффективным способом повышения доступности и качества правосудия, 
поскольку несоблюдение ключевых принципов осуществления 
судопроизводства является скорее комплексной проблемой, обусловленной не 
столько техническими аспектами, решаемыми с помощью новых технологий, 
сколько проблемами организации власти, соблюдения прав граждан и низкого 
уровня правовой культуры населения. 

Сокращение временных, трудовых и финансово-экономических затрат 
благодаря использованию цифровых технологий, безусловно, произойдет, 
однако при этом велик риск дополнительных затрат на устранение негативных 
последствий информатизации судебных систем, – в частности, на ликвидацию 
последствий технических ошибок работы судебной системы или злонамеренного 
использования «слабых мест» цифровых технологий. Вероятно, бремя этих 
затрат в большей степени ляжет на участников процессов, что их расходы на 
ведение дел только увеличит. 

В свою очередь, для самого суда автоматизация деятельности – наиболее 
перспективное направление, позволяющее существенно снизить издержки, 
избавив аппарат суда от рутинных действий, требующих большого количества 
времени. 

В Казахстане действительно активно развивается автоматизация и 
информатизация различных сфер жизни. Судопроизводство не является 
исключением.  
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Однако оценивать полноценное проведение заседаний в онлайн-формате 
как преимущество, полагаю, рано. Еще не создано специального программного 
обеспечения, адаптированного под нужды дистанционного судебного процесса, 
что зачастую существенно затрудняет возможность проведения полноценного 
заседания. Сервисы типа Zoom и Skype не отвечают всем потребностям 
судопроизводства – они больше ориентированы на бизнес, обучение и личные 
встречи, поэтому не подходят под специфику судебного процесса[4]. 

В настоящее время Республике Казахстан в связи с пандемией полностью 
перешли в онлайн-формат работы. Полагаю, что можно подвести некоторые 
предварительные итоги перехода судов в новый формат, исходя из мнении 
экспертов: 

1. Качество аудио-, видеосвязи (прерывания, эхо, задержки сигнала, 
зависание) заставляет стороны задаваться вопросом о том, реализовано ли их 
право на судебную защиту (право полноценно высказать свою позицию, быть 
услышанным судом). В связи с чем возникают вопросы: что делать, если связь 
была неустойчивой? можно ли просить суд перенести заседание? как избежать 
злоупотреблений на этом основании? По причине ненадежности связи либо 
невозможности полноценно передать обстоятельства дела устно увеличился 
фокус на письменные документы, их содержание и качество; 

2. Возникают трудности с ознакомлением сторонами с материалами дела. 
Как известно, для надлежащей подготовки к делу необходимо снять копии 
материалов дела. Для ознакомления с материалами дела стороны в настоящее 
время просят суд вынести материалы дела из здания суда, чтобы снять копии, и 
не все судьи позволяют это сделать вследствие эпидемиологической ситуации. В 
связи с чем назрела необходимость перевода материалов гражданских дел в 
электронный формат, чтобы стороны могли знакомиться с делами удаленно; 

3. Трудности, связанные с обеспечением полноты материалов дела. Данная 
проблема существовала и ранее, но с переходом судов в онлайн-формат она стала 
проявляться сильнее. При подаче документа через сервис «Судебный кабинет» 
(подача документов в суд через электронный портал) не всегда секретари 
распечатывают такой документ и приложения к нему (экономия бумаги). Это 
приводит к ситуации, когда достаточно часто поданные в электронном виде 
документы не приобщаются к делу или приобщаются в неполном виде. В итоге 
суд их может не учесть при рассмотрении дела; 

4. Повышается риск злоупотреблений с доказательствами. Направление 
доказательств через сервис «Судебный кабинет» (посредством сканированных 
копий) создает предпосылки для фальсификации доказательств. К примеру, 
сторона не может проверить наличие подлинника документа, подлинность 
подписи, качество оформления документа и другие признаки подделки тех или 
иных доказательств, которые сторона могла бы выявить, присутствуя в судебном 
заседании. Последнее может вынуждать стороны просить суд отложить 
заседание для ознакомления с подлинником. Между тем судьи не всегда 
способны отложить заседание, например, вследствие строгих ограничений по 
срокам рассмотрения дела; 
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5. Возникают трудности с некоторыми процедурными моментами. 
Например, для допроса свидетеля необходимо взять расписку о предупреждении 
его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Каким 
образом такую расписку получить при проведении заседаний онлайн? Что 
делать, если свидетель не представил суду подлинник такой расписки? Должны 
ли такие показания приниматься во внимание? 

6. Страдает обеспечение открытости судебного разбирательства. 
Возникают вопросы, как обеспечить участие общественности в судебном 
заседании посредством формата онлайн? Как обеспечить конфиденциальность 
судебных заседаний, которые проводятся в закрытом формате (видеозвонок 
через программу WhatsApp, к примеру, можно записать). Как проводить допрос 
свидетелей онлайн, чтобы обеспечить отсутствие воздействия на них во время 
судебного заседания (как исключить вероятность подсказок свидетелю со 
стороны третьих лиц, которые могут находиться с ним в одном помещении)? 

7. Коллеги говорят, что встречаются случаи отключения сторон от связи в 
ходе судебного заседания, либо случаи проведения судебных заседаний без 
участия сторон и т. д.[5] 

8. Нельзя списывать со счетов и другую проблему видеосвязи – навыки 
участников процесса, которые не всегда обращаются с гаджетами «на ты». 

Допускаем, что это не исчерпывающий список того, что нового мы узнали 
о правосудии онлайн в РК. 

В связи со сказанным можно ли говорить о готовности казахстанского 
правосудия к электронному правосудию! Вероятно, что судопроизводство в 
текущем формате является временной вынужденной мерой.  

Следует признать, что у судопроизводства в формате онлайн есть 
преимущества: удобство для сторон и относительная дешевизна и доступность. 

В принципе, полагаем, что можно рассмотреть перенесение в удаленный 
формат на постоянной основе некоторых категорий дел, в которых отсутствует 
спор в отношении подлинности доказательств, не требуется допрос свидетеля и 
не возникают иные вопросы, которые могут потребовать очного присутствия 
сторон.  

Внедрение подобного формата в отношении менее спорной категории дел 
могло бы позволить в перспективе пересмотреть правила подсудности 
гражданских дел. Это также позволило бы снизить фактор коррупции. 

Очевидно, что ни текущий процессуальный закон, ни администрирование 
судопроизводства недостаточно готовы к удаленному формату работы. 
Полагаем, что первоочередным является завершение перехода в полноценный 
онлайн-формат – электронное дело: чтобы оно было доступно на сервере суда 
для доступа сторонами. Это разрешило бы вопросы, связанные с ознакомлением 
с делом, исключило бы необходимость допечатывать и приобщать к делу те или 
иные документы, поступившие в суд в электронном формате, исключило бы 
движение бумажных дел из районного суда в вышестоящие и т. д. 

Требуются изменения в процессуальный закон, которые отразили бы 
особенности судопроизводства в удаленном формате. Например, можно 
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предусмотреть право стороны просить суд отложить судебное заседание, если 
качество связи было ниже определенных стандартов (за исключением случаев, 
когда качество связи относится к ответственности такой стороны). 

Можно предусмотреть процессуальные ограничения в отношении 
представления новых доказательств при онлайн-судопроизводстве, что 
обеспечило бы большую предсказуемость процесса (в настоящее время стороны 
обязаны представлять доказательства до завершения подготовки к делу, между 
тем это требование не всегда четко соблюдается). 

Можно предусмотреть методы фиксации того, была ли сторона отключена 
от процесса, пытался ли секретарь связаться со стороной, сколько раз пытался и 
т. д., для минимизации злоупотреблений. Можно регламентировать правила 
участия общественности в открытых судебных заседаниях, а также обеспечения 
тайны судебных заседаний, проводимых в закрытом формате. 

Полагаем, что для разрешения текущих трудностей онлайн-
судопроизводства Верховный Суд РК мог бы принять временную инструкцию, 
которая отражала бы наиболее часто возникающие трудности сторон при 
осуществлении правосудия в формате онлайн. Мы не сомневаемся, что 
юридическое сообщество окажет любую поддержку подобным инициативам 
Верховного Суда РК[5]. 

Таким образом, говоря о проблемах и перспективах дальнейшего развития 
электронного правосудия в Казахстане, в особенности в условиях пандемии 
COVID 19 необходимо отметить работа идет, проблемы выявляются, надеемся 
на их устранение. В целом, следует отметить электронное правосудие 
эффективно в стадии организации судебного заседания и по делам не 
предполагающим особую сложность для рассмотрения. 
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КОММЕНТАРИИ К ЭКСПЕРТНЫМ ВЫВОДАМ 

 
Выводы судебного эксперта в специальной литературе широко 

обсуждаются с точки зрения методологии классификации и формулировки 
экспертом, проводящим экспертизу. 

На современном этапе развития криминалистики и судебного процесса 
перед экспертной деятельностью ставятся новые задачи, которые не оставляют 
без внимания необходимость пересмотра методологии формулировки 
результатов судебной экспертизы. 

Данная работа является частью теоретического исследования деятельности 
судебного эксперта вне зависимости от специализации и представляет собой 
важный подраздел докторской диссертации, посвященной алгоритму действий 
эксперта. [1, с. 1] 

Одним из наиболее эффективных способов получения и сбора информации 
по делу является судебная экспертиза. На современном этапе развития общества 
успешное выполнение функций уголовного, а также гражданского правосудия 
во многом связано с уровнем использования научных доказательств при 
расследовании дел. Научная сложность некоторых проблем, которые в 
настоящее время решаются посредством судебных экспертиз, является 
«зеркальным отражением» сложности современных общественных связей. 

Судебный эксперт, по окончании экспертизы формулирует выводы 
посредством логических оценок, которые очень часто лежат в основе 
разрешения конкретных дел, они разъясняют вопросы относящееся строго к тем, 
решение которых требуют специальных познаний, при других обстоятельствах, 
недоступных для судебной власти или сторон. В выводах содержатся ответы на 
поставленные перед экспертом вопросы. Выводы формулируются экспертом при 
проведении исследования на этапе синтеза, используя правила логики. При этом 
причиной служат результаты проведённого исследования, с одной стороны, так 
же и научные закономерности, составляющие содержание специальных 
познаний эксперта, с другой стороны. [2, c. 28] 

Теоретические и практические аспекты касательно экспертных выводов в 
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румынской литературе, в большинстве своем, четко рассмотрены относительно 
криминалистической экспертизы, по другим видам экспертиз имеются лишь 
косвенные положения, поэтому мы считаем необходимым развивать данную 
тему, чтобы дополнить теоретические гипотезы экспертологии применительно 
как к уголовному, так и к гражданскому процессу. 

Нами предлагается к рассмотрению концепции формулирования вывода в 
форме НПВ (не представляется возможным) и отказ от дачи заключения. 

Румынское законодательство не предусматривает ситуации при которых 
судебный эксперт обязан отказываться от дачи заключения [3], как это делает 
молдавский законодатель: 

Статья 53. Отказ от производства судебной экспертизы 
 (1) Судебный эксперт может отказаться от производства экспертизы 

в следующих случаях: 
а) нарушен процессуальный порядок назначения судебной экспертизы; 
b) вопросы, поставленные для разрешения, выходят за пределы его 

компетенции или выясняется, что достижения науки и техники не позволяют 
ответить на них; 

с) материалов, представленных для производства экспертизы, 
недостаточно; 

d) судебный эксперт не располагает условиями, утвержденными 
методами и процедурами, а также техническими средствами, необходимыми 
для проведения исследований; 

e) существует угроза жизни или здоровью судебного эксперта, выходящая 
за рамки профессионального риска; 

f) не обеспечен свободный доступ к объекту экспертизы или нет 
необходимых условий для производства экспертизы; 

g) не внесена плата за услуги по производству экспертизы; 
h) не имеется ни одного из оснований, изложенных в части (3) статьи 29, 

для назначения повторной судебной экспертизы, или изложенных в части (1) 
статьи 31 – для назначения дополнительной экспертизы. 

(2) При наличии одного из оснований, предусмотренных частью (1), 
судебный эксперт письменно информирует заявителя экспертизы об отказе 
произвести судебную экспертизу и о причинах, послуживших основанием 
отказа, а также о необходимости забрать материалы, представленные для 
производства экспертизы. [4] 

Многие исследователи считают, что при наличии условий 
предуссмотренных в данной статье (буквы b), с), d), f)), судебный эксперт, 
должен формулировать вывод о невозможности, при этом обязан дать 
письменное пояснение о причине такого вывода. Конечно же, что мы в корне не 
согласны с такими положениями. Поскольку в научной литературе, так же и в 
законодательствах некоторых стран в этом смысле, четко определено, что 
эксперт может формулировать свои выводы только на основании оценки 
результатов проведенных им исследованиях. Путем логических умозаключений, 
применяя научные приемы доказывания: дедукцию, индукцию и т.д., в процессе 
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оценки полученных результатов, эксперт приходит к определенным выводам. 
Так же при формулировании выводов эксперт всегда придерживается принципов 
криминалистической идентификации и диагностики. Только в процессе оценки, 
эксперт оценивая идентификационную или диагностическую значимость 
выявленных совпадающих или различающихся признаков, может раскрыть 
соответствующий комплекс (достаточный или недостаточный) для 
формулировки определенного вывода. Лишь в случае, когда он оценивает 
данных комплекс признаков, как недостаточный для формулировки даже 
вероятностного вывода (отрицательного или положительного), эксперт вправе 
формулировать вывод в форме НПВ. 

При том, что эксперт не провел исследования (не представлены объекты, 
либо их количество недостаточно, и т.д.) он не имеет что оценивать, следственно 
и речи не может быть о формулировании каких-либо выводов. В данном случае 
единственное решение – это отказ от дачи заключения, так как не проводились 
исследования.  

Мы согласны, что в обеих ситуациях, эксперт должен объяснить причину. 
В заключении считаем необходимым отметить следующее:  
1. Современный этап в реформе технического регулирования 

стандартизации и сертификации требует гармонизацию концептов 
формулировки экспертных выводов с международными подходами и 
гносеологическими положениями данного понятия. 

2. Необходимо применять в судебно-экспертной практике правильное 
разграничение в теоретическом плане между выводом в форме НПВ и отказом 
от дачи заключения.  

3. Таким образом, вывод в форме НПВ дается всегда после проведенных 
экспертных исследований, а отказ от дачи заключения – строго регламентирован 
процессуальными /специальными законами. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ПРИКЛАДІ США 
 

В американській науці не тільки практично не використовується термін 
«криміналістика» в його традиційному розумінні, але також не можна говорити 
про наявність єдиної науки, яка б комплексно займалася вивченням 
закономірностей вчинення злочинів та їх розслідування. Однак це зовсім не 
свідчить про відсутність відповідних розробок, навпаки, ряд досягнень 
американської криміналістики ще належить досліджувати і, можливо, 
адаптувати до використання в українських умовах. 

Ще порівняно недавно українські дослідники вказували, що в США 
криміналістика позиціонується переважно як поліцейська наука, призначення 
якої - використовувати сучасні досягнення науково-технічної думки на благо 
слідства [2. C. 7]. Цей висновок був зроблений на основі аналізу відповідних 
термінів і їх змістовного наповнення: поліцейська техніка (police technique), 
судова наука (forensic science) і ряду інших. У той же час проведений нами аналіз 
спеціальної літератури показав, що багато традиційно розглядаються положення 
криміналістики американські вчені досліджують також в рамках кримінального 
процесу, юридичної психології та особливо - теорії доказів (evidence, analysis of 
evidence) [2 с.185-188;3, с. 108,110]. 

Незважаючи на те, що в США також є серйозні наукові розробки з теорії 
ідентифікації [10], у багатьох підручниках криміналістична ідентифікація 
викладається лише на рівні конкретних прикладів. 

В американській криміналістиці велике значення традиційно надається 
речових доказів. Значення речових доказів в поліцейському розслідуванні 
полягає в тому, що: а) це важливий «німий» свідок злочину; б) речові докази не 
можуть брехати. Помилки в оцінці речових доказів виникають лише внаслідок 
невірної інтерпретації походження і ролі речового доказу [Там же. C. 56]. 

У США, система криміналістичної техніки не впорядкована. У 
підручниках з криміналістики окремі галузі криміналістичної техніки  не 
об'єднані в один розділ, а чергуються з окремими розділами з криміналістичної 
тактики і методики. 

Сучасні дослідження в області криміналістичної техніки пов'язані з 
вивченням новітніх кримінальних технологій, особливостей протікання 
кримінальних ситуацій в віртуальному просторі. У зв'язку з цим, особливо 
перспективними для наукової розробки нам вважається актуальними проблеми 
криміналістики, пов'язані з виявленням, вилученням і використанням слідів, 
залишених у віртуальному просторі. 

У заключній частині розділу криміналістичної тактики розглядаються 
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особливості участі поліцейського в судовому розгляді. Особлива увага 
приділяється тактиці складання поліцейського рапорту, в тому числі 
узагальнюючого рапорту по етапу розслідування, в якому описується 
особливість слідчої ситуації: які слідчі дії вже проведені, а які ще належить, які 
докази вже зібрані і т.д. За незначним діям поліцейський повинен робити записи 
в своєму блокноті. 

Складовою частиною криміналістичної тактики є тактика поведінки 
поліцейського в ході судового розгляду, яку визначає безліч чинників 
(встановлення психологічного контакту, специфіка пози, жестів і поведінки на 
суді і ін.). Наприклад, адвокат в ході судового слідства може задавати 
поліцейському цілу серію заздалегідь підготовлених послідовних питань з метою 
отримати від нього непослідовні і суперечливі відповіді. У такій ситуації 
поліцейському рекомендується не відповідати відразу, а спочатку осмислити 
кожне питання, бути обережним у відповіді, залишатися спокійним, при 
необхідності попросити повторити питання [1, с. 53-60]. 

Деякі тактичні положення, пов'язані з виробництвом слідчих дій, 
досліджується в рамках наук кримінального процесу та теорії доказів.  
Особливості тактики проведення огляду місця події за деякими видами злочинів 
в США досліджуються в рамках криміналістичної техніки (наприклад, 
особливості огляду місця вбивства, тактика огляду місця вибуху або пожежі і 
ін.). У США практично немає спеціальних робіт, безпосередньо присвячених 
теоретичним основам криміналістичної методики, однак можна зробити 
висновок, що особливості розслідування окремих видів злочинів в 
криміналістичній науці все ж відображені у вигляді окремих методик, 
побудованих за видами злочинів-  ці розділи отримали назву «специфічні 
злочини». У вигляді методик розслідування таких специфічних злочинів 
представлені методики розслідування вбивств, крадіжок, грабежів і розбоїв, 
незаконного обігу наркотичних засобів, зґвалтувань, використання підроблених 
документів, зломів і проникнення в приміщення, великих автомобільних аварій 
та ін. 

Звісно ж необхідно також проаналізувати підхід американських вчених до 
дослідження питань використання криміналістичних розробок в судовому 
розгляді. У США так звана судова криміналістика являє собою цілий комплекс 
практичних рекомендацій і пропозицій щодо стратегії, і з тактики ведення справи 
юристом (обвинувачем, захисником) в суді. Дані дослідження почали свій 
розвиток в США раніше, ніж в Росії, що пов'язано, на наш погляд, з давнім і 
досить поширеним розглядом справ судом присяжних не тільки в 
кримінальному, а й в цивільному процесі США. Американськими дослідниками 
розроблено цілий комплекс криміналістичних рекомендацій з підготовки справи 
до попереднього слухання і судового розгляду, по стратегії і тактиці ведення 
справи в суді присяжних. Окремо розглядається тактика вступного та 
заключного заяв, тактика дослідження доказів у ході судового слідства, зокрема 
тактичні прийоми ведення судових допитів свідків, потерпілих, експертів 
(прямий, перехресний допити), уявлення речових доказів, результатів 
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експертних досліджень та ін. [5, с. 212-215]. 

З 2000-х рр. стався різкий стрибок науково-технічного прогресу, який 
викликав широке використання населенням Інтернету, стільникових телефонів, 
цифрових медіа та сайтів соціальних мереж. Досить сказати, що велика частина 
повсякденного життя перейшла сьогодні в інтернет-простір. Подібно до того як 
ці нові технології пропонують користувачам ряд переваг, вони також 
відкривають і нові можливості для злочинності. Тому в даний час є практична 
необхідність проведення ряду наукових досліджень по створенню методик 
розслідування окремих видів різних злочинів, скоєних з використанням мережі 
Інтернет (такого роду роботи вже починають з'являтися в Росії [23]), а також з 
дослідження проблем, пов'язаних з особливостями використання інтернет -
технологій в розслідуванні. У цьому плані можна звернутися до досвіду 
криміналістів США, де поліцейськими при розкритті та розслідуванні злочинів 
досить активно використовуються різні соціальні мережі (Google+, Facebook, 
Twitter та ін.). 

Це виявляється дуже ефективним ще й тому, що вся інформація, коли-
небудь розміщена користувачами в соціальних мережах, зберігається досить 
тривалий час. І навіть після того, як сторінка користувачем видалена, 
спецслужбам може бути цілком доступна така інформація, як зміст листування, 
час і тривалість перебування особи в мережі, а також розміщені їм на сайті 
фотографії. 

Тому однією з нагальних проблем сучасності є інтеграція наукових 
криміналістичних знань, накопичених в різних країнах, а можливо, і проведення 
деяких спільних наукових досліджень. Така тенденція спостерігається в 
європейській криміналістиці: зокрема, російськими і литовськими вченими-
криміналістами були розглянуті проблеми незаконного обігу бурштину в 
Балтійському регіоні та запропоновано криміналістичні заходи протидії цьому 
явищу [4, с.72-74]. 

В даний час в міжнародній практиці акредитація судово-експертних 
лабораторій широкого профілю здійснюється відповідно до стандартів ISO / IEC 
17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 
лабораторій» та ISO / IEC 17020 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних 
типів органів, які проводять інспекції ». Міжнародною організацією по 
акредитації лабораторій (ILAC) розроблено посібник щодо застосування 
стандарту ISO / IEC 17025 в діяльності судово-експертних лабораторій ILAC-
G19: 08/2014 «Застосування модулів в криміналістичному процесі». 

Посібник є цілісне опис всього судово-експертного процесу і визначає 
мету судово-експертної діяльності та послідовність дій, починаючи з моменту 
отримання судово-експертним підрозділом інформації про подію і аж до 
оформлення висновку. При цьому органи з акредитації можуть на вибір 
використовувати програми акредитації, засновані на ISO / IEC 17025 та / або ISO 
/ IEC 17020 для різних етапів судової експертизи. Керівництво дає перелік 
модулів (етапів) експертної діяльності: - попереднє обговорення питань, 
пов'язаних з оглядом місця події; - виконання початкових дій на місці події; - 
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розробка стратегії огляду місця події; - проведення огляду місця події; - оцінка 
результатів, отриманих на місці подій, і необхідність подальших досліджень; - 
інтерпретація результатів огляду місця події та складання висновку. Найбільш 
активно діяльність по акредитації судово-криміналістичних служб і лабораторій 
розвивається в Сполучених Штатах Америки. Акредитацію здійснює 
Американське суспільство директорів криміналістичних лабораторій / Рада з 
акредитації лабораторій (ASCLD / LAB) з міжнародним визнанням ILAC 
акредитації Міжамериканською організацією по акредитації (IAAC) через 
підписання багатосторонньої угоди про визнання ILAC MRA. 

В даний час в США акредитовані 237 експертних організацій. Крім того на 
добровільних засадах активно ENFSI), кількість членів якої на сьогоднішній день 
налічує близько 70 як державних, так і приватних судово-експертних 
лабораторій. Метою ENFSI є обмін знаннями та досвідом для створення взаємної 
домовленості в галузі судово-медичної науки. ENFSI є визнаною експертною 
групою в галузі судово-медичних наук. Слід зазначити, що в рамках 
Європейського союзу акредитацію судово-експертних служб і лабораторій 
проводять органи з акредитації Іспанії, Великобританії, Франції, Італії, Мальти і 
ін. Європейською організацією з акредитації (ЕА) в рамках діяльності 
Лабораторного комітету ЕА була сформована робоча група з питань акредитації 
судово -експертних лабораторій і служб (TN Forensics). 

Дана робоча група проводить спільні з ENFSI як офіційної зацікавленою 
стороною ЕА засідання з питань практичного застосування лабораторіями в 
своїй діяльності документа ILACG19: 08/2014. Розглядаються перспективи 
стандартизації судово-експертної діяльності та акредитації експертних 
лабораторій, які дозволяють створити дієвий механізм, який би перехід на новий 
рівень судово-експертних технологій в нашій країні. Крім цього порушуються 
питання сертифікації та валідації методичних матеріалів, компетентності 
судових експертів. [6, с. 72-74] 

Розвиток судових експертиз обумовлюється необхідністю підвищення 
якості доказів у кримінальних справах. Цілком очевидно, що всі заходи, 
спрямовані на досягнення цієї мети, в кінцевому підсумку повинні сприяти 
підвищенню об'єктивності, результативності та обгрунтованості висновків 
проведених експертиз та досліджень. 

Звісно ж, що найбільш пріоритетними напрямками розвитку судово-
експертної діяльності є вдосконалення організації виробництва експертиз, їх 
науково-методичного та інформаційного забезпечення, а також поліпшення 
матеріально-технічного оснащення експертних установ, перш за все державних, 
яке на превеликий жаль стримується явно недостатнім фінансуванням. 

Міжнародна кооперація і співробітництво, в тому числі в сфері 
судочинства та судової експертизи, є невід'ємною частиною діяльності України 
у зовнішньополітичній сфері. В цьому плані акредитація російських судово-
експертних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам відкриває 
реальну перспективу отримання із заданою точністю порівнянних результатів 
при експертному дослідженні одних і тих же об'єктів в лабораторіях різних 
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експертних установ однакового науково-технічного профілю. 
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ДАКТИЛОСКОПІЧНА РЕЄСТРАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
НАПРЯМОК В РОЗВИТОКУ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ТА 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Соціально-економічні та політичні зміни в Україні, військові дії на сході 
країни, реформування системи органів правопорядку та суду, на цьому фоні 
спостерігаються зростання злочинності та якісні зміни її проявів. Зараз одним із 
пріоритетних завдань держави є зміцнення законності та правопорядку. 
Вирішення цього завдання потребує постійної кропіткої праці, направленої на 
запобігання, виявлення й розслідування правопорушень у тісній взаємодії з 
підрозділами державних експертних установ України, адже будь-який процес 
доказування ґрунтується на результатах судових експертиз. 

Сучасну криміналістику не можливо уявити без вчення про відбитки рук 
та їх використання в боротьбі зі злочинністю. Кожному відомо, що за допомогою 
дактилоскопії, а саме, залишених злочинцями слідів пальців та долоней рук, 
розкрито більшість особливо тяжких злочинів. Дактилоскопія посідає одне з 
найважливіших місць при ідентифікації особи та широко використовується у 
всьому світі протягом багатьох десятиліть. Вона не лише допомагає в 
розслідуванні та розкритті злочинів, а й постійно технічно вдосконалюючись, 
стає надійним помічником у процесі розслідування злочинів. Важливе значення 
у криміналістиці надається відбиткам пальців та долоней рук, оскільки сліди 
папілярних узорів майже завжди залишаються на місці вчинення злочину, шо є 
цінним джерелом інформації для їх розкриття. Дактилоскопія стала своєрідним 
символом криміналістики і була взята на озброєння правоохоронними органами 
багатьох країн світу, а метод дактилоскопічної реєстрації, є одним з 
найефективніших методів реєстрації людей узагалі. 

На сучасному етапі, важливе значення для розвитку дактилоскопії, має 
пізнання соціальних та економічних процесів, які зумовлюють формування 
суспільної свідомості в оцінці зростання небезпеки злочинності і в пошуку 
нових, більш досконалих, а разом з тим гуманних методів та засобів боротьби з 
нею.  

Поряд з різноманітними засобами ідентифікації людини науково 
встановлено і практично підтверджено, що здійснення такої процедури за 
допомогою біометричних параметрів людини є найдостовірнішим способом її 
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ідентифікації. 

З середини шістдесятих років ХХ сторіччя, вчені розвинутих країн світу, 
інтенсивно зайнялися пошуками автоматизованих методів й способів надання 
допомоги криміналістам в вирішенні проблеми дактилоскопії. Практичній 
постановці цієї задачі сприяв бурхливий розвиток науково-технічних напрямків 
- кібернетики, методів розпізнавання образів, обробки зображення, 
конструювання ЕОМ та програмно-математичних засобів до них.  

До середини восьмидесятих років, на озброєння правоохоронних органів 
розвинутих країн світу, стали надходити перші автоматизовані дактилоскопічні 
інформаційні системи (далі - АДІС). Там, де ці системи були впроваджені, значно 
збільшувався відсоток розкриття злочинів від загальної кількості скоєних.  

В останні роки, майже в усіх країнах світу, були створенні свої АДІС, тобто 
своєрідний банк даних, який для ефективної роботи, потребує введення 
максимальної кількості відбитків папілярних узорів пальців та долоней рук 
громадян. Основною проблемою на цьому шляху, є відсутність відповідної 
правової бази та ментального усвідомлення населенням необхідності 
розширення кола осіб, яких слід дактилоскопіювати. 

На теперішній час, існують держави в яких введена загальна 
дактилоскопічна реєстрація, яка вже дала певні позитивні результати.  

У Республіці Молдова, має місце обов’язкове дактилоскопіювання водіїв 
транспортних засобів, членів екіпажів повітряних суден, осіб, які виїжджають за 
межі країни на заробітки. У Республіці Білорусь дактилоскопіюванню 
підлягають майже всі державні службовці, у Японії всі іноземці, а у Великий 
Британії особи, які в’їздять до країни в пунктах перетину кордону. У Південній 
Кореї, у всіх аеропортах, в першу чергу дактилоскопіювання розповсюджується 
на іноземних громадян, що мають подібні данні з даними осіб, які причетні до 
діяльності міжнародних терористичних угрупувань; власників паспортів, 
розшукуваних Інтерполом та іншими міжнародними службами безпеки. У 
Малайзії, дактилоскопіюванню підлягають всі іноземці, а у країнах Шенгенської 
зони громадяни при оформленні віз [1,  с.179-182]. 

Станом на сьогодні, в Україні використовується так званий ефект 
запізнення, що дозволяє ретельно вивчати досвід тих країн, в яких законодавчо 
закріплено обов’язкову дактилоскопічну реєстрацію. 

В сучасному світі рівень технологій теоретично дозволяє без особливих 
проблем впровадити біометричні механізми повсюдно. Як приклад, можна 
назвати розробки вогнепальної зброї, оснащеної подібним сканером, здатним 
відрізнити відбиток пальця руки власника зброї та включає блокування пострілу, 
якщо відбиток не відповідає відбитку власника, що робить неможливим 
використання пістолета або рушниці зловмисниками. 

В подальшому, відбитками пальців швидше за все будуть оснащуватися 
кредитні картки, де банківська індустрія, яка несе величезні збитки від діяльності 
шахраїв, обговорює можливість використання подібних технологій вже в 
майбутньому десятилітті. Існують технології, здатні використовувати відбитки 
пальців людини як паролі, потрібні багатьом сайтам Інтернету. 
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Таким чином, ми вважаємо що загальна дактилоскопічна реєстрація 
громадян України, буде сприяти розвитку держави та безпеці її громадян, а 
створення єдиної багатофункціональної системи дактилоскопічних обліків в 
Україні, разом з вирішенням питання вдосконалення правового забезпечення 
дактилоскопічної реєстрації, є необхідною [2, с. 148-153]. 

На сьогодні зроблено лише перший крок на шляху до втілення у життя ідеї 
загального дактилоскопіювання населення України - це комп’ютерна  обробка 
дактилоскопічних даних, які активно використовують під час розшуку безвісно 
зниклих осіб, злочинців та встановлення невпізнаних трупів.  

В Україні дактилоскопіювання населення ґрунтується на положеннях 
Конституції України, закону України "Про Національну поліцію" та інших 
нормативно-правових актів.  

Згідно статті 26. «Формування інформаційних ресурсів поліцією» Закону 
України «Про національну поліцію», поліція наповнює та підтримує в 
актуальному стані бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно різних категорій осіб. 
Але під час наповнення баз (банків) даних, забезпечує збирання, накопичення 
мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та біометричних даних 
(дактилокартки, зразки ДНК) тільки стосовно незначного кола осіб, а саме: осіб, 
затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне 
затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання 
осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній 
арешт) [3, с. 14-15 ]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України також лише частково 
врегульовує проведення дактилоскопіювання лише до осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочину, але поза увагою залишаючи питання проведення 
дактилоскопіювання інших категорій осіб [4]. 

Географічне розташування України, сприяє інтенсивному пересуванню 
через її територію іноземців, біженців, інших осіб, серед яких є багато злочинців, 
що сприяє високому рівню злочинності. Особливо, актуальне, це питання на 
теперішній час, коли достатньо велика кількість громадян України, перетинає 
кордон з тимчасово окупованою територією України. Таким чином, потреба в 
дактилоскопічної ідентифікації в Україні проявляється буквально кожен день, 
що є незаперечним доказом необхідності запровадження загальної обов’язкової 
дактилоскопічної реєстрації громадян України.  

Механізм здійснення загальної дактилоскопічної реєстрації, захист 
отриманих даних та їх зберігання, доступ до електронної бази даних, потребує 
врахування технічних питань, які на мою думку, має врегулювати прийняття 
закону «Про дактилоскопічну реєстрацію», в якому будуть закріпленні правові 
гарантії дотримання прав і свобод людини та громадянина, принципи законності 
і гуманізму, конфіденційності, добровільності та обов’язковості при отриманні 
та використанні дактилоскопічної інформації. 

На основі вищевикладеного, ми можемо зробити висновок, про те що на 
сьогодні в Україні питання щодо дактилоскопічної реєстрації на законодавчому 



380 
 
рівні залишається не врегульованим. Тому створення багатофункціональної 
системи дактилоскопічних обліків в Україні, вирішення питання вдосконалення 
правового забезпечення дактилоскопічної реєстрації в Україні, є необхідністю.  

В перспективі розвитку дактилоскопічний облік здатен розширити своє 
функціонування, не обмежуючись виконанням криміналістичних завдань, а й 
забезпечувати безпеку України та всіх її громадян, впливаючи на соціально-
значущі сфери людського життя з метою їх покращення.  

Враховуючи вищевикладене, на наш погляд, прийняття закону «Про 
дактилоскопічну реєстрацію» - це цивілізоване перспективне вирішення 
комплексу питань щодо забезпечення, захисту та поновлення порушених прав та 
свобод громадян України. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ МОВЛЕННЯ ОСОБИ 

 
За останнє десятиліття значно збільшилась частота використання 

телекомунікаційних технологій та засобів зв’язку як законослухняними 
громадянами, так і правопорушниками. Закономірним наслідком такої тенденції 
стало збільшення матеріальних слідів мовлення особи, які необхідно 
досліджувати у процесі досудового розслідування. Сигналограми, на яких 
зафіксовано звукові сліди, залишаються при записі телефонних розмов, 
надсиланні голосових повідомлень в месенджерах та розміщенні постів та stories 
в соціальних мережах тощо. Зазначене актуалізує експертне дослідження усного 
та мережевого мовлення особи при проведенні судових експертиз.  

Дослідження усного мовлення особи віднесено до компетенції експертизи 
відео- звукозапису. Відповідно до п. 20. 1. Науково-методичних рекомендацій з 
питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень 
до основних завдань експертизи відео- звукозапису належать по-перше, 
встановлення технічних умов та технології отримання відео- звукозапису, по-
друге, ототожнення особи за фізичними параметрами голосу.  

Із зазначеного можемо зробити висновок, що лінгвістичні дослідження 
усного мовлення до компетенції такої експертизи не належать. В той же час, в 
переліку надаваних послуг на сайті Державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центу Експертної служби МВС України лінгвістичні 
дослідження зазначені в межах проведення експертизи відео- звукозапису[1]. 

Також варто звернути увагу на Додаток 5 до Положення про Центральну 
експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та 
атестацію судових експертів, який визначає перелік видів судових експертиз та 
експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового 
експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 
юстиції України. Пункт 7 цього документу до експертизи відео-, звукозапису 
відносить три спеціальності: 7. 1. «Технічне дослідження матеріалів та засобів 
відео-, звукозапису», 7. 2. «Дослідження диктора за фізичними параметрами 
усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», 7. 3. «Лінгвістичне 
дослідження усного мовлення» [2].  

Зменшити навантаження на експертів, які проводять лінгвістичні 
дослідження усного мовлення, а також дослідження фізичних параметрів голосу, 
може автоматизація процесу проведення таких досліджень. Досягти цього 
допоможе використання штучного інтелекту (ШІ) при проведенні такого виду 
судових експертиз. 

В кінці 2019 року було українська приватна компанія Respeecher поширила 
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офіційне повідомлення про можливості використання штучного інтелекту в 
імітації/підробці мовлення людини.  

Працівники Respeecher у співпраці з колегами з Масачусетського інституту 
технологій створили підробний запис промови колишнього президента США 
Річарда Ніксона на випадок краху космічної місії Аполона-11 у 1969 р. Така 
промова розроблялась для фільму «In Event of Moon Disaster». Поєднання 
штучного інтелекту від Respeecher, що синтезував голос покійного Президента 
США та штучного інтелекту від компанії Canny AI, який змінив рухи губ та 
міміки Ніксона на відеозаписі, дозволили зробити високоякісну імітацію.  

У листопаді 2019 року в Амстердамі підробка у повній версії була 
представлена на Міжнародному фестивалі документального кіна[3].  

Співробітнки Respeecher використали передовий штучний інтелект та 
машинне навчання, щоб освоїти кожен аспект голосу Р. Ніксона за записами його 
публічних промов та поєднали класичні алгоритми цифрової обробки сигналів із 
запатентованими методами глибокого генеративного моделювання.  Така 
технологія машинного навчання дозволяє опанувати кожен аспект цільового 
голосу, щоб створити точний збіг.  

Проаналізувавши процес створення підробки вважаємо за необхідне 
поділити його на кілька етапів.  

На першому етапі відбувається створення базових аудіодоріжок, на яких 
зафіксовано голоси актора та особи, мовлення якої імітуватимуть. Необхідно, 
щоб вони вимовляли однаковий текст.  

На другому етапі штучний інтелект проводить аналіз голосів шляхом 
виявлення спільних та відмінних ознак.  

Третій етап полягає у записі проміжної аудіодоріжки, на якій записується 
новий текст голосом актора.  

На останньому, четвертому етапі штучний інтелект трансформує голос 
актора на проміжній доріжці на голос особи, мовлення якої імітується.  

Щоб отримати достатньо інформації про мовленнєві ознаки особи та 
розмаїття слів і звукосполучень, характерних для її усного мовлення задля 
належної та продуктивної роботи програмного забезпечення необхідний запис 
усного мовлення особи ( мовлення якої будуть імітувати), тривалістю не менше 
1 години. 

Співзасновник Respeecher О. Сердюк вважає, що потенційні можливості 
використання Respeecher безмежні, зокрема, у сфері розваг: від кіно і реклами до 
індустрії відеоігор, де вона нині активно використовується[4]. Та слід пам’ятати, 
що правопорушники дуже вдало використовують новітні технології для 
вчинення кримінальних правопорушень. Сфера такого використання не 
обмежиться локальними кримінальними правопорушеннями та може перейти на 
міжнародний рівень.  

Respeecher не підробляє носій інформації, не здійснює монтажу запису, 
оскільки цифрова сигналограма в результаті його застосування буде 
оригінальною. Здійснюється підробка самого мовлення особи, змісту інформації, 
яку особа начеб то промовляла, відбувається приписування особі висловлювань, 
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про які вона може навіть не знати.  

Оскільки аналіз голосу та мовлення програма проводить на першому етапі 
своєї роботи, в перспективі таку технологію можна адаптувати для спрощення 
роботи судових експертів.  

Голос та мовлення особи належить до біометричних персональних даних. 
У більшості випадків користувачі цифрових технологій та мережі Інтернет 
захищають особисту інформацію індивідуально, використовуючи 
найрізноманітніші технології [5, с.19]. 

В деяких випадках біометричні персональні дані обліковуються державою. 
Так, згідно п. 1.5. Інструкції з організації функціонування криміналістичних 
обліків експертної служби МВС [6] серед криміналістичних обліків, які 
включають біометричні персональні дані значаться дактилоскопічний облік; 
облік осіб за ознаками зовнішності; облік генетичних ознак людини; облік 
записів голосів та мовлення осіб. 

Облік голосів і мовлення осіб охоплює два види колекцій:  
по-перше, аудіозаписи голосів та мовлення осіб, які передають 

повідомлення про загрозу безпеці громадян та інші суспільно-небезпечні діяння 
анонімно; 

по-друге, аудіозаписи голосів та мовлення встановлених осіб, які 
передають повідомлення про загрозу безпеці громадян та інші суспільно-
небезпечні діяння.  

Аудіозаписи голосів та мовлення встановлених та невстановлених осіб 
долучаються до колекцій в аналоговому та цифровому форматі. 

Аудіозаписи голосів та мовлення встановлених осіб проводять працівники 
Національної поліції України, що проводять досудове розслідування, який 
залучає до процесу запису спеціаліста. 

Аудіозаписи долучені до колекцій можуть бути використані для 
проведення експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій. 

Отже, з подальшим розвитком технології штучного інтелекту, який 
здійснює аналіз мовлення особи, зі скороченням тривалості сигналограм, 
необхідних для такого аналізу, можливе використання ШІ при проведенні 
судових експертиз з використанням наявних колекцій голосів та мовлення осіб з 
криміналістичних обліків, а також за відібраними експериментальними та 
умовно-вільними зразками усного мовлення. 
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СУДOВO-ЕКСПЕРТНІ УСТАНOВИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ 

МІЖНАРOДНOГO СПІВРOБІТНИЦТВА 
 

Рoзвитoк та ефективність діяльнoсті системи судoвo-експертних установ 
(СЕУ) України в умoвах активнoгo прoцесу рефoрмування націoнальнoгo 
закoнoдавства вимагають сьoгoдні ретельнoгo вивчення та застoсування 
міжнарoднoгo дoсвіду у даній сфері, а саме приведення нoрм націoнальнoгo 
закoнoдавства у відпoвідність дo сучасних міжнарoдних стандартів і пoсилення 
міжнарoднoгo співрoбітництва між судoвo-експертними устанoвами. Адже, від 
функціoнування сучаснoї кваліфікoванoї експертизи, oрієнтoванoї на 
максимальне викoристання сучаснoгo єврoпейськoгo та світoвoгo дoсвіду 
сьoгoдні безпoсередньo залежить якість вітчизнянoгo правoсуддя.  

Серед основних завдань діяльності судово-експертних установ України у 
сфері міжнародного співробітництва провідні сучасні науковці, насамперед, 
виокремлюють: 

- обмін досвідом; 
- врахування сучасних досягнень науки і техніки; 
- виключення дублювання науково-методичного забезпечення 

регіонального розподілу завдань між судово-експертними установами; 
- створення профільних експертних напрямів та ін. [1, с. 131].  
Міжнародне співробітництво у даній сфері сприяє досягненню таких 

цілей, як: 
- гармонізація й удосконалення експертного національного законодавства 

і теоретичних основ експертизи; 
- вироблення єдиних методичних рекомендацій з різних видів експертиз; 
- отримання міжнародного визнання експертних висновків в цілому;  
- удосконалення експертної діяльності;  
- підвищення професійної майстерності працівників судовоекспертних 

установ та ін. [2;  с.193].  
Нoрмативнo-правoвoю oснoвoю судoвo-експертнoї діяльнoсті (СЕД) є 

пoлoження деяких міжнарoдних дoгoвoрів України, згoду на oбoв’язкoвість яких 
наданo Верхoвнoю Радoю України. Так, до них відносяться: 

1) багатoстoрoнні міжнарoдні дoгoвoри, щo регламентують міжнарoдні 
стандарти судoчинства, прав і свoбoд людини (Кoнвенція прo захист прав 
людини і oснoвних свoбoд 1950 р., а такoж Перший прoтoкoл та прoтoкoли № 2, 
4, 7, 11 дo неї та ін.);  

2) багатoстoрoнні міжнарoдні дoгoвoри з питань бoрoтьби зі злoчинами 
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міжнарoднoгo характеру, які регламентують oкремі питання судoвo-експертнoї 
діяльнoсті під час рoзв’язання пoставлених завдань (Кoнвенція OOН прoти 
транснаціoнальнoї oрганізoванoї злoчиннoсті 2000 р. із Прoтoкoлами дo неї та 
ін.);  

3) багатoстoрoнні міжнарoдні дoгoвoри з питань міжнарoднoї правoвoї 
дoпoмoги й інших фoрм міжнарoднoгo співрoбітництва у кримінальнoму 
прoвадженні, які визначають прoведення судoвoї експертизи в пoрядку 
міжнарoднoї правoвoї дoпoмoги, залучення експертів дo суду інoземнoї держави, 
прoведення дoпиту експерта за дoпoмoгoю відеo- та телефoннoї кoнференції 
(Єврoпейська кoнвенція прo взаємну правoву дoпoмoгу у кримінальних справах 
1959 р. з Другим дoдаткoвим прoтoкoлoм 2001 р. дo неї та ін.); 

4) двoстoрoнні міжнарoдні дoгoвoри з питань міжнарoднoї правoвoї 
дoпoмoги й інших фoрм міжнарoднoгo співрoбітництва у кримінальнoму 
прoвадженні з oкреслених вище питань. Названі міжнарoднo-правoві дoкументи 
що ствoрюють правoву oснoву судoвo-експертнoї діяльнoсті, і які є правoвoю 
підставoю міжнарoднoгo співрoбітництва у сфері судoвo-експертнoї діяльнoсті.  

Важливим крoкoм у забезпеченні міжнарoдних стандартів судoвo-
експертнoї діяльнoсті є членствo у міжнарoдних судoвo-експертних oрганізаціях, 
зoкрема — у Єврoпейській мережі криміналістичних наукoвих устанoв (European 
Network of Forensic Science Institutes, ENFSI), яка oб’єднує 72 прoвідні судoвo-
експертні устанoви з 39 країн Єврoпи. Вплив ENFSI на життя суспільства, 
рoзвитoк науки і техніки пoлягає такoж у тoму, щo oрганізації — вирoбники 
oбладнання та засoбів для судoвoї експертизи — привoдять свoю прoдукцію у 
відпoвідність дo стандартів ENFSI. 

Державне регулювання СЕД не мoже не врахoвувати змін, які 
відбуваються внаслідoк рефoрм, щo здійснюються в країні. Важливими в 
напрямку вдoскoналення oрганізації цьoгo виду діяльнoсті є прoблеми 
oптимізації наукoвoї oрганізації та управління інфраструктурoю СЕД, щo 
забезпечують практичну реалізацію її правoвих і метoдoлoгічних oснoв. Дo таких 
прoблем на нашу думку слід віднести:  

а) oптимізацію oрганізаційних фoрм керування державними СЕУ й 
недержавними експертними структурами; 

б) уніфікацію наукoвo-метoдичнoї та інфoрмаційнoї бази СЕУ, 
oрганізацію й кooрдинування наукoвo-дoслідницькoї рoбoти у галузі судoвoї 
експертизи;  

в) удoскoналення метoдики та прoцедури атестації прoфесійних судoвих 
експертів; 

 г) oрганізацію базoвoгo навчання фахівців у галузі СЕД гуманітарнoгo й 
прирoдничo-технічнoгo прoфілів; 

 ґ) удoскoналення метoдичнoї та прoфілактичнoї рoбoти СЕУ, 
oптимізацію викoристання слідчими й судами мoжливoстей судoвих експертиз.  

Oтже, вихoдячи з рoзглянутих завдань та фoрм міжнарoднoгo 
співрoбітництва у сфері судoвoї експертизи, дoцільнo визначити взаємoдію 
судoвo-експертних устанoв та інших суб’єктів судoвo-експертнoї діяльнoсті з 



387 
 
відпoвідними oрганами інoземних держав та міжнарoдних oрганізацій. 
Неoбхіднo відзначити, щo активний рoзвитoк міжнарoднoї співпраці у сфері 
судoвo-експертнoї діяльнoсті шляхoм залучення вітчизняних експертнo-судoвих 
устанoв дo міжнарoдних експертних мереж й співпраці з міжнарoдними 
експертними oрганізаціями та устанoвами  пoзитивнo впливають на прoцес 
рoзвитку судoвo-експертнoї діяльнoсті в Україні, сприяючи рoзбудoві пo-
справжньoму сучаснoї системи експертнoгo забезпечення правoсуддя. Прoте 
слід такoж нагoлoсити на тoму, щo, незважаючи на пoмітні крoки на шляху 
пoбудoви єдинoї та міцнoї міжнарoднoї системи співрoбітництва, засвoєння та 
запрoвадження міжнарoднoгo дoсвіду діяльнoсті судoвo-експертних устанoв 
наразі пoтребує вдoскoналення системи нoрмативнo-правoвoгo забезпечення 
судoвo-експертнoї діяльнoсті, а такoж удoскoналення oрганізації взаємoдії між 
судoвo-експертними устанoвами та іншими суб’єктами судoвo-експертнoї 
діяльнoсті в Україні. 
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кваліфікації фахівців експертних установ та працівників поліції 
 

Айтуган Абдижами  
кандидат юридических наук, асс.профессор, доцент кафедры юридических 

дисциплин Академии «Bolashaq», г. Караганды, Республика Казахстан 
 

ЖОҒАРЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ИНТЕРАКТИВТІ  
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ 

 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының қазіргі кезеңі 

мамандарды дайындау сапасын едәуір арттыру қажеттілігін анықтайды. Бір 
жағынан, бұл ғылыми-техникалық прогреске байланысты, оның салдары 
адамдардың кәсіби және әлеуметтік қызметінің барлық салаларында, оның 
ішінде білім беру саласында, екінші жағынан, инновациялар жүйелі құбылыс 
болатын әлеуметтік-экономикалық кеңістікте білімді құруды, қолдануды және 
бөлуді қамтамасыз ететін кешенді зерттеулермен көрінеді.  

Ғылыми-техникалық прогресс адамның өзіне ғана емес, сонымен қатар 
жоғары кәсіптік білім беру жүйесіне де жаңа талаптар қоюының маңызы зор. 
Ақпарат көлемі мен мамандарды даярлаудың дидактикалық әдістерінің 
дағдарысы арасында туындаған қарама-қайшылық кәсіби оқытудың жаңа 
технологияларына көшуді талап етеді. Эвристикалық және шығармашылық 
ойлауды дамыту, индивидтің өзін-өзі дамыту субъектісі ретінде қалыптасуы, 
оның өзіндік білім беру қызметін басқару құралдарын меңгеруі бағытында 
мамандарды кәсіби даярлаудың басымдықтарын өзгерту қажеттілігі айқын 
болып табылады. 

Даярлықтың қолданбалы компонентін ұлғайту, акцентті мемлекеттік білім 
беру стандарттарымен белгіленген дербес жұмысқа ауыстыру, қызметтің бір 
саласынан екіншісіне көшірілуі және кәсіптік дамудың интегралдық негізі 
ретінде сөйлеуі мүмкін жалпыланған білім, білік және дағды жүйесін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді, мұнда бірінші жоспарға болып жатқан 
өзгерістерге барабар жауап бере алатын мамандардың қабілеттері мен кәсіби 
дағдылары ұсынылады, жаңа технологиялар мен кәсіптерді меңгеру барысында 
өз бетінше шешімдер қабылдау және оларды практикада іске асыру.  

Осыған байланысты жоғары кәсіптік білім беру жүйесін инновациялық 
қызметке қайта бағдарлау түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етудегі маңызды құрал болып табылады. Сонымен 
қатар, ЖОО-ның инвестициялық тартымдылығы көбінесе білім беру үдерісі 
субъектілерінің ғылыми, білім беру және практикалық қызметінің инновациялық 
даму сипатына, олардың ұлттық инновациялық жүйеге қосылуына байланысты 
болады.  

Осы факторларды ескере отырып, білім беру үдерісін студентке тану 
процесінің негізгі екпінін ауыстыру, оның бастамаларын, шығармашылығын, 
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дербестігін, өз еңбегінің нәтижелері үшін жауапкершілігін дамыту және 
көтермелеу мақсатында қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен 
оқытудың ұйымдастырушылық нысандары негізінде құрылады.  

Бұл жағдайда оқу процесіне ЖОО ресурстарын барынша шоғырландыру, 
ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базаны дамыту, 
Нормативтік-құқықтық, ақпараттық-статистикалық және дидактикалық 
сүйемелдеуді қамтамасыз ету есебінен оқытудың инновациялық әдістері мен 
құралдарын енгізуді оңтайландыру аса өзекті болып табылады. 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын енгізу 
құзыреттілік тәсіл негізінде оқыту процесінде білім беру технологиялары мен 
интерактивті әдістерді қолданудың маңыздылығын өзектендірді.  

Оқу үдерісін дәстүрлі ұйымдастыруда ақпаратты беру тәсілі ретінде 
коммуникацияның бір жақты нысаны қолданылады. Оның мәні оқытушының 
ақпаратты таратуы және оны кейіннен білім алушыларға беру болып табылады. 
Білім алушы тек қана оқыған, еститін, білімнің белгілі бір салалары туралы 
айтқан жағдайда ғана қабылдайды. Кейде біржақты бұзылуы мүмкін (мысалы, 
білім алушы бірдеңені анықтағанда немесе сұрақ қойғанда) және онда екі жақты 
байланыс пайда болады.  

Коммуникацияның бір жақты түрі дәрістік сабақтарда ғана емес, 
практикалық сабақтарда да болады. Айырмашылық тек оқытушы емес, білім 
алушы кейбір ақпаратты таратады. Бұл практика басталғанға дейін оқытушы 
қойған сұрақтарға, рефераттарға, дәрістік материалдарды шығаруға жауап болуы 
мүмкін. Коммуникацияның мұндай нысаны құзыреттілік тәсіл принциптеріне 
жауап бермейді.   

Білім беру процесіндегі көпжақты коммуникация нысаны принципті түрде 
басқаша болып табылады. Коммуникацияның осы моделінің мәні білім 
алушылардың пікірлеріне жол беріп қана қоймай, білім беру процесіне олардың 
білімдерін енгізу маңызды болып табылады.   

Коммуникативтік тұрғыда ашық, сабақ беру келесі тұжырымдарды 
сипаттайды:  

1. Білім алушылар белгілі бір іскерлікті жақсы меңгереді, егер олар пәнге 
өз тәжірибесі арқылы жақындауға мүмкіндік берсе.   

2. Егер оқытушы олардың білімді меңгеру тәсілін белсенді қолдайтын 
болса, білім алушылар жақсы оқиды.  

3. Білім алушылар материалды жақсы қабылдайды, егер оқытушы бір 
жағынан пәнді жеңіл меңгеру үшін құрылымдайды, екінші жағынан, өз 
көзқарасымен сәйкес келмейтін білім алушылардың пікірін талқылауға 
қабылдайды және енгізеді.  

Оқыту процесін ұйымдастыру кезінде құзыреттілік тәсілге көшу оқу 
процесінде аудиториядан тыс жұмыстармен үйлесе отырып, сабақтарды 
өткізудің белсенді және интерактивті формаларын (компьютерлік симуляция, 
іскерлік және рөлдік ойындар, нақты жағдайларды талдау, психологиялық және 
өзге де тренингтер) кеңінен қолдануды көздейді.  Үлес салмағы сабақтар 
жүргізілетін интерактивті нысанда, оқу процесінде кемінде 20 пайыз 
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аудиториялық.  

Оқытушылардың білім беру процесінде интерактивті әдістерді 
қолданудың қиындықтары:  

- әдіс мазмұнын білмеу;  
- оны практикада қолдана алмау;  
- әдіс құрылымындағы орынды түсінбеу;  
- оқыту процесінде әдістерді қолданудың тиімділігіне сенбеу.  
Ұсынылған әдістемелік құрал интерактивті оқыту әдістері ұғымының 

мазмұнын, технологиялық үдерісті және сабақ құрылымында әдістерді 
практикалық қолдану ұсынымдарын ашатын нұсқаулардан тұрады. 

Біздің ойымызша, жоғарыда аталған қиындықтарды жою үшін жүргізілетін 
тек біліктілікті арттыру шараларын ғана қолдану аздық етеді, себебі одан бөлек 
ақпараттық технологиялар бойынша бағдарлану секілді аспектілерді дамыту 
және практикалық тұрғыдан қолдану тиімділігін іс – жүзінде көрсету қажет. 

Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде құзыреттілік тәсіл оқытушыдан 
оқыту процесін өзгертуді талап етеді: оның құрылымы, қызметті ұйымдастыру 
нысандары, субъектілердің өзара іс-қимыл қағидаттары. Бұл педагог 
жұмысындағы басымдықты қарым-қатынастың диалогтық әдістеріне, 
шындықты бірлесіп іздеуге, әртүрлі шығармашылық қызметке беретіндігін 
білдіреді. Осының бәрі оқытудың интерактивті әдістерін қолдану кезінде іске 
асырылады.   

"Интерактив" сөзі ағылшын тілінен "interact" сөзінен келді. "Inter" - бұл 
"өзара", " act " - әрекет ету. Интерактивтілік - бір адаммен (адаммен) немесе бір 
нәрсемен (мысалы, компьютермен) өзара әрекеттесу немесе әңгімелесу, диалог 
режимінде болу мүмкіндігі.   

Оқу үдерісі барлық білім алушылар таным процесіне тартылып, олардың 
не біледі және не туралы ойлайтынын түсіну және рефлектеу мүмкіндігіне ие. 
Интерактивті әдістердің ерекшелігі-бұл өзара әрекеттестік субъектілерінің өзара 
бағытталған белсенділігінің жоғары деңгейі, қатысушылардың эмоционалдық, 
рухани бірлігі.  

Сабақ жүргізудің дәстүрлі формаларымен салыстырғанда, интерактивті 
оқытуда оқытушы мен оқушының өзара іс-қимылы өзгереді: педагогтың 
белсенділігі білім алушылардың белсенділігінің орнын береді, ал педагогтың 
міндеті олардың бастамасы үшін жағдай жасау болып табылады.   

Диалогтық оқыту барысында студенттер сыни ойлауды, жағдайды талдау 
және тиісті ақпарат негізінде күрделі мәселелерді шешуді, баламалы пікірлерді 
өлшеуді, ойластырылған шешімдерді қабылдауды, пікірталасқа қатысуды, басқа 
адамдармен қарым-қатынасты үйренеді. Ол үшін сабақта жұптық және топтық 
жұмыстар ұйымдастырылады, зерттеу жобалары, рөлдік ойындар қолданылады, 
құжаттармен және әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жүргізіледі, 
шығармашылық жұмыстар қолданылады.  

Студент оқу процесінің толық құқылы қатысушысы болады, оның 
тәжірибесі оқу танымының негізгі көзі болып табылады. Педагог дайын білім 
бермейді, бірақ қатысушыларды өз бетінше іздеуге итермелейді және жұмыста 
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көмекші қызметін атқарады. Сабақ өткізудің интерактивті түрлері:  

- оқушының қызығушылығын оятады;  
- әр оқушының оқу үдерісіне белсенді қатысуын ынталандырады; 
- жүгінеді сезімдеріне әрбір білім алушының; 
- ықпал етеді тиімді оқу материалын игеруге;  
- көрсетеді көпқырлы әсер білім алушылар;  
- жүзеге асырады кері байланыс (жауапты реакция аудитория);  
- қалыптастырады және біздің білім алушылардың пікірлері мен қарым-

қатынас;  
- қалыптастырады және өмірлік дағдылар; ықпал етеді мінез-құлқының 

өзгеруі.   
Бұл үшін маңызды шарт — оқытушының интерактивті тренинг 

сабақтарына қатысуының жеке тәжірибесі. Оларды ойынға, "ми шабуылы" 
немесе пікірталасқа қатысу арқылы ғана үйренуге болады. 

Интерактивті оқыту концепциясы оқытудың бірнеше түрін/үлгілерін 
қарастырады: 

 1) белсенді емес - студент оқытудың "нысаны" рөлін атқарады (тыңдайды 
және қарайды);  

2) белсенді - студент оқытудың "субъектісі" ретінде әрекет етеді (өзіндік 
жұмыс, шығармашылық тапсырмалар, курстық жұмыстар/жобалар және т. б.);  

3) интерактивті-өзара әрекеттесу, тең құқықты серіктестік. Оқытудың 
интерактивті моделін пайдалану өмірлік жағдайларды моделдеуді, рөлдік 
(іскерлік) ойындарды пайдалануды, проблемаларды бірлесіп шешуді көздейді. 
Оқу процесінің қандай да бір қатысушысының немесе қандай да бір идеяның 
үстемдігі болмайды. Әсер ету объектісінен студент өзара әрекет ету субъектісіне 
айналады,ол өзінің жеке бағдарын ұстана отырып, оқу процесіне белсенді 
қатысады.  

Интерактивті оқытудың барлық технологиялары имитациялық емес және 
имитациялық болып бөлінеді [1].   

Бейимитациялық технологиялар зерттелетін құбылыстың және қызметтің 
модельдерін құруды көздемейді.   

Имитациялық технологиялар негізінде Имитациялық немесе Имитациялық 
модельдеу жатыр, яғни нақты жүйеде болып жатқан процестерді оқыту 
жағдайында жаңғырту.  

Қазіргі заманғы педагогика интерактивті тәсілдердің арсеналына бай, 
олардың ішінде:  

- шығармашылық тапсырмалар;  
- шағын топтарда жұмыс;  
- оқыту ойындары (рөлдік ойындар, имитациялар, іскерлік ойындар); 
- қоғамдық - ресурстарды пайдалану (маманды шақыру, экскурсиялар);  
- әлеуметтік жобалар және басқа да аудиториядан тыс оқыту әдістері 

(жарыстар, сұхбаттар, Фильмдер, спектакльдер, көрмелер).); 
 - зерттеу және бекіту, жаңа материалды (интерактивті дәріс, жұмыс, 

көрнекі құралдармен, бейне - және бейнематериал шығарылады, "білім алушы 



392 
 
рөлінде оқытушы", "әр үйретеді әрбір", мозаика (ажурная пила) пайдалану 
мәселелерін, сократический диалог); 

- тестілеу;  
- жаттығудың;  
- кері байланыс;  
- қашықтықтан оқыту;  
- талқылау күрделі және дискуссиялық мәселелер мен проблемаларды 

(займи позицию, шкаласы пікірлерін, ПОПС-формула);  
- мәселелерді шешу ("шешімдер ағашы", "миға шабуыл", " казустарды  

талдау ", "сатылар" және "змейки");  
- тренингтер.  
Интерактивті оқытудың негізгі әдістемелік принциптері:         
- жұмыс терминдерін, оқу, кәсіби лексиканы, шартты ұғымдарды 

(глоссарийді әзірлеу) мұқият таңдау;  
- студент әр түрлі рөлдік функцияларды орындайтын кәсіби қызметтің 

нақты практикалық мысалдарын жан-жақты талдау;  
- барлық студенттермен үздіксіз көзбен шолып жан-жақты байланыс 

орнату;  
- әр сабақта студенттердің біреуі модератор (жүргізуші) қызметін орындау, 

ол оқу проблемасын талқылауға бастамашылық жасайды және бағыттайды 
(оқытушы бұл жағдайда төреші ретінде әрекет етеді).);   

 - техникалық құралдарды, оның ішінде үлестірмелі және дидактикалық 
материалдарды кесте, слайдтар, оқу фильмдері, роликтер, бейнеклиптер, 
бейнетехника түрінде белсенді пайдалану, олардың көмегімен зерттелетін 
материал иллюстрацияланатын; оқытушының белсенді топішілік өзара іс-
қимылды үнемі қолдау, қатысушылар арасындағы өзара қарым-қатынаста 
олардың шиеленісті түсіру, студенттердің жекелеген топтарының "өткір" 
қадамдарын және әрекеттерін бейтараптандыру.;   

- ойламаған қиындықтар туындаған жағдайда, сондай – ақ оқу 
бағдарламасының жаңа ережелерін түсіндіру мақсатында оқытушының 
пікірталас барысына оперативтік араласуы; 

- жеке тапсырмаларды қарқынды пайдалану (өзіндік диагностикалық 
немесе шығармашылық сипаттағы үй бақылау тапсырмалары және т. б.); 

- кеңістіктік ортаны ұйымдастыру - "ойын алаңы", ол студенттердің басын 
ашуға ықпал етуі тиіс; жеке шығармашылық және зияткерлік қабілеттерін ескере 
отырып, ойын рөлдерін ойнату;    

- ақпаратта белгісіздік элементінің болуы және уақыттың қатаң регламенті 
жағдайында шешімдер қабылдауға үйрету [2.194].  

 Инновациялық оқытуды ұйымдастыру: 
- сабақтың тақырыптарының, мақсаттары мен сұрақтарының проблемалық 

тұжырымдарын табу;  
- оқу кеңістігін (мамандандырылған аудиториялар, оқу зертханалары және 

т. б.) диалогқа, белсенді жұмысқа дайындау; студент пен оқытушының таным 
процесінде бірлескен іс-қимылдарға уәждемелік дайындығын қалыптастыру;  
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- қойылған тапсырманы шешу үшін күш біріктіруге итермелейтін арнайы 
(қызметтік) жағдайлар жасау.;   

- студенттер мен оқытушы үшін тең құқықты ынтымақтастық ережелерін 
әзірлеу және қабылдау; қарым-қатынастың "қолдаушы" тәсілдерін пайдалану: 
тілектес интонациялар, конструктивтік сұрақтар және т.б. қоя білу; таным 
процесін және бірлескен іс-әрекеттің нәтижелерін бағалау жүйесін 
оңтайландыру;  

- жалпы топтық және тұлғааралық іскерлікті және талдау және өзін-өзі 
талдау дағдыларын дамыту. 

Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың негізгі ережелері.  
Бірінші ереже. Жұмысқа барлық қатысушылар тартылуы тиіс. Осы 

мақсатта барлық қатысушыларды талқылау процесіне қосуға мүмкіндік беретін 
технологияларды пайдалану пайдалы.  

Екінші ереже. Қатысушылардың психологиялық дайындығына қамқорлық 
жасау керек. Әңгіме сабаққа келгендердің барлығы психологиялық тұрғыдан 
қандай да бір жұмыс түрлеріне тікелей қосылуға дайын емес. Осыған 
байланысты жұмысқа белсенді қатысқаны, өзін-өзі жүзеге асыру үшін мүмкіндік 
бергені үшін үнемі көтермелеу пайдалы.  

Үшінші ереже. Интерактивті технологияда білім алушылар көп болмауы 
керек. Қатысушылар саны мен оқыту сапасы тікелей тәуелді болуы мүмкін. 
Қатысушылардың оңтайлы саны-25 адамға дейін.  

Төртінші ереже. Үй-жай қатысушылар үлкен және кіші топтарда жұмыс 
істеу үшін оңай ауысатын есеппен дайындалуы тиіс. 

 Бесінші ереже. Рәсімдер мен регламентті нақты бекіту (бекіту). Бұл 
туралы ең басында келісіп, оны бұзбауға тырысу керек. Мысалы: барлық 
қатысушылар кез келген көзқарасқа шыдамдылық танытады, әркімнің сөз 
бостандығына құқығын құрметтейді, оның қадір-қасиетін құрметтейді.  

Алтыншы ереже. Семинарға қатысушылардың топтарға бөлінуіне назар 
аударыңыз. Бастапқыда ол еріктілік негізінде салу жақсы. Содан кейін кездейсоқ 
таңдау принципін пайдалану орынды.  

Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың міндетті шарттары: 
 - білім алушылар мен білім алушылар арасындағы сенім, жағымды қарым-

қатынастар;  
- демократиялық стиль; білім алушылар мен білім алушылардың өзара 

қарым-қатынасы процесіндегі ынтымақтастық;  
- білім алушылардың жеке тәжірибесіне ("педагогикалық") сүйену, оқу 

процесіне жарқын мысалдарды, фактілерді, бейнелерді енгізу;  
- ақпаратты ұсыну нысандары мен әдістерінің, білім алушылар қызметінің 

формаларының көптүрлілігі, олардың ұтқырлығы; білім алушылардың іс-
әрекетінің сыртқы және ішкі уәждемесін, сондай-ақ өзара уәждемесін қосу [3].  

Оқытудың интерактивті түрлері жоғары мотивацияны, білімнің беріктігін, 
шығармашылық пен қиялды, коммуникабельдікті, белсенді өмірлік ұстанымды, 
командалық рухты, даралықтың құндылығын, өзін-өзі көрсету бостандығын, 
қызметке акцент, өзара сыйластық пен демократиялықты қамтамасыз етеді  
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Интерактивті оқытудың нәтижелілігі: 
- белсенді-танымдық және ой қызметін дамыту;  
- белсенді-танымдық және ой қызметін дамыту;  
- студенттерді таным процесіне тарту, жаңа материалды пассивті 

тыңдаушылар ретінде емес, белсенді қатысушылар ретінде меңгеру;  
- талдау және сыни ойлау;уәждемесін күшейтуге пәнді игеруге, оқу 

жоспары;  
- қолайлы жағдай жасау, шығармашылық атмосфера сабақта;  
 - коммуникативтік құзіреттілігін дамыту;  
- студенттердің үлесін қысқарту дәстүрлі аудиториялық жұмыс көлемінің 

өзіндік жұмыс;  
- дамыту дағдыларын меңгеру қазіргі заманғы техникалық құралдармен 

және технологиялармен ақпаратты өңдеу;  
- қалыптастыру және дағдыларын дамыту ақпаратты өз бетімен табуға 

және деңгейін айқындауға және оның дұрыстығын;  
- оқу процесінің икемділігі мен қол жетімділігі – студенттер желіде тұрған 

кез келген компьютерден оқу ресурстары мен бағдарламаларына қосыла алады; 
- электронды тесттер (ағымдағы, аралық, аралық) сияқты бақылау 

формаларын қолдану оқу процесін неғұрлым нақты әкімшілендіруді қамтамасыз 
етуге, студенттердің білімін, іскерлігін және құзыреттілігін бағалаудың 
объективтілігін арттыруға мүмкіндік береді;  

- интерактивті технологиялар студенттің оқытушымен ара-тұра (кесте 
бойынша) байланысын қамтамасыз етеді. 

Жоғары заң білімінің басты міндеті оның мазмұнын қоғамның 
қажеттіліктеріне тұрақты бейімдеу болып табылады, ол оқу процесіне уақытылы 
түзетулер енгізу үшін икемді болуы тиіс [4.14]. Осы саладағы мемлекеттік саясат 
қоғамның өзгермелі қажеттеріне икемді ден қоюға және құқықтың әртүрлі 
салалары бойынша, оның ішінде аз зерттелген, бірақ практикада талап етілген 
жаңа бағыттар бойынша мамандар даярлауға бағдарланған болуы тиіс. 

Осыған байланысты бүгінгі күні және болашақта отандық заң білімінің 
мазмұны мен сапасына әсер етуі мүмкін факторларды анықтау мен талдау өте 
маңызды және егжей-тегжейлі зерттеуді талап етеді.  

Ең бастысы – ақпаратты қабылдаудың әдістері өзгергендігін сондай ақ 
ақпараттың бір мезетте әр түрлі қайнар көздерден келетінін ескерту. Сол себепті 
студентке ақпаратты сұрыптап, сыни түрде талдап, керегін алып, 
шығармашылық түрде өңдеп шың мәнісінде сапалы дүние шығаруына ықпал 
тигізу қажет. Құқық факультетінің студенттерін бойында заманауи заңгерге 
керек қабілеттері бар болашақ кәсіби маман ретінде дайындау қажет. Қазіргі 
таңда әлемде, жоғары білім беру жүйесі қоғам қажеттіліктерімен тікелей 
байланысты, сондықтан да қоғамға бейімді мамандарды дайындау мақсат болып 
табылады.   

Заңгер мен заңды үстірт білетін (дилетант) адамның айырмашылығы неде, 
неліктен заңгерлер барлық кезеңдерде айрықша статусқа ие қоғам өкілдері 
болды деген сұраққа келесідей жауап беруге болады. Заңды оқып алу тіпті керек 
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десеңіз жаттап алу да аздық етеді. Осы орайда Ресейлік заңгер ғалым Нарруто 
Светлана Васильевнаның сөзін тілге тиек етсек болады: « Көп жылдар бойы 
жасалған қажырлы еңбек пен жаттығулардың арқасында ғана қалыптасатын, 
ойлаудың ерекше ептілігі, құқықтық түйсік, шекарасыз қиял бір сөзбен айтқанда 
құқықтық өнерді игеру қажет» [5.32].  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СУДОВИХ 

ЕКСПЕРТІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ 
 

Система кадрового забезпечення судово-експертної діяльності (далі – 
СЕД), виходячи з положень ст. 21 Закону України «Про судову експертизу» [1], 
(далі – закон про СЕ) включає наступні науково-методичні та педагогічні заходи, 
спрямовані на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 
компетентностей: 

1) підготовка фахівців для державних спеціалізованих установ (далі – 
ДСУ), що проводять судові експертизи; 

2) спеціалізація фахівців ДСУ, що проводять судові експертизи; 
3) підвищення кваліфікації (далі – ПК) фахівців ДСУ, що проводять 

судові експертизи. 
Особливої та окремої уваги, в сучасних умовах розвитку СЕД та її 

правового забезпечення, вимагають питання підготовки, спеціалізації та ПК 
головного виду суб’єктів СЕД, в якості яких безумовно слід розглядати судових 
експертів ДСУ в цілому та Експертної служби МВС зокрема, адже саме вони 
проводять дослідження на основі спеціальних знань об’єктів, явищ і процесів з 
метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. 
Тож, одним із ключових завдань, яке стоїть перед Експертною службою МВС 
України, є оптимізація системи ПК працівників Державного науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ) та 
територіальних підрозділів - науково-дослідних експертно-криміналістичних 
центрів (далі - НДЕКЦ), позаяк від якості професійної кваліфікації 
співробітників цих ДСУ залежить забезпечення правосуддя України 
незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на 
максимальне використання досягнень науки і техніки. 

Питання суб’єктного складу відносин з підвищення кваліфікації судових 
експертів. Закон про СЕ покладає на МВС, оскільки до сфери його управління 
належать ДСУ, що здійснюють СЕД, наступні обов’язки в цьому напрямі: 
вивчення потреб у підготовці, спеціалізації та ПК експертів; розроблення 
пропозицій щодо задоволення цих потреб. 

В свою чергу, державний секретар, який у МВС здійснює повноваження 
керівника державної служби, відповідно до покладених на нього завдань, 
забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та 
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ПК державних службовців та інших працівників МВС [2, п. 11-2, підп. 13]. 

Серед основних завдань Експертної служби МВС, згідно із положенням 
про неї, визначено й таке як - підготовка, перепідготовка та ПК працівників 
Експертної служби МВС як судових експертів, спеціалістів-криміналістів і 
спеціалістів-вибухотехніків [3, п. 3, підп. 9]. Відносно судових експертів 
зазначене завдання продубльовано і у Положенні про ДНДЕКЦ [4]. 

Натомість у положеннях про територіальні НДЕКЦ відносини ПК 
викладені дещо специфічно. Наприклад, одним із основних завдань 
Дніпропетровського НДЕКЦ визначено організацію та забезпечення в 
установленому порядку професійного навчання та атестації працівників НДЕКЦ, 
які залучаються для проведення судової експертизи [5, п. 4 підп. 8]. 

Крім того, НДЕКЦ для виконання покладених на нього завдань має право: 
- залучати до виконання окремих робіт, підготовки та перепідготовки 

працівників, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за згодою), у 
тому числі на договірних засадах, працівників центральних та місцевих органів 
виконавчої влади; 

- взаємодіяти з підприємствами, установами, організаціями, закладами 
вищої освіти, іншими юридичними та фізичними особами з метою спільного 
проведення науково-практичних та інших заходів, розроблення науково-
методичних, інформаційних та інших матеріалів у галузі судової експертизи і 
криміналістики, обміну науковою інформацією і друкованими виданнями, 
проведення стажування працівників; 

- установлювати зв’язки з правоохоронними органами, установами судової 
експертизи та криміналістики тощо інших держав та їх міжнародними 
об'єднаннями, у тому числі у формі членства в цих об’єднаннях, проводити та 
брати участь у проведенні спільних наукових конференцій, симпозіумів, 
семінарів, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і друкованими 
виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової експертизи і 
криміналістики. 

При цьому організовує роботу, спрямовану на комплектування НДЕКЦ 
кваліфікованими фахівцями, керує системою професійного навчання, забезпечує 
дотримання законодавства та трудової дисципліни, у межах наданих йому 
повноважень, - директор НДЕКЦ [5, п. 14 підп. 14]. 

Втім, якщо виходити із розуміння терміну «професійне навчання 
працівників», який вживається у Закону України «Про професійний розвиток 
працівників» [6] в такому значенні - процес цілеспрямованого формування у 
працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають 
змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати 
функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що 
включає, відповідно до потреб виробництва: а) первинну професійну підготовку 
працівників; б) перепідготовку працівників; в) ПК працівників; 

то стає очевидним, що саме такий суб’єкт відносин з ПК, як директор 
територіального підрозділу Експертної служби МВС (НДЕКЦ), і є суб’єктом, що 
керує системою ПК працівників ДСУ судової експертизи, яка ним очолюється. 
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Нарешті, суб’єктом, який безпосередньо утворений з метою, серед іншого, 
проведення ПК (професійного рівня) судових експертів, а також який відповідно 
до покладених на нього завдань розглядає питання, у тому числі, й про ПК 
(професійного рівня) судових експертів, є Експертно-кваліфікаційна комісія 
МВС (далі - ЕКК) [7]. 

Таким чином, суб’єктний склад відносин з ПК судових експертів можна 
представити у вигляді наступної класифікації: 

1) суб’єкт, що проходить ПК - судовий експерт Експертної служби 
МВС; 

2) суб’єкт, що вивчає потреби у ПК експертів і розробляє пропозиції 
щодо задоволення цих потреб – МВС України; 

3) суб’єкт, що забезпечує організацію ПК працівників МВС - 
державний секретар МВС; 

4) суб’єкт, що має основне завдання щодо ПК працівників Експертної 
служби МВС як судових експертів - Експертна служба МВС, ДНДЕКЦ; 

5) суб’єкт, що керує системою ПК працівників - директор 
територіального підрозділу Експертної служби МВС (НДЕКЦ); 

6) суб’єкт, що розглядає питання та проводить ПК (професійного рівня) 
судових експертів - Експертно-кваліфікаційна комісія МВС. 

Термінологічні питання відносин з підвищення кваліфікації судових 
експертів. Термін «підвищення кваліфікації» відноситься до понять трудового 
законодавства та має більше десятка легальних визначень як загального 
характеру так і по відношенню до певного кола суб’єктів. При цьому, власне у 
нормах трудового права відсутня подібна дефініція і навіть чинний Кодекс 
законів про працю України [8] дуже обмежено згадує про цю категорію, як то: - 
держава сприяє підвищенню трудової кваліфікації; - при направленні 
працівників для ПК з відривом від виробництва за ними зберігається місце 
роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством; - для 
професійної підготовки і ПК працівників, особливо молоді, власник або 
уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше 
виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи тощо. 

Найбільш повно на законодавчому рівні поняття «кваліфікація» та 
«підвищення кваліфікації» розкриваються в освітньому законодавстві. Так, 
Закон України «Про освіту» [9] вживає їх у такому значенні: 

«кваліфікація» - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 
відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 
компетентностей (результатів навчання); 

«підвищення кваліфікації» - набуття особою нових та/або вдосконалення 
раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 
знань. 

При цьому, у зазначеному законі зроблене специфічне розмежування, а 
саме: а) складниками освіти дорослих є: - післядипломна освіта; - професійне 
навчання працівників; - курси перепідготовки та/або ПК; - безперервний 
професійний розвиток; - будь-які інші складники, що передбачені 
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законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно 
визначені особою; б) післядипломна освіта включає: - спеціалізацію; - 
перепідготовку; - ПК; - стажування; в) курси ПК проводяться для набуття 
здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності або 
галузі знань. 

Також цікавим уявляється підхід до визначення прав і обов’язків суб’єктів 
освітніх відносин щодо ПК: 

1) педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право 
на: - ПК, перепідготовку; - вільний вибір освітніх програм, форм навчання, 
закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 
здійснюють ПК та перепідготовку педагогічних працівників; 

2) ПК може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою 
програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, 
семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, 
вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на 
робочому місці (на виробництві) тощо); 

3) вид, форму та суб’єкта ПК (суб’єкт, що проводить ПК) обирає 
педагогічний (науково-педагогічний) працівник (суб’єкт, що проходить ПК); 

4) педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані 
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 
педагогічну майстерність; 

5) ПК є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та 
враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного 
працівника. 

Порядки ПК педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи 
порядок оплати, умови і порядок визнання результатів ПК, затверджуються 
Кабінетом Міністрів України [10]. 

Крім того, звертає на себе увагу певна різниця у приписах, що регулюють 
відносини ПК, викладені в законодавстві про освіту та про вищу освіту [11]. 

Нарешті, відмітимо аспект ототожнення терміну «кваліфікація» з терміном 
«професійний рівень», що застосовано у судово-експертному законодавстві [7], 
адже останній не має офіційного тлумачення у чинному законодавстві на відміну 
від поняття «професійна кваліфікація», під яким розуміється визнана 
кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим 
суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність 
здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють 
виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність [9, ст. 34]. 
Також слід враховувати такі категорії як «професійна компетентність», 
«професійний розвиток» та «професійне навчання», що  вживаються у Законі 
України «Про державну службу». 
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ЗМІСТ ТА РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Необхідність формування у майбутніх бакалаврів-юристів міжкультурної 
компетенції в процесі навчання професійно орієнтованої іноземної мови 
обумовлена новими геополітичними умовами, в яких юристи здійснюють 
трудову діяльність. У сучасному світовому співтоваристві спостерігається криза 
епохи глобалізації, яка зачіпає всі сфери життя і проявляється в прагненні країн 
до економіко-політичної диференціації, а також до збереження національної 
самобутності. 

Н. Дем’яненко зазначає: «Споглядаючи сучасну ситуацію у світі ми 
можемо констатувати, що англійська мова була і залишається найбільш 
популярною та розповсюдженою мовою у цивілізованому світі. Цією мовою 
ведуться бізнесові відносини, здійснюється торгівля на світовому ринку, 
встановлюються міжнародні відносини. Більшість неангломовних країн, зокрема 
європейських, визначають вивчення англійської мови як життєво необхідний 
фактор» []. Пріоритетність вивчення саме англійської мови продиктована тим, 
що в сучасному світі англійська мова стає все важливішим інструментом 
глобальної комунікації, особливо професійної, дослідницької, наукової [2, 3, 6-
8]. 

Питання іншомовної компетенції юристів розглядається в численних 
наукових працях. Зокрема, проблему формування мовленнєвої компетенції 
іноземною мовою в юристів вивчали В. Александрова, Л. Білобородова, 
Д. Демченко, Н. Дем’яненко Ю. Зелікман, Т. Колбіна, С. Кожушко, 
О. Тарнопольський, Т. Труханова, та інші вчені. 

Урахування того факту, що комунікативна компетентність займає в 
сучасній юридичній діяльності важливе місце, оскільки юридична професія 
пов'язана з інтенсивною мовленнєвою професійною комунікацією, зокрема й 
іншомовною, визначає одним із провідних завдань опанування іноземної мови у 
вищих немовних навчальних закладах для застосування іноземної мови в усіх 
видах мовленнєвої професійної діяльності, набуття спроможності іншомовної 
професійної комунікації.  

Численні дослідження доводять, що у практиці міжнародних юридичних 
та економічних відносин України на сучасному етапі юрист виконує наступні 
функції, пов’язані з мовленнєвою компетенцією іноземною мовою:  

– правового супроводу і правової оцінки міжнародного співробітництва;  
– захисту правових, політичних і соціально-економічних інтересів 

України;  
– представлення і захисту інтересів українських організацій або клієнтів в 
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міжнародних арбітражних судах;  

– затвердження національної системи цінностей та ін. 
З точки зору теорії міжкультурної комунікації, іншомовну професійну 

комунікацію юриста із зарубіжними партнерами, колегами або клієнтами 
необхідно розглядати як взаємодію різних етнокультур загалом і професійних 
субкультур юристів зокрема. Це означає, що для досягнення продуктивних 
результатів міжнародного співробітництва юристу необхідно знати 
лінгвокультурні особливості іншомовної професійної субкультури юристів 
партнерської сторони та враховувати їх у процесі взаємодії, володіти високим 
рівнем розвитку професійно-культурної ідентичності. 

Комунікація в сфері юриспруденції часто пов'язана з вирішенням спірних 
питань і має конфліктну природу. У ситуаціях міжнародного співробітництва 
досягненню взаєморозуміння та позитивних результатів взаємодії сприяє вміння 
юриста застосовувати іноземну мову як засіб професійного спілкування в умовах 
полікультурного простору. 

К.П. Левінбрюк вважає, що риси полікультурності належать до основних 
професійних характеристик фахівця, який «ефективно здійснює свою 
професійну діяльність в полікультурному суспільстві» [1, с.4]. 

Таким чином, ми вважаємо, що навчання майбутніх бакалаврів-юристів 
професійно орієнтованої іноземної мови – це навчання іноземної мови як засобу 
міжкультурної комунікації у сфері юриспруденції. Як відомо, ефективність 
міжкультурної комунікації в будь-якій сфері спілкування, в тому числі і 
професійної, залежить від рівня володіння комунікантами міжкультурною 
компетенцією або професійно орієнтованою міжкультурною компетенцією. Це 
дозволяє нам сформулювати головну мету навчання іноземної мови майбутніх 
бакалаврів-юристів як формування міжкультурної компетенції юриста. 

Аналіз видів професійної діяльності юристів різних профілів на основі 
оголошень про вакансії юриста показав, що посадові обов'язки, виконувані за 
допомогою міжкультурної комунікації в сфері юриспруденції, можна розділити 
на дві групи в залежності від переважної форми спілкування. Так, ми виділили 
дві групи обов'язків юриста:  

– обов’язки, які вимагають письмової міжкультурної комунікації; 
– обов’язки, які вимагають усної міжкультурної комунікації.  
До видів професійної діяльності юриста, які вимагають мовленнєвої 

компетенції іноземною мовою, зокрема, належать:  
– складання та підготовка юридичних документів іноземною мовою;  
– здійснення письмової ділової комунікації із зарубіжними партнерами, 

колегами або клієнтами іноземною мовою; -  
– тлумачення українського і зарубіжного законодавства іноземною мовою. 
Поряд з функціональною значимістю усної міжкультурної комунікації в 

сфері юриспруденції важливо відзначити соціальнополітичну значимість цього 
виду комунікації з позиції конфліктології. Як відзначають вчені, що вивчають 
положення конфліктології стосовно до правової сфери діяльності, такі види 
професійної комунікації юриста, як переговори, правова бесіда, правова 
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консультація належать до традиційних засобів вирішення конфліктів, оскільки 
вони сприяють вибудовуванню партнерського діалогу і запобігають подальшому 
загостренню напружених відносин.  

Вчені-юристи підтримують думку конфліктологів про те, що застосування 
мирних правових засобів вирішення конфліктів в процесі міжнародного 
співробітництва сприяє зміцненню України.  

Комунікативна природа професії юриста і значимість усної міжкультурної 
комунікації в сфері юриспруденції в міжнародній практиці дозволяють нам 
розглядати іншомовні вміння усного міжкультурного спілкування в сфері 
юриспруденції в якості основи формування міжкультурної компетенції юриста. 
Відповідно до цього практичною метою навчання іноземної мови майбутніх 
бакалаврів є розвиток іншомовних умінь усного міжкультурного спілкування у 
сфері юриспруденції. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 
 

В прагненні до ефективного розвитку фінансової системи України та 
стабільного функціонування банківської системи важливого значення набуває 
вдосконалення банківської діяльності в державі та її ефективне правове 
регулювання. Об’єктом правового регулювання фінансово-правового 
регулювання України є банківські правовідносини. 

Категорії банківських правовідносин присвячено ряд праць українських та 
закордонних правників-науковців, зокрема, І.А. Безклубого[4], 
Д.О. Гетьмацева[5], Б.В. Деревянка[3], Н.Г. Шукліної[5] та інших науковців. 
Проте серед цих науковців немає єдності думок щодо поняття та класифікації 
банківських правовідносин. 

Банківські правовідносини — це врегульовані нормами права суспільні 
відносини, які складаються у процесі діяльності банків, організації банківської 
системи, проведення банківського нагляду і які пов’язані з випуском й обігом 
фінансових інструментів та банківської інформації. 

Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є 
правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, 
виходячи із загальних стандартів правової науки. Слід зауважити про наявність 
спеціального об’єкта і суб’єкта банківських відносин. Характерною рисою 
останніх є також опосередкування грошово-кредитної політики, яку здійснює 
центральний банк, що виявляється у відсутності волі сторін щодо визначення 
форм правовідносин та правил їх реалізації. Тобто в банківських відносинах 
прямо або непрямо бере участь держава. 

Банківські правовідносини виконують такі основні функції: 
- визначають коло суб'єктів, на яких поширюється дія норм банківського 

права; 
- закріплюють конкретну поведінку учасників у процесі банківської 

діяльності або у здійсненні банківських операцій; 



405 
 

- забезпечують приведення в дію юридичних засобів для реалізації 
суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. 

Банківські правовідносини складаються із суб'єктів, між якими виникли 
правові відносини, об'єктів та змісту, тобто суб'єктивних юридичних прав і 
обов'язків. Суб'єктами банківських правовідносин можуть бути державні органи 
(НБУ), юридичні особи (комерційні банки, підприємства), фізичні особи 
(громадяни України, іноземці). 

У деяких випадках суб'єктом банківських відносин виступає держава (у 
випуску державних облігацій, у використанні банківського кредиту для покриття 
нестачі бюджетних коштів). 

Відповідно до чинного законодавства одним із обов'язкових суб'єктів 
банківської діяльності є банк або фінансова установа. 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про Національний банк України", 
банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність із 
залучення вкладів від фізичних та юридичних осіб, ведення рахунків і надання 
кредитів на власних умовах[2]. Фінансова установа - юридична особа, яка 
проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за 
винятком залучення вкладів від населення. Фінансова установа має право 
здійснювати окремі банківські операції, які перелічені у виданій НБУ ліцензії. 
Відмінність цих суб'єктів становить той набір банківських операцій, які вони 
мають право виконувати. Існування фінансових установ зумовлено об'єктивними 
причинами, а саме - необхідністю виконувати широкий набір функцій з метою 
забезпечення кредитно-фінансового сегменту суспільного виробництва. 

Об’єктами банківської діяльності є фінансові інструменти, а саме гроші, 
цінні папери та валютні цінності. При цьому гроші можуть виконувати функції 
засобу обігу (платежу), засобу збереження, товару (кредит), але не функції міри 
вартості. Гроші використовують у готівковій або безготівковій формах. Цінні 
папери як об’єкти банківської діяльності повинні мати грошове вираження, бути 
корпоративними або розрахунковими, а не товарними й мати певний 
мінімальний обіг. 

Валютні цінності мають відповідати вимогам валютного законодавства 
(валюту не може бути вилучено з обігу, дорогоцінні метали й каміння мають 
відповідати технічному вміщенню й бути допущені до господарського обігу 
тощо). Зазначені три об’єкти банківських правовідносин відображають три 
основні сегменти фінансового ринку, на яких працюють банки та небанківські 
кредитно-фінансові установи, - ринок капіталів, ринок цінних паперів 
(вторинний) та валютний ринок. 

До об’єктів банківської діяльності доцільно відносити й інформацію, яка 
становить банківську таємницю. Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» банківською таємницею є інформація про діяльність і 
фінансовий стан клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування 
клієнта та взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні послуг банку і 
розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту[1]. 

Підставами для виникнення банківських правовідносин можуть виступати: 
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- норми законів та нормативно-правових актів НБУ України;  
- адміністративні акти (при здійсненні реєстрації, видачі ліцензії тощо);  
- договори або односторонні угоди. 
Одним із суб’єктів банківської діяльності обов’язково повинен бути банк 

або кредитна організація, тобто йдеться про наявність спеціального суб’єкта. 
Залежно від суб’єктного складу можна виокремити кілька видів банківських 
правовідносин: між банком і клієнтом; між центральним банком і банками; між 
окремими банками щодо здійснення банківських операцій; між банками щодо 
створення банківських об’єднань; між центральним банком і органами державної 
влади у сфері підзвітності; між центральним банком і урядом держави щодо 
проведення спільної економічної політики; між центральними банками держав. 

Залежно від змісту правовідносини можна поділяти на: майнові, пов’язані 
з фінансовими інструментами як видом майна; немайнові, пов’язані із 
забезпеченням дотримання режиму банківської таємниці, захистом ділової 
репутації банків, використанням найменувань тощо; організаційні, пов’язані як 
з побудовою внутрішньої структури банків, так і з організацією всієї банківської 
системи загалом; регулюючі, пов’язані зі здійсненням центральним банком 
функцій банківського регулювання та нагляду. 

Специфічні риси особливостей банківських правовідносин: 
- правовідносини виникають у процесі банківської діяльності, тобто 

систематичної діяльності спеціальних суб’єктів – центрального банку України 
інших банків та фінансових установ, через такі об’єкти, як гроші, цінні папери, 
дорогоцінні метали, валютні цінності, а також інформацію, яка підпадає під 
режим банківської таємниці; 

- однією зі сторін банківських правовідносин обов’язково є спеціальний 
суб’єкт – центральний банк України, банк або інша фінансова установа; 

- особливістю цих правовідносин є те, що за формою вони не є 
однорідними, і, в принципі, формуються з двох груп правовідносин: публічно-
правового та приватноправового характеру; 

- через банківські правовідносини опосередковується кредитно-грошова 
політика держави. 

Підставами виникнення банківських правовідносин може бути: норма 
закону, адміністративний акт, договір або одностороння угода, заподіяння 
шкоди. 

В умовах ринкових відносин важливу роль відіграє банківський договір, 
який впливає на характер банківських правовідносин і в якому виявляються 
елементи юридичної рівності сторін. 

Виникнення, зміна і припинення банківських правовідносин пов'язані з 
юридичними фактами, тобто подіями і діями, передбаченими нормами 
банківського законодавства. Наприклад, для виникнення правовідносин з 
організації комерційного банку необхідною умовою є дія щодо подання 
комерційним банком підготовлених на реєстрацію документів до НБУ. Для 
виникнення кредитних правовідносин юридичним фактом є укладення 
кредитного договору. 
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Зміна банківських правовідносин може настати на підставі нормативного 
акта, наприклад, у разі зміни облікової ставки НБУ чи встановлення 
мінімального розміру статутного капіталу комерційного банку. 

Припинення банківських правовідносин відбувається з такої події, як 
смерть громадянина (наприклад, відбувається погашення кредитного 
зобов'язання громадянина) або через протиправні дії, що порушують вимоги 
закону (наприклад, комерційний банк порушує норми банківського 
законодавства і це призводить до відкликання НБУ ліцензії на здійснення 
банківських операцій). 

Регламентація суспільних відносин, що виникають і відбуваються з 
обов'язковою участю банків і виконанням ними своїх функцій, сприяє обігу 
грошових коштів у державі, відповідає економічним і соціальним потребам 
суспільства. 

Оскільки курс європейської інтеграції передбачає вдосконалення 
національного законодавства та наближення його до європейських стандартів 
правового регулювання, не є винятком й банківське законодавство, норми якого 
найчастіше використовуються в суспільстві. Тож недостатня визначеність 
поняття «банківських правовідносин» та їх класифікація є проблемою сьогодні. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Ринок праці, в якому існують відносини щодо міжнародного обміну 

фактором виробництва – робочої сили, яка має властивість переміщуватися по світу 
в пошуку більш привабливих умов її продажу є важливим складником будь-якої 
національної економіки. І саме від якісних і кількісних характеристик наявної 
робочої сили значною мірою залежать можливості структурної трансформації 
української економіки. В контексті зазначеного, слід відмітити, що суттєве 
зменшення демографічного потенціалу країни та втрата активного трудового 
потенціалу відбувається також внаслідок значної міграційної активності; що 
потребує впровадження дієвих заходів щодо стабілізації даного процесу.  

Науково-технічний прогрес змінив зміст і характер праці: посилюються 
вимоги до працівника, отже, включаються в дію найрізноманітніші чинники – 
соціальні, демографічні, освітні тощо. Багато в чому сучасний ринок праці 
трансформувався під впливом карантину, спричиненого епідемією COVID-19. 

Варто зазначити, що до основних посткарантинних тенденцій ринку праці 
можна віднести: 

- істотне зростання ринку праці конкуренції; вимоги роботодавців при 
відборі співробітників стали ще жорсткішими. Для роботодавців з’явилася 
можливість наймати кращі кадри за менші гроші. Компанії переглядають свої 
вимоги до потенційних працівників. Так, майже половина роботодавців (48%) 
почали висувати більше вимог під час пошуку нових співробітників. Серед них: 
22% розширили перелік побажань до непрофесійних навичок потенційного 
працівника – soft skills; 11% стали більш вимогливими щодо професійних 
навичок – hard skills. Можна говорити, що «ринок кандидата», який існував до 
кризи перетворився на «ринок роботодавця»; 

- розуміння стабільності для найманих працівників. Українці менш схильні 
змінювати місце роботи, оскільки для багатьох на перше місце виходить наявність 
роботи як такої. Зниження на 10-20% зарплатних очікувань претендентів. 
Очікування підвищення або індексації зарплат можна залишити до «кращих часів», 
крім антикризових менеджерів, вузьких і ключових фахівців; 

- зміна співвідношення фіксованої та змінної частини зарплати, тобто зменшення 
виплат фіксованої частини оплати (ставки) та перехід на оплату за результатами 
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виконаної роботи. Компанії відходять від «зрівнялівки» і встановлюють KPI (key 
performance indicators – ключові показники результатів діяльності підприємства) в 
індивідуальному порядку з урахуванням різноманітних факторів; 

- оптимізація чисельності працівників та функцій, які вони виконують в 
організаціях. Усе, що раніше сприймалося як належне (наприклад, наявність 
регіональних відділень), зараз аналізується. Якщо є можливість спілкуватися в режимі 
Zoom, навіщо утримувати інші офіси? Ті самі питання – до складу, логістики. Зараз і в 
найближчому майбутньому бізнес буде фокусуватися на тому, щоб якомога більше 
передати на аутсорсинг і якомога менше «роздувати» штат. Адже пріоритетне завдання 
зараз – полегшення структури зі збереженням продуктивності [1]. 

Головною тенденцією сучасного ринку праці слід вважати кратне 
зростання різних варіантів віддаленої роботи. І навіть після того, як гостра фаза 
карантину минула, «дистанційна зайнятість» лише зміцнила свою актуальність. 
Причини є зрозумілими: захворювання на коронавірус не зникло, більшість 
співробітників показали ефективність навіть під час роботи з дому, роботодавці 
скорочують офісні витрати й частково економлять на зарплатах співробітників. 
Вірогідним є те, що зміни для ринку праці не закінчені. Враховуючи  
продовження карантину, в Україні можливі два базових сценарії розвитку 
ситуації: це подальший жорсткий карантин і помірний розвиток подій, тобто в 
різних регіонах різні заходи залежно від рівня захворюваності. До введення 
карантину одним з ключових чинників впливу на ринок праці була трудова 
міграція. Запровадження карантину в сусідніх країнах і закриття кордонів 
зумовили й масове повернення в Україну чималої частини трудових мігрантів. 
Цими людьми з досвідом роботи за кордоном український бізнес міг би 
підсилити свій кадровий потенціал. Однак ті самі причини, що «вигнали» 
трудових мігрантів додому, призвели до скорочення кількості робочих місць і 
всередині країни. Іншими словами, достатньої кількості робочих місць для них 
тут не знайшлося. Тому повернення трудових мігрантів спочатку було 
вимушеним і тимчасовим. 

 В Україні вже сформувався прошарок населення, яке постійно їздить за 
кордон на заробітки. Але з часом ці люди змушені робити вибір: продовжувати і 
далі періодично виїжджати на заробітки за кордон і потім повертатися в Україну, 
або ж залишитися там назавжди, забравши свою родину. І це вже не трудова 
міграція, а еміграція. При цьому Польща, яка має, як і вся Європа, демографічну 
кризу, хоче залучити до 6 млн. громадян з України, Білорусі, Росії, Вірменії та 
Грузії до себе на постійне проживання. І для цього вона створює і створюватиме 
нові програми, що стимулюють цей процес. Наприклад, польський уряд планує 
з 2022 р. дати українцям, які приїдуть вперше на роботу, можливість не платити 
половину податків. Ця норма, як очікується, буде діяти протягом 4-х років. Але 
мало того, вона також буде поширюватися і на бізнес, який переїде в цю країну. 
Оскільки, очевидним фактом є те, що економічне зростання залежить від 
наявності вільних робочих рук. Ця норма тільки посилить відтік з України в 
Польщу бізнесу, який і так вже активно туди перебирається: якщо в 2014 р. в 
Польщі було 680 фірм, власниками яких були українці, то до 2021 р. їх 
чисельність зросла вже до 16 тис. За даними Національного банку України [2] за 
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січень-липень 2021 року обсяг приватних грошових переказів в порівнянні з 
січнем-липнем 2020 року зріс на 11%, до $ 7,3 млрд. При цьому така позитивна 
динаміка (зростання обсягу переказів приблизно на 11%) зберігається вже як 
мінімум третій місяць поспіль — з травня цього року. Тому цілком очікувано, 
що в цьому році вливання в українську економіку з боку трудових мігрантів 
поставлять черговий рекорд. Якщо в 2019 р. і в 2020 р. обсяг валюти, яка 
надійшла від мігрантів, склав приблизно по $12 млрд., то в цьому році можна 
очікувати більш $13 млрд. Кількість поїздок українських трудових мігрантів до 
Польщі (де їх найбільше — близько 1,5 млн.) в 2021 році зростає: якщо всього за 
2020 р. з України в Польщу в’їхало 3,6 млн. осіб (а левова частка від цієї кількості 
— це саме трудові мігранти, оскільки туризм так і не відновився після 
карантину), то тільки за першу половину 2021 року кордон між Україною і 
Польщею перетнули 2 млн. чоловік. При цьому на збільшення обсягу грошових 
переказів вплине і підвищення мінімальної зарплати трудових мігрантів у 
Польщі — тільки в 2021 році вона зросла на 200 злотих (1400 грн.), а ще на 200 
злотих вона виросте в 2022 році. 

Безпосередньо ринок праці, сам процес праці та систему соціально-
трудових відносин також суттєво змінює перехід до цифрової економіки. 
Звичайно, кожний етап розвитку та втілення цифровізації формує як загальні, так 
і особливі наслідки трансформації соціально-трудових відносин та трудової 
сфери, що в свою чергу впливає на зростання соціально-економічних ризиків та 
підвищення загроз цифрових трансформацій виробничих та соціально-трудових 
відносин. Самозайнятість, спрощення організаційних структур, відмова від 
громіздких господарсько-адміністративних управлінських надбудов, перехід від 
відносин керівник-підлеглий до відносин замовник-виконавець набуває різних 
форм в системі управління персоналом в різних галузях та сферах економіки. З 
такими трансформаціями зустрілась першою ІТ-сфера, інші галузі на сьогодні 
переймають досвід скорочення адміністративно-управлінських працівників і 
впроваджують нетипові форми зайнятості (аутсорсінг, аутстафінг тощо) та 
створюють дистанційні робочі місця [3]. 

Попри загальну складність економічної ситуації в приймаючих країнах і 
досі закриті кордони, трудова міграція має всі шанси посилитися. Масштаб цього 
залежить від ситуації в економіці конкретної країни. Варто зауважити, що 
економіки інших країн занадто багато втрачають без заробітчан. Якщо в період 
карантину організовували чартерні рейси, що вже говорити про ситуацію після 
відкриття кордонів. Внутрішні економічні проблеми в Україні будуть лише 
посилювати мотивацію їхати працювати за кордон. 
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МІСЦЕ КОНТРОЛЮ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 
СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 
В сучасних умовах функціонування підприємств споживчої кооперації 

України, посилення боротьби за ринки збуту проблемою є підвищення 
ефективності збутової діяльності. За таких умов виникає необхідність розробки 
напрямів удосконалювання контролю збутової діяльності на основі маркетингу, 
яку необхідно спрямовувати як на збільшення обсягу реалізації продукції, так і 
налагодженні ефективних каналів та форм збутової діяльності. Ринковий 
розвиток зумовлює об’єктивну необхідність їх маркетингової орієнтації, що 
зумовлює цільову спрямованість збутової діяльності. 

У своїх працях українські та російські науковці-дослідники М.І. Баканов, 
М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, З.В. 
Гуцайлюк, І.П. Житна, З.В. Задорожний, Т.П. Карпова, Г.Г. Кірейцев, М.В. 
Кужельний, Б.М. Литвин, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Д.У. Ураков, 
розглядають окремі аспекти обліку та контролю маркетингової діяльності. Однак 
трактування маркетингової діяльності залишається неоднозначним. Більшість 
вітчизняних науковців розглядають маркетинг у його вузькому класичному 
трактуванні, тобто як метод раціональної організації збуту, що є неоднозначним. 
Важливе теоретичне і практичне значення має систематизація визначень 
економічних понять “маркетинг” і “збут”, з'ясування основних їх відмінностей, 
які в науковій літературі, на наш погляд, розглянуті недостатньо. А відповідно і 
питання обліку та контролю реалізації сільськогосподарської продукції 
підприємств споживчої кооперації України потребують подальшого 
вдосконалення. 

Суть контролю полягає в тому, що суб’єкт управління здійснює облік і 
перевірку того, наскільки об’єкт управління виконує його настанови. Основною 
метою контролю є блокування відхилень діяльності суб’єкта управління від 
заданої програми, а в разі виявлення відхилень — приведення керованої системи 
у певний стан за допомогою всіх важелів, які можуть бути задіяні у відповідній 
системі управління. 

Основне завдання контролю полягає в тому, щоб виявити фактичний стан 
справ об’єкта контролю, порівняти його з нормативним відповідно до чинного 
законодавства, виробити необхідні коригуючі впливу. Без механізму зворотного 
зв’язку між суб’єктом і об’єктом процес управління втрачає чіткість і 
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цілеспрямованість. Для успішного управління керівник повинен знати 
результати свого управлінського впливу на об’єкти управління. Контроль надає 
можливість здобувати оперативну інформацію, яка об’єктивно розкриває стан 
справ на підконтрольних об’єктах, визначає відповідність затвердженій 
програмі, виявляє недоліки в ухвалених рішеннях, організації виконання, 
способах і засобах їх реалізації [2, с. 14-23]. 

На сьогоднішній день менш розвиненим є контроль власника. Контроль 
власника є внутрішньогосподарським і здійснюється апаратом управління 
підприємницьких структур стосовно діяльності цехів, бригад, дільниць, інших 
підрозділів підприємств споживчої кооперації України. Основна 
відповідальність за внутрішньогосподарський контроль лежить на службі 
головного бухгалтера. 

На контроль як функцію управління інформаційною системою, 
накладається безперервне спостереження за процесами виробництва, розподілу, 
обміну і споживання продукції та їх перевірка, встановлення причин порушення 
законності фінансово-господарської діяльності. Звідси предметом фінансово-
господарського контролю є виробнича й фінансово-господарська діяльність 
суб’єкта господарювання. 

Внутрішній контроль збутової діяльності — це система, що складається з 
елементів входу (інформаційне забезпечення контролю), елементів виходу 
(інформація про об'єкт управління, отримана в результаті контролю) і сукупності 
наступних взаємозв'язаних ланок: середовище контролю збутової діяльності, 
центри відповідальності, техніка контролю (інформаційно-обчислювальна 
техніка і технологія), процедури контролю, система обліку збутової діяльності 
[1, с. 101-110]. 

Слід вказати, що система внутрішнього контролю збутової діяльності — 
це основа функціонування управлінської інформаційної системи, тобто системи 
обробки і інтеграції різноманітної внутрішньої і зовнішньої інформації, 
необхідної для ухвалення рішень на всіх рівнях управління збутом.  

Проте процедури контролю, що існують на багатьох підприємствах, явно 
недосконалі. Деякі підприємства споживчої кооперації недостатньо чітко 
встановлюють цілі і визначають системи оцінки результатів діяльності. 
Відповідно дана тема потребує подальшої розробки. 

Однак невміння управляти збутом в сучасних умовах господарювання 
народжує ланцюжок: переповнені склади, неплатежі, відсутність оборотних 
коштів на закупівлю сировини, зупинка виробництва. Збутова політика, що 
детально пропрацювала і документально закріплена, стає ефективним 
інструментом попереднього, поточного і подальшого контролю за збутовою 
діяльністю підприємства споживчої кооперації та його положенням на ринку, 
обґрунтоване формування та ефективний контроль збутової політики їхнім 
керівництвом забезпечують їх конкурентоспроможність. Отже, само її існування 
в сучасних тяжких умовах геоекономічної конкурентної боротьби.  

Це зумовлює об’єктивну необхідність подальшого розвитку 
методологічних основ забезпечення ефективної збутової діяльності з 
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урахуванням найновіших соціально-економічних умов в Україні, формування 
конкурентних переваг за рахунок розробки, реалізації та контролю 
маркетингових стратегій у сфері збуту, що визначає напрями подальших 
досліджень. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ 
 

В Україні існує проблема, пов’язана із виконанням судових рішень. Це 
тягне за собою негативні наслідки як для звичайних громадян, так і для суб’єктів 
господарювання. Виконання судового рішення є завершальною стадією судового 
провадження і, якщо рішення суду не виконуються, весь процес фактично 
втрачає сенс. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є впровадження 
інституту приватних виконавців, який успішно функціонує у понад 60 країнах 
світу. 

Термін «приватний виконавець» є досить умовним. Виконавець отримує 
повноваження від імені держави та працює в рамках встановлених законом 
процедур. Держава здійснює допуск до професії та контроль за діяльністю 
виконавця. Систему оплати також визначає держава. «Приватний» елемент 
діяльності виконавця виражений лише у способі фінансування та окремих 
елементах організації професії [1]. Отже, державний виконавець є державним 
службовцем, а приватний – суб’єктом незалежної професійної діяльності, 
особою, уповноваженою державою на здійснення діяльності з примусового 
виконання рішень, визначених законом та у законодавчо встановлений спосіб і 
порядок.  

Проаналізувавши практику іноземних держав (Франції, Нідерландів, 
Люксембургу, Болгарії, Польщі, Литви, Казахстану та ін.) щодо питань 
виконання рішень суду, Міністерство юстиції України визнало за доцільне 
введення в Україні змішаної моделі виконання судових рішень. Вона полягає в 
об’єднанні зусиль приватних осіб, які законодавчо уповноважені на виконання 
судових рішень та зацікавлені у якнайшвидшому їх виконанні задля отримання 
винагороди, та зусиль державних виконавців [5, с. 70]. 

Нормами Закону України «Про виконавче провадження» визначено їх 
правовий статус, врегульована процедура набуття та зупинення права на 
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здійснення відповідної діяльності, визначено особливості фінансового 
забезпечення тощо.  

Правовою основою діяльності приватних виконавців є Конституція 
України, Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів»; міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; інші 
закони, нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання. 

На відміну від державних, закон висуває суворі вимоги до кандидатів у 
приватні виконавці. Приватним виконавцем може бути громадянин України, 
який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє 
державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного 
диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. Це пояснює те, що 
працюють у цій сфері здебільшого ті, хто мав досвід роботи у державній 
виконавчій службі. 73% сучасних приватних виконавців у минулому – державні 
[2]. Поряд з цим, приватні виконавці обмежені у колі примусового виконання 
ряду рішень, передбачених п. 2 ст. 5 Закону України «Про виконавче 
провадження».  

Наразі, не дивлячись на певні законодавчі прогалини у регулюванні 
діяльності приватних виконавців (відсутність законодавчо закріпленого переліку 
прав і обов’язків стягувача і боржника; обмежене коло рішень, які приватний 
виконавець може брати до свого провадження; питання щодо автоматизованої 
системи виконавчого провадження тощо), кількість бажаючих скласти 
кваліфікаційний іспит щороку зростає, а станом на березень 2019 року в Україні 
працювало 159 таких фахівців, найбільше – в Києві (понад третину) та на заході 
країни. Станом на серпень 2019 року професія налічувала 185 «діючих» 
приватних виконавців [2]. Інформація про приватних виконавців міститься у 
Єдиному реєстрі приватних виконавців України, де є відомості про всіх 
приватних виконавців, які здійснюють свою діяльність. 

У листопаді 2017 року приватні виконавці об’єднались в асоціацію та 
створили дисциплінарний і кваліфікаційний органи. Асоціація приватних 
виконавців є некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх 
приватних виконавців України та утворюється з метою забезпечення реалізації 
завдань самоврядування приватних виконавців і станом на січень 2020 року 
об’єднує 217 осіб.  

Позитивні результати роботи приватних виконавців не примусили себе 
чекати. Рівень виконання судових рішень в Україні завдяки впровадженню 
мотивації державних виконавців та запуску інституту приватних виконавців зріс 
утричі – з 5-6% до 18%. У І півріччі 2019 року на виконанні у приватних 
виконавців перебувало 58 453 виконавчих документи на суму 33,1 млрд. грн. За 
цей час їм вдалося виконати 3 416 виконавчих документів на суму 1,1 млрд. грн. 
[3]. 

Оскільки за офісом кожного приватного виконавця стоїть насамперед 
рентабельність, то вони фінансово зацікавлені в якісному виконанні роботи. 
Якщо заробітна плата державного виконавця складається з посадового окладу, 

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


416 
 
премії, доплати за ранг і надбавки за вислугу років, то винагорода приватного 
виконавця має привабливіший вигляд. І саме тут, після здійснення всіх 
організаційних заходів, передбачених законодавством, коли претендент вже 
внесений у Єдиний реєстр приватних виконавців виникає необхідність в 
організації обліку та контролю діяльності.  

Згідно пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України 
«самозайнята особа – платник податку, який є фізичною особою-підприємцем 
або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є 
працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної 
діяльності. Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, 
літературній діяльності ... приватних нотаріусів, приватних виконавців, 
адвокатів, арбітражних керуючих … іншій подібній діяльності за умови, що така 
особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем та використовує 
найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб» [4]. 

Таким чином, відповідно до п. 178.1 – 178.3 ст. 178 Податкового кодексу 
України, особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, 
зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного 
проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік. 
Порядок взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну 
професійну діяльність, та отримання довідки врегульовано п. 65.1 ст. 65 
Податкового кодексу України. Доходи громадян, отримані протягом 
календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, 
оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.  

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу 
України, платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162, а саме 
– фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в 
Україні. Станом на вересень 2021 року ставка військового збору становить 
1,5 відсотки від бази оподаткування.  

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід 
від цієї діяльності є платниками єдиного соціального внеску відповідно до п. 5 
ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування». Станом на вересень 2021 року базова ставка 
такого внеску становить 22 відсотки від бази оподаткування.  

Отже, виходячи з викладеного, приватний виконавець, як особа, що 
здійснює незалежну професійну діяльність, є платником податку на доходи 
фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. Він зобов’язаний самостійно визначати та 
сплачувати ці податки та збори. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Авторгов А. Як приватному виконавцю знайти клієнтів. Юрліга. 
Право знати. 2019. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/27/920_yak-
privatnomu-vikonavtsyu-znayti-klntv (дата звернення 04.09.2021) 

2. Каменських П. Приватні виконавці не проти довести свою 

https://jurliga.ligazakon.net/experts/27/920_yak-privatnomu-vikonavtsyu-znayti-klntv
https://jurliga.ligazakon.net/experts/27/920_yak-privatnomu-vikonavtsyu-znayti-klntv


417 
 
чисельність до півтисячі й обзавестися власною поліцією. Закон. Бізнес. 2019. 
№ 9 (1411). URL: https://zib.com.ua/ua/136730-
privatni_vikonavci_ne_proti_dovesti_svoyu_chiselnist_do_pivt.html (дата 
звернення 04.09.2021) 

3. Петренко П. Рівень виконання судових рішень в Україні за рік зріс 
утричі. URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=65874 (дата звернення 
04.09.2021) 

4. Податковий кодекс України : Закон України від 02 груд. 2010 р. 
№ 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 
04.09.2021) 

5. Фоміна Т.В. Проблеми формування доходів та витрат приватних 
виконавців, як суб’єктів незалежної професійної діяльності. Економічний 
дискурс. 2019. Вип. 4. С. 68-78 

 
  

https://zib.com.ua/ua/136730-privatni_vikonavci_ne_proti_dovesti_svoyu_chiselnist_do_pivt.html
https://zib.com.ua/ua/136730-privatni_vikonavci_ne_proti_dovesti_svoyu_chiselnist_do_pivt.html
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=65874
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


418 
 

Ігор Шинкаренко 
кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри права Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», м. Харків, Україна 
 

Анна Акулова 
бригадирка підприємств залізничного транспорту ст. Основа виробничого 
підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії 

«Південна залізниця», м. Харків, Україна 
 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА 
ТРАНСПОРТІ 

 
У зарубіжній та вітчизняній законодавчій практиці, науковій та навчальній 

літературі юридичного профілю в галузі протидії злочинності використовуються 
різні терміни: “попередження”, “профілактика”, “запобігання”, “припинення”, 
“контроль”, “превенція” тощо. До того ж, кожен із вищенаведених термінів 
викликає наукові суперечки, оскільки в юридичній літературі сьогодні відсутнє 
єдине концептуальне розуміння цих понять та їх співвідношення. На нашу 
думку, кожен із наведених вище термінів має своє значення, але найбільш 
вживаним у юридичній літературі є термін „попередження”, який охоплює 
собою й усі інші напрямки протидії злочинності [1-4].   

На нашу думку, попередження злочинності – це сукупність різноманітних 
видів діяльності і заходів держави, спрямованих на вдосконалення суспільних 
відносин з метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують 
злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних 
стадіях злочинної поведінки.  

Принциповою основою попереджувального впливу на злочинність є 
розуміння того, що злочинність має соціальну природу. Визнання соціальної 
обумовленості злочинності означає усвідомлення об’єктивних і реальних 
можливостей її попередження за рахунок зміни умов суспільного буття, 
соціального розвитку і етичного формування особистості, в тому числі й шляхом 
виховного впливу в безпосередньому мікросоціальному оточенні. 

Як цілісна система організованої протидії злочинності, зокрема 
злочинності на транспорті, попереджувальні заходи поділяються на заходи 
запобігання та припинення. Так, запобігання правопорушенням, що вчиняються 
на транспорті, спрямоване на перешкоджання вчиненню протиправного наміру 
конкретної особи до початку посягання на стадіях виявлення наміру або 
підготовки до нього. Запобігання названим правопорушенням - специфічний 
напрям попереджувальної діяльності, що складається із сукупності заходів, 
спрямованих на окремі групи та конкретних осіб, які мають протиправні наміри, 
замислюють вчинення правопорушення, використовуючи специфічну умови 
(наприклад, особливості пересування великих мас пасажирів з одного пункту до 
іншого; брак часу для з’ясування усіх фактів та обставин вчиненого 
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правопорушення; небажання самих жертв повідомляти правоохоронні органи 
тощо) і позитивно сприймають антигромадський спосіб життя, з метою 
вироблення у останніх негативного ставлення до протиправної поведінки, 
відмови від її продовження. Запобігання злочинності на транспорті має місце 
тоді, коли протиправна поведінка проходить етап від моменту формування 
антигромадського мотиву до початку виконання проступку.  

Таким чином, запобігання правопорушенням, що вчиняються на 
транспорті, доцільно розглядати як сукупність видів діяльності, які виконуються 
державою з метою усунення вірогідності вчинення задуманих зазіхань шляхом 
розроблення і здійснення цілеспрямованих заходів. Заходи протидії 
антигромадській мотивації містять в собі створення і підтримку на належному 
рівні:  

а) спеціальних економічних і соціально-психологічних програм, 
розрахованих на те, щоб людина у суспільстві отримувала більш-менш повне 
задоволення своїх потреб і відмовлялась б від протиправних намірів;  

б) організаційно-правових заходів, які підвищують у осіб почуття 
відповідальності і виробляють у них уявлення про допустимі засоби задоволення 
своїх потреб;  

в) поінформованості населення про специфіку правоохоронної діяльності 
органів правопорядку для його більш тісного співробітництва з останніми.  

Під припиненням правопорушень, що вчиняються на транспорті, ми 
розуміємо діяльність, спрямовану на недопущення завершення розпочатого 
злочинного діяння шляхом розроблення і здійснення спеціальних заходів. 
Особливість попереджувальної діяльності на стадії підготування до вчинення 
правопорушення на транспорті залежить від обсягу виконаного протиправного 
діяння.  

Попередження злочинності на транспорті являє собою систему, що містить 
у собі: мету; завдання, об’єкти; рівні; форми; методи; заходи попереджувального 
впливу; суб’єкти, які його здійснюють.  

Так, метою попередження злочинності на транспорті є досягнення або 
збереження тенденції зниження цього виду злочину і позитивної зміни його 
характеру та структури.  

До завдань попередження правопорушень, що вчиняються на транспорті, 
ми відносимо:  

1) виявлення й аналіз явищ, процесів, обставин, які виступають причинами 
та умовами вчинення цього виду злочину; 2) встановлення кола осіб, від яких 
можна очікувати вчинення протиправних дій та цілеспрямований 
профілактично-виховний вплив на них; 3) здійснення заходів щодо захисту 
громадян та їхнього майна від злочинних посягань; 4) правове виховання 
населення; 5) усунення або нейтралізація негативних факторів на загально-
соціальному та індивідуальному рівнях; 6) виявлення, припинення, запобігання, 
розкриття та розслідування названих злочинів; 7) забезпечення відшкодування 
збитків, завданих злочином фізичним і юридичним особам та державі; 8) розшук 
та затримання осіб, які вчинили цей вид злочинів. 
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До об’єктів попередження злочинів, що вчиняються на транспорті, 
належать, перш за все, процеси і явища різного рівня, що обумовлюють вчинення 
цих правопорушень.  

До їх числа, по-перше, потрібно віднести: економічні, соціальні, політичні, 
психологічні та інші фактори, що обумовлюють стан і динаміку злочинності на 
транспорті. Ступінь зв’язку цих факторів може бути різною. За допомогою 
кримінологічного аналізу визначається напрямок та масштаби попереджувальної 
діяльності.  

По-друге, до об’єктів попередження злочинності на транспорті необхідно 
віднести діяльність людей, що повинна відповідати нормам права, соціальним 
вимогам.  

По-третє, об’єктом попередження злочинності на транспорті є сукупність 
криміногенно-значущіх особистісних ознак злочинця, його властивостей і 
якостей, що являють собою наслідки процесу його соціалізації. 
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The experience of the advanced countries of the world proves that ensuring the 
economic development of society is possible only on the basis of a systematic approach 
to strengthening all factors (and especially - related to human capital) on the basis of 
increasing their investment. There is a significant gap between developed countries and 
the rest of the world in terms of investment, development of education and research. 
The example of countries such as Japan, South Korea, Finland, Singapore, Taiwan, etc. 
proves that in the XXI century, breakthrough economic development can be ensured 
not by the availability of resources, but by strong investment in human capital and 
sound strategic policies. society is an extremely complex and multifaceted process 
given the multiplicity of factors and conditions in today's interdependent world. 

Economic development includes not only economic growth, increasing 
productivity and quality of life, but also - and strong investment in human capital 
development, the formation of an innovative sector of the economy, structural changes 
to increase the share of high-tech industries, venture business and others. These 
complex challenges require a systemic solution - both increased funding and well-
thought-out incentives to involve all possible actors and stakeholders. And most 
importantly - the necessary strategy of breakthrough economic development, which 
would take into account modern realities and threats. 

The efficiency and effectiveness of the state's financial policy is an important 
prerequisite for ensuring economic development in the country. These characteristics 
are provided through stable and timely financing of state expenditures defined by law, 
strategic state target programs, interregional redistribution of financial resources, 
stimulation of entrepreneurial activity, maintenance of living standards, 
implementation of active foreign trade activities. The proportions of the respective 
redistribution can change significantly depending on the activity and intensity of the 
use of financial mechanisms and instruments: taxes, tariffs, subsidies, benefits, loans, 
investments, currency regulation, stock market instruments, etc. In the context of each 
direction of the state financial policy (budgetary, tax, credit, investment, currency, 
depreciation, customs, price, etc.) the arsenal of levers and tools is used that can 
essentially influence concrete directions of accumulation of financial resources and 
promote activity intensification.  

Yes, tax policy is aimed at generating state budget revenues at all levels, which 
in turn are used to finance mandatory expenditures. The tools of tax policy are: taxes, 
mandatory deductions, payments for resources, fees, excises, tax rates, benefits, loans, 
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sanctions, grants, subventions, etc. With the help of tax policy instruments is the 
redistribution of financial resources between regions, industries, groups. Varying the 
rates of tax policy instruments allows the state to exercise both fiscal influence and 
stimulating and restrictive. 

A well-known measure in world practice to stimulate scientific and 
technological renewal of equipment is the policy of accelerated depreciation, which 
allows companies to quickly accumulate resources for the introduction of qualitatively 
new equipment. With the help of credit policy instruments (interest rates, terms and 
conditions of loans, benefits, etc.), the state can both attract credit external and internal 
resources, and help increase lending important for the socio-economic development of 
the country's investment projects. Given the extremely limited financial resources of 
the country, the problem of urgent theoretical justification of the policy of economic 
development of the state becomes especially relevant. Moreover, such a policy should 
primarily include the development of effective incentives and flexible mechanisms for 
attracting investors to address strategically important tasks of socio-economic and 
innovative development, overcoming the effects of hostilities with the financial 
capabilities of external donors. public funding for key areas of scientific and technical 
activities, for the development of which our country has all the opportunities (both 
technical and human) and which can ensure breakthrough development. 

 These priority areas are defined and well known - the field of information and 
communication technologies, agriculture and military sectors. As mentioned above, the 
implementation of breakthrough development of these priority areas requires not only 
strong funding, the importance of which also remains significant. 

A flexible, well-thought-out financial policy of the state aimed at mobilizing and 
using financial resources to achieve clearly defined strategic goals is urgently needed.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ 

 
В сучасних умовах господарювання державне регулювання економіки є 

необхідною умовою ефективного функціонування ринкових механізмів. Роль 
держави набуває особливого значення в період коли вкрай необхідна підтримка 
як вітчизняних товаровиробників, так і національної економіки у цілому. 

Попри всі переваги ринкової економіки не всі галузі народного 
господарства мають можливість ефективно розвиватись та функціонувати. 
Ринкові інструменти не здатні забезпечити необхідний перерозподіл фінансових 
ресурсів і як наслідок не вирішуються важливі соціально-економічні проблеми. 
Також ринкова економічна модель не дозволяє в необхідній мірі досягнути 
макроекономічної стабільності, здійснити необхідні структурні зрушення в 
межах національної економіки, досягти відповідного розподілу доходів між 
різними суб’єктами господарювання, контролювати та регулювати розвиток 
монополій та інше. Єдиною можливістю виправити недосконалість ринкової 
моделі господарювання лишається державне втручання в економічний розвиток. 
Держава як головний економічний регулятор бере на себе розв’язання 
необхідних соціально-економічних питань суспільства, що стало особливо 
актуальним в останній час коли світова економіка переживає наслідки пандемії 
Covid-19. 

Якщо розглядати сучасні підходи державного регулювання, то вони 
традиційно опираються на використанні адміністративних та економічних 
механізмів контролю та регулювання соціально-економічних процесів. 
Зрозуміло що основне навантаження беруть на себе економічні методи оскільки 
це природно для ринкових взаємовідносин як з державним сектором, так і поза 
ним. Адміністративні методи, як правило, доповнюють економічний вплив та 
слугують допоміжними інструментами державної системи регулювання, 
підвищують ефективність її впливу шляхом додаткових заходів заборони або 
обмеження. До їх переваг слід віднести відсутність безпосереднього витрачання 
державних фінансових ресурсів, яке може бути пов’язане з фінансуванням 
певних галузей або окремих підприємств [1, с. 67].  

Адміністративний вплив як форма сучасного державного регулювання є 
необхідною складовою практично будь-якої економічної системи. 
Адміністративне втручання доречне у тих випадках коли економічне втручання 
не дає необхідного результату, а можливі втрати окремих суб’єктів 
господарювання перекриваються загальнонаціональним економічним ефектом. 
Використання адміністративного впливу, як показує багаторічна практика 
державного управління, вкрай доцільне при регулюванні ринкових монополій, 
розробці та впровадженні державних стандартів, у сфері захисту національних 
інтересів, заходах пов’язаних з охороною навколишнього середовища та інше. 
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До важливої складової адміністративного регулювання входить контроль 
за дотриманням мінімальних вимог щодо статутного капіталу, фінансових 
резервів суб’єктів господарювання, пов’язаних з можливістю займатися 
окремими видами діяльності [2, с. 117]. 

Адміністративне регулювання економіки не є національним надбанням, це 
загальноєвропейська практика, яка формалізована у вигляді створення такої 
фінансової структури як фінансовий мегарегулятор. Ця структура почала діяти з 
2011 року і покликана розв’язувати проблеми які виникають у кризові періоди 
стосовно сталого розвитку фінансової системи ЄС. 

На відміну від адміністративного втручання економічне регулювання 
обумовлене використанням фінансових, кредитних та страхових інструментів, 
які системно націлені на регулюванні галузевих пропорцій, територіальних 
особливостей, вирішення низки соціальних проблем. Однак слід розуміти що в 
практиці держаного регулювання ділення на адміністративний або економічний 
вплив переважно умовне тому що у чистому вигляді використовується дуже 
рідко. Також, як правило, економічні механізми містять в собі дію 
адміністративних і навпаки, як приклад можна навести управління податками. 

Основою економічного регулювання є різнобічні механізми перерозподілу 
фінансових ресурсів, які своєю чергою покликані стимулювати бажані 
структурні зрушення в системі національної економіки. Використання 
фінансово-кредитного регулювання, страхової системи мають на меті 
попередження шкідливого дисбалансу в економічній системі та вирішення 
соціально-економічних викликів [3, с. 6]. 

До економічних інструментів відносять також кредитне регулювання яке 
здійснюється через відповідну ставку рефінансування та норматив обов’язкового 
резервування в залежності від стадії економічного циклу, господарських задач 
які необхідно вирішити та поточної економічної ситуації. В умовах економічної 
кризи уряд як правило йде на зниження процентної ставки та нормативів 
обов’язкового резервування, для штучного стимулювання економічного 
піднесення. При цьому слід враховувати особливості конкретної економічної 
ситуації та характер тих завдань які необхідно вирішувати. Вкрай важливим в 
таких умовах є моніторинг рівня інфляції, адже доступність фінансових ресурсів 
породжує низку інших проблем які також вимагатимуть свого вирішення. В 
умовах бурхливого розвитку дії уряду мають зворотну направленість і можна 
побачити навпаки зростання процентної ставки. 

Фінансове регулювання передбачає роботу через склад та структуру 
бюджетних доходів та видатків, через окремі форми міжбюджетних відносин та 
механізм управління бюджетною збалансованістю, через використання 
фінансових резервів. Пряме фінансове регулювання реалізується через заходи 
які здійснюють безпосередній вплив на окремий суб’єкт господарювання, а 
непряме здійснює вплив через зміну податків, порядок нарахування амортизації 
та інші інструменти [4, с. 13]. 

Важливим завданням яке вирішує державне регулювання є забезпечення 
макроекономічної стабільності національної економічної системи. Це 
досягається шляхом диверсифікації економіки, формуванням 
конкурентоздатного середовища, контрольованої інфляції. 
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Ще одним питанням яке потребує вирішення в ринкових умовах 
господарювання є диференціація рівнів доходів населення. Розподіл доходів 
населення відбувається нерівномірно що природно обумовлено різним рівнем 
освіти, трудовим вкладом, станом здоров’я та іншими факторами. Для підтримки 
верств населення які не можуть брати участь в ринкових відносинах держава 
використовує різні інструменти перерозподілу. Такими інструментами є 
оподаткування фізичних та юридичних осіб, встановлення прожиткового 
мінімуму, соціальна підтримка населення, індексація, фінансування соціальних 
програм, важливих державних проєктів.  

Особливе місце у державному регулюванні займають моделі фінансування 
освіти, охорони здоров’я, фінансового забезпечення пенсійної системи та інші 
соціальні складові. Соціальна складова надважлива в системі державного 
устрою, вона є обов’язковою умовою для економічного зростання та визначає 
темпи росту ВВП. Також соціальна структура впливає на фінансові потоки, які 
пов’язані з підтримкою соціально незахищених верств населення. Для цього 
держава здійснює втручання з метою підтримки стабільності та забезпечення 
відповідного захисту вразливих категорій населення. 

У сучасному економічному середовищі ринкові моделі господарювання 
кожної окремої країни мають свої відмінності, як і політика уряду щодо 
використання різних механізмів державного регулювання національної 
економіки. Однак можливо виділити загальні принципи державного впливу. 
Головною умовою втручання органів влади є коригування чинного економічного 
механізму шляхом підвищення ефективності самої системи, а не заміни 
ринкових важелів на адміністративні. Також уряду потрібно чітко визначити 
мету втручання і постійно орієнтуватись на найбільш важливі проблеми 
національної економіки виходячи з того що економічна ситуація в країні та у 
Світі досить динамічна тому стратегія і мета державного регулювання можуть 
змінюватись у різні проміжки часу. Як правило державні органи влади 
здійснюють регулювання в умовах жорсткого обмеження всіх видів ресурсів 
(фінансових, адміністративних та ін.), при цьому вкрай важливо 
використовувати наявні ресурси максимально раціонально. 

В умовах ринкової економіки державне регулювання потребує дуже 
відповідального та виваженого впливу на суб’єкти господарювання. Невдала 
стратегія з боку уряду може заподіяти значну шкоду всій економічній системі: 
викликати економічну кризу, сприяти відтоку капіталу з країни, спровокувати 
банкрутство суб’єктів господарювання, занепад цілих галузей та інш. 
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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 
 
Економічна безпека є найбільш важливим складовим елементом структури 

національної безпеки країни. Важливою умовою стійкого економічного 
зростання країни в цілому є її надійність та прогнозованість, яка стосується 
банківського сектора економіки. Тому доцільно розглянути механізм оцінки 
економічної безпеки банківських установ в країні. 

Термін «економічна безпека» уперше запровадив і актуалізував цю 
проблему в умовах світової глобальної кризи президент США Ф. Рузвельт, де він 
розглядає економічну безпеку як гідне житло, добра освіта, соціальний захист, 
розумний дохід в обмін на продукцію і достатній рівень зайнятості населення [2]. 
Офіційно термін «економічна безпека» був визнаний 1985 року, коли на 40-й 
сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято резолюцію про міжнародну 
економічну безпеку [1, c. 7]. 

Серед дослідників даної тематики, зокрема вітчизняних науковців існують 
судження щодо сутності значення та складових системи економічної безпеки. 
Так, О. Власюк [3, c. 17], вважає, що економічна безпека України базується на 
творчому поєднанні ресурсів стабільності, керованості та дозованого 
економічного ризику в тих сферах господарювання, де можна отримати 
максимальну соціально-економічну поточну ефективність, а також створити 
сприятливі умови для перспективних інноваційних проектів.  

В.М. Геєць таі М.О. Кизим та інші науковці [4, с. 14] основними 
структурними складовими елементів економічної безпеки виділяють 
енергетичну, фінансову, соціальну, інноваційно-технологічну, продовольчу, 
зовнішньоекономічну, демографічну та екологічну безпеку.  

В.І. Мунтіян [5, с. 459] також розділяв зовнішньоекономічну безпеку та 
внутрішні складові економічної безпеки, серед яких розглядалися: сировинно-
ресурсна, енергетична, фінансова, військово-економічна, інформаційна, 
технологічна, продовольча, соціальна, демографічна, екологічна безпека і 
тіньова економіка. 

Деякі науковці визначають економічну безпеку банку як конкурентні 
переваги, міру гармонізації інтересів, комплекс заходів, сукупність методів, 
сукупність чинників тощо. Крім того, економічну безпеку банку можна 
розглядати з позиції перспективної економічної стійкості; поточної дієздатності 
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системи; економічної спроможності системи та її здатності до автопоезису 
(саморозвитку, самовідтворення) [6]. 

Слід зазначити, що при розкритті сутності економічної безпеки 
банківських установ є необхідним враховувати те, що вона повинна бути 
представлена як динамічна характеристика єдиної, цілісної системи, адже 
успішна діяльність банківських установ залежить від правильно обраної стратегії 
управління та розвитку, завдань та принципів банківського нагляду за станом 
економічної безпеки банківських установ (рис. 1), та методичних підходів до 
визначення рівня економічної безпеки. 

Основними завдання та принципи банківського нагляду за станом 
економічної безпеки банківських установ України відображені на рисунку 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Основні завдання та принципи щодо організації сучасного банківського 
нагляду у сфері економічної безпеки 

Організації сучасного банківського 
нагляду у сфері економічної безпеки 

Завдання: 

контроль за дотриманням банками 
нормативів економічної і фінансової 
діяльності; 

затвердження форм звітності про 
стан та результати діяльності банків та 
регулювання процедури їх  передання до 
органів нагляду (підтримка рівня 
інформаційної, фінансової, юридичної 
безпеки); 

систематичні перевірки рівня 
збереження та використання 
корпоративних банківських ресурсів 
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кадрової безпеки); 
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моніторинг використання банками 
специфічного програмного забезпечення 
(підтримка рівня техніко-технологічної, 
інформаційної безпеки). 
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багаторівневість системи 
нагляду за банками; 

постійне вдосконалення 
нормативного та методичного 
забезпечення наглядових 
процесів;  

удосконалення наукового, 
матеріально-технічного та 
кадрового забезпечення 
банківського нагляду; 

постійне підвищення 
кваліфікації спеціалістів 
банківського нагляду; 

посилення публічності та 
прозорості фінансового стану 
банків, широке використання 
механізмів ринкової 
самодисципліни;  

використання досвіду 
інших країн, запровадження 
міжнародних стандартів і 
кращої практики банківського 
нагляду. 
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Економічно безпечний стан банку чи то банківської системи в цілому, що 
поєднує суб'єктів господарської діяльності у процесі економічних відносин, 
повинен не лише давати змогу для розширення меж діяльності суб'єкта без будь-
яких втрат для рівня захищеності його корпоративних ресурсів, але й сприяти 
такому розширенню, виступаючи каталізатором якісної еволюції бізнес - 
структури. 

Складність та різноманіття характеристик різних аспектів економічного 
потенціалу зумовлює наявність безлічі показників. Визначення складу 
показників оцінювання є важливою проблемою методичного забезпечення 
оцінки економічного потенціалу. 

 
Таблиця 1 Основні методи до оцінки економічної безпеки банківських 

установ 
Назва методу Шлях дії Зміст методу 

Метод 
комплексної 

оцінки 
економічного 

потенціалу 

Дозволяє детально 
розробити та науково 
обґрунтувати систему 

показників щодо 
оцінювання 

економічного 
потенціалу 

на першому етапі реалізується задача 
факторного аналізу простору властивостей, 

тобто оцінюється, перевіряється та формується 
набір параметрів, які поділяються на відносно 

однорідні групи. Множина показників нижчого 
рівня поділяється на групи однорідних за 
обраними критеріями. Важливо, щоб ці 

показники, з точки зору обраних критеріїв, 
можна було порівняти. Окрім того, показники 
не повинні дублювати один одного або бути 

дуже корельованими; 
на другому етапі реалізується задача побудови 

типології груп показників; 
на третьому етапі реалізується задача типології 

динамічних схем. 
Метод оцінки 
конкурентного 

статусу 

Здійснюється шляхом 
оцінювання 

конкурентного статусу 
банківських установ 

Полягає в тому, що конкурентний статус 
банківських установ оцінюється за загальною 

системою внутрішніх факторів. 

Метод 
багатофакторн

ої лінійної 
моделі 

Зводяться лише до 
оцінки ризиків. 

Обмежує методичну сутність поняття 
економічної безпеки 

Метод оцінки 
ефективності 

захисних 
заходів 

 

Передбачає визначення 
рівня економічної 

безпеки за допомогою 
оцінювання 

ефективності 
використання ресурсів 
банківської установи. 

Потребує великої кількості статистичних даних, 
що значно знижує достовірність і об’єктивність 
аналізу за відсутності необхідної інформаційної 
бази та доробки механізм визначення окремих 

складових економічної безпеки банківських 
установ. 

Метод 
інтегральних 

оцінок 
економічної 

безпеки 

Визначення 
інтегрального 

показника, що містить у 
собі оцінки економічної 

безпеки за кожною 
складовою з 

урахуванням їх 
вагомості. 

У результаті проведення інтегральних оцінок 
економічної безпеки показників, що 

характеризують складові економічної безпеки, в 
результаті отримують інформацію про кожну з 

них у порівнюваному вигляді. 
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Таким чином, визначення сутності «економічна безпека» дозволяє 
розкрити сутність даного феномену. Економічна безпека являє собою такий стан 
економічної системи, який дає їй можливість розвиватися динамічно й 
ефективно, успішно вирішувати соціальні проблеми і при цьому держава має 
можливість виробляти та проводити в життя незалежну економічну політику. 

Система економічної безпеки банківських установ повинна бути 
представлена як сукупність підсистем, пов'язаних із кредитними, валютними, 
розрахунковими, інвестиційними операціями, а також операціями, пов'язаними 
зі збором, обробкою, зберіганням, використанням та попередженням 
пошкодження, підробки та викрадення інформації як із застосуванням техніко-
технологічних ресурсів, так і без них. 
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У РОЗКРИТТІ  
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 
Правопорушення в сфері економіки, стали останнім часом основною 

тенденцією розвитку організованої злочинної діяльності в Україні. 
Криміналізація державного сектору економіки та сфери державного управління 
негативно впливає на рівень життя окремого громадянина та країни в цілому.  

Злочини, вчинені у сфері економічної діяльності, дуже різноманітні. Тому 
єдиної методики їх розслідування нема. Однак подібність за низкою ознак, 
дозволяє розглядати їх усіх як криміналістично однорідну групу злочинів. 
Основою розслідування економічних злочинів полягає у тому, що:  

- вони вчинюються у сфері легальної і нелегальної господарської 
діяльності;  

- суб`єктами цих злочинів можуть бути і підприємці, й інші особи, які 
сприяють виконанню господарської діяльності; 

- вони завдають економічної, політичної, моральної шкоди суспільству і 
державі;  

- спрямовані на одержання економічної вигоди;  
- можуть здійснюватися різноманітними засобами передбаченими чинним 

кримінальним законодавством [1, с. 36]. 
Економічні злочини мають здебільшого латентний характер, що зумовлює 

необхідність застосування можливостей використання даних оперативних 
підрозділів, дослідження актів ревізій, аудиторських перевірок, одержання 
інформації від правоохоронних і контролюючих органів (підрозділів Державної 
фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, 
Національного банку України, Державної митної служби України та ін.) [2]. 

Типовими економічними злочинами є крадіжки, що були здійснені 
сторонніми людьми щодо майна об’єднань співвласників багатоквартирного 
будинку (далі – ОСББ). Одними із прикладів таких злочинів є дії посадових осіб 
ОСББ проти співвласників. За даними Єдиного державного реєстру судових 
рішень у 2019 році було винесено лише один вирок у судовому засіданні, 
пов’язаному з викриттям економічних злочинів посадових осіб ОСББ проти 
співвласників. 

Разом з тим у 2019 році неодноразово проводилися судові засідання які і 
до теперішнього часу у стадії розгляду, багато справ пов’язаних з викриттям 
економічних злочинів, скоєних посадовими особами ОСББ проти співвласників 
та притягнення винних до відповідальності, а саме: 

- підроблення документів ОСББ та привласнення коштів ОСББ; 
- зловживання своїм службовим становищем, підробка службової 

документації, привласнення коштів ОСББ; 
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- підроблення підписів на протоколах загальних зборів співвласників 
ОСББ; 

- привласнення коштів ОСББ; 
- неправомірні дії, щодо стягнення заборгованості з жителів будинку 
- самоправство голови правління ОСББ та інші справи.  
Однією з форм використання спеціальних економічних знань у 

кримінальному судочинстві є проведення судово - економічних експертиз, які 
мають важливе значення для розслідування. Це обумовлено тим, що результати 
економічного дослідження у вигляді висновку експерта є одним із джерел 
доказів у кримінальному провадженні, який має об’єктивний характер і 
відображає кореляційні зв’язки з метою забезпечення кримінального процесу, 
щодо встановлення об’єктивної істини у конкретному кримінальному 
провадженні та його вирішення по суті. 

На момент призначення судово-економічної експертизи в матеріалах 
кримінального провадження має міститися повна інформація щодо події, зібрані 
всі дійсні документи, договори, банківські виписки та інше.  

Окремими медодами перевірки та дослідженні даних в документах і 
записах бухгалтерського обліку під час дослідження з використанням готівки та 
безготівкових платежів є перевірка документів за формою та змістом, 
арифметична перевірка та нормативна перевірка. Сутність формальної перевірки 
полягає у візуальному вивченні документа, у процесі якого необхідно 
визначитися з таким: чи правильно оформлені документи, чи наявні всі 
обов'язкові реквізити і чи містить досліджуваний документ якісь виправлення, 
що не відповідають вимогам законодавства. До того ж судовий експерт-
економіст має звернути увагу на наявність усіх обов'язкових реквізитів, таких, 
як: назва документа; дата і місце складання; назва підприємства, від імені якого 
складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиниця вимірювання, 
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції; правильність 
оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати 
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Тобто, наприклад, 
якщо в документі не було вказано всі обов'язкові реквізити або це зроблено 
некоректно, то такий документ не може бути підтвердженням здійснення 
господарської операції. 

Таким чином, розслідування злочинів скоєних посадовими особами ОСББ 
проти співвласників, дуже складний пізнавальний процес, спрямований на 
з’ясування слідчим обставин злочину та потребує чіткого планування та 
використання спеціальних знань судового експерта - економіста, а висновок 
експерта виступає важливим доказом з метою притягнення винних осіб до 
кримінальної відповідальності за економічні правопорушення. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
В умовах подолання наслідків світових фінансово-економічних криз, 

спричинених різними чинниками, суттєво зростає актуальність проблеми 
забезпечення економічної безпеки держави, яка є одним з найважливіших 
національних пріоритетів, гарантом державної незалежності, умовою 
економічного розвитку й зростання добробуту громадян. 

З юридичної точки зору економічна безпека включає в себе два складники: 
по-перше, це такий стан суспільних відносин, що підлягають правовому 
регулюванню, за якого поведінка суб’єктів права в сфері виробництва, обміну, 
розподілу і споживання матеріальних і духовних благ відповідає встановленим 
правовим приписам; і по-друге, це такий стан законодавства, що регулює сферу 
економічних відносин, за якого воно відповідає вимогам економічної безпеки. 

Взаємозв’язок процесів, складових економічних відносин передбачає 
комплексний підхід до їх регулювання, що обумовлює взаємозв’язок напрямів 
економічної політики. Крім того, для досягнення високого рівня економічної 
безпеки держава має проводити роботу із забезпечення стабільності всіх 
основних її сфер реалізації: фінансової, ресурсної, воєнно-економічної, 
зовнішньоекономічної, технологічної, інформаційної та екологічної безпеки, а 
також соціальних та трудоресурсних аспектів та передбачати розбудову 
ринкових регуляторів економіки [1, с. 13]. 

Під забезпеченням національної економічної безпеки України в наукових 
працях слід розуміти цілеспрямовану діяльність державних і суспільних 
інститутів, а також громадян щодо виявлення та попередження загроз 
економічній безпеці особи, суспільства і держави та протидії цим загрозам як 
обов’язкову і неодмінну умову захисту національних економічних інтересів [2, 
с. 189].  

Отже, уникнення загроз економічному розвитку України є важливою 
складовою забезпечення безпеки життєдіяльності, оскільки вони 
характеризують стан економіки країни і напрями захисту національних інтересів. 

Важливість проблеми розвитку законодавства у сфері економічної безпеки 
визначається тією обставиною, що норми законів цієї сфери суттєво впливають 
на законодавче регулювання відносин суб’єктів у всіх сферах життя держави. 

Базовим законом у сфері національної безпеки є Закон України «Про 
національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. [3], який визначає основи та 
принципи національної безпеки й оборони, а також засади державної політики в 
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цьому напрямі. Відповідно до ст. 3 даного закону фундаментальними 
національними інтересами України є: 

1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний 
конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; 

2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і 
держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; 

3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, 
безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних 
взаємовигідних відносин з іншими державами. 

Державна політика у сферах національної безпеки і оборони 
спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, 
економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо. 

Сучасний стан економічної та політичної ситуації в країні спонукав 
керівництво держави до прийняття важливих нормативних документів, що 
регламентують питання економічної безпеки: Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» [4]; Стратегії національної безпеки України [5]; Стратегії 
воєнної безпеки України [6] та низки інших. 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [4] передбачає в рамках 
названих чотирьох векторів руху реалізацію 62 реформ та програм розвитку 
держави. Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації цієї 
стратегії має здійснюватися шляхом розроблення та прийняття в установленому 
порядку відповідних нормативно-правових актів, щорічних планів дій реалізації 
цієї стратегії, моніторингу стану їх виконання. 

У Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека 
країни [5] зазначено, що поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 
виявило критичні проблеми в інформаційній сфері, системах охорони здоров’я 
та соціального захисту, спричинило зростання безробіття, руйнує усталений 
спосіб життя, загрожує продовольчому забезпеченню, перешкоджає вільному 
руху капіталу, товарів та робочої сили, завдає шкоди сфері послуг та, зрештою, 
підвищує протестні настрої у суспільствах і конфліктність у міжнародних 
відносинах. Для відновлення свого впливу в Україні Російська Федерація, 
продовжуючи гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, 
інформаційно-психологічні, кібер- і воєнні засоби. 

Для гарантування достатку й безпеки громадян потрібні ресурси, які при 
залученні та ефективному використанні зовнішніх джерел можуть забезпечити 
стале і динамічне економічне зростання. Для цього передбачено: розвивати 
ринкову конкуренцію, забезпечити демонополізацію економіки та детінізацію 
господарських відносин; захистити права власності; забезпечити дерегуляцію та 
не допускати тиску на бізнес; створити конкурентні умови для залучення 
інвестицій; забезпечити стале функціонування фінансової системи; 
удосконалити законодавство про організацію судової влади та забезпечити 
справедливе правосуддя; створити сприятливі для розвитку науки, забезпечити 
розбудову науково-дослідницької інфраструктури; сприяти розвитку авіаційної 
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та космічної галузей; визначити та впровадити надійний механізм контролю за 
використанням нових технологій для гарантування безпеки людини і довкілля; 
реформувати земельні відносини; модернізувати транспортну інфраструктуру. 

11 серпня 2021 року Указом Президента України була затверджена 
Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року [7] (далі – 
Стратегія), яка визначає шляхи досягнення цілей і реалізації пріоритетів 
національних інтересів у сфері забезпечення економічної безпеки. 

Відповідно до Стратегії національним інтересам України відповідає 
сталий розвиток національної економіки, інтеграція України в європейський 
економічний простір, розвиток рівноправного взаємовигідного економічного 
співробітництва з іншими державами. 

Реалізація Стратегії дозволить запровадити прозору систему постійного 
моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки, 
а також сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у 
сфері забезпечення економічної безпеки і політичної відповідальності за її 
результати. 

Основними завданнями у сфері забезпечення економічної безпеки є: 
забезпечення стійкості від зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз 

національним економічним інтересам держави та інтересам її громадян; 
збереження та розвиток економічної потужності країни з урахуванням 

Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та позицій 
людиноцентризму; 

гарантування національної економічної незалежності та здатності до 
захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічній 
сфері. 

Слід також відзначити, що протягом останніх п’яти років визначені в 
Стратегії завдання були тим чи іншим чином реалізовані. Було оновлено 
законодавство в сфері безпеки й оборони, створені засади економічної 
стабілізації, покращений інвестиційний клімат, проте, триваючий конфлікт на 
Сході нашої держави не дав змогу досягти значних результатів економічного 
зростання, хоча істотний спад економіки 2014-2019 років призупинився.   

Крім того, було реформовано систему боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю, створені нові державні органи як у сфері безпеки й 
оборони, так і боротьби з корупцією – НАЗК, ДБР, НАБУ та інші.  

Напрям розвитку у сфері забезпечення економічної безпеки полягає у 
підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та досягненні 
визначених за основними складовими економічної безпеки цільових орієнтирів, 
що деталізуються конкретними завданнями за основними складовими 
економічної безпеки. Так у Стратегії визначено комплекс завдань у сфері  
фінансової безпеки, виробничої безпеки, зовнішньоекономічної безпеки, 
інвестиційно-інноваційної безпеки, макроекономічної безпеки та визначено 
механізми реалізації завдань у сфері забезпечення економічної безпеки.  

Ураховуючи складну економічну та політичну ситуацію в країні, для 
забезпечення економічної безпеки держави конче потрібно враховувати наявні 
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загрози та визначити правові засоби їх подолання [8]. 

Економічна безпека країни охоплює визначальні сфери життєдіяльності й 
розвитку людини, суспільства, держави і природи. Нехтування станом 
економічної безпеки може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду 
галузей економіки, банкрутства підприємств і, зрештою, підриву системи 
життєзабезпечення держави з подальшою загрозою для її суверенітету. 

Важливим залишається також подальше законодавче врегулювання 
окремих напрямів сфери економічної безпеки, забезпечення виконання чинного 
законодавства посадовими особами органів влади, виключення випадків 
бездіяльності уповноважених органів, їх належне реагування на виклики 
сьогодення у правовий спосіб, а також покращення координації дій між різними 
органами влади. 
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СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

В Україні відбувається реформування державного регулювання 
господарської діяльності. В умовках формування ринкової економіки змінюється 
роль держави в сфері господарських відносин. Особливо важливим у цьому 
контексті є економічне співробітництво України з Європейським Союзом, що 
передбачає функціональні зміни як на загальнодержавному рівні так  і на 
локальному. Дослідження можливості державного регулювання економічних 
відносин є потребою як науковою, так і практичною, оскільки теперішній стан  
економіки та добробут населення  знаходиться у плачевному стані. Згідно 
рейтингу Global Wealth Report щодо рівня добробуту то Україна посідає 123 
місце у світі зі 140 країн із показником благополуччя 1563 доларів на 
кожного громадянина. 

Серед науковців, які здійснювали дослідження даної тематики слід 
відзначити:  ДЖ. М. Кейнс, Ф. Котлер,ДЖ.С. Мілля, А. МаршалС., В. Апій, 
Г. В. Смолин, А. Гнатюк, Г. Пилипенко та інш. Водночас сучасний стан 
дослідження, вказує на необхідність біль теоретичного розгляду питань 
реформування. 

Заявлена тема характеризується тим що над питаннями її вирішення 
задумувалося не одно покоління людей та ці питання пробували вирішити майже 
в кожній державі і в різні часи.  

При цьому є важливим розглянути вихідні, ключові питання успішного 
державного регулювання економіки в різних державах. Оскільки до одних і тих 
самих явищ та інститутів у різних економічних та політичних системах 
ставляться  по різному і тому в кінцевому випадку ми маємо і різні економічні 
ефекти. 

Ці питання були сформульовані , ще Адамом Смітом у 1776 р у праці 
Дослідження про природу і причини багатства народів і звучать вони так: 

1. Чому в одних країнах люди живуть заможно, а в інших – погано? 
2. Чому одним країнам вдається досягнути стабільного зростання, а 

іншим ні? 
3. Чому так розрізняється виробництво і дохід в різних країнах? 
На жаль на даний час чіткої відповіді не існує, хоча є багато теорій з 

приводу Перспектив формування стратегії сталого розвитку економіки держави.  
Для розуміння заявленої теми, я б хотів звернути увагу на певні 

інструменти зокрема економічні, які дадуть можливість мої судження оцінити та 
довести. 

Головними об'єктивними чинниками, що спричиняють необхідність 
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державного регулювання господарського життя, а, відтак, і участі в цьому 
регулюванні органів державної влади і органів місцевого самоврядування, є: 

а) виконання державою соціальних функцій — забезпечення умов для 
нормальної життєдіяльності суспільства, в тому числі — у сфері економіки 
(відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує соціальну 
спрямованість економіки); 

б) забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги 
на території України (ст. 16 Конституції України); 

в) забезпечення економічної безпеки України (ч.1 ст. 17 Конституції 
України); 

г) забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності; захист 
прав споживачів, здійснення контролю за якістю і безпечністю продукції та усіх 
видів послуг і робіт (ст. 42 Конституції України). 

Основними об'єктами державного регулювання є: 1) всі елементи 
економічної системи (продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-
економічні та виробничі відносини і господарський механізм); 2) навколишнє 
середовище; 3) сфери, регіони та галузі народного господарства; 4) національний 
доход; 5) суб’єкти господарства; 6) економічний цикл; 7) інфраструктура; б) 
законодавство; 9) зайнятість; 10) грошовий обіг; 11) сукупний попит і сукупна 
пропозиція; 12) платіжний баланс; 13) ціни; 14) зовнішньоекономічні зв'язки. 

Сукупність передбачених законодавством, способів, прийомів та засобів 
впливу на поведінку суб’єктів господарювання називаються методом державного 
регулювання. 

Традиційно в економічній і правовій науках вони є адміністративними та 
економічними. 

Адміністративні або прямі методи – це способи впливу за допомогою яких 
держава безпосередньо, шляхом обов’язкових приписів, які підлягають 
виконанню суб’єктами господарювання, досягає необхідного суспільства 
результату. Вони використовуються для довгострокового регулювання 
національної економіки. До прямих методів регулювання економіки відносяться: 

1. Прийняття законів та контроль за їх виконанням. 
2. Державний контроль над монопольними ринками. В галузях, де 

державна монополія визнана природною, здійснюється директивне планування 
виробництва, витрат і цін, прямий контроль за якістю товарів і  послуг, 
гарантоване матеріально-технічне постачання (оборона, енергетика, залізничний 
транспорт тощо). 

3. Державні замовлення, дотації, трансферні платежі, що фінансуються з 
державного бюджету. 

4. Пряме державне регулювання цін (встановлення фіксованих цін на 
найважливіші товари, максимального та мінімального їх рівня, заморожування 
цін на певний строк). 

5. Державна підтримка експорту. 
6. Захист від зовнішньої конкуренції. 
7. Індикативне планування. 
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8. Прямі адміністративні заходи державної влади (заборони, дозволи, 
ліцензії, патенти, державні стандарти тощо). 

Застосування прямих методів в сучасних умовах вважається економічно 
виправданим і в цілому не суперечить принципам, що лежать в основі ринкових 
відносин. 

Економічні або непрямі методи спрямовані на створення державою певного 
економічного фінансових чи матеріальних стимулів, що впливає на поведінку суб’єктів 
господарювання й обумовлено їх поведінку. До цих методів відносяться: 

 інструменти податкової політики (податкові ставки і види податків, 
податкові пільги); 

 інструменти грошово-кредитної політики (операції на відкритому ринку, 
дисконтні ставки, норми обов'язкових резервів, регулювання грошової маси, 
кредитні пільги); 

 інструменти фіскальної політики (регулювання доходів бюджету, 
структура та обсяг державних витрат); 

 інструменти амортизаційної політики (норми амортизації та напрями 
використання амортизаційного фонду). 

Прямі і непрямі методи взаємозв'язані між собою, їх використання 
залежить від конкретних соціально-економічних умов країни і цілей, яких 
заплановано досягти. 

Урядами різних країн використовувалися різні підходи  до впливу держави 
на економіку. Які в подальшому були систематизовані  у окремі науково-
теоретичні течії державного регулювання господарської діяльності та 
сформовані економічні школи. Серед найбільш популярних були: меркантилізм, 
класичний підхід, марксизм, кейнсіанство, монетаризм та інш. 

Багатогранність різних теоретико-правових підходів у сукупності дають 
уявлення про систему та зміст державного регулювання економіки [6]. На 
підставі аналізу елементів поняття "державне регулювання економіки" ми 
можемо визначити його основні характеристики:  

1. Ринкова економіка виступає об'єктом правового регулювання.  
2. Економічна система держави є автономною структурою і може 

функціонувати без участі державного регулювання господарської діяльності.  
3. Державне регулювання здійснюється через внесення змін до 

законодавства, шляхом введення у законодавчу базу нових норм або зміну вже 
існуючих.  

4. Державне регулювання економіки покликане ліквідувати причину 
недосконалості роботи ринкової економіки 

Виходячи із національного законодавства ми можемо виділити наступні 
правові форми державного регулювання господарської діяльності: 

1. Державний нагляд (контроль) — це діяльність уповноважених законом 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів 
місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених 
законом, щодо виявлення та запобігання порушення вимог законодавства 
суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів 
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2. Державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України. 

3. Державне управління. 
4. Нормативне регулювання. 
Структура органів державного управління економічною системою в 

Україні представлена органами загальної та спеціальної компетенції. 
Враховуючи неодноразові зміни у структурі системи державного управління, 
незавершені економічні реформи та велику кадрову плинність слід відмітити про 
нестабільність національного державного регулювання господарської діяльності 
та спричинену цим економічну кризу. 

Для подолання економічної кризи в Україні слід обрати стратегію розвитку 
національної економіки та визначити програму державного регулювання 
господарської діяльності принаймні на 25-30 років вперед із створенням 
стабільної інституційно-організаційної системи органів державного управління 
господарської діяльності. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Однією з важливих умов підвищення ефективності й сталості розвитку 

підприємств туристичної галузі в економічних відносинах є вдосконалення 
системи управління з урахуванням факторів забезпечення економічної безпеки. 

Економічний простір в Україні характеризується зростанням податкової та 
економічної злочинності в усіх базових сферах економіки, ускладненням 
способів порушення й використання недосконалості чинного законодавства. За 
таких обставин процес успішного функціонування й економічного розвитку 
підприємств туристичної галузі багато в чому залежить від забезпечення їх 
економічної безпеки, ефективності корпоративного управління. До факторів, що 
ускладнюють забезпечення економічної безпеки таких підприємств, відносять 
нестабільність економічної та політичної ситуації, недосконалість законодавчої 
бази, неефективне управління без урахування його корпоративного характеру. 

Теоретико-методологічні засади оцінки та забезпечення економічної 
безпеки підприємства туристичної галузі як чинника корпоративної культури 
розроблені ще не достатньою мірою. Для успішного вирішення завдання із 
забезпечення безпеки господарюючих суб'єктів туристичної галузі необхідно 
мати чітке теоретичне уявлення про суть економічної безпеки підприємства, 
основні небезпеки і загрози, умови забезпечення економічної безпеки.  

Узагальнюючи досвід попередників, слід зазначити, що корпоративну 
культуру можна тлумачити як інструмент у сфері управління, який дає змогу 
керувати персоналом, підвищити конкурентоспроможність організації, ступінь 
довіри до корпоративних прав, забезпечити захист власників корпоративних 
прав, економічну безпеку підприємства. Фактично корпоративна культура 
виступає правилами ведення бізнесу, прийняття управлінських рішень, 
делегування повноважень, удосконалення якості економічної безпеки 
господарюючого суб'єкта тощо. Визначення економічної безпеки в сучасній 
науці має тлумачення у двох наукових напрямах. Фахівці в рамках першого 
напряму економічну безпеку підприємств розглядають як захист від негативних 
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впливів (загроз) зовнішнього і внутрішнього середовища [2]. Концепцією 
другого напряму є розгляд економічної безпеки підприємства як гармонізації 
інтересів підприємства з інтересами взаємодіючих з ним суб'єктів зовнішнього 
середовища [3]. 

Системне управління у сфері забезпечення економічної безпеки 
підприємств туристичної галузі має бути корпоративним та виконувати функцій 
системи економічної безпеки підприємств. Зокрема системи забезпечення 
економічної безпеки підприємства має ґрунтуватися на функціях, принципах та 
завданнях, що підлягають вирішенню при створенні системи забезпечення 
економічної безпеки підприємства (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Механізм корпоративної культури в системі економічної 

безпеки  
 

№ Елементи механізму корпоративної культури 
1 Функції  прогнозування, виявлення, попередження, ослаблення небезпек і 

загроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства та 
його персоналу, збереження майна та ін. 

2 Завдання  - захист законних прав та інтересів підприємства;  
- моніторинг стану зовнішнього середовища бізнесу;  
- ідентифікація можливих загроз економічній безпеці 
підприємства і розробка превентивних заходів для 
попередження або зменшення виробничих, комерційних та 
інших ризиків; 
- вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів підприємства; 
 - профілактика і припинення можливої протиправної діяльності 
персоналу підприємства, який може завдати шкоди економічній 
безпеці;  
- захист конфіденційної інформації підприємства, що стосується 
всіх сторін його діяльності;  
- підготовка і проведення акцій, що поліпшують імідж і 
підвищують ділову репутацію підприємства в очах партнерів і 
клієнтів, органів державної влади і місцевого самоврядування;  
- організація аналітичної роботи із забезпечення безпеки 
підприємства. Захист комерційної таємниці. 

3 Принципи законності, адекватної відповідності можливим загрозам 
безпеці, компетентності, адаптивності, цілісності і системності. 

 
Отже, для забезпечення економічної безпеки підприємств туристичної 

галузі характерна сукупність якісних і кількісних показників, найважливішим 
серед яких є рівень економічної безпеки. Рівень економічної безпеки 
підприємства визначається як оцінка стану використання корпоративних 
ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства та ефективності 
його діяльності.  

Таким чином, економічна безпека підприємства є системою, що 
складається з кількох функціональних складових, які для кожного конкретного 
підприємства галузі можуть мати різні пріоритети залежно від характеру 
діяльності, а отже - існуючих загроз. Основним фактором, що визначає стан 
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економічної безпеки, є володіння підприємством стійкими конкурентними 
перевагами. Ці переваги мають відповідати стратегічним цілям підприємств 
туристичної галузі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 
ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

РЕГІОНУ 
 

З кожним роком населення Землі все більше цінує земельні ресурси, адже 
вони є невід’ємним засобом задоволення людських потреб. Роль землі стала 
надзвичайно важливою задля економічного розвитку країни та продовольчої 
безпеки. Зокрема вона стала незамінним засобом діяльності різноманітних 
галузей народного господарства, зокрема промисловості, транспорті, 
сільськогосподарському виробництві.  

Із стабільним розвитком сільськогосподарського виробництва та 
бажанням мінімізувати витрати на виробництво одиниці продукції, досить 
важливо забезпечувати раціональне використання земельних ресурсів задля 
зменшення темпів деградації ґрунту. 

Варто зазначити, що земля як засобі виробництва значно різниця внаслідок 
місця її знаходження, на таку тенденцію впливає клімат, рельєфу, родючості 
ґрунту. Саме тому розвиток ефективного землекористування вважається одним 
із головних чинників розвитку сільськогосподарського виробництва а також 
інфраструктури сільської місцевості. 

Надмірне використання земельних ресурсів може привести до їх занепаду, 
основними причинами якого є:  

- хімічна деградація ґрунтів; 
- зневоднення земельного покриву; 
- розвиток ерозійних процесів; 
- приріст засолених площ; 
- збільшення площ для вирощування монокультурних рослин, що 

виснажує землю; 
- зростання обсягів сміття на полях. 
Дані чинники вказують на важливість ефективного використання ґрунтів, 

а також збереження її від деградації та забруднення шкідливими речовинами. 
Впродовж 2012-2019 років загальна площа українських земель становила 

603,5 тис. км.2, проте із кожним роком їх напрямки використання змінювались. 
Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні стабільно знижуються, 
зокрема у 2019 році показник становив на 2,3% менше ніж у 2012 році. Внаслідок 
зменшення частки українських земель, що використовуються для 
сільськогосподарського виробництва, збільшилась кількість забудованих 
земель. Така тенденція зумовлена розширенням міст та їх інфраструктури 
шляхом приєднання сільських місцевостей. У 2012 році загальний обсяг 
забудованих земель становив всього 4,2% від загальної площі України, до 2019 
року загальна частка даного показника досягла 6,2%.   
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Станом на 2019 рік частка земель відведених на ліси та лісо вкриті площі 
становила 17,7%, проте впродовж попередніх років можна було спостерігати 
негативну динаміку щодо приросту обсягів лісо вкритих площ. У 2012-2016 
роках % від загальної площі землі становив 17,6%, у 2017-2018 роках показник 
зменшився до 15,6%. 

Стабільною залишається частка земель, що знаходяться під водними 
ресурсами – 4%.  

Загалом, переважна частина сільськогосподарських земель знаходиться у 
приватній власності. За даними «Земельного довідника України 2020» даний 
показник складає близько 31 млн. га, у державній власності загальний обсяг 
земель сільськогосподарського призначення близько 10,4 млн. га, під ріллею 
знаходиться 32,7 млн. га. Одними із лідерів по обробці сільськогосподарських 
земель є Південь (Запорізька та Одеська області), а також Харківський регіон, 
тобто по 2200 тис. га. Найменшу кількість земель мають мешканці 
Закарпатського та Чернівецького регіону, лише по 500 тис. га.  

За даними Держстату, впродовж 2012-2019 років, значна кількість земель 
сільськогосподарського призначення використовувалася для вирощування 
зернових та зернобобових культур, зокрема у 2013 році, порівняно із попереднім, 
загальна частка посівних площ на дану сільськогосподарську культуру зросла на 
4,93% та становила 16210 тис. га.  До 2015 року земельні площі, на яких 
вирощувалися зернові культури знизилась до 14739 тис. га, проте протягом 2017-
2019 років спостерігається позитивний приріст на 579 тис. га від 2015 року. 
Серед найбільш популярних зернових культур у 2019 році залишалися пшениця 
6650  тис. га та кукурудза на зерно – 5005 тис. га, найменшими посівними 
площами були місця для вирощування рису – 11 тис. га та гречки та вики – 6 тис. 
га. 

Впродовж аналізованих років динамічно зростають обсяги земель для 
вирощування технічних культур, зокрема у 2012 році даний показник становив 
7854 тис. га, що на 16% менше ніж у 2019 році. Основними 
сільськогосподарськими культурами серед технічних культур в Україні 
стабільно залишаються соняшник (у 2019 році частка земель становила 5928 тис. 
га) та соя – 1609 тис. га., проте відбувається депопуляція такої технічної культури 
як льон-довгунець (починаючи від 2000 року посівна площа скоротилася на 22 
тис. га, та становить всього 1 тис. га в 2019 році). 

За науковими дослідженнями, одними із основних причин втрати 
родючості ґрунту є: 

- використання великих обсягів мінеральних добрив; 
- мала кількість органічних добрив; 
- значна кількість сільськогосподарських культур, що вирощуються в 

Україні – це культури, що виснажують змелю; 
- досить велика частка підприємців сажає на одному полі різноманітні 

сільськогосподарські культури, що забирають вдвічі більше поживних речовин; 
- обробіток землі важкою технікою, що ущільнює ґрунти. Таким 

чином, варто зазначити, що основний ресурс сільськогосподарського 
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виробництва, а саме земля використовується неефективно. Нераціональне та 
неефективне використання земельних ресурсів, у майбутньому приведе до 
деградації грунтів до такого рівня, що сільськогосподарське виробництво на 
території України стане неможливим.   

Враховуючи вище наведені чинники, що впливають на ефективність 
використання земельних ресурсів для сільськогосподарського призначення, стає 
зрозуміло, що в сучасних реаліях, раціональне застосування ґрунту є досить 
важливим для збереження родючості, а також запобігання деградації ґрунтів. 
Саме тому важливо підвищити охорону грунтів застосуванням низки правових, 
організаційних та технологічних заходів, зокрема стимулювати обізнаність 
сільськогосподарських виробників, а також сприяти їх дотримання 
ґрунтозахисних технологій.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМЕРЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Незалежно від сфери господарської діяльності кожне підприємство 
залучає комерційну складову, адже ефективність діяльності господарюючих 
суб’єктів безпосередньо залежить від того, наскільки вдало просувається на 
ринку їх продукт чи послуга. З огляду на те, що практично кожне підприємство 
прагне досягти комерційного успіху, тобто вдало реалізувати власну чи 
закуплену продукцію, отримавши від цього економічний зиск, комерційна 
безпека та процес її забезпечення є досить важливими напрямами в діяльності 
підприємств. 

Для досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки 
підприємство має проводити роботу із забезпечення високого рівня безпеки 
основних функціональних складових. 

Фінансова безпека серед функціональних складових економічної безпеки 
вважається провідною та вирішальною, оскільки за економічних умов 
господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи.  

Проте, досліджуючи наукові джерела визначено, що відсутній феномен 
комерційної безпеки чи економічна безпека комерційної діяльності. Так, вивчено 
підходи до виділення складових економічної безпеки підприємства. Тільки А. 
Берлач [1, с. 19] та Ю. Гичева [3, с. 634] серед компонентів економічної безпеки 
підприємства виділили комерційну безпеку.  

Також проблема дослідження комерційної безпеки підприємства виникає 
щодо суперечності його трактування, оскільки деякі науковці та практики 
розуміють під комерційною безпекою гарантію нерозголошення комерційної 
таємниці, хоча такий підхід є не зовсім коректним, оскільки комерційна 
таємниця – це певна інформація, якою володіє обмежене коло осіб і яка не 
повинна піддаватися розголошенню.  

Отже, комерційну безпеку підприємства все ж таки пропонуємо 
пов’язувати з його комерційною діяльністю. Для цього необхідно з’ясувати 
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сутність цього поняття, а на основі узагальнення та емпіричного аналізу 
визначити сутність комерційної безпеки підприємства. Відразу зазначимо, що, 
як і комерційна безпека, комерційна діяльність трактується неоднозначно. 

Комерційна діяльність як різновид економічної діяльності має більш 
широкий асоціативний ряд і виникає не тільки у сфері торгівлі. За сучасних умов 
господарювання комерційна діяльність виникає також у сфері виробництва, 
сервісу та послуг, ринку інтелектуальної власності та технологій. 

Так, комерційну безпеку підприємства запропоновано визначити як стан, 
за якого гарантується отримання бажаного комерційного результату від 
діяльності підприємства та формується прихильність споживачів. 

Таким чином, можемо узагальнити, що комерційною безпекою визнається 
стан, за якого ефективно здійснюються організація та управління процесами 
купівлі-продажу, відбувається задоволення попиту споживачів, отримується 
комерційний зиск, зростає рівень конкурентоспроможності її суб’єкта. 
Основними складовими, які формують економічну безпеку комерційної 
діяльності підприємства відображено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 - Складові економічної безпеки комерційної діяльності 

підприємства 
 

№ Вид безпеки Зміст  
1 постачальницько-

збутова безпека 
відображає стан, за якого відбуваються вчасне 
постачання товару на ринок та його швидкий збут; 

2 ринкова безпека ринок позитивно сприймає товар, у споживачів 
формуються лояльність та прихильність до нього, а 
також зростає попит; 

3 маркетингова 
безпека 

стан, за якого відбуваються правильний та адекватний 
вибір маркетингових заходів та відповідна (бажана) 
реакція споживачів на їх вжиття; 

4 безпека 
комерційної 
вигоди 

стан, за якого підприємство отримує очікуваний 
прибуток (комерційну вигоду) від своєї діяльності. 

 
Проте знання теоретичних засад комерційної безпеки не гарантує її 

високого рівня на підприємстві, тому для того, щоби підприємство 
функціонувало успішно, варто періодично оцінювати ефективність його 
комерційної діяльності та рівня комерційної безпеки, що дасть змогу з’ясувати 
сильні та слабкі сторони, стійкість положення підприємства, ефективність його 
роботи. 

Таким чином структура економічної безпеки підприємства виражається 
забезпеченістю підприємства якісними ресурсами, їх оптимальними запасами з 
урахуванням можливих ризиків його господарської діяльності. При цьому всі 
ресурси повинні бути ефективно задіяні в рентабельне виробництво для 
забезпечення отримання прибутку та підтримки ліквідності підприємства. Це 
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дасть змогу витримати цільові установки розвитку підприємства щодо 
економічної безпеки.  

Надійна економічна безпека підприємства є можливою лише за 
комплексного та системного підходу, що дає змогу забезпечити стратегічний 
розвиток підприємства, розробити тактичні та оперативні дії для мінімізації 
наслідків кризи, негативного впливу загроз.  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ  

СУДОВО–ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин основним 
джерелом отримання фінансово-економічної інформації (для переважної 
більшості користувачів) є фінансова звітність, «яка формується у системі 
бухгалтерського обліку й має бути повною і достовірною» [2, c. 84]. Саме якість 
і достовірність інформації, що наведена у фінансовій звітності забезпечує 
правильність і своєчасність прийняття управлінських рішень. Крім того, на 
підставі цієї інформації схвалюються рішення щодо отримання кредитів, 
придбання акцій та залучення інших джерел фінансування. Фінансова звітність, 
як основне джерело інформації про господарюючий суб'єкт, на сучасному етапі 
розвитку соціально-економічних відносин, достатньо часто не відображає його 
реальний фінансово-господарський стан.  

Як відомо, у межах судової економічної експертизи виокремлюється: 
експертиза бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської 
діяльності та фінансово-кредитних операцій. 

Питанням організації та методики судової експертизи з економічних 
питань присвячено праці таких науковців, як: Базась М., Білуха М., Бутинець Ф., 
Глібко В., Головко І., Гуцаленко Л., Дондик Н., Захарченко В., Живко З., 
Камлик М., Михальчишина Л., Мумінова-Савіна Г., Пентюк І., Рудницький В., 
Савченко Л., Сидорчук В., Усач Б., Шарманська В., Шарманська С. та інших. 
Проте, низка питань пов’язаних із законодавчим визначенням учасників судової 
експертизи з економічних питань, все ще залишається невизначеними та 
нерозкритими [3, с. 341]. 

Надання недостовірної інформації у звітності може здійснюватися різними 
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способами: внесенням до звітності відомостей, які не відповідають даним 
синтетичного і аналітичного обліку; відображенням в облікових регістрах 
записів, які не відповідають даним, що наведені у документах; внесенням 
недостовірної інформації до первинних або зведених документів з метою 
спотворення змісту даних бухгалтерського обліку та звітності, що ґрунтується на 
цій інформації. Це обумовлює посилення ролі судової експертизи для всіх 
суб'єктів господарювання у частині підтвердження та перевірки достовірності, 
якості й повноти фінансової звітності. Також слід пам’ятати, що при проведенні 
судово-економічної експертизи можуть бути встановлені та досліджені 
обставини, що сприяли вчиненню економічних правопорушень. Все це свідчить 
про актуальність, необхідність та нагальність дослідження фінансової звітності 
як об’єкта судово-економічної експертизи.  

Учасникам ринку (акціонерам, інвесторам, банкам тощо) необхідна 
впевненість в адекватності відповідної фінансової інформації, яка надходить від 
суб’єктів господарювання. Вони потребують впевненості у якості, повноті і 
достовірності даних, які оприлюднюються у звітності (насамперед у тій, що 
пройшла відповідну перевірку). Проте, на сьогодні, незважаючи на наявність 
достатньо ґрунтовно розроблених процедур перевірки на достовірність вказаних 
даних, проблема якості, повноти і достовірності інформації фінансової звітної 
повністю так і не вирішена, що призводить проблем, які потребують вирішення 
при здійсненні судочинства. Все це підсилює значущість судово-економічної 
експертизи фінансової звітності. Дослідження механізму представлення 
недостовірної інформації, що була відображена в системі бухгалтерського 
обліку, і його причинно-наслідкових зв’язках, є сферою судово-економічної 
експертизи.  

На законодавчому рівні закріплено, що в Україні господарська діяльність 
підприємств здійснюється на загальних принципах, дотримання яких є 
обов’язковим для усіх учасників економічних відносин. Державними 
інститутами забезпечується «однаковий захист інтересів усіх суб’єктів 
господарювання» [1, c. 140]. Проте, недостовірна інформація, яка наведена у 
фінансовій звітності суб’єктів господарювання може привести до негативних 
наслідків для усіх контрагентів. У цьому випадку судово-економічна експертиза, 
як один із важливих джерел доказів при розслідуванні економічних злочинів, є 
одним із засобів захисту інтересів як держави, так і суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб. 

Судово-економічна експертиза має за мету встановити правильність 
відображення у даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності та (за 
наявності) виявити факти правопорушень, які скоєні у процесі діяльності 
суб’єктів господарювання. Також необхідним є виявлення ситуацій, коли під 
виглядом законних фактів господарської діяльності вчиняються протизаконні 
дії.  

При виявленні порушень у системі бухгалтерського обліку, судово-
економічна експертиза ґрунтується на дослідженні первинних документів, 
облікових регістрів і бухгалтерської (фінансової) звітності. При проведенні 
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експертизи факт документування будь-якої інформації посідає особливе місце, 
адже саме він є доказовою базою протиправних дій.  

Предметом дослідження судово-економічної експертизи є комплекс 
фінансових документів або ряд взаємопов'язаних бухгалтерських записів в 
облікових регістрах і фінансовій звітності. Процес отримання (чи не отримання) 
інформації щодо підтвердження (чи спростування) фактів вчинення 
протиправних дій потребує попередньої роботи з підбором первинних 
документів, облікових регістрів, фінансової звітності та інших матеріалів, які 
необхідні для експертного дослідження та підготовки висновку експертом з 
економічних питань.   

Узагальнення облікової інформації у вигляді проміжної або річної 
фінансової звітності дозволяє вважати її складовою доказової бази судово-
економічної експертизи стосовно результатів діяльності господарюючих 
суб'єктів. Існує безліч класифікаційних ознак, які зумовлюються викривленням 
фінансової звітності (наприклад, коли бухгалтерська служба свідомо або 
несвідомо приховує реальну картину майнового і фінансового стану суб’єкта 
господарювання). На нашу думку, найбільш оптимальним є їх диференціювання 
в залежності від реального стану існуючого облікового процесу на підприємстві. 
Слід пам’ятати, що формування фінансової звітності є заключним етапом 
облікового процесу, який лише узагальнює інформацію з попередніх етапів. Це 
є передумовою представлення недостовірних даних, у т.ч. і їх викривлення, на 
всіх етапах облікового процесу (складання бухгалтерських документів, 
відображення господарських операцій на рахунках синтетичного і аналітичного 
обліку, безпосередньо формування звітності тощо). Отже, можна стверджувати, 
що на практиці, існує три рівні на яких можливо виявити наслідки спотворення 
фінансової інформації: верхній рівень (у бухгалтерській звітності); середній 
рівень (на рахунках синтетичного і аналітичного обліку); нижчий рівень (у 
первинних і зведених бухгалтерських документах). 

При здійсненні судово-економічної експертизи необхідно враховувати, що 
крім фінансової звітності, у системі бухгалтерського обліку, формується 
інформація для менеджменту господарюючого суб’єкта з метою здійснення 
оперативного і стратегічного управління, а також для попереднього, поточного і 
наступного її контролю, яка є більш інформативною ніж фінансова. Її 
використання у судово-експертній діяльності дозволить більш правильно 
з’ясувати природу механізмів представлення недостовірних облікових даних. 
Під поняттям «представлення недостовірних облікових даних», як правило, 
розуміють невідповідність цифрових або змістовних значень записів в облікових 
документах між даними інших документів або інших джерел інформації, які 
раніше були перевірені експертом. Крім того, слід враховувати, що на якість 
фінансової звітності суттєвий вплив мають фінансові менеджери та працівники 
бухгалтерської служби, тобто ті суб'єкти, які є відповідальними за формування 
професійного судження.  

Підвищення рівня освіченості і компетентності аналітиків, менеджерів та 
інших суб'єктів прийняття рішень на основі фінансової звітності – рівня їх 
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апперцепції, можна вважати одним з шляхів забезпечення формування якісної 
звітності. Як зазначав з цього приводу Я. Соколов, ефективність облікової 
системи прямо пропорційна рівню апперцепції користувачів, тобто «облік може 
бути найдосконалішим, але він стане дійсно досконалим лише в тому випадку, 
якщо люди, що використовують його дані, будуть настільки ж досконалі» [4, 
с. 244]. Отже, фінансова звітність стане досконалою і високоякісною лише у 
тому випадку, коли паралельно із її змістовним вдосконаленням буде 
відбуватися підвищення рівня апперцепції вітчизняних користувачів. 

Слід зазначити, що досягнення людства призводять до трансформації 
економічних правопорушень. Так поряд із традиційними формами фінансових 
порушень, що успадковані з минулих часів, виникають нові їх види. З метою 
успішного їх виявлення необхідно використовувати інститут судово-економічної 
експертизи не тільки з позиції застосування її в правоохоронній практиці, а й 
поза нею, як інститут більш загального забезпечення всебічного захисту 
економічних інтересів учасників господарського процесу.  

Виявлення, припинення та аналіз правопорушень, які базуються на 
експертному дослідженні достовірності облікової й звітної інформації, 
складають зміст судово-економічної експертизи. Наразі, перед судово-
економічною експертизою постає завдання ефективного використання 
механізму протидії існуванню фактів невідповідності первинних документів 
бухгалтерського обліку та звітності реальним господарським операціям і 
фактичним результатам фінансово-господарської діяльності господарюючого 
суб'єкта. Одночасно судово-економічна експертиза повинна надати оцінку 
здатності інформації, що відображена у фінансовій звітності господарюючого 
суб’єкта, задовольняти інформаційні потреби різних груп користувачів.  

Крім того, важливою особливістю експертної діяльності є можливість 
прогнозування. При здійсненні аналізу існуючих даних про вчинені у минулому 
злочини певного виду та способи їх здійснення, можна їх спрогнозувати та 
передбачити, а, отже, і попередити.  
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СФЕРИ: БЮДЖЕТНО-ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Економічна безпека є поняттям багатовимірним і включає безпекові 

аспекти в різних сферах державно-управлінської та суспільної діяльності. На 
тепер однією із сфер, яка потребує все більшої уваги щодо удосконалення 
механізмів її державного регулювання є інформаційна. Інформаційна безпека є 
вагомим складником публічного управління в сфері національної безпеки та 
оборони. Серед основних факторів державного впливу на інформаційну сферу 
слід визначити: законодавчі зміни: перерозподіл функцій з державного нагляду 
між контролюючими органами влади; технологічні та організаційні зміни: 
впровадження нових видів послуг, широкомасштабне технологічне 
переоснащення учасників інформаційного ринку; впровадження нових вимог до 
формування тарифів: зміни бюджетно-фіскальних механізмів, зокрема 
удосконалення фінансування інформаційної сфери з державного бюджету, а 
також адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 
України.  

Результати аналізу Державного бюджету України за 2019 рік показали, що 
фінансування різних аспектів державного регулювання інформаційного 
простору становило 4,891 млрд. грн., основними з яких є рентна плата за 
користування радіочастотним ресурсом України та збір за користування та 
надання послуг стільникового рухомого зв’язку. Структура розподілу доходів за 
статтями наведено на рис. 1.    

Однак, частина у загальних доходах Державного бюджету України на 2019 
рік за податком на додану вартість з ввезених на митну територію України 
товарів, податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток підприємств 
та інших спричинена діяльністю організацій у сфері інформаційного простору, 
що опосередковано підтверджує частка статті «інформація та телекомунікації» у 
структурі валового внутрішнього продукту, а саме питома вага сфери 
«інформація та телекомунікації» у структурі валового внутрішнього продукту 
України у 2013 р. становила 3,3 %, а у 2018 році – 3,8 %. 

Більш того за даними Державної служби статистики України у 2010 – 
2019 р. кількість суб’єктів господарювання сфери «інформація та 
телекомунікації» складала 8,1 % від загальної кількості та зросла на 3,1 % 
порівняно з 2013 р. [1]. Більш того сфера «інформація та телекомунікації» за 2019 
року була на 2 місці серед усіх видів економічної діяльності як за загальною 
кількістю суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб-підприємців. 

Загальна сума бюджетних призначень на фінансування органів державної 
влади у сфері інформаційного простору складає 0,45 % від усіх бюджетних 
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призначень, менша частина з яких передбачена саме на керівництво та 
управління даних органів державної влади, що відповідно до проведених 
розрахунків становить 39,7 % загального обсягу та практично покривають 
надходженнями від рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 
України та збору за користування та надання послуг стільникового рухомого 
зв’язку.  

 

 
Рис. 1. Структура розподілу доходів Державного бюджету України на 

2019 рік у сфері інформаційного простору 
 
Зазначимо, що 62,4% бюджетних призначень Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України передбачено на забезпечення 
функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації, 
33,2% на розвиток і модернізацію державної системи спеціального зв’язку та 
захисту інформації; 91,5% бюджетних призначень Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України передбачено на фінансову підтримку 
Національної суспільної телерадіокомпанії України; 77,8% бюджетних 
призначень Міністерства інформаційної політики України передбачено на 
виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, 
обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова 
підтримка системи державного іномовлення України, 18,3% на здійснення 
заходів у сфері захисту національного інформаційного простору; 97,3% 
бюджетних призначень Головного управління урядового фельд’єгерського 
зв’язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
передбачено на доставку спеціальної службової кореспонденції органам 
державної влади; 60,3% бюджетних призначень Державного агентства з питань 
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електронного урядування України передбачено на національну програму 
інформатизації, 20,1 % на електронне урядування, 19,6 % на керівництво та 
управління у сфері електронного урядування; 100% бюджетних призначень 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та НКРЗІ 
спрямовано на керівництво та управління [1] (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Структура розподілу бюджетних призначень Державного бюджету 

України на 2019 рік на фінансування органів державної влади у сфері 
інформаційного простору 

 
Назва органу державної влади Сума 

бюджетних 
призначень, 
млрд. грн. 

Питома 
вага, % 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 

2,7 54 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 1,1 21,8 
Міністерство інформаційної політики України (нині – 
Міністерство культури та інформаційної політики) 

0,5 10,8 

Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку 0,2 4,2 
Український інститут національної пам'яті 0,1 2,5 
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 0,1 2,5 
Державне агентство з питань електронного урядування України 0,1 2,4 
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації 

0,08 1,7 

 
За інформацією Рахункововї палати України Національна комісія, яка 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації у неповному 
обсязі передавала податківцям переліки користувачів радіочастотним ресурсом. 
Як наслідок, є суттєві розбіжності у даних двох структур, а це впливає на якість 
контролю за діяльністю надавачів послуг та на повноту надходження до бюджету 
відповідної рентної плати. 

Вже під час проведення Рахунковою палатою перевірки уряд вніс зміни до 
Плану використання радіочастотного ресурсу. Планується, що у 2022 р. 90 % 
території України буде забезпечено якісним мобільним зв’язком четвертого 
покоління та надання широкосмугового доступу до Інтернету. Для порівняння, у 
Швеції та Чехії 4G доступне майже усім громадянам. 

Також негативним аспектом є те, що Державна податкова служба у 2016–
2017 р. і 2019 р. не забезпечила планових надходжень ренти на 755,1 млн грн. 
Однією із основних причин, на нашу думку, є відсутність методики 
прогнозування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. 

Радіочастоний ресурс відноситься до таких, що знаходяться в зоні 
високого корупційного ризику, зокрема через неврегулюваність механізмів його 
використання. 

З метою підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу 
доцільно запровадити таку модель регулювання використання радіочастотного 
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ресурсу, в якій буде визнано та юридично визначено правовий режим 
використання радіочастотного ресурсу в якості радіочастотних майнових прав. 
Визнання в якості об’єкту правових відносин, що пов’язані з використанням 
радіотехнологій, радіочастотних майнових прав відкриває широкі перспективи 
для впровадження ліберально-ринкової моделі регулювання використання 
радіочастотного ресурсу. 

У сучасних політичних, інформаційних умовах як всередині України та у 
світовому масштабі населення намагається знайти надійні джерела інформація. 
Часто ЗМІ надають новини, аналітику тощо в межах політичних уподобань 
власників цих джерел інформації. На рику в медіа-сфері в Україні склалася 
недосконала конкуренція. З цього випливає, що необхідно представити іншого 
суб’єкта ЗМІ, який діяльність якого ґрунтується на принципах суспільного 
мовлення та поважає відповідну культуру медіа. Безумовно, такий крок потребує 
додаткових витрат з державного бюджету. 

Вважаємо за доцільне запровадити фінансувати суспільне мовлення за 
рахунок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України На 
основі аналізу доходів державного бюджету було визначено, що тані податкові 
надходження можна логічно пов’язати з витратами на підтримку суспільного 
мовлення. Користувачами радіочастотних ресурсів є телебачення і 
радіомовники, а також представники телекомунікаційних послуг. Вони є 
платниками щомісячної рентної плати. Зараз усі ці кошти надходять до 
загального фонду державного бюджету, отже, зараз немає конкретного цільового 
зацікавленого одержувача цих коштів. 

Пропонується зараховувати 50 % рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом до спеціального фонду державного бюджету та 
забезпечити цільове використання на підтримку українського суспільного 
мовника. 

Підсумовуючи, наголошуємо на таких шляхах удосконалення 
адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 
України: врегулювання радіочастотних майнових прав; впровадження 
пільгового оподаткування з ренти для інноваційно спрямованих малих та 
середніх підприємств; розробка методики прогнозування обсягів надходжень 
рентної плати; спрямування 50 % ренти до спеціального фонду державного 
бюджету з метою цільового фінансування українського суспільного ЗМІ. 
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

ЗАХИСТ ВЛАСНИКІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 
 

Основою економічної теорії власності інституціоналізму є «пучок» 
правомочностей – повноважень. У сучасних умовах зростає рівень дезінтеграції 
таких прав власника, як володіння, розпорядження та користування, що має бути 
враховано при побудові системи обліку. Саме правомочності (права) та їх 
реалізація є об’єктами контролю стосовно відносин власності.   

На підставі результатів аналізу аграрної реформи на регіональному рівні 
зроблено висновок, що для забезпечення ефективності реформ необхідно 
подолати ряд негативних моментів, насамперед забезпечити процеси 
індустріалізації сільського господарства, що пов’язано передусім із процесами 
концентрації капіталу. В цьому зв’язку необхідно забезпечити якість облікової 
інформації й адекватне відображення в бухгалтерському обліку процесів 
трансформування відносин власності.  

В основу земельної реформи покладено легітимність приватної власності 
на землю, що неоднозначно сприймається суспільством і науковими колами. За 
результатами порівняння існуючих концепцій земельного законодавства щодо 
розщеплення повноважень зроблено висновок про необхідність узгодження 
інтересів суб’єктів господарювання і суспільства. Безсумнівним є те, що 
повноваження стосовно землі є обмеженими з метою забезпечення умов 
збереження й підвищення родючості ґрунтів. Відповідно виваженою є позиція 
щодо необхідності відшкодування вкладень у поліпшення землі при переході її 
до іншого землекористувача, що потребує відокремленого обліку й ідентифікації 
цих витрат. Стосовно землі як об’єкта власності спостерігається в межах діючого 
правового поля розпорошення повноважень власників.  

Рівень реалізації таких повноважень власності, як володіння, 
користування, розпорядження та отримання доходу безпосередньо залежить від 
потенційних можливостей реалізації права на захист власності на різних шаблях 
правових відносин. 
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У наукових працях з аграрно-правової тематики достатньо уваги 
приділяється визначенню сутності та розкриттю змістовності захисту прав у 
сільському господарстві, але не стосовно власника, а лише суб’єкта 
господарювання, тобто сільськогосподарського підприємства. Зважаючи на це, 
необхідно дослідити сутність і визначити принципові підходи до розробки 
ефективного механізму реалізації організаційно-правових гарантій захисту прав 
власників в аграрній сфері, у тому числі фізичних осіб (селян), тому що в цій 
галузі власниками є не лише агроформування, але і власники земельних та 
майнових паїв, учасники пайових товариств, співвласники товариств. 

Регламентацію організації та контроль за дотриманням вимог чинного 
законодавства щодо відображення в обліку правових відносин, пов’язаних із 
різними правами власності, розглядаємо як дієвий елемент превентивного 
механізму захисту прав власності. Цей підхід дещо суперечить традиційному 
визначенню поняття «захист права власності», наведеному в юридичній 
літературі. За одним із традиційних підходів [1, с. 27; 2], захист права власності 
визначається як система активних заходів, які застосовує власник, компетентні 
державні чи інші органи, спрямована на усунення порушень права власності, 
покладення виконання обов’язку з відновлення порушеного права.  Відповідно 
захист прав власності пов’язується з моментом фактичного порушення прав 
власників. 

Цивільний кодекс України [5] не визначає поняття права захисту, але у 
ст. 386 закріплено такі правові засади захисту права власності як: 

рівний захист державою всіх суб’єктів права власності; 
право власника, який має підстави прогнозувати порушення своїх прав 

іншою особою, звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення дій, що 
можуть порушити його права, або з вимогою про вчинення певних дій для 
запобігання такому порушенню; 

право власника на відшкодування завданої йому майнової та моральної 
шкоди. 

Серед інших дієвими елементами системи захисту прав власників є 
організаційне, методичне та фінансове забезпечення: перманентного контролю 
реалізації інтересів власників; проведення судово-економічної експертизи при 
здійсненні судочинства.  

Проведене дослідження змісту та якості укладання майнових угод на 
матеріалах аграрних підприємств Кіровоградської області дає підстави 
стверджувати, що на цьому рівні не реалізуються гарантії права власності. Так, 
більшість суб’єктів господарювання не мають в штаті юристів, тому угоди якісно 
не відпрацьовані, не передбачають відповідальності за покриття трансакційних 
витрат та правові наслідки порушення умов економічних відносин. Об’єктивним 
чинником такої ситуації є відсутність коштів на оплату юридичних послуг, а 
суб’єктивним – низький рівень правосвідомості представників аграрного 
бізнесу.  

Аналіз сучасного стану реалізації прав власників у цій сфері свідчить, що 
на практиці майже нереалізованими є гарантії захисту прав власників щодо таких 
повноважень, як право на отримання доходів і право розпорядження, зокрема це 
стосується власників земельних та майнових паїв [3]. Також порушуються права 
власників на захист, про що свідчить аналіз даних судових справ стосовно 
захисту прав власників майнових паїв.  
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Забезпечення права на захист безпосередньо пов’язано із забезпеченням 
реалізації права на одержання доходу. Необхідно на державному рівні забезпечити 
умови реалізації права на захист одночасно із правом на отримання доходу. Одним 
із шляхів вирішення цієї проблеми може бути запровадження обов’язкового 
державного контролю, наприклад, у формі аудиторської перевірки. На державному 
рівні слід визначити об’єкти, джерела інформації, методичне забезпечення та 
методику проведення аудиту в інтересах власників майнових паїв. Іншим шляхом є 
забезпечення як фінансово-організаційного, так і методичного проведення судово-
економічної експертизи у процесі розгляду судових справ за майновими та 
земельними спірними питаннями. Отже, необхідно на державному рівні 
врегулювати ряд питань: по-перше, ввести обов’язковість аудиту майнових відносин 
в агробізнесі; по-друге, створити державний центр судово-економічних експертиз, 
що зумовлює необхідність розв’язання проблеми фінансування цих проектів.  

При здійсненні судочинства відповідно до юридичної практики слідчі ставлять 
як правило завдання експертам перевірки автентичності первинних документів і 
регістрів, відсутності ознак їх фальсифікації. Проте, на нашу думку, в сучасних 
умовах основним завданням має бути перевірка облікової політики та внутрішніх 
регламентів, пов’язаних із формуванням і розподілом прибутку з точки зору захисту 
інтересів власників. Класичним прикладом таких підходів є історичний випадок, 
описаний в праці Франка Обербрінкманна [4, с. 17], а саме Рішення Імперського 
верховного торгового суду ROHG (1873 р.), яке відіграло суттєву роль у розвитку та 
становленні статичної теорії балансу. Критерієм і вимірником об’єктивності оцінки 
майна в ті часи вважалась мінова вартість (ринкова або біржова вартість). Якщо 
ринкова вартість не відповідає об’єктивній вартості або ринкова ціна невідома, 
загальну мінову вартість слід визначити іншим способом. Основне положення, 
визначене судом, полягало в тому, що сутністю бухгалтерського балансу є 
відображення результатів уявленої одноразової реалізації всіх активів і пасивів. При 
цьому, однак, слід виходити з положення не ліквідації, а безперервності діяльності 
підприємства. Цей історичний факт підкреслює безпосередній зв’язок методології 
бухгалтерського обліку із захистом інтересів власників у судочинстві. 

Подальше дослідження даної проблематики пов’язується із розробкою 
методик проведення судово-економічної експертизи майнових та земельних 
відносин для захисту інтересів власників.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР 

ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Інвестиційна стратегія є важливим інструментом реалізації стратегічних 

завдань розвитку підприємств та економіки країни в цілому, що забезпечує 
фінансово-ресурсну основу. Ця специфіка визначається складністю невирішених 
економічних проблем. Перша група таких проблем більш-менш однакова для 
всіх секторів господарства країни і специфічна у зв’язку з загальними 
особливостями непослідовного переходу до ринкових відносин в українських 
умовах. Важким економічним фактором є скорочення джерел фінансування. 
Державне фінансування інвестиційної діяльності реального сектора економіки, 
що переважало раніше, звелося практично до нуля внаслідок загального падіння 
ефективності економіки і відсутності достатніх засобів у держави. Основне 
джерело самофінансування інвестиційної діяльності підприємства – 
амортизаційний фонд, як відзначено вище, утратив свою традиційну роль 
унаслідок інфляційних процесів, що призводять до безупинного зростання 
вартості нового будівництва. Банківські кредити є малодоступними через 
відносно високі відсотки. Нестабільність економіки і політичного становища в 
країні роблять ризикованими вкладення засобів іноземними інвесторами.  

Роль інвестиційної стратегії підприємств в контексті забезпечення 
економічної безпеки посилюється тим, що розширення сфер інвестування, 
ускладнення його структури в умовах економічної трансформації країни 
супроводжується виникненням загроз економічної безпеки, що не мають 
відповідних та одночасно дієвих механізмів їх нейтралізації. Тому сучасний стан 
інвестиційного процесу підприємств передбачає перехід до якісно нової системи 
регулювання, яка має функціонувати на основі принципів та критеріїв 
економічної безпеки. Держава об’єктивно змушена активніше впроваджувати 
механізм інвестиційного гарантування економічної безпеки, спрямовувати його 
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на взаємоузгоджену реалізацію національних економічних інтересів, формувати 
необхідні умови саморозвитку інвестиційних процесів відповідно до внутрішніх 
та міжнародних запитів. 

Економічну безпеку можна визначити як загальнонаціональний комплекс 
заходів, спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що 
включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Економічна 
безпека формується під впливом її окремих складових, зокрема сировинно-
ресурсної, праце-ресурсної, інвестиційної, інноваційно-технологічної, 
енергетичної, фінансової, продовольчої безпеки. 

О. Барановський визначає, що під інвестиційною безпекою держави слід 
розуміти досягнення рівня інвестицій, що дозволяє оптимально задовольняти 
поточні інвестиційні потреби національної економіки за обсягом і структурою з 
урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які інвестуються 
[1, с. 24]. 

Важливим чинником у стратегії підприємств є гарантування економічної 
безпеки з врахування інвестиційних витрат. Під інвестиційними витратами 
розуміють витрати, які спрямовані на забезпечення сукупності об’єктивних та 
суб’єктивних умов, інфраструктури, розвиток інституцій, які впливають на 
процес інвестування суб’єктів господарювання, тим самим, гарантування 
безпеки. Це дає змогу розглядати насамперед базові чинники, які впливають на 
підприємницьку та економічну активність в країні. З огляду на комплексність та 
багатофакторність самого процесу інвестування, до складових інвестиційних 
витрат на забезпечення економічної безпеки слід включати такі, що відображені 
в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Інвестиційний процес та інвестиційні витрати на забезпечення 

економічної безпеки 
 

№ Інвестиційні витрати Процес інвестування 
1 Інвестиції у проведення 

стратегії і тактики 
політики підприємства 

-створення умов прозорості та послідовності, здатності 
реалізувати поставлені стратегічні цілі та дотримуватись 
поточних зобов’язань, проведення бюджетної, грошово-
кредитної, валютної політики; 

2 Інвестиційні витрати 
становлення 
внутрішнього ринку 
країни 

-поточні та перспективні витрати реалізації результатів 
виробничої діяльності; 

3 Інвестиції на створення 
ресурсного потенціалу 
підприємства 

-ресурсозабезпеченість, здатність до виробництва 
інвестиційних товарів, потреба в інвестиціях; 

4 Інвестиційні витрати на 
фінансову дільність 
підприємства 

-створення спроможності до акумулювання усіх 
фінансових ресурсів, забезпечення їхнього постійного 
руху та використання; 

5 Інвестиційні витрати, що 
пов’язані з 
функціонуванням 
податкової системи країни 

-рівень та витрати податкового навантаження, наявність 
податкових стимулів до інвестування; 

6 Інвестиції на розвиток -розвиток транспортної, енергетичної, телекомунікаційної 
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інфраструктури галузі мережі, готельної, житлової мережі як для виробничих, 
так і для споживчих потреб; 

7 Витрати на створення та 
функціонування 
інституцій країни 

-урегульованість відносин власності, розвиток ринкових 
інститутів, створення інституцій з підтримки інвестицій, 
інформаційне забезпечення, розвиток підприємницької та 
правової культури бізнесу; 

8 Витрати на створення 
сприятливого правового 
поля 

- витрати на створення національного законодавства, 
спроможності держави до забезпечення виконання його 
вимог та існування відповідної інфраструктури. 

Складено та узагальнено за джерелом [4]. 
 
Інвестиційна стратегія підприємств як один із складових економічної 

безпеки є поняттям інтегральним, і досягнення нею оптимальних показників 
може забезпечити належний рівень як економічної, так і національної безпеки в 
загалом. 

З огляду на те, що в контексті економічної безпеки інвестиції є частиною 
фінансування, вони дають змогу забезпечити всі інші компоненти економічної 
безпеки підприємства, а зростання відповідних індикаторів безпосередньо 
залежить від обсягу задіяних інвестиційних ресурсів. Такими індикаторами є 
наявність активів у необхідному обсязі, коефіцієнт зносу основних засобів, 
частка нових, прогресивних технологій у загальному технологічному потенціалі 
підприємства, частка нової наукоємної продукції в загальних обсягах 
виробництва тощо [2, с. 12].  

Таким чином, ефективна інвестиційна стратегія підприємств в складі 
інвестиційної діяльності є однією з дієвих складових економічної безпеки, 
оскільки дає змогу досягти рівня капітальних вкладень, які забезпечують 
відтворення, реструктуризацію та технічну модернізацію виробництва, 
запобігаючи моральному й фізичному зносу обладнання, зниженню обсягів та 
конкурентоспроможності продукції, втраті кваліфікації персоналом. 
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СТРИМУВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Успішність процесів європейської та євроатлантичної інтеграції напряму 

залежить від вірного спрямування вектору геополітичного та економічного 
розвитку України. Проте модель економічного та соціального розвитку, що 
сформована українським суспільством, являє собою дезінтегрований внутрішньо 
суперечливий конгломерат фрагментованих ринків та популістичного 
вмотивованого соціального законодавства, які не відповідають меті досягнення 
повноцінного соціально-економічного розвитку країни, перерозподіляючи 
значну частку його результатів з одного боку на користь топ-частини бізнес- та 
політичного істеблішменту, а з іншого – на користь сформованої за часи 
незалежності значної частки населення з патернатарними очікуваннями, 
утримання якої вимагає все більших видатків з державного та місцевих 
бюджетів, що разом призводить до фактичного унеможливлення формування 
впливового середнього класу в Україні, який в більшості економічно розвинених 
країн є головною рушійною силою соціально-економічного розвитку. 

Незважаючи на пришвидшення темпів реформування інституційного 
середовища в Україні та трансформацію українського суспільства після 
прийняття Угоди про асоціацію України та ЄС слід відзначити низькі позиції 
України у світових рейтингах, які характеризують стан розвитку національних 
економік та громадянського суспільства. 

Так за показником індексу глобальної конкурентоспроможності Україна 
зайняла 85 місце в світі і втратила 16 позицій з початку його обрахунку в 2001 
році, коли обіймала 69 позицію. З-поміж європейських країн нижчі рейтинги 
мають лише Молдова – 86 позиція та Боснія і Герцеговина – 92 позиція [4]. 

За показником індексу економічної свободи Україна в 2021 році отримала 
127 місце, що відносить нас до «переважно невільних» країн з огляду на 
наявність економічних свобод. Більше того – Україна знаходиться на межі 
попадання до групи країн де відсутні економічні свободи та втратила 32 позиції 
порівняно з рейтингом 1995 року (перший розрахунок даного показника), коли 
наша країна була класифікована як країна з достатньо розвиненими 
економічними свободами [1]. 

Згідно звіту Програми Розвитку ООН Україна посіла 74 позицію за 
рейтингом індексу розвитку людського потенціалу зі значенням індексу на рівні 
0,779, що високому рівню людського розвитку і є на рівні країн, які змінюють 
індустріальний спосіб соціально-економічних відносин та постіндустріальний. 
Проте за валовим внутрішнім продуктом на душу населення, який за 
розрахунками Міжнародного валютного фонду 20, Україна є найбіднішою 
країною в Європі і займає лише 133 місце з 213 країн, що досліджувалися, з 
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показником в 3984 дол. США, а за валовим внутрішнім продуктом за паритетом 
цін на душу населення – 120 місце з показником 13943 дол. США. Також слід 
зазначити, що Україна в 1992 році, коли вперше потрапили до цього рейтингу, 
займала 54 місце, тобто з часів здобуття незалежності втратила 20 позицій [5]. 

Показник індексу сприйняття корупції (рейтинг країн світу, який базується 
на оцінках підприємців та аналітиків) засвідчив глибоко вкорінену українську 
культуру криміналізації економічної, політичної та соціальної діяльності, за 
яким у 2020 році Україна зайняла лише 117 місце серед 179 країн світу, що 
аналізувалися, хоча в 1998 році займала 69 позицію, адже лише третина наших 
співгромадян та представників бізнесу негативно сприймають прояви корупції, 
а за інформацією Всесвітнього банку у 37,4% компаній в Україні хоча б один раз 
вимагали хабар, при тому що в країнах ЄС цей показник не перевищує 10% [3; 
2].  

Відсутність волі українського суспільства щодо побудови соціально 
орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки перетворює Україну на 
одну з країн з найрозчарованішим та найнещаснішим населенням. За індексом 
щастя, що відображає добробут людей в різних країнах світу, наша країна посіла 
110 місце у світі, та втратила 23 позиції порівняно з розрахунком індексу у 2013 
році, коли займала 87 рейтингове місце. Для порівняння Чехія займає 18 місце 
згідно всесвітньої доповіді про щастя, Польща – 44 місце, Латвія – 51 місце. 
Причинами такого становища України є низький рівень доходів населення, 
низька тривалість здорового життя та слабкий стан здоров’я (згідно з 
результатами опитувань, половина українців мають скарги, пов’язані зі 
здоров’ям і/або самопочуттям) [7]. 

Як наслідок з країни в пошуках самореалізації виїжджають не лише 
найбільш освічені та економічно активні громадяни, а й взагалі громадяни з 
мінімальним професійним досвідом та молодь, яка не асоціює свого майбутнього 
з батьківщиною. Якщо враховувати, що лише деякі мігранти за кордоном можуть 
знайти роботу, відповідну їхньому рівню кваліфікації, майже всі вони, незалежно 
від рівня освіти, працюють на низькокваліфікованих робочих місцях, то у світлі 
невідповідності навичок мігрантів та роботи, яку вони виконують за кордоном, 
трудова міграція українців, принаймні певною мірою, може бути 
охарактеризована як «відтік мізків». У поєднанні з демографічним спадом, який 
спостерігається у країні, населення якої скоротилося на 10,3 млн осіб або на 
19,9% порівнюючи з 1991 роком, програш в боротьбі на міжнародному ринку 
праці за якісні трудові ресурси знівельовує шанси України на поліпшення 
конкурентних позицій в світових економічних рейтингах. 

За даними Міністерства соціальної політики України, в 2019 році 
налічувалося 3,2 млн трудових мігрантів. В окремі періоди, під час сезонних 
робіт, було 7-9 млн мігрантів. У 2020 році, за даними Національного банку 
України, було близько 3 млн трудових мігрантів. Протягом року в країну 
повернулися 400-500 тисяч осіб, але переважно через пандемію коронавірусу. 
Країни Євросоюзу закривалися на локдаун, люди втрачали роботу і змушені були 
повертатися. У 2021 році, за даними Інституту демографії та соціальних 
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досліджень, кількість трудових мігрантів становить 2,5-3 млн осіб. 

Трудові мігранти поступово перетворилися на головне джерело іноземної 
валюти для України, адже частка переказів заробітчан у валовому внутрішньому 
продукті України зросла з 0,01% у 1996 році до 9,7% у 2020 році за підсумками 
якого в країну було переведено за даними Всесвітнього банку еквівалент 15,1 
млрд доларів США, що є одним з найвищих показників у світі. З європейських 
країн за внеском трудових мігрантів до валового внутрішнього продукту Україна 
поступилася лише Чорногорії (12,5%), Молдові (16,3%) та Косово (18,4%) [6]. 

Проте ці данні – це лише статистика офіційних переказів, які здійснені за 
допомогою банківської системи, оскільки ні Всесвітній банк, ні Національний 
банк України, ні держава в цілому не можуть прорахувати, яку кількість грошей 
мігранти привезли з собою або передали на батьківщину без декларування. 
Взявши за основу розрахунків кількість трудових мігрантів, середній показник 
заробітної плати в країнах-сусідках, куди власне і виїжджає на роботу переважна 
більшість заробітчан, та власне мету їх міграції – заробляння грошей – ми 
виходимо на цифру в щонайменше 30 млрд доларів США, які потрапляють в 
Україну в якості заощаджень трудових мігрантів. що становить майже 20% 
валового внутрішнього продукту України, яка з індустріальної країни, якою вона 
була на момент здобуття незалежності поступово перетворюється на країну-
експортера сільськогосподарської продукції, сировинних активів металургійної 
та гірничо-добувної промисловості, а також трудових ресурсів, що мають низьку 
додану вартість. 

Якщо брати напрямок найбільшої концентрації трудових мігрантів з 
України – Польщу, то за даними Національного банку Польщі в І півріччі 2021 
року обсяг грошових переводів склав еквівалент 1,1 млрд доларів США. Що 
перевищило показник аналогічного періоду 2020 року на 27%. При цьому 
грошові переводи українських заробітчан склали 87% усіх коштів, які були 
переказані трудовими мігрантами. Цей факт ставна прямим наслідком того, що 
заробітки іноземців у Польщі в І кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року зросли на 27,5% і склали загалом близько 1,9 млрд 
доларів.  

Загалом тренд постійного зростання грошових переводів трудових 
мігрантів з Польщі спричинений тим, що зростання мінімальної та середньої 
зарплати в Польщі сягає 10%, а зацікавлення працевлаштуванням українців у 
протягом 2020 року зростало попри пандемію. Крім того польський уряд у 
березні минулого року автоматично продовжив громадянам України візи та 
дозволи на перебування і працевлаштування в Польщі. Україна буде і надалі 
програвати Польщі конкурентну боротьбу за трудові ресурси, адже в нашій 
країні ні на державному рівні, ні на рівні органів місцевого самоврядування 
фактично не вживаються дієві заходи зі стимулювання економічної активності 
населення, розкриття людського потенціалу та повернення трудових мігрантів на 
батьківщину.  

На противагу Урядом Польщі, який намагається подолали негативні 
тенденції пов’язані зі старінням суспільства залучивши до 2028 року понад 6 
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мільйонів трудових мігрантів, розроблено чергову урядову програму 
«Польський Лад», яка є спробою привернути як працівників, так і підприємців з 
інших країн до інвестування і сплати податків у Польщі, особливо трудових 
мігрантів з країн Східної Європи та поляків з інших країн, які легко адаптуються 
в Польщі.  

Крім того слід зазначити, що Урядом Польщі вже запущено цілу низку 
податкових та соціальних стимулів для трудових мігрантів, сімей з дітьми та 
молоді. Зокрема молоді люди до 26 років, які працюють за трудовими 
договорами, і річний оподатковуваний дохід яких не перевищує двох розмірів 
середньої заробітної плати в Польщі, з 2019 року звільнені від сплати податку на 
доходи фізичних осіб. В рамках програми підтримки демографічного стану 
«Родина 500+», кожна родина, яка мешкає на законних підставах в Польщі, має 
право на отримання субсидії в розмірі 500 злотих на кожну дитину в місяць. При 
цьому згідно законодавчих змін, які вступили в дію 2019 року право на 
отримання субсидії вже не обмежується обсягом доходів родин чи кількістю 
дітей. Ще однією цікавою урядовою програмою є програма «Добрий старт», 
концепція якої полягає в наданні фінансової допомоги батькам в рамках 
підготовки до навчального року. Сума державної допомоги складає 300 злотих 
на кожну дитину щорічно до початку навчального року, яку може отримати 
кожна родина без обмежень щодо доходу. 

Отже, на нашу думку, стратегічною ціллю для відновлення 
конкурентоспроможності України в глобальному вимірі є подолання негативних 
наслідків демографічної кризи та все зростаючого тренду міграції трудових 
ресурсів в інші країни шляхом зміцнення добробуту населення та всебічне 
стимулювання розвитку особистості через розширення можливостей для 
продуктивної зайнятості в умовах динамічних змін на ринку праці, досягнення 
якої можливе за наступними стратегічними напрямками: 

− перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з 
високооплачуваною ефективною працею, що сприятиме прогресивному 
зростанню оплати праці; 

− формування сприятливих умов для забезпечення продуктивної 
зайнятості, зокрема шляхом сприяння територіальній мобільності трудових 
ресурсів через розвиток системи інфраструктури, збільшення фонду та сприяння 
розвитку дистанційної занятості; 

− детінізація ринку праці, посилення відповідальності працедавців і 
введення відповідальності працівників за нелегальну зайнятість та повернення 
працюючого населення до формального сектору економіки; 

− узгодження структури професійно-технічної та вищої освіти з 
потребами суб’єктів підприємницької діяльності, покращення інформаційно-
аналітичного забезпечення розвитку регіональних та місцевих ринків праці та 
поліпшення якості прогнозування потреб роботодавців і пропозиції робочої 
сили; 

− удосконалення трудового законодавства та захисту прав працюючих, 
заохочення соціальної відповідальності роботодавців щодо підготовки та 
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перекваліфікації працівників, забезпечення реальної відповідальності 
роботодавців за забезпечення належних умов та безпеки праці, передбачених 
законодавством гарантій, належної та вчасної оплати праці. 
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ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРИБУТКУ  СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Основною метою створення підприємства є виготовлення та реалізація 
продукції з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. 
Прибуток є одним з найбільш популярних показників, що характеризують 
фінансовий стан компанії. Формування прибутку має свої особливості залежно 
від форми власності та сфери діяльності підприємства. 

Еволюція форм власності внесла свої корективи у поняття прибуток та 
значно його ускладнила. В наш час бухгалтери дотримуються визначення 
поняття так званого «бухгалтерського прибутку». Бухгалтерський прибуток – це 
сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витратами [1]. Проте існує ще 
й економічний прибуток – це прибуток від виробництва товарів, робіт чи послуг 
з урахуванням альтернативного використання ресурсів підприємства. Те, що 
виглядає як прибуткова справа з точки зору бухгалтера, може бути збитковим на 
погляд економіста [2]. Також у різних законодавчих актах трактування прибутку 
має свою специфіку. 

Формування прибутку залежить від великої кількості взаємопов’язаних 
факторів. Виділяють зовнішні та внутрішні фактори, їх вплив на підприємство 
може бути як позитивним, так і негативним. До зовнішніх факторів відносять: 
інфляцію, державне регулювання діяльності підприємств, ціни на виробничі 
ресурси, конкуренцію, платоспроможний попит споживачів. Під внутрішніми 
чинниками розуміють прийняття  управлінських рішень, обсяг продукції, 
собівартість виробництва, ціна продукції, асортимент продукції [3].  

Здійснення ефективної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності 
на підприємстві допоможе отримати його власнику значні прибутки. 
Формування прибутку наочно демонструє Форма 2 Фінансової звітності. 
Виокремлюють такі види прибутку, як валовий прибуток, прибуток від 
операційної діяльності, чистий прибуток. 

Валовий прибуток показує ефективність виробничих процесів та дорівнює 
різниці між вартістю реалізованих товарів та їх собівартістю. Прибуток від 

https://ojs.kname.edu.ua/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fojs.kname.edu.ua%2Findex.php%2Farea%2Farticle%2Fdownload%2F1980%2F1880%2F#page=2
https://ojs.kname.edu.ua/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fojs.kname.edu.ua%2Findex.php%2Farea%2Farticle%2Fdownload%2F1980%2F1880%2F#page=2
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операційної діяльності показує наскільки ефективно налаштовані процеси 
всередині підприємства. Операційний прибуток розраховується відніманням від 
валового прибутку операційних витрат і додаванням до одержаного результату 
інших операційних доходів. До інших операційних доходів відносять дохід від 
реалізації іноземної валюти, дохід від операційної оренди, але за умови, якщо 
така діяльність не є основною метою створення підприємства, одержані гранти, 
субсидії та інше. Інші операційні витрати включають: витрати на дослідження та 
розробки, нестачі й втрати від псування цінностей, собівартість реалізованої 
іноземної валюти, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення 
запасів, [4]. Чим менша різниця між сумою валового й операційного прибутку, 
тим вищою буде ефективність діяльності підприємства. 

Визначення чистого прибутку показує ефективність діяльності 
підприємства в цілому. Прибуток розраховується як сума операційного прибутку 
та доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів (дивіденди, відсотки, 
отриманих від фінансових інвестицій) та інших доходів та різницею від 
одержаного результату фінансових витрат, витрат, пов’язаних із залученням 
позикового капіталу, збитків від участі в капіталі та інших витрат, а також 
податку на прибуток. Таким чином, підприємство може мати операційний 
прибуток, але мати збиток до оподаткування, що може бути зумовлене через 
неефективне господарювання.  

Отже, прибуток є важливим показником на  формування якого впливають 
як зовнішні, так і внутрішні чинники. Лише за умови урахування усіх чинників і 
процесів можливе впровадження заходів, щодо збільшення прибутку. Для 
забезпечення ефективного управління прибутковістю необхідно своєчасно 
впроваджувати дієву систему формування, використання прибутку та 
встановити оптимальні обмеження, щодо його споживання. У разі дотримання 
запропонованих дій при управлінні розподілом і використанням прибутку 
підприємства можливе суттєве підвищення його діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО  
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Середні підприємства (штат від 50 до 250 осіб, дохід від 10 до 50 мільйонів 

євро) – здійснюють виробництво невеликої, проте сталої номенклатури виробів 
у значних обсягах. Вони спеціалізуються на обслуговуванні тих сегментів ринку, 
які в силу певних причин не зайняті великими або дрібними підприємствами. Їх 
асортимент не дуже різноманітний (торгівля, сервіс, агробізнес, обробна 
промисловість), але стійкий, у зв'язку з тим, що спеціалізовані ринки в меншому 
ступені залежать від кон'юнктурних коливань економіки, насамперед завдяки 
оснащеності сучасною технікою і технологією, можливості впроваджувати нові 
розробки у виробництво.  

Значний внесок у вивчення питань, що стосуються функціонування 
середнього бізнесу і розкриття його окремих аспектів здійснили такі науковці і 
практики, як Ф.Ф. Бутинець, В.М. Хом’якова, В.Д. Радаєва, О.І. Цигилик, В.К. 
Вишневський. На думку вчених, підтримка становлення та розвитку середнього 
бізнесу в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з 
перших років економічних реформ. Вагома роль середніх підприємств полягає у 
забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, 
зайнятості та доходів населення. Однак, попри велику кількість досліджень в 
даній галузі, малодослідженими залишаються сучасні особливості управління 
середнім підприємництва в умовах значної мінливості податкового 
законодавства та економічної кризи. 

Роль середнього підприємництва важко переоцінити, оскільки вона має 
значний вплив на сталий розвиток національної економіки. Згідно зі статистикою 
ЄС понад 60 % доданої вартості в економічній системі генерується за рахунок 
малого та середнього бізнесу [3]. Розвинуті малі та середні підприємства є 
ознакою економічного прогресу. Саме так вважають в передових країнах світу. 
Тому більшість політичних та економічних програм відштовхуються від 
принципу “Think first small” (“Спочатку думай про малих”) [1, с.44-48]. 

Однак відбувається і гальмування розвитку середнього підприємництва в 
Україні, яке відбувається через низку проблем, зокрема: 
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1) недосконалість податкової системи, яка проявляється через значне 
податкове навантаження на бізнес (більше 40% доходу) та бюрократизацію 
процесів адміністрування податків; 

2) значний рівень корупції в країні (коли існують неформальні платежі та 
виплати); 

3) загроза рейдерства; 
4) конкуренція із зарубіжними виробниками, які мають конкурентну 

перевагу за ціною; 
5) недостатнє інвестування для сталого розвитку середнього бізнесу; 
6) важке ведення бізнесу (ведення податкового обліку, візити 

контролюючих органів, перевірки). 
Органами державного контролю сфери середнього бізнесу є: Митні 

органи, Міністерство охорони здоров’я України, Державний комітет з захисту 
прав споживачів, Державний пожежний нагляд, Міністерство праці України, 
МВС України, Пенсійний фонд, Державний контроль за цінами, 
Антимонопольний комітет України та ін. 

Проаналізувавши динаміку зростання (спадання) кількості суб’єктів 
господарювання можна вивчити тенденцію розвитку підприємництва в Україні. 

У таблиці 2 відображена статистика кількості підприємств впродовж 2015-
2018 років [2]. 

 
Таблиця 2 

Кількість суб’єктів господарювання в Україні за 2015-2018 рр. 
 

Рік 

Кількість суб’єктів господарювання*  
Підприємства 

Усього 
підприємств ФОП 

Частка середніх 
підприємств до 

загального 
показника 

підприємств, % 

Великі Середні Малі 

2015 423 15 510 1 958 385 1 974 318 1 630 878 21,5 
2016 383 15 113 1 850 034 1 865 530 1 559 161 19,0 
2017 399 15 254 1 789 406 1 805 059 1 466 803 15,5 
2018 446 16 476 1 822 671 1 839 593 1 483 716 10,5 

*дані без урахування кількості суб’єктів мікропідприємств 
Джерело: складено за даними [2] 
 
З вищенаведених даних бачимо, що частка середніх підприємств сягає 

10,5% у 2018 році і тенденція є помітно спадною - це пов’язано в основному з 
дробленням великих підприємств на середні, а середніх на більш малі для 
зменшення оподаткування.  

Кількість суб’єктів господарювання в динаміці доречніше представити за 
допомогою рисунку 1. 
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Рис.1. Кількість суб’єктів господарювання впродовж 2015-2018 рр. 

За даними рисунку кількість фізичних осіб-підприємців значно менше 
загальної кількості підприємств і показник зменшується впродовж 
досліджуваного періоду. Даний фактор пов'язаний передусім із погіршенням 
стану податкового навантаження. Особи, які раніше працювали самі на себе, 
змушені закривати приватну справу та йти на більш велике виробництво через 
завеликі податки. Таким чином підприємство в змозі сплатити соціальні 
відрахування за найманого працівника. Саме через це зменшення кількості 
фізичних осіб-підприємців можна розцінювати як приріст малого та середнього 
підприємництва в Україні. 

Незважаючи на те, що розвиток малого і середнього бізнесу досить 
складний і тривалий процес, вже сьогодні потрібно удосконалювати заходи щодо 
підтримки підприємництва в Україні. Середній бізнес є необхідним елементом 
ринкової економіки, стабілізатором соціальних відносин в суспільстві, 
важливою складовою розвитку держави в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА 
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Беззаперечно, що кредитні спілки в усьому світі відіграють важливу роль 

у зростанні економічного добробуту громадян через простоту і доступність 
фінансових послуг для широких верств населення. Проте кредитні спілки, як і 
інші небанківські фінансові установи, належать до високо ризикових структур, 
оскільки вони здійснюють залучення коштів від її членів. Незважаючи на те, що 
в Україні активи кредитних спілок складають 0,4% від обсягів активів банків, 
членство в кредитних спілках за 2020 рік мали близько 427990 осіб. 

З 1 липня 2020 року в рамках Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів про удосконалення функцій із державного регулювання 
ринків фінансових послуг» Національний банк перейняв функції регулятора 
ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових 
компаній, ломбардів та інших фінансових установ, у тому числі і кредитних 
спілок.  

За даними Національного банку України станом на 1 липня 2021 року на 
небанківському фінансовому ринку працювало 1872 компанії, зокрема, 310 
кредитних спілок. Як і протягом останніх п’яти років зберігається стійка 
тенденція до зменшення кількості цих установ. З початку року було виявлено 
виявлено 53 кредитні установи (17% ринку), що у своїй роботі не дотримувалися 
фінансових нормативів. Так 9 квітня 2021 року на засіданні Комітету з питань 
нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за 
неподання фінансової звітності було ухвалено рішення про тимчасове зупинення 
всіх діючих ліцензій 10 кредитних спілок. Одна установа відмовилася від ліцензії 
добровільно. Нагадаю, що з 2015 по 2019 роки нині ліквідована 
Нацкомфінпослуг за порушення законодавства виключила з Державного реєстру 
фінансових установ понад 230 кредитних спілок. 

За даними звіту Президента Виконавчої дирекції Національної асоціації 
кредитних спілок України Петра Козинця, 2020 рік і 1-й квартал 2021 року в 
роботі спілок є нестабільним. Спостерігаються такі негативні тенденції, як 
збільшення фінансових інвестицій у складі непродуктивних активів, зменшення 
питомої ваги кредитного портфеля, а також різнонаправлена динаміка 
показників кредитних спілок: з них 40-50% спілок показують позитивну 
динаміку, а у 50-60% спілок показники погіршуються. На його думку, головними 
причинами такої ситуації є тривалий карантин, який б'є по бізнесу і кредитних 
спілках, а також невпинне впровадження нових нормативних ініціатив 
Національного банку та негативні очікування новацій законодавства [1].  

2-й квартал 2021 року характеризується поступовим поліпшенням 
показників діяльності кредитних спілок. Цьому сприяло зростання операційних 
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доходів, поступове відновлення кредитування та надходження додаткових 
ресурсів у межах міжнародних проектів. При цьому активи кредитних спілок 
зростали нерівномірно. Швидше зростали активи тих установ, які мають 
ліцензію на залучення депозитів. Вони становлять 80% загальних активів 
сегмента. За звітом Національного банку 70% зростання забезпечили п’ять 
кредитних спілок. Їхньою спільною ознакою є некласична діяльність: агресивне 
кредитування позичальників, подекуди із ознаками пов’язаності із 
менеджментом установ.  

У квітні до кредитних спілок надійшла поворотна фінансова допомоги в 
сумі 11.2 млн грн від проєкту “Кредитування сільськогосподарських виробників 
(КЕП)”. Проєкт реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за 
підтримки USAID. Спершу ресурси було надано Українській об’єднаній 
кредитній спілці, а надалі – передано кредитним спілкам для цільового 
кредитування сільськогосподарських виробників. Ресурси також отримає ОКС 
Національної асоціації кредитних спілок.  

Кредитний портфель кредитних спілок зріс на 4%. Швидше зростали 
залишки іпотечних кредитів, помірніше – споживчі кредити, що становлять 
основу портфеля. Якість кредитного портфеля залишається незмінною. Заявлена 
кредитними спілками частка кредитів, прострочених більш як на 90 днів, 
становить 14%, що відповідає докарантинному рівню [2]. 

І не зважаючи на зростання прибутку більшості кредитних спілок, значно 
зменшилися витрати на формування резервів.  

Проте саме резерви, а ліпше, як свідчить практика європейських країн, 
державні стабілізаційні фонди, які наповнюються регулярними внесками 
кредитних спілок, забезпечують фінансову стійкість та стабільність кредитних 
спілок, шляхом їх фінансової підтримки на випадок виникнення кризових явищ.  

В Україні для вирішення цього питання у лютому було скликано засідання 
Ради з фінансової стабільності, до складу якої входить Національний банк, Фонд 
гарантування вкладів (далі – ФГВФО), Міністерство фінансів та НКЦПФР. На 
засідання дійшли згоди, що нова система гарантування має базуватися саме на 
ФГВФО, який має досвід роботи на ринку і взаємодії з Національним банком. 
Тобто окремої юридичної особи чи якогось альтернативного механізму в Україні 
не створюватимуть. Однак відповідні законопроекти поки не розроблено. Тому 
про запуск програми захисту вкладів членів кредитних спілок говорити зарано. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
В умовах нестабільного економічного становища важливою передумовою 

швидкого розвитку та зростання конкурентноспроможності установи чи 
організації посідає створення та ефективне використання нематеріальних активів 
(менеджменту, брендів, об’єктів інтелектуальної власності), оскільки такі 
ресурси, на відміну від фінансових, є невичерпними та сприяють підвищенню 
іміджу компанії. Набуття таких нематеріальних активів характеризується 
унікальністю та неповторністю. Одним із елементів, який сприяє досягненню 
поставлених цілей, завдань та підвищує конкурентноспроможність установи, 
організації, підприємства є  корпоративна культура. Ефективне управління 
корпоративною культурою є одним із головних завдань сучасного менеджменту. 
Корпоративна культура створює порядок, надає сенс діяльності людей, формує 
відчуття причетності до справи, мобілізує активність працівників,  що, 
відповідно, формує позитивне підґрунтя для динамічного розвитку організації 
загалом. 

Така культура дозволяє вирізняти організацію, створює атмосферу 
ідентифікованості для її членів, зміцнює соціальну стабільність та є 
контролюючим механізмом, який направляє і формує відносини та поведінку 
працівників. Сутність корпоративної культури – це специфічна форма існування  
взаємозалежної системи, яка включає в себе ієрархію цінностей, що домінують 
серед співробітників організації, та сукупність способів їх реалізації, що 
переважають в ній на певному етапі розвитку [1; 330].  

Незважаючи на значні теоретичні надбання серед науковців, питання 
корпоративної культури як важливого чинника менеджменту, створення та 
функціонування корпоративної культури в Експертній службі залишається 
недостатньо дослідженим.  

Питання формування та функціонування корпоративної культури в 
експертній діяльності є надзвичайно актуальним, адже тільки сформувавши 
корпоративну культуру належного рівня з врахуванням поставлених завдань  
Експертної служби можна очікувати на покращення діяльності кожного експерта  
та успішний розвиток установи загалом.  

Великого значення ролі корпоративної культури як додаткової можливості 
підвищення конкурентоспроможності надають американські компанії. 
Консультанти Томас Дж. Пітере і Роберт X. Уотермен у процесі аналізу 
«наддосягнень» 62 американських фірм з'ясували: 
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• 88% серед високоприбуткових фірм мають спеціальні підрозділи, які 
відповідають безпосередньо за впровадження моральних цінностей; 

• 74% популяризують програму цінностей установи для залучення та 
переманювання найкращих кадрів; 

• 65% фірм мають програми поєднання цих цінностей із заходами для 
підвищення рентабельності; 

• 58% фірм розробляють спеціальні програми культурної роботи серед 
персоналу[2;134 ].  

Корпоративна культура як унікальний та неповторний ресурс установи не 
здатна сформуватися за короткий час. З моменту створення установи, визначення  
її цілей та стратегії розвитку керівництво повинно «закладати перші цеглинки 
корпоративної культури» для формування подальшої правильної та ефективної 
корпоративної  культури.  

Таким чином, правильно закладені базові цінності корпоративної культури  
перетворюються у норму, якої дотримуються усі працівники і яку повинні 
приймати нові  співробітники,  які приходять на роботу. Враховуючи те, що 
Експертна служба є системою державних спеціалізованих установ судової 
експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством 
внутрішніх справ України, в корпоративній культурі  ЕС МВС функціонує багато 
запозичених цінностей з культури правоохоронних органів.  

Звісно, корпоративна культура будь-якої установи має свої позитивні та 
«не дуже» позитивні цінності, поведінкові норми, традиції. В контексті 
обговорення корпоративної культури Експертної служби доречно було б 
приділити увагу дослідженню корпоративної культури поліцейських к.ю.н. 
Великим В.М. Дослідження полягало в суб’єктивній оцінці тверджень щодо 
проявів корпоративної культури. Результати проведеного анкетування свідчать 
про серйозні негаразди зі станом корпоративної культури в оновленій поліції. 
Особливе занепокоєння викликають низькі оцінки дотримання принципу 
справедливості розподілу завдань і винагороди, ставлення  керівництва до 
високопрофесійних фахівців, розуміння всіма працівниками поліції спільної 
місії діяльності поліції, змоги будь-якого співробітника поліції зробити 
професійну кар’єру, почуття гордості за поліцію України та її успіхи, соціально-
психологічного клімату в колективах поліції [3; 174]. Тому  керівники 
підрозділів Експертної служби повинні приділяти більше уваги формуванню 
своєї неповторної корпоративної культури задля недопущення запозичення тих 
цінностей, які не тільки не будуть сприяти досягненню поставлених цілей, а 
створюватимуть систему поведінкових норм, що блокуватимуть усвідомлення 
працівниками своєї ідентичності, захищеності та надійності самої організації, 
породжуючи при цьому несправедливість, безініціативність  та бюрократію.    

У процесі формування корпоративної культури виділяють декілька 
основних етапів. Перший етап створення культури, що покладається на 
керівництво, це виявлення місії  та стратегії розвитку установи.  В подальшому 
відбувається робота з працівниками установи для виявлення базових цінностей, 
норм поведінки, традицій. Проаналізувавши зібрану інформації щодо цінностей 
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та традиції та враховуючи цілі та політики установи відбувається корекція 
корпоративної культури. На основі збігу базових цінностей, поведінкових норм, 
традицій та стратегій розвитку установи можливе створення єдиної  
корпоративної культури, якої повинні дотримуватись усі працівники без 
винятку. 

Формування корпоративної культури відбувається під впливом внутрішніх 
та зовнішніх чинників. У першому випадку це пов’язано з довгостроковою 
практичною діяльністю менеджменту організації, результатом якої є відбір 
найкращих норм, правил і стандартів, запропонованих ним та колективом. У 
другому на формування корпоративної культури впливає система цінностей, 
цілей і механізмів їх досягнення, сформована в суспільстві. Проблеми 
формування корпоративної культури пов’язані, передусім, з необхідністю 
забезпечення гармонійної взаємодії окремих її елементів, оскільки в будь-якій 
організації завжди спостерігається нерівномірність їхнього впливу, що є 
основою для розвитку та вдосконалення. Сама по собі така взаємодія не може 
бути достатнім критерієм для визначення рівня корпоративної культури, але її 
досягнення потребує удосконалення недостатньо розвинутих елементів [4; 77]. 

Ефективне функціонування корпоративної культури дає змогу розв’язати 
такі ключові питання як управління персоналом та підвищення іміджу та 
конкурентоспроможності. Корпоративна культура як інструмент управління 
персоналом створює неповторну атмосферу в колективі, формує сприятливий 
мікроклімат, зменшує плинність кадрів. На своєму робочому місті кожен бажає 
показати, на що він здатний, і що він значить для 
інших, тому необхідно оцінювати працю кожного окремого працівника, надавати 
можливість приймати рішення з питань, які відносяться до його компетенції. 
Кожен роботодавець зацікавлений в тому, щоб в нього працювали 
висококваліфіковані працівники і саме сильна, творча корпоративна культура є 
тим важливим інструментом впливу на професіоналів своєї справи. Базові 
цінності корпоративної культури повинні сприяти ініціативності, відкритості та  
розвитку працівників. За рахунок зменшення плинності кадрів та підвищення  
продуктивності праці збільшується конкурентоноспроможність та покращується 
імідж установи. Динамічний розвиток установи дозволяє їй вийти на 
міжнародний рівень співпраці. Сучасний стан експертної діяльності неможливий 
без співпраці та звернень до міжнародної експертної практики різних держав. 
Культура в сучасних європейських країнах є не тільки основою формування 
суспільства і частиною національної зовнішньої політики, а й прикладом єдності 
норм, цінностей, ясності та чіткості правил, що об'єднують країни з різними 
національними культурами. Ефективність міжнародної діяльності багато в чому 
залежить від розуміння культури цих країни, відмінностей між націями та 
здатності адаптуватися до них. Відповідно, якщо установа здійснює міжнародну 
діяльність, то її корпоративна культура повинна бути гнучкою та готовою до 
прийняття нових цінностей, традицій, нового досвіду та нових методів співпраці. 

Таким чином, корпоративна культура як елемент менеджменту допомагає 
працівникам ЕС МВС орієнтувати на  цілі та завдання служби, мобілізувати їхню 
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діяльність, забезпечити відданість роботі, надає можливість розкриття  
потенціалу кожного експерта. Підвищення продуктивності, зменшення 
плинності кадрів, збільшення конкурентноспроможності забезпечує  
якнайшвидшому досягненню цілей та завдань Експертної служби МВС.  
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В настоящее время большинство бизнес структур сталкивается с 
проблемой «стратегического разрыва», которая заключается в 
рассогласованности стратегий и планов текущей деятельности и, как 
следствие, потере целевой ориентации. Возникает несоответствие между 
стратегией компании и его текущими планами. Профессионалы и менеджеры, 
работающие в сфере управления проектами, неизбежно сталкиваются с 
ситуацией провала, неудачи в достижении намеченных проектом результатов.  

Главной причиной стратегического разрыва является недостаточная 
информационная поддержка процессов принятия решений на стратегическом 
уровне управления компании. Решить проблему помогут аналитические 
информационные системы в виде цифровой платформы взаимодействия 
участников реализации стратегического плана бизнес-системы (компании, 
отрасли, рыночно-ориентированной экономики страны). 

Суть таких проблемных ситуаций в управлении заключается в том, что они 
возникают, прежде всего, из-за некомпетентности руководителей проектов, 
которые ответственны за эффективное распределение функциональных ролей 
между заинтересованными сторонами проекта. В большинстве случаев они 
распределены неправильно или недостаточно, как следствие, возникает 
рассогласованность во взаимодействии, приводящая к потере материальных, 
временных и финансовых ресурсов. При таком раскладе объем выделяемых 
финансовых ресурсов и уровень технологического развития не могут быть 
определены в качестве основных источников препятствий. Внимание 
необходимо акцентировать на несовершенстве управления бизнес-системами, 
существующими в Республике Узбекистан.  

Определяя специфику взаимодействия бизнес структур и органов 
государственной власти, можно согласиться с мнением коллектива экспертов, 
«Государство должно стать, с одной стороны, примером успешных инноваций 
для граждан, некоммерческих организаций и бизнеса, с другой стороны, 
должно обеспечить благоприятную среду для инноваций, что, по нашему 
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мнению, невозможно без восприятия системой государственного управления 
реальности цифровой экономики через свою повседневную деятельность» (6).  

Такой позиции придерживается и О.А. Романова (д.э.н., профессор, 
заведующая отделом Институт экономики УрО РАН): «В то же время очевидно, 
что даже интегрированным корпоративным структурам, стратегически 
мотивированным, обладающим серьезными финансовыми, интеллектуальными, 
производственными ресурсами, необходима поддержка государства для 
реализации совместных усилий по реализации структурных сдвигов 
в экономике и активизации ее развития на инновационной основе» (5). 

Когда речь идет о реализации структурных сдвигов в экономике 
Узбекистана и активизации ее развития на инновационной основе, мы должны 
затронуть имеющиеся проблемы в осуществлении реформ в основных областях 
жизнедеятельности нашего общества. Для этого достаточно привести выводы, 
сделанные Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым в своем 
Указе «О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан до 2021 
года» (1): 

«… Остаются нерешенными ряд задач, необходимых для эффективной 
реализации намеченных реформ и ускоренного инновационного развития 
страны. В частности, по показателям инновационного развития в 2015 году 
Узбекистан занял 122 место в рейтинге Глобального Инновационного Индекса, 
в 2016 и 2017 годах Узбекистан в рейтинг не был включен, ввиду отсутствия 
многих показателей. Все это указывает на наличие системных проблем 
инновационного развития, в частности: 

первое – низкий уровень взаимосвязей инновационного развития между 
отраслями и секторами экономики и научными учреждениями; 

второе – отсутствие необходимого уровня координации процессов 
инновационного развития со стороны министерств и ведомств, а также 
органов государственной власти на местах; 

третье – отсутствие среднесрочных и долгосрочных целей и программ 
инновационного развития страны на срок 3 - 10 лет». 

С этой точки зрения, было бы целесообразно и логично создание 
платформу взаимодействия основных участников процесса реализации 
концептуально оформленного замысла высшего руководства страны 
(Президента и Правительства Республики Узбекистан) на базе Стратегии 
инновационного развития Республики Узбекистан до 2021 года и 
Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020 — 2022 годы, где 
цели социально-экономического развития Узбекистана четко определены. Такое 
взаимодействие должно происходить в рамках организационно-правового поля 
конкретной проектной деятельности в четко оформленном формате ее 
реализации (инвестиционного проекта, программы или портфеля). 

По нашему мнению, основными участниками взаимодействия для целей 
реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан до 
2021 года и Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020 — 2022 
годы согласно своей миссии и функциональному предназначению должны быть 
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Министерство инновационного развития РУз (согласно № ПП-3416 от 
30.11.2017 г.) и Министерство экономического развития и сокращения бедности 
РУз (согласно № ПП-4653 от 26 марта 2020 года).  

Если принять во внимание некомпетентность руководителей проектов как 
одной из основных причин провалов инвестиционных проектов, то в данном 
контексте Высшая школа бизнеса и предпринимательства при Министерстве 
экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан  могла 
бы стать ключевой заинтересованной стороной и при этом выполнять роль 
полноценного участника платформы взаимодействия в процессе проектной 
реализации вышеприведенной государственной стратегии и программы.  
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Проведемо хронологічний екскурс поступового поширення 
коронавірусної хвороби та введенням обмежень прав людини, що послужило 
початком економічної кризи у світовому масштабі.  

З 30 січня 2020 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я 
оголосила спалах захворювання на коронавірус надзвичайною ситуацією, яка 
викликає міжнародне занепокоєння, а інші країни вводили обмеження щодо 
в’їзду іноземним особам, які нещодавно були в Китаї, можна вважати 
міжнародною реакцією на виявлений вірус та введенням обмежень щодо 
пересування громадян та інших осіб. А 2 лютого  2020 року зафіксовано за 
межами Китаю смертельний випадок (Філіппіни) першої жертви вірусу - 44-
річний чоловік [5].  

За словами голови ВООЗ – Тедрос Адханом Гебреєсус – пік коронавірусної 
хвороби в Китаї припадає на 24 лютого 2020 року, і саме з цього часу провідні 
європейські фондові ринки втрачають від 3% до 4% на торгах 24 лютого 2020 
року через нові побоювання щодо поширення COVID-19 в Азії та Європі. Таких 
втрат зазнають німецький індекс DAX, французький CAC40, британський 
FTSE100 та інші [5]. Через чотири дня поспіль – 28 лютого 2020 року - 
європейські фондові ринки вже втрачають від 4% до 5 %, включаючи й  
німецький індекс DAX, французький CAC40, британський FTSE100 та інші. 

В Україні тільки 03 березня 2020 року біло зафіксовано першого хворого 
на коронавірус, в той час, коли   Італія вводить суровий карантин з обмеженням 
прав осіб. Уряди інших країн починають розробляти та впроваджувати держані 
економічні програми підтримки свого населення: банк Англії знижує процентні 
ставки наполовину,  уряд Великої Британії оприлюднює бюджетний план, 
призначений для запобігання економічному спаду. Конгрес США схвалює пакет 
допомоги на 2 трильйони доларів, який став відомий як найбільший рятувальний 
пакет в історії Америки. Станом на 08 травня 2020 року американська економіка 
втратила 20,5 мільйонів робочих місць у квітні. Це найстрімкіший спад після 
Великої депресії [5]. 

Не дивлячись на світову статистику, уряд України не був підготовлений як 
до протидії поширенню захворювання коронавірусу, так і до економічних 
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наслідків вимушених карантинних обмежень. Тільки 2 квітня 2020 року 
Постановою Кабінету Міністрів України № 255 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» з 6 квітня по 24 квітня 
2020 року роботу суб’єктам господарювання, яка передбачає приймання 
відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 
торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 
фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування 
населення, крім торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення тощо [4]. З цього часу відбувається закриття 
малих та мікропідприємств, крім тих, господарська діяльність яких не підпадає 
під карантинні заборони, визначені п. 2, ч.8, абз. 2-4 вказаної постанови № 255. 
Також під заборону попали ФОП на агропромислових ринках,  суб’єкти 
господарювання з надання послуг таких, як: салони краси,  заклади відпочинку, 
спортивнооздоровчі клуби, бібліотеки тощо. Як наслідок –суб’єктів 
господарювання малого та середнього бізнесу понесли значні економічні збитки, 
а деякі вимушені були припинити господарську діяльність із повною 
ліквідацією.  

За результатами опитування Європейської бізнес-асоціації кожен п'ятий 
малий бізнес в Україні опинився під загрозою закриття [7]. Відповідно до 
оприлюднених даних, станом на 27 квітня 2020 року в Україні через заборону 
призупинили діяльність 277 тис. підприємців [3], і їх кількість із кожним днем 
продовжує зростати [6]. У результаті почали скорочуватися робочі місця, що 
зумовило зростання безробіття в Україні. За даними Державної служби 
зайнятості України, під час карантину безробітними стали сотні тисяч громадян: 
як представників інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. З початку 
дії карантину (з 12 березня по 20 серпня 2020 р.) статус безробітного отримали 
431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року [2]. 

Для підтримки суб’єктів підприємництва та пом’якшення наслідків 
карантину уряди багатьох країн вимушені впроваджувати державні програми 
підтримки бізнесу з метою мінімізувати їх збитки. Уряд більшості країн свої 
програми спрямував на швидке надання допомоги бізнесу, який є ще 
платоспроможним, але неліквідним, шляхом надання грантів, зниження податків 
та відстрочення їх сплати.   
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАНЯ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
Медичний туризм в Україні є однією з важливих сфер туризму, оскільки є 

додатковим джерелом доходів у національній економіці, підтвердженням того є 
ст. 6 Закону України «Про туризм» [1], якою задекларовано, що держава 
проголошує туризм одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та 
культури і створює умови для туристичної діяльності. 

Протягом останнього десятиріччя у світі спостерігається стрімкий 
розвиток індустрії медичного туризму, що обумовлено такими чинниками: 
1) зростанням вартості лікування у країнах з розвиненою економікою; 2) появою 
нового сегменту споживачів медичних послуг, які воліють поєднувати якісне 
лікування за низькими цінами з можливістю отримувати яскравих вражень від 
подорожей в інші країни; 3) відсутністю можливості оперативного отримання 
необхідної медичної допомоги (листи очікування) в деяких країнах 
Європейського Союзу та Близького Сходу; 4) неможливістю отримання в 
багатьох країнах світу якісної медичної допомоги через відсутність відповідних 
технологій лікування та діагностики [2, с. 103]. Цілком підтримуючи зазначені 
чинники поширення та розвитку медичного туризму, зауважимо, що вказаний 
вид туристичної діяльності надалі буде набувати розвитку на території України, 
оскільки іноземців приваблюють такі сфери надання медичних послуг як 
пластична хірургія, трансплантація анатомічних матеріалів, допоміжні 
репродуктивні технології, що зумовлено якістю медичних послуг та їх помірною 
вартістю, порівняно з іншими державами. 

Медичний туризм є новим видом туристичної діяльності, який визначено 
у ст. 4 Закону України «Про туризм», як лікувально-оздоровчий. Ефективність 
розвитку медичного туризму залежить від якості його правового регулювання, 
тобто специфічної діяльності, яка являє собою засіб упорядкування та 
регламентації суспільних відносин за допомогою норм права [3, с. 115]. 

Варто зауважити, що система джерел правового регулювання медичного 
туризму в Україні досить розгалужена, оскільки включає в себе нормативно-
правові акти, що стосуються правового регулювання господарської діяльності, 
правового регулювання охорони здоров’я та безпосередньо правового 
регулювання туристичної діяльності. Однак, незважаючи на значну кількість 
законодавчих актів, сьогодні неврегульованими залишаються питання у сфері 
медичного туризму: питання розвитку медичного туризму в Україні; безпеки 
медичного туризму; захисту законних прав та інтересів суб’єктів що надають 
послуги у сфері медичного туризму та споживачів таких послуг, розроблення та 
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запровадження державної політики у сфері медичного туризму; невизначено 
правове становище медичного агента та вимоги до його професійної діяльності. 

На жаль, поки не існує окремого профільного законодавчого акта, який би 
врегульовував усі зазначені питання. Тож перед державою гостро стоїть питання 
щодо напрацювання та прийняття Закону України «Про медичний туризм», яким 
було б врегульовано зазначені питання. Наприклад, в Ізраїлі у 2019 році вступив 
в силу Закон «Про медичний туризм». Саме Ізраїль став першою країною, де 
відносини у сфері медичного туризму регулюються окремим законом [4]. 

Правове регулювання медичного туризму в Україні здійснюється: 
1) Конституцією України. Відповідно до ст. 33 Конституції України [5] 

кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, 
гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право 
вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються 
законом; 

2) міжнародними договорами у сфері туризму, ратифікованими 
Верховною Радою України. 

3) законами та кодифікованими нормативно-правовими актами. Закони у 
сфері правового регулювання медичного туризму можемо класифікувати 
залежно від напряму правового регулювання на: 

– законодавчі акти, що регулюють медичний туризм, як господарську 
діяльність: Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» [6], Закон України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» [7], Закон України «Про захист 
прав споживачів» [8], Закон України «Про туризм», яким визначається поняття 
туризму на основні положення законодавчого регулювання туризму в Україні. 
Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про туризм», туризм – тимчасовий 
виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових 
чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа 
від’їжджає. Тож у понятті «туризм» міститься ознака, яка залежно від мети 
тимчасового виїзду виділяє оздоровчу мету; 

– законодавчі акти, що регулюють пов’язані з медичним туризмом 
правовідносини у сфері охорони здоров’я. Наприклад, залежно від виду 
медичних послуг такими є Закони України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині» [9], «Про безпеку та якість донорської крові та 
компонентів крові» [10], «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» [11]. 

Серед кодифікованих нормативно-правових актів, що містять загальні 
положення правового регулювання туристичної діяльності, варто виділити 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс 
України, Митний кодекс України, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення; 

4) підзаконними нормативно-правовими актами у сфері туризму: Указами 
Президента України «Про підтримку розвитку туризму в Україні», «Про заходи 
щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму», 
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Розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо 
розвитку іноземного і внутрішнього туризму», «Про схвалення Стратегії 
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». 

5) підзаконними нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я: 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку 
застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні», Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перевезення 
анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на 
митну територію України та вивезення їх за межі митної території України» 
тощо. 

Отже, на підставі викладено можна зробити висновок, що медичний 
туризм є  перспективним напрямом господарської діяльності в Україні, але його 
розвиток нерозривно пов’язаний з якісним правовим забезпеченням. Аналіз 
законодавчого забезпечення медичного туризму в Україні дає підстави 
стверджувати, що першочерговим завданням держави у реформуванні правового 
регулювання медичного туризму є прийняття профільного Закону України «Про 
медичний туризм». 
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