
Міністерство внутрішніх справ України 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ПРАВООХОРОННОЇ 

ФУНКЦІЇ 
 
 
 

Матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 
 
 

30 травня 2017 року  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпро 
2017 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 2

УДК 342-0.2.2 : 351.74 (477) 
П 68 

Рекомендовано до друку та до поширення 
через мережу Інтернет Вченою радою 
ДДУВС, протокол № 12 від 30.08.2017 

 
Редакційна колегія: 

Фоменко Андрій Євгенійович – т.в.о. ректора Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ; Кацуба Роман Миколайович – кандидат 
юридичних наук, т.в.о. першого проректора Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ; Ведмідський Олександр Володимирович – кандидат 
юридичних наук, проректор Дніпропетровського державного університету внутрі-
шніх справ; Юнін Олександр Сергійович – доктор юридичних наук, доцент, ди-
ректор Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфі-
кації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Кобзар 
Олександр Федорович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кри-
мінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ; Пиріг Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, завідувіач 
кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ; Чаплинський Костянтин Олександрович – доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової експертизи 
та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Ко-
валенко Андрій Васильович - кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафе-
дри цивільноо права та процесу Дніпропетровського державного університету вну-
трішніх справ; Коломієць Вадим Юрійович – фахівець 1 категорії Навчально-
наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетров-
ського державного університету внутрішніх справ. 

 
П 68 Правові та організаційні засади забезпечення державою пра-

воохоронної функції: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 
конференції (Дніпро, 30 травня 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2017. – 104 с.  

 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції, в якій взяли участь науковці, викладачі, курсанти та здобувачі вищих 
навчальних закладів та наукових установ України, а також практичні праців-
ники Національної поліції. 

Матеріали конференції можуть бути використані у науково-дослідній 
роботі та у навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотвор-
чості та правоохоронній діяльності. 

 
 

УДК 342-0.2.2 : 351.74 (477) 
© ДДУВС, 2017 
© Автори тез, 2017 



Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції 

 3

 
З М І С Т 

 
Глуховеря В.А. 
Струкутрно-організаційна характеристика  
МВС України: шляхи удосконалення ………………………………………... 7 
 
Лошицький М.В. 
Порівняльний аналіз підходів до боротьби  
з корупцією за кордоном та в Україні ……………....………………..……… 9 
 
Юнін О.С. 
Питання протидії корупційних зловживань  
в діяльності місцевих органів влади ………………………………………… 11 
 
Коваленко А.В.  
Поліція як суб’єкт запобігання (попередження) злочинності ……...……… 13 
 
Коломієць В.Ю. 
Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних  
ушкоджень, постановка проблеми …………………………….………...….. 16 
 
Герасимчук Ю.В. 
Шляхи вдосконалення організації фізичної підготовки  
в навчальних закладах системи МВС України ……………………………… 18 
 
Дворникова І.В.  
Актуальні проблеми та особливості кваліфікації залишення в небезпеці ... 20 
 
Єфімов М.М.  
Особливості проведення обшуку при розслідуванні злочинів 
проти моральності ………………………………………………….………… 23 
 
Жидкова Є.В.  
Сучасні проблеми протидії злочинності неповнолітніх осіб ……………… 26 
 
Какатєєва Л.Ю.  
Докази та доказування під час затримання особи  
в порядку ст.208 КПК України ………………………………………...……. 30 
 
Комель М.Ю.  
Актуальні питання запровадження інституту  
кримінальних проступків в Україні ………………………………………… 32 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 4

 
Кононенко М.М. 
Окремі аспекти порушення прав людини  
при проведенні слідчого експерименту …………………………………..... 35 
 
Костюк Д.О.   
Деякі проблемні питання кримінальної  
відповідальності юридичних осіб ………………………………………..….. 37 
 
Круглова О.О., Старик Т.М.  
Правові засади та значення державного регулювання  
банкрутства в сучасних умовах …………………………………………..… 39 
 
Литвин А.С.  
Особливості проведення обшуку за місцем проживання  
підозрюваного при розслідуванні хуліганства …………………………….. 43 
 
Маєвська З.В. 
Проблеми встановлення особи при вчиненні нею  
адміністративного правопорушення ……………………………………….. 45 
 
Обитоцька М.В.  
Особливості примусового освідування при розслідуванні хуліганства .…. 49 
 
Олексенко Я.А. 
Зарубіжний досвід запобігання торгівлі жінками  
з метою їх сексуальної експлуатації ………………………………………… 51 
 
Павлова Н.В., Терепелець В.В. 
Окремі способи незаконного збуту наркотичних речовин,  
їх аналогів та прикурсорів …………………………………………………… 54 
 
Пачаджи С.О.  
Окремі аспекти огляду місця події при розслідуванні хуліганства ……….. 58 
 
Бідняк Г.С., Плахотній В.М. 
Проблемні питання відбору дактилоскопічних зразків ………………...….. 60 
 
Проданець А.О.  
Правовий аналіз діяльності поліції України та поліції Грузії  
в питаннях припинення адміністративних правопорушень,  
що посягають на громадський порядок …...………………………………… 63 
 



Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції 

 5

 
Протиняк С.І.  
Громадський контроль за діяльністю національної поліції України ……... 66 
 
Пруднікова К.С.  
Актуальність впровадження в законодавство України  
презумпції правоти поліцейського ……….………………………………… 69 
 
Рябінін Д.В.   
Деякі питання слідчого експерименту при розслідувані хуліганства …….. 71 
 
Сергєєва М.Ш.  
Оскарження бездіяльності слідчого  
під час досудового розслідування: проблемні питання ………………...…. 73 
 
Сергієць А.В. 
Проблеми законодавчого врегулювання процедури подання декларації  
для реєстрації кандидатів під час здійснення виборчого процесу ……….. 75 
 
Синько Є.В.  
Особливості законодавчого регулювання  
надурочних робіт поліцейських …………………………………………….. 77 
 
Стадник А.В.  
Окремі питання кримінальної відповідальності за хуліганські дії,  
що супроводжуються опором представникові влади ………..…………….. 79 
 
Супрун О.В.  
Актуальні проблеми затримання особи за кримінальним  
процесуальним законодавством України …………………………...……… 81 
 
Тімочкін М.В.  
Невідповідність деяких положень Закону України  
«Про Національну поліцію» чинному законодавству …………………….. 84 
 
Хірний О.К. 
Окремі аспекти здійснення візуального  
спостереження в діяльності Національної поліції …………………………. 87 
 
Хуторянська В.С. 
Зміни в новому кримінально-процесуальному законі,  
як протидія корупції та використанню можливостей  
правоохоронних органів у рейдерських схемах ……………………………. 89 
 
 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 6

Шкурат І.В. 
Колізії в законодавстві України:  
стан наукового дослідження та способи їх усунення ……………………… 91 
 
Якубова К.Г.  
Межі обмеження конституційних прав людини  
під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ……...………….. 94 
 
Довгунь С.З. 
Узгодження концепцій реформування, які стосуються  
системи органів досудового розслідування …………………………………. 97 
 
Колінько Ц.В. 
Види адміністративних проступків, що посягають  
на встановлений порядок управління ………………………………………... 100 



Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції 

 7

 
Глуховеря Віталій Андрійович, 

начальник ГУНП в Дніпропетровській області,  
кандидат юридичних наук 

 

СТРУКУТРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
МВС УКРАЇНИ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Дослідження питань, пов’язаних із адміністративно-правовим статусом 
МВС України, вимагає проведення ґрунтовного дослідження специфіки його 
структури та організаційної побудови. Це пов’язано, насамперед, з тим, що 
необхідним елементом цього статусу є структурно-організаційний блок. 

Щодо МВС України, то його організаційну структуру можна визначити 
як сукупність взаємопов’язаних елементів системи, які визначають побудову 
суб’єкта управління, способи його внутрішньої організації і зв’язки структу-
рних елементів між собою, які в цілому спрямовані на виконання цілей та за-
вдань системи органів МВС України.  

В сучасних умовах найважливішим питанням при побудові організацій-
ної структури МВС України є знаходження оптимального ступеня децентралі-
зації. Структурна побудова МВС України в сучасних умовах має ґрунтуватися 
на постулаті, що це міністерство є органом політичного управління системи 
інших центральних органів виконавчої влади. Тому в основу побудови має бу-
ти закладений принцип децентралізації. Від якості вирішення цього питання 
залежить ефективність роботи всього міністерства, досягнення мети процесів 
реформування та реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ.  

Досліджуючи за ознакою ступеня делегування повноважень, слід за-
значити, що основними перевагами централізованих структур є сильні нагляд 
та контроль; всі повноваження зосереджені в одному центрі та є прерогати-
вою керівника. Суттєвими недоліками такої структури є неможливість про-
яву ініціативи, погана адаптація до зовнішнього середовища. 

Наступним видом організаційних систем є децентралізовані. Сьогодні 
питання децентралізації влади є досить актуальними. Одним із принципів 
реформування МВС України та його діяльності є децентралізація. 

Процес децентралізації набуває різноманітних форм та охоплює різні сфери. 
Стандартної моделі децентралізації не існує. Процеси та процедури ві-

дрізняються один від одного та залежать від основних цілей та завдань, а та-
кож організаційної структури й механізмів реалізації.  

Основними позитивними сторонами децентралізованих організаційних 
структур служать: можливість для працівників сконцентруватися на досить 
вузькому питанні або сфері діяльності; залучення до прийняття рішень тих 
людей, які найкраще знають дану проблему в силу того, що постійно стика-
ються з нею; можливість проявити ініціативу. Децентралізація передбачає 
передачу повноважень щодо прийняття важливих управлінських рішень з пе-
вних проблем на нижні поверхи структури управління. В останньому випад-
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ку відповідні владні повноваження розосереджуються між системою органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується МВС 
України, кожен з яких має свою ієрархію.  

Говорячи про той або інший ступінь централізації або децентралізації 
МВС України, ми фактично визначаємо ступінь делегування вищим керівницт-
вом міністерства нижчестоящим рівням (керівникам апарату МВС України, 
так і інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямову-
ється та координується міністром, закладів, установ та підприємств, що на-
лежать до сфери управління МВС України) своїх повноважень з управління 
прийняття найважливіших рішень у таких областях, які пов’язанні з форму-
ванням державної політики, що належать до сфери відання МВС України. 
Навіть у при великій мірі децентралізації міністр залишає за собою право ви-
носити рішення по таких питань, як визначення загальних цілей і завдань ді-
яльності як міністерства, так і інших центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та координується міністром, закладів, установ 
та підприємств, що належать до сфери управління МВС України, стратегічне 
планування, забезпечення формування державної політики у визначених 
сферах, розподіл фінансування. Крім того, центральні органи виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром, заклади, 
установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС України 
мають часткову фінансову та структурну автономію від Міністра МВС.  

Слід підкреслити, що оскільки формування державної політики у сфері 
внутрішніх справ покладається на МВС України, основним завданням 
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та ко-
ординується МВС, є реалізація державної політики. У зв’язку з цим, ці орга-
ни мають певну автономію та комплекс владних повноважень щодо реаліза-
ції відповідної державної політики. У той самий час передача повноважень, 
функцій та ресурсів у процесі децентралізації від МВС України до централь-
них органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координу-
ється МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управ-
ління МВС України має передбачати збереження міцної вертикалі, що в ці-
лому забезпечуватиме правопорядок у країні. Для цього необхідно передба-
чити таку систему взаємодії та координації між МВС України та централь-
ними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та коорди-
нується МВС, закладами, установами та підприємствами, що належать до 
сфери управління МВС України, яка б максимально сприяла ефективному 
функціонуванню інституцій, які мають гарантувати верховенство права, до-
держання прав і свобод людини і громадянина, їх ефективний захист. 

Отже, побудова організаційної системи МВС України має ґрунтуватися 
на децентралізованому типі організаційних структур. До цього типу структур 
управління належать дивізіональні, матричні, проектні, множинні та інші 
структури, які характеризуються гнучкістю під час взаємодії із зовнішнім се-
редовищем підприємства. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО БОРОТЬБИ  
З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ 

 
Проблема протидії корупції останніми роками є однією з найбільш ак-

туальних. Різко зріс інтерес до неї як в суспільстві, так і на сторінках науко-
вих видань. У засобах масової інформації це явище справедливо розглядаєть-
ся як серйозний бар'єр на шляху розвитку здорового суспільства, соціальне 
зло, що вимагає втручання держави. Дослідження, проведені в Україні, свід-
чать про те, що значна частина кадрів державної служби сформувалася ще в 
умовах адміністративно-командної системи державного управління і є типом 
адміністративної орієнтації, який відтворюється нинішньою практикою цього 
управління і є особливо уразливим для корупції. Скандали і звинувачення у 
зловживанні владою в корисливих цілях на фоні глибокого майнового роз-
шарування населення підривають авторитет влади, економічний зміст коруп-
ції полягає у деформації процесу перерозподілу ресурсів, що негативно 
впливає на ефективність економіки в цілому, корупція створює умови для 
власного відтворення і впливає на економічний, соціальний і політичний роз-
виток країни. Репутація країни з масштабною корупцією є не тільки політич-
ним, але і важливим економічним фактором, який впливає на умови надання 
позик, іноземних інвестицій. Незважаючи на вжиті останнім часом організа-
ційно-правові заходи щодо протидії корупції, масштаби її не зменшилися. 

Реформа антикорупційної системи розпочалася у 2014 році із прийнят-
тя низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України "Про за-
побігання корупції". У практичній площині основні напрямки державної ан-
тикорупційної політики закріплені у Законі України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки» [1;2]. 

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів коруп-
ції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як 
представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так 
і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановле-
них законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - 
підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушен-
ня їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє фор-
муванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції. 

Стосовно законодавчого забезпечення процесу боротьби з корупцією 
прийнято ряд національних нормативно-правових актів та взято до уваги за-
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рубіжну практику. 
Перш за все, слід зазначити, що в Україні замість фрагментарного за-

конодавства створено систему антикорупційного законодавства, яке охоплює 
всі сфери суспільного життя і включає різні види нормативно-правових актів. 

Корупція, визначення цього поняття можливе в різних площинах. В за-
гальносоціальному розумінні до корупції відносяться будь-які форми нелегі-
тимного використання службового в особистих цілях. В антикорупційному 
законодавстві дається правове визначення корупції, на основі якого форму-
люються похідні законодавчі терміни. Законом України "Про запобігання ко-
рупції"  передбачено таке визначення: корупція - використання особою, за-
значеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових пов-
новажень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомі-
рної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи 
надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 
цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з ме-
тою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службо-
вих повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

На думку Литвака О.М., в Україні створено класичний комплекс кри-
міногенних чинників (які, в свою чергу, сприяють службовій злочинності в 
органах місцевого самоврядування): разюче майнове розшарування населен-
ня, безробіття, корупція, послаблення всіх форм соціального контролю, “про-
зорі кордони”, нелегальна міграція, затримки з виплатою заробітної плати та 
соціальних виплат, стрімке погіршення психічного здоров’я населення 
[3, с. 9]. 

Запорукою належного здійснення заходів щодо запобігання корупції є 
розробка та впровадження внутрішніх планів щодо запобігання і протидії ко-
рупції. Розробці таких планів має передувати комплексний аналіз специфіки 
діяльності відповідного органу, корупційних ризиків, які виникають в проце-
сі здійснення повноважень представниками даного органу, результатів про-
ведення попередніх антикорупційних заходів, характеру вчинюваних пред-
ставниками органу корупційних правопорушень. 

Зменшення рівня корупції до безпечного в Україні, можливе лише за 
умови вивчення та втілення в життя закордонного досвіду боротьби із цим 
вкрай негативним соціальним явищем, в першу чергу успішно діючих в ін-
ших країнах політичних, правових та організаційних механізмів подолання 
корупції.  Виділення та вивчення закордонних програм, які спрямовані на 
протидію хабарництву та корупції, що довели на практиці свою ефектив-
ність, являє собою величезні перспективи для запозичення позитивного іно-
земного досвіду, особливо за відсутності власного реально діючого механіз-
му протидії корупції. 

Аналізуючи результати спільних угод держав у сфері протидії корупції, 
слід відмітити дієвість Конвенції Об'єднаних Націй щодо питань протидії ко-
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рупції. Цей юридичний акт є результатом спільних міжнародних домовлено-
стей, в якому складено ключові положення, необхідні в практичній діяльнос-
ті щодо протидії корупційним проявам.  

Сьогодні корупція у міжнародних масштабах набуває форм спільної 
проблеми це видно з проаналізованого нами матеріалу. Слід зазначити, що 
світова співдружність розглядає корупцію на сучасному етапі як одну з най-
більших загроз правопорядку, демократії, правам людини, соціальній справе-
дливості та в цілому загрозу національним інтересам як таким, тому безпере-
чно боротьба та ефективна протидія цьому явищу є інтернаціональним за-
вданням сьогодення. 
_______________________ 

1. ЗУ «Про запобігання корупції» / Відомості Верховної Ради (ВВР) / 2014 / № 49 / 
ст. 2056. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/1700-18. 

2. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Ан-
тикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18. 

3. Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічні аспекти) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. М. Литвак. – Харків, 2002. – 32 с. 
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ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОВЖИВАННЯМ  

В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в 
Україні є переважно превентивний характер і реформування системи запобі-
гання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою 
для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного по-
тенціалу держави, покращення добробуту громадян України. 

З 2014 року в Україні функціонує принципово нова антикорупційна  
система, яка має сукупність ефективних механізмів попередження корупції. 
За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.  

У Конституції України офіційно закріплено дві системи влади на міс-
цях: місцеві державні адміністрації, територіальні підрозділи центральних 
органів виконавчої влади, які є місцевими органами державної виконавчої 
влади, та місцеве самоврядування.  У той же час Конституція  встановила зо-
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всім новий для України статус органів місцевого самоврядування, проголо-
сивши принцип, відповідно до якого вони не входять до системи органів 
державної влади (1).  

Згідно із  ч. 1 ст. 140 Конституції України "місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади  - жителів  села чи добровільного об'єднання 
в сільську громаду жителів декількох сіл, селища і міста – самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України". 
Органами місцевого самоврядування є ради чи інші колегіальні органи, обра-
ні в результаті вільного, загального, таємного, рівного, прямого голосування 
(1).      

У напрямку підвищення ефективності і якості кадрової політики розпо-
чата робота з удосконалення законодавства. Зокрема, Новий Закон «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» вступає в дію з 1 травня 2017 
року. У цілому, цей закон приведено у відповідність до законодавства про 
державну службу, зокрема в питаннях визначення категорій та рангів поса-
дових осіб місцевого самоврядування, оплати праці, а також вступу громадян 
України на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та 
припинення; введення в дію ефективного механізму запобігання корупції (2). 

У рамках заходів з підвищення ефективності діяльності місцевих орга-
нів влади, визначення рівня їх компетентності особливого значення набуває 
система контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самов-
рядування з боку інститутів громадянського суспільства, зокрема, громадсь-
ких рад. Але незважаючи на позитивну практику функціонування рад при ор-
ганах місцевих державних адміністрацій, ситуація з органами місцевого са-
моврядування ускладнюється через двозначність правового регулювання (5). 
Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 
№ 976 «Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади» і Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лис-
топада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики» містять лише рекомендації для створення 
громадських рад при органах місцевого самоврядування, що в свою чергу на-
дає можливість місцевій владі ігнорувати рішення громадськості(3;4). 

Розв’язання наявних проблем потребує впровадження комплексної ре-
форми публічної влади, першим етапом якої і стала адміністративна реформа 
державних органів влади. Одним із ключових напрямків якої є удосконален-
ня кадрової політики на місцевому рівні з метою підвищення професіоналіз-
му та компетентності посадовців різних рівнів. 

Специфіка посадових осіб органів місцевого самоврядування (сільсько-
го, селищного, міського голови, голів районних, районних у містах та облас-
них рад), обумовлена їх виборністю і відповідно, їх постійній змінюваності. 
Тому особливої актуальності набуває проблема забезпечення фаховості цих 
структур через створення системи підвищення кваліфікації (40 відсотків 
сільських, селищних та міських голів, 40-60 відсотків депутатів місцевих рад 
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під час чергових виборів обираються вперше). 
Інша складова – це формування кадрів для структур відділів, управлінь 

органів місцевого самоврядування. Більш того, законодавством надається 
право головам районних, районних у містах, обласних рад, самостійно без 
проведення конкурсу приймати на службу своїх помічників, радників. Такі 
положення унеможливлюють здійснення дієвого контролю за добором кад-
рів, створюють умови для впровадження корупційних схем при зарахуванні 
на посади. У свою чергу населення територіальної громади фактично позбав-
ляється права впливати на кадрову політику органу місцевого самоврядуван-
ня при наявності фактів низького професійного, фахового рівня посадовців. 

Разом з тим, подальша робота у даному напрямку потребує здійснення 
додаткових скоординованих заходів щодо запобігання корупції, зокрема, по-
силення профілактичної роботи, проведення навчань та роз'яснювальної ро-
боти у різноманітних формах.  
________________________ 

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Доступно з: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/254к/96-вр. 

2. Кадровик-01 [Електронний ресурс]. – Доступно з:  
https://www.kadrovik01.com.ua/news/1969-qqn-17-m2-noviy-zakon-pro-slujbu-v-organah-
mstsevogo-samovryaduvannya. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації державної політики» [Електронний ресурс]. – Доступно 
з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України № 976 «Порядок сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»  [Електронний ресурс]. – 
Доступно з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-п. 

5.  Матвіїшин Є. Мотиваційний моніторинг – засіб підвищення ефективності робо-
ти державних службовців / Є. Матвіїшин, В. Максимишин // Ефективність державного 
управління : зб. наук. пр. / редкол. А. О.Чемерис (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-во 
ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 5. – С. 449 –455. 
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ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ  
(ПОПЕРЕДЖЕННЯ) ЗЛОЧИННОСТІ  

 
На сучасному етапі розвитку України здійснюється реформування сис-

теми органів внутрішніх справ, яке передбачає протидію (запобігання) зло-
чинності. 
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Проблема злочинності завжди була й продовжує залишатися однією з 
найбільш важливих у суспільстві. Так, у 2008 р. в Україні було порушено 
356,7 тис. кримінальних проваджень, а у 2015 р. - їх кількість зросла до 
511,3 тис. [1].  

Кримінологія, як наука дає таке визначення  запобігання злочинності. 
Це складна, багаторівнева система, яку утворюють суб’єкти, об’єкти та захо-
ди попереджувальної діяльності. Суб’єктом діяльності щодо запобігання зло-
чинності та злочинам можуть бути - орган, організація, окрема особа, які у 
цій діяльності виконують хоча б одну з таких функцій: організація, коорди-
нація, здійснення або безпосередня причетність до здійснення [2, с. 346]. 

Поміж суб’єктів запобігання злочинності виняткової уваги потребує 
визначення місця та ролі Національної поліції України в здійсненні превен-
тивної діяльності, оскільки саме поліція відноситься до тієї групи суб’єктів, 
для яких запобігання злочинності є однією з основних функцій. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію Украї-
ни», поліція: виконує превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану 
на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що 
сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вжи-
ває у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 

вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 
правопорушень та припиняє виявлені кримінальні та адміністративні право-
порушення [3].  

Профілактика правопорушень полягає в цілеспрямованій діяльності 
підрозділів і служб поліції з метою виявлення, усунення й зниження негатив-
ного впливу чинників, що обумовлюють вчинення кримінальних і адмініст-
ративних правопорушень, формування позитивного середовища соціалізації 
й коригування поведінки осіб, готових до вчинення правопорушень.  

Здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на 
запобігання вчиненню правопорушень покладено на такий підрозділ Націо-
нальної поліції України, як патрульна поліція, основним завданням якої є за-
побігання кримінальним, адміністративним правопорушенням; попереджен-
ня, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопору-
шень, випадків насильства у сім’ї, а також виявлення причин і умов, що 
сприяють їх учиненню [4]. У складі патрульної поліції функціонує Департа-
мент превентивної діяльності Національної поліції України.  

Також у структурі Національної поліції України створено й інші під-
розділи, які наділені повноваженнями щодо запобігання (попередження) зло-
чинності. До суб’єктів запобігання злочинності, які функціонують в структу-
рі Національної поліції України, відноситься: Департамент кіберполіції Наці-
ональної поліції України, Департамент протидії наркозлочинності Націона-
льної поліції України, Департамент захисту економіки Національної поліції 
України, Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею лю-
дьми.  
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У структурі Національної поліції України діють і інші структурні під-
розділи, які в процесі своєї основної діяльності здійснюють функцію щодо 
попередження (протидії) злочинності. До таких підрозділів, наприклад, від-
носиться Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оператив-
ного реагування; Департамент поліції охорони та інші.  

Окрім цього, згідно вітчизняного чинного законодавства поліція, як 
суб’єкт запобігання злочинності здійснює відповідну запобіжну діяльність у 
чіткій взаємодії з різними органами держави, зокрема: 

- Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Укра-
їни; 

- Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори; 
Рада національної безпеки і оборони України; 

-  Департамент карного розшуку Національної поліції України, Голов-
не управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ 
України; 

- Національний банк України, Міністерство фінансів України, Держа-
вна митна служба України, Державна прикордонна служба України; 

- громадські організації, об’єднання, органи державного контролю [3]. 
Отже, на поліцію - головного суб’єкта запобігання злочинам, держава 

поклала обов’язок щодо виконання нею функцій та відповідних видів діяль-
ності для усунення або нейтралізацію детермінантів злочинності та злочин-
них проявів. А вдала організація запобігання злочинності поліцією залежить 
не лише від чіткого правового регулювання всіх видів і форм запобігання, а й 
від ефективної взаємодії усіх її підрозділів. 
_______________________ 

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового ро-
зслідування [Електронний ресурс] // Генеральна прокуратура України. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/ stat.html.  

2. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : [у 3 
кн.] / A. П. Закалюк. – Київ : Ін Юре, 2007. – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія українсь-
кої кримінології науки. – 424 с. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р.  
№ 58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379. 

4. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС : Наказ МВС України 
від 02.07.2015 р. № 796 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 54. – ст. 1767. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯННЯ  
ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 
Одним із основних завдань держави в галузі кримінально-правової 

охорони прав людини є захист її життя і здоров’я. Конституція України в ст. 
3 проголосила, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Заборона заподіяння тілесних ушкоджень – надзвичайно важлива спра-
ва сучасної соціальної правової, європейської демократичної держави. Здо-
ров’я є природним благом і цінністю людини, що передається її генетично і 
відноситься до найважливішого об’єкта кримінально-правової охорони. Пра-
во на охорону здоров’я – одне з основних прав людини, закріплене і гаранто-
ване Конституцією України. Згідно зі ст. 49 Конституції України, це право 
забезпечується громадянам безкоштовною медичною допомогою, що пода-
ється державними і муніципальними установами охорони здоров’я, фінансу-
вання державних програм охорони здоров’я населення, розвитком державної, 
муніципальної, приватної охорони здоров’я і т.д. Держава гарантує охорону 
здоров’я кожної людини та іншим законодавчими актами, зокрема, криміна-
льним законом, що передбачає кримінальну відповідальність за злочини про-
ти життя та здоров’я. 

У ст. 1 Кримінального кодексу України передбачено, що основним за-
вданням кримінального закону є правове забезпечення охорони прав і свобод 
людини і громадянина (життя, здоров’я), її прав і свобод від злочинних пося-
гань, зокрема ст.ст. 121,122,123,124,125, КК України Розділу ІІ Особливої ча-
стини «Злочини проти життя та здоров’я особи». 

Чинний кримінальний кодекс України не містить визначення поняття 
тілесного ушкодження. Акцентуючи увагу на доцільності проведення ком-
плексного монографічного дослідження проблеми кримінальної відповідаль-
ності за заподіяння тілесного ушкодження, просто не можливо оминути на-
ступне. 

Мова йде про бланкетність кримінально-правових норм. У нашому ви-
падку для з’ясування ступеня тяжкості тілесного ушкодження слід звертатися 
до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушко-
джень (далі правила) затверджених наказом МОЗ №6 від 17.01.1995. Таким 
чином, тілесні ушкодження – це порушення анатомічної цілості тканин, ор-
ганів та функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх 
ушкоджуючи факторі – фізичних, хімічних, біологічних, психічних. Дане по-



Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції 

 17

няття тілесного ушкодження правильне по суті, однак, на наш погляд, має 
деякі неточності. На наше суб’єктивне переконання, якісно новий зміст Пра-
вил однозначно має отримати форму закону. Це буде відповідати конституції 
України, і потребам правозахисників. Більше того, тут потрібно звернути 
увагу не тільки на моральну застарілість цього нормативно-правового акта, 
тобто зміст, а і його форму. Шкода здоров’ю людини (найважливішим соціа-
льним цінностям в державі) визначається на підставі наказу міністерства, а 
не постанови уряду.  

Будь-яке тілесне ушкодження незалежно від ступеня його тяжкості в 
першу чергу заподіює шкоду здоров’ю людини. Законодавець, розкриваючи 
поняття «тілесне ушкодження» по за увагою залишає насильницькі дії, удари, 
побої, що пов’язані із заподіянням фізичного болю, при якому завдається 
шкода здоров’ю людини, але в таких випадках відсутні тілесні ушкодження, 
тому шкоду спеціалісти не можуть констатувати. Принципово правильним 
буде виключити з визначення тілесних ушкоджень насильницькі дії: удари, 
побої та інші дії, які заподіюють фізичний біль та моральні страждання. По-
няття шкоди здоров’ю не міститься в чинному кримінальному законодавстві.  

Шкода здоров'ю — це юридичний термін, що використовується в кри-
мінальному законодавстві та інших галузях загального права різних країн. 
Визначення поняття «здоров’я» є фундаментальною проблемою сучас-
ної кримінально-правової науки. Оскільки це поняття має багато аспектів і 
обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого розв’язання комплек-
сного підходу.  

В перше про здоров’я як об’єкт невідчужуваних соціально-економічних 
прав людини вперше було офіційно заявлено на міжнародній конференції 
ООН у Сан-Франциско в 1945 р. Так в ст. 55 Статуту ООН, здоров'я згадано у 
числі міжнародних економічних, соціальних та суміжних проблем, пізніше 
отримали назву прав і свобод людини і громадянина, вирішення яких зобов'я-
залася сприяти ця всесвітня організація. 

У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
говориться, що здоров’я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних де-
фектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя.  

Здоров'я всіх народів є основним фактором у досягненні миру і безпеки 
і залежить від самого повного співробітництва окремих осіб і держав. Досяг-
нення будь-якої держави в галузі покращення та охорони здоров'я представ-
ляють цінність для всіх.  

Положення даних міжнародних договорів про право на здоров’я найш-
ли своє відображення в ЗУ «Основи законодавства України про охорону здо-
ров'я». Так в ст.1 даного закону закріплюються державні гарантії на охорону 
здоров’я кожної людини у відповідності до Конституції України і складаєть-
ся з цих основ та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що 
регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я. В ст. 3 даного за-
кону фактично дублюється поняття здоров’я, яке міститься в статуті ВООЗ, - 
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стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутність хвороб і фізичних вад. 

В сучасній кримінально-правовій науці здоров'я розуміється дещо ін-
акше, ніж в медичному сенсі. 

Соціальне благополуччя, як частина здоров'я особистості, не являється 
об'єктом кримінально-правової охорони. У певних випадках, при заподіянні 
шкоди здоров'ю певної тяжкості, дане благо може піддаватися порушенню, 
наприклад, в результаті непоправного знівечення обличчя, позбавлення пра-
цездатності. В таких ситуаціях мова йде про порушення соціального благо-
получчя як наслідку, яке безпосередньо не випливає із суспільно небезпечно-
го посягання, і, відповідно, знаходиться за межами складу злочину. Суспільс-
тво і держава завжди приділяла велику увагу проблемі здоров'я людини як 
об'єкту захисту від суспільно небезпечного посягання.  

Тому правильне поняття та змісту шкоди здоров’ю актуальне і в даний 
час. Таким є далеко неповний перелік підстав проведення дослідження від-
повідальності за посягання на здоров’я людини. Проте вже зараз однозначно 
можна стверджувати про те, що кількість подібних наукових праць повинна 
перерости у реальну якість кримінально-правового забезпечення життя та 
здоров’я людини. 

 
 
Герасимчук Юрій Вікторович 

ст. викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки  
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ  

МВС УКРАЇНИ 
 

У основі професійно-прикладної підготовки особового складу Націона-
льної поліції України лежить фізичне виховання, оскільки у будь-якій екст-
ремальній ситуації, що виникає в процесі оперативно-службової діяльності, 
стоїть в якості першочергової завдання затримати правопорушника, що чи-
нить активний опір, і передати його органам досудового розслідування. При 
цьому необхідно дотримуватися конституційних норм законності і не пере-
вищувати меж необхідної оборони та крайньої необхідності. Виконувати такі 
завдання можуть фізично сильні, спритні, витривалі співробітники, що опа-
нували необхідними прийоми самбо, інші види боротьби. Таким чином, фі-
зичне виховання можна рахувати і основою бойової підготовленості співро-
бітників Національної поліції, необхідної для виконання завдань в екстрема-
льних умовах [1]. 

Проте, фізична підготовка ще не знайшла належного місця в професій-
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ному навчанні рядового і начальницького складу. Усе це призводить до того, 
що в умовах ускладнення оперативної обстановки співробітники органів На-
ціональної поліції нерідко проявляють розгубленість, невпевненість, посту-
паються правопорушникам в силі і спритності, не уміють застосовувати при-
йоми самозахисту і досконало володіти табельною зброєю. В результаті вони 
не завжди успішно вирішують поставлені перед ними завдання, а часом під-
дають необгрунтованому ризику своє життя і здоров'я [2, с. 74-77]. 

Поліпшення існуючого положення вимагає наукового обгрунтування 
змісту і структури фізичної підготовки, з одного боку, і забезпечення  необ-
хідного організаційного і педагогічного рівня її проведення, з іншого. 

Відправним моментом у визначенні такого змісту є характер, особливос-
ті діяльності співробітників поліції, зокрема, випускників навчальних закла-
дів системи МВС України. Виходячи з цього положення можуть бути сфор-
мульовані мета і завдання фізичної підготовки слухачів і курсантів навчаль-
них закладів МВС України. 

Метою такої підготовки є формування здорових і фізично розвинених 
фахівців, що володіють необхідним об'ємом прикладних умінь і навичок, фі-
зичних і психічних якостей, що дозволяють їм успішно виконувати службові 
обов'язки. 

Основними завданнями фізичної підготовки в навчальних закладах сис-
теми МВС України являються: 

- виховання у слухачів і курсантів високих моральних, вольових якостей, 
громадської активності і вірності службі; 

- виховання у них свідомого відношення до систематичного зайняття фі-
зичними вправами і спортом як важливого елементу здорового способу жит-
тя і професійної підготовки; 

- забезпечення активного відпочинку і зниження стомлюваності в проце-
сі теоретичних занять; 

- зміцнення здоров'я і усебічного розвитку можливостей організму, підт-
римка ними високої працездатності упродовж усього періоду навчання; 

- формування специальннх знань, технико-тактических умінь і навичок і 
психофізичних якостей, що забезпечують успішне виконання завдань в екст-
ремальних умовах, що виникають в процесі оперативно-службової діяльнос-
ті; 

- формування у слухачів та курсантів знань теорії, методики, організації 
фізичної підготовки в підрозділах органів Національної поліції і умінь в її 
проведенні; 

- вдосконалення спортивної майстерності слухачів і курсантів. 
Позанавчальні форми зайняття є важливою складовою цілісного процесу 

фізичної підготовки, вони забезпечують виконання необхідного об'єму фізи-
чних вправ для досягнення рівня підготовленості. 

Самостійне зайняття фізичною культурою і спортом проводиться у по-
занавчальний час за завданням викладачів або за планами спортивних секцій. 
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Це зайняття покликане удосконалювати загальну і службово-прикладну фі-
зичну підготовленість, підвищувати спортивну майстерність, розширювати їх 
знання по теорії і методиці фізичної підготовки. 

Дуже важливою є ранкова фізична зарядка, яка є обов'язковим елемен-
том розпорядку дня і проводиться після підйому щодня (окрім неділі і свят-
кових днів) на відкритому повітрі. Її тривалість має бути не менше 30 хви-
лин. За несприятливих погодних умов (лютий мороз з вітром, проливний 
дощ) за вказівкою відповідального від керівництва зарядка може проводиться 
в провітрених приміщеннях. Контроль за проведенням зарядки здійснюється 
щодня черговим по університету разом з відповідальними по факультетах під 
наглядом медичного працівника. 

Таким чином, цілеспрямоване навчання слухачів, що передбачає плано-
мірне проведення учбового зайняття у поєднанні з систематичним викорис-
танням позанавчальних форм фізичного виховання службово-прикладної 
спрямованості, прищеплює свідоме відношення до систематичного зайняття 
фізичними вправами як важливого елементу здорового способу життя і слу-
жбової підготовки, забезпечує зміцнення здоров'я і підтримку високої праце-
здатності. 

____________________________ 
1. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 26.01.2016 № 50; 
2. Закорко Іван Особливості планування і організації навчального процесу з дисцип-

ліни «Спеціальна фізична підготовка» у вищих навчальних закладах МВС України (Елек-
тронний ресурс) Режим доступу: 
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/sport/program_56d5c85081b50.pdf. 

 

 
Дворникова Ірина Валеріївна 
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Дніпропетровського державного  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  
КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ 

 
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека 

визначені Конституцією України найвищою соціальною цінністю в державі. 
Існування кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці (ст. 135 
Кримінального кодексу (далі КК) України) та ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК України), безперечно 
спрямовано на захист вказаних цінностей.  

Проте, застосування вказаних кримінально-правових норм породжує 
численні дискусії, що обумовлює актуальність більш детального вивчення 
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особливостей їх кваліфікації. Наприклад: В. К. Грищук вважає, що: «… нена-
дання допомоги є юридичним синонімом залишення в небезпеці і визнача-
ється як невжиття особою заходів, необхідних для відвернення небезпеки для 
життя потерпілого» [1, с. 311, 314]. О. В. Хуторянський продовжує вказаний 
підхід і пропонує залишення в небезпеці розглядати як спеціальний вид не-
надання допомоги особі [2, с. 162]. 

Сьогодні у правозастосуванні особливо гостро постає питання відмежу-
вання зазначених складів злочинів. Теорії кримінального права відомі відмін-
ності в ознаках об’єктивної та суб’єктивної сторін складу злочину, об’єкта й 
суб’єкта складу злочину. Найбільш важливою відмінністю визначається саме 
вид суб’єкта складу злочину. Суміжні ж склади злочинів розрізня- ються по 
одній або декількох ознаках як споріднені за характером суспільної небезпеки. 
Для кваліфікації суміжних складів злочинів значуще виділення розмежуваль-
них елементів складів та їх ознак [3, с. 161]. Неможливо не назвати подібні 
ознаки вказаних складів злочинів. На нашу думку, такими ознаками є лише 
життя та здоров’я особи (в об’єкті складу злочину). Є спірною думка О.В. Ху-
торянського, який вважає подібними причинний зв’язок, суб’єктивну сторону 
складу злочину, і особливо кваліфікуючі ознаки [2, с. 162]. 

Проте, достатньо аргументованою є думка О. В. Хуторянського, що «… 
необхідність відмежування залишення в небезпеці від злочину, передбачено-
го ст.136 КК України, існує лише в тому разі, коли його об’єктивна сторона 
виявляється, власне, у ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, а не в неповідомленні про небезпечний для життя стан 
особи» [2, с. 163]. Тобто відмінність полягає й в формах реалізації злочинної 
поведінки: об’єктивна сторона залишення в небезпеці характеризується сус-
пільно небезпечними діяннями, які виявляються тільки в залишенні без до-
помоги, а об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.136 КК 
України характеризується двома формами: 1) ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані; 2) неповідомлення про такий стан 
потерпілого належним установам чи особам. 

Розглянемо відмінності в ознаках суб’єктивної сторони складу злочину. 
Є цікавою наукова думка, що «суб’єктивна сторона злочину, передбаченого 
ч.1, 3 ст.136 КК України, має подвійну форму вини, тобто умисел (прямий і 
непрямий) щодо діяння та непрямий умисел або необережність (злочинна са-
мовпевненість або злочинна недбалість) щодо наслідків, а в ч.2 ст.136 КК – 
умисна форма вини» [2, с. 142]. 

Не заглиблюючись у дискусію щодо змісту подвійної форми вини, слід 
зауважити, що припускаємо можливість й прямого умислу щодо наслідків 
(ч.1, 3 ст.136 КК України). Винна особа не має жодного відношення до вини-
кнення небезпечного стану у потерпілого та не зобов’язана їм опікуватися, 
тому, як не етично це звучить, він може й бажати настання відповідних фізи-
чних наслідків. Іншу ситуацію ми маємо при залишенні в небезпеці, при якій 
винний зобов’язаний був піклуватися про потерпілого або сам поставив по-
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терпілого в небезпечний для життя стан. Необхідно пригадати, що це злочин 
з формальним складом, який сконструйований таким чином, що наслідки ле-
жать за межами обов’язкових ознак об’єктивної сторони складу злочину. То-
му суб’єкт не може бажати їх настання. Але ця обставина не виключає умис-
ної форми вини. Інтелектуальна сфера в цих випадках включає лише свідо-
мість, розуміння суспільної небезпеки вчиненого діяння, ставлення до нас-
лідків не виникає, та й не може виникнути. А вольова сфера обмежується ба-
жанням вчинення конкретного діяння. У зв’язку з цим вважаємо переконли-
вою позицію тих вчених, які вважають, що воля особи в цих випадках спря-
мована на саме діяння [4, с. 149]. Тобто вольовий момент при вчиненні зло-
чинів з формальним складом переміщується з наслідків на діяння. У цьому 
контексті І.Г. Філановський зазначає: «при вчиненні формальних злочинів 
свідомість вчиненого діяння чи бездіяльності означає також бажання вчи-
нення цих діянь. При такому становищі особа повинна бути визнана такою, 
що діє з прямим умислом» [4, с. 148]. Подібної позиції дотримується і П.С. 
Дагель, який вважає, що в формальних складах форма вини визначається 
психічним ставленням до діяння [5, с. 74]. Таким чином, можемо зробити ви-
сновок, що бажання вчинення діяння передбачає наявність в цих складах 
прямого умислу. Непрямий умисел виключається, оскільки свідоме допу-
щення стосується виключно наслідків суспільно небезпечної дії чи бездіяль-
ності, які в злочинах з формальним складом лежать за межами об’єктивної 
сторони цих злочинів. Саме тому виключається і необхідність визначення 
психічного ставлення суб’єкта до цих наслідків. 
___________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ  

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ 
 

Способи вчинення злочинів проти моральності в більшості випадків є 
повноструктурними, тобто складаються з підготовки, безпосереднього вчи-
нення та приховування кримінально караного діяння. В той же час, правопо-
рушники під час реалізації останньої складової можуть переховувати знаряд-
дя суспільно-небезпечного діяння, речі, здобуті злочинним шляхом, предме-
ти зі слідами правопорушення. Для виявлення зазначених доказів необхідно 
проводити ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, обшук. 

Важливість обшуків при розслідуванні злочинів проти моральності зу-
мовлене тим, що нерідко їх результати містять початкові відомості, які дово-
дять причетність осіб до кримінально караних дій, а також можуть бути ос-
новою висунення слідчих версій та планування розслідування в цілому. Так, 
усі виявлені під час обшуку матеріальні сліди правопорушення можна порів-
няти з інформацією, отриманою під час проведення оглядів. 

Взагалі, обшук, як стверджує О. О. Эксархопуло, – це слідча дія, що 
полягає в примусовому обстеженні ділянок місцевості, приміщень, транспор-
тних засобів чи осіб з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, пред-
метів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших об’єктів, що мають 
значення для справи, а також розшукуваних осіб і трупів [6, с. 207]. Мета 
обшуку при розслідуванні злочинів проти моральності – відшукати та вилу-
чити предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному прова-
дженні, предмети, вилучені з цивільного обігу тощо. 

За кримінальними провадженнями по ст.ст. 297-304 КК України, часто 
виникає необхідність у проведенні обшуків за місцем проживання підозрю-
ваного. Вони проводяться відразу після затримання останнього, що дозволяє 
виявити та вилучити знаряддя правопорушення, речі і цінності, здобуті зло-
чинним шляхом, інші предмети й документи, які мають значення для справи. 
В той же час, вивченням кримінальних проваджень за досліджуваною кате-
горією правопорушень, нами встановлено, що серед загальної їх кількості 
обшук за місцем мешкання підозрюваного проводився лише у 9 % випадків. 

Відповідно до ст. 235 КПК України обшук житла або іншого володіння 
особи проводиться тільки за ухвалою слідчого судді [1]. На думку 
В.А. Кузьміна, достатність підстав для провадження обшуку визначається 
внутрішнім переконанням слідчого і судді, яке формується на підставі зако-
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ну, життєвого і професіонального досвіду [2, c. 44]. Таким чином, рішення 
про проведення обшуку в усіх випадках має ґрунтуватися на матеріалах кри-
мінального провадження та оцінці їх уповноваженими особами в усій сукуп-
ності. 

При розслідуванні злочинів проти моральності в ході обшуку підляга-
ють відшуканню об'єкти, які: 

– доводять факт учинення злочинів проти моральності. До них можна 
віднести, наприклад, твори, що пропагандують культ насильства і жорстоко-
сті, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію; пред-
мети порнографічного характеру; телефонні записники, візитки про надання 
постуг інтимного характеру; 

– свідчать про постійний характер антисуспільної поведінки злочинця; 
– свідчать про те, що особи причетні до інших кримінальних правопо-

рушень; 
– розкривають характер взаємовідносин правопорушника з потерпілим 

або свідком. 
Серед тактичних прийомів, що можуть використовуватись при прове-

дені досліджуваної слідчої (розшукової) дії, одним з найбільш важливих є 
спостереження за реакціями обшукуваних осіб. Адже суттєвою особливістю 
проведення обшуку є те, що особа не може залишатися байдужою під час 
нього. Вона може болісно реагувати на окремі його етапи та, загалом, гостро 
переживає в даній обстановці. Тому «…напруженість обшукуваного виникає 
внутрішньо і, – про що наголошує О.В. Циганенко – проявляється зовнішньо. 
В особи виникають прояви хвилювання, зниження критичності мислення, 
пам’яті, уваги, змінюється колір обличчя, короткочасно розширюються зіни-
ці очей, відбуваються неконтрольовані мікрорухи, що суперечать змісту по-
яснень обшуківаної особи, покусування або затиснення губ, важке дихання 
тощо. Реакції значно посилюються, якщо слідчо-оперативна група близько 
підійшла до розшукуваних об’єктів» [4, с. 83]. 

При проведенні обшуків під час розслідування досліджуваної категорії 
кримінальних правопорушень також буде доречним тактичний прийом сло-
весної розвідки. Він полягає в утворенні відсторонення від обшукуваного 
шляхом звернення слідчого не до нього, а до інших учасників слідчої (роз-
шукової) дії з різноманітними пропозиціями (застосувати технічні засоби, 
пошук в іншому місці тощо). Використання зазначеного тактичного прийому 
дозволяє слідчому не тільки діагностувати ставлення обшукуваного до того, 
що відбувається, а й спонукати його до спілкування, змінити поведінку і об-
рану позицію, зробити спробу вербальної взаємодії зі слідчим [3, с. 201]. 

Також до обшуку необхідно залучати спеціалістів. Оскільки дані особи 
можуть надавати слідчому консультації щодо більш ефективного проведення 
слідчої (розшукової) дії. Крім того, вони можуть визначати та застосовувати 
відповідні техніко-криміналістичні засоби для більш повного проведення 
слідчої (розшукової) дії. А вже їх застосування також буде ще одним із ймо-
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вірних тактичних прийомів, що може використовувати слідчий при прове-
денні обшуку. 

Серед можливих спеціалістів, яких можна залучити до проведення дос-
ліджуваної слідчої (розшукової) дії, слід відмітити деякі категорії осіб. Так, 
участь медичних працівників, як зазначає К.О. Чаплинський, є доцільною, 
якщо у приміщенні знаходиться хворий або немовля. Як свідчить слідча 
практика, злочинці іноді приховують цінності та інші предмети в бинтах хво-
рого, ніжках крісла паралізованої особи або пелюшках дитини. Крім цього, 
трапляються випадки, коли близькі злочинців під час обшуків симулюють 
непритомність, припадки та інші розлади здоров’я [5, с. 85]. 

Своєчасні та ретельні обшуки за місцем проживання правопорушника, 
на його робочому місці мають велике значення, крім доказування злочинів 
проти моральності, так і для встановлення інших, невідомих слідству фактів 
суспільно-небезпечних діянь. Вивченням кримінальних проваджень було 
встановлено, що у 7 % випадків у результаті обшуку, крім предметів, що ві-
дшукувались, виявлялись докази, що свідчили про участь підозрюваного у 
вчиненні інших правопорушень. 

Констатуючи вищезазначене, відмітимо, що обшук при розслідуванні 
злочинів проти моральності надає змогу виявити матеріальні докази, які в 
подальшому можуть стати основою для обвинувального акту. Використання 
різних тактичних прийомів при проведенні обшуку дозволяє підвищити його 
ефективність. Серед тактичних прийомів найбільш доцільними будуть спо-
стереження за поведінкою обшукуваного, залучення спеціаліста, словесна 
розвідка. 
_______________________ 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 
 

Проблема вивчення і запобігання злочинності неповнолітніх осіб особ-
ливо важлива для суспільства, оскільки вона відображає моральний стан сус-
пільства, та залежно від того, як вона вирішується, залежить стан і тенденції 
розвитку злочинності у майбутньому. Неповнолітні особи, інакше кажучи - 
діти, та від напрямку їх діяльності залежить майбутнє суспільства, держави 
та людства в цілому. Діти – це наступне покоління людства, яке прийде на 
зміну у найближчому майбутньому, і для того, щоб це покоління було спро-
можне витримати надії своїх попередників, потрібно більш детально розгля-
дати проблеми злочинності неповнолітніх. 

Цю проблему розглядали фахівці різних галузей знань: правознавці 
Ю. Александров, А. Закалюк, Б. Розовський, Г. Миньковський, М. Шарго-
родський, В. Голина, В. Ємельянов, О. Литвак, В. Зудін, І. Анденс; психологи 
Ф. Бородін, І. Качанова, Н. Коряк, В. Храмов, Д. Скот, А. Печенежський, 
В. Гончаренко; соціологи Т. Шевченко, Ю. Артеменко, В. Пушкар, Н. Сен-
чик, Д. Срібняк та інші. 

Змістовні ознаки злочинності неповнолітніх можна визначити, виходя-
чи з ст. 22 Кримінального кодексу України. Цією статтею встановлюється 
вік, з якого може настати кримінальна відповідальність, а точніше у ч. 1 го-
вориться про те, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким 
до вчинення злочину виповнилося 16 років. У ч. 2 зазначеної статті передба-
чається, що особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише за вчинення окремих злочинів, встанов-
лених ст. 22 КК [1]. Отже, злочинність неповнолітніх — це сукупність зло-
чинів і осіб, які їх скоюють, у віці від 14 до 18 років. Але встановлені таким 
чином вікові межі мають досить умовний характер, оскільки багато чинників, 
які впливають на злочинність неповнолітніх, мають місце і серед підлітків 
молодшого віку (10-13 років) та молодіжного віку (18-21 та 22-25 років). То-
му поряд із поняттям «злочинність неповнолітніх» у науковій літературі зу-
стрічаються терміни «підліткова злочинність», «молодіжна злочинність», 
«делінквентна поведінка неповнолітніх» 

Детально розглянувши статистичні данні злочинності неповнолітніх 
осіб з 2005 по 2012 роки, можна зробити висновки, що злочинність поступо-
во знижувалося, але все ж таки, не потрібно робити висновки про те, що стан 
злочинності в Україні у цей період був задовільним. Потрібно все одно одна-
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ково боротися з цією проблемою, та не давати можливості змінювати ситуа-
цію у інший бік (див. табл. 1). Беручи до уваги також те, що рівень життя у 
цей період погіршувався, та населення зменшувалося, то даний рівень зло-
чинності залишається на досить великому рівні і не зазнає особливих змін.   

Аналізуючи наведені статистичні данні, видно, що загальна кількість 
скоєних злочинів теж зменшується, але з меншою швидкістю. У стані алко-
гольного сп’яніння кількість злочинів теж зменшується. А поглянувши на кі-
лькість тих неповнолітніх осіб, які раніше скоювали злочини, можна побачи-
ти що їх кількість лавірує, та з останнім часом збільшується, це є свідченням 
того, що неповнолітні вчинивши злочин більше підпадають під вплив для 
вчинення подальшої злочинної діяльності. Та найбільш розповсюдженими 
злочини неповнолітні вчиняють у групах. Це свідчить про те, що чинити зло-
чин з кимось набагато легше для неповнолітніх, вони охоче їдуть на «справу» 
з товаришем, а ніж без нього (див. табл. 1). 

Надаючи структурні характеристики злочинності неповнолітніх, також 
звернемо увагу на наступне. Злочинність неповнолітніх характеризується не-
рівномірністю динаміки по різних часових показниках (часу доби, днів тиж-
ня, сезонах року), що пояснюється не тільки низкою об'єктивних факторів, 
але й віковими психологічними особливостями підлітків. Частіше всього не-
повнолітні вчиняють злочини у вільний від навчання час в навчальні дні (з 
15.00 до 24.00). За даними вітчизняних  дослідників «пік» злочинних проявів 
припадає на 20.00-21.00 годину [3, с. 145].  

Протягом року «пік» злочинних проявів припадає на канікули, що по-
в'язано з ослабленням соціального контролю за неповнолітніми, згортанням 
роботи таборів відпочинку, руйнуванням раніше існуючої системи роботи з 
учнями в канікулярний час. Ще один сплеск злочинності неповнолітніх при-
падає на березень місяць, що, імовірно, можна пояснити перебудовою органі-
зму підлітка у зв'язку з настанням весняного часу і зміною рівня тестостеро-
ну в крові [4, с. 41]. 

Серед чинників що спричиняють збільшення показників злочинності 
неповнолітніх осіб, за частіше всього бувають не сприятливі сім’ї, алкоголізм 
та наркоманія батьків, брак грошей і таке інше. Але хотілося б відмітити, що 
стан сім’ї буде відігравати головну роль у цій проблемі. 

Потрібно також зазначити, що статистичні данні наведені лише тільки 
до 20.11.2012 року, це пов’язано з тим що після цього загальна статистика 
вчинених злочинів неповнолітніми не велася. Так на 20.05.2015 рік, стан зло-
чинності не відомий. Із офіційних джерел можливо дізнатися тільки скільки 
злочинів було вчинено за участю неповнолітніх. Але це не дає об’єктивної 
інформації що до злочинності неповнолітніх в цілому.   

Можна припустити, за відсутністю офіційних даних,  що за останні ро-
ки ситуація зі злочинністю неповнолітніх набагато погіршилося. У зв’язку з 
загостренням в політичній сфері у державі спостерігається  зростання зло-
чинності, а разом із тим, і злочинності неповнолітніх (див. табл. 1 і 2) 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 28

Таблиця 1 

Статистика злочинів, вчинених неповнолітніми особами  
за період 2005 – 2015 років 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(20.11) 
2013 2014 

2015 
(1.05) 

Всього вчи-
нено злочи-
нів, у т.ч. 

237187 21450 214093 207740 212090 226385 225517 194992 563560 529139 223456 

- неповнолі-
тніми особа-
ми 

22767 16966 15572 13541 12956 13950 13654 10703 - - - 

питома вага, 
% 

9.6  7.9  7.3  6.5  6.1 6.2 6.1 5.5 - - - 

- у стані 
алкогольно-
го сп'яніння 

2450 2165 2042 1943 1802 1494 1438 1110 - - - 

питома вага, 
% 

10.8  12.8  13.1  14.3  13.9 10.7 10.5 10.4 - - - 

- особами, 
які раніше 
вчиняли 
злочини 

2633 2211 2041 1827 1640 2134 3293 2893 - - - 

питома вага, 
% 

11.6 13.0  13.1  13.5  12.7 15.3 24.1 27.0 - - - 

- вчинено у 
групі непов-
нолітніх  
осіб  

11323 7821 7159 6243 5786 6282 6531 4759 - - - 

питома вага, 
% 

49.7  46.1  46.0  46.1 44.7 45.0 47.8 44.5 - - - 

 

Як бачимо із наведеної таблиці, кількість вчинюваних злочинів постій-
но змінюється, і питома вага злочинів, вчинених особами, які не досягли 18 
років, має тенденцію до зниження. Однак, з моменту прийняття КПК України 
у 2012 році отримати статистичні відомості про кількість злочинів, вчинених 
неповнолітніми та їх структуру – неможливо. Нова система обліку вчинених 
злочинів та порушених по них кримінальних проваджень не дозволяє отри-
мати таку інформацію, як і в цілому отримати об’єктивне та повне уявлення 
про сучасну злочинність. Як вказують С.А. Шалгунова та О.О. Шевцова, така 
система є шкідливою та руйнівною для сучасної правоохоронної системи 
України, і довіряти їй не можна [3]. 

Динаміку вчинення злочинів неповнолітніми можна прослідкувати ли-
ше до 2012 року, і виглядає вона наступним чином (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка вчинення злочинів неповнолітніми особами 
 2005 - 

2006 
2006- 
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011- 
2012 
(20.11) 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 – 
2015 
(1.05) 

Всього вчинено 
злочинів 

- 9.6 - 0.2 - 3.0 + 2.4 + 6.7 -0.4 - 13.5 + 189 - 6 - 58 

Вчинено злочи-
нів неповноліт-
німи особами 

- 25.5 - 8.2 - 13.0 - 4.3 + 7.7 -2.1 - 21 - - - 
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Як видно із наведеної таблиці, злочинність неповнолітніх має стійку 
динаміку до зменшення. Але, якщо порівняти кількість порушених криміна-
льних проваджень по всіх категоріях осіб за останні 4 роки, то вона збільши-
лася у 5-6 разів за 2013-2014 роки. Звичайно, що кількість злочинів, вчинених 
неповнолітніми, не могла залишитися на тому ж рівні, що і 3-8 років тому. 
проведене інтерв’ювання слідчих ОВС показало, що кількість злочинів, вчи-
нених неповнолітніми, так само зросло у 5-6 разів, як і загальні показники 
злочинів, вчинених іншими категоріями осіб (дорослими особами, раніше за-
суджуваними та ін.). Представлений нами графік динаміки злочинності непо-
внолітніх за 2005-2012 роки наочно це підкреслює (див. графік 1). 

 
Графік 1 
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Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що проблема злочинно-

сті неповнолітніх осіб є і буде оставатися актуальною в усі часи та в усіх міс-
цях на землі. Та для її вирішення потрібно докладати багато зусиль з боку 
держави, та насамперед у напрямку виховування дитини в сім’ї. Що ж стосу-
ється нашої держави, то перш, ніж говорити про попередження злочинності 
неповнолітніх, необхідно мати реальні показники кількості та структури зло-
чинів, вчинених неповнолітніми особами. 
____________________ 
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ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ  
ОСОБИ В ПОРЯДКУ СТ. 208 КПК УКРАЇНИ 

 
Питання кримінального процесуального затримання у вітчизняному 

кримінальному судочинстві ставали предметом активних дискусій й відпові-
дно – знайшли значне відображення в працях вітчизняних та зарубіжних вче-
них, в яких значну увагу приділеності затримання підозрюваного, його по-
рядку і умовам застосування, місцю в системі заходів кримінального проце-
суального примусу, значенню в доказуванні, зміцненню гарантій законності 
затримання . Водночас, деякі питання з урахуванням реформи кримінального 
судочинства 2012 року, потребують опрацювання.   

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України (в редак-
ції 2012 року) та зокрема ст.176, затримання особи є имчасовим запобіжним 
заходом, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодек-
сом.  

Як ми знаємо ст. 208 КПК України містить виключний перелік підстав 
для затримання особи, а саме: 

1. Якщо особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 
вчинення; 

2. Якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 
потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вка-
зують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 

3. Якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом 
до підслідності Національного антикорупційного бюро України.  

Водночас, потребує невідкладного вирішення питання про затримання 
особи через деякий час після вчинення злочину без судового дозволу. Редак-
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ція ст. 208 КПК України надає право працівникам правоохоронних органів 
затримати особу виключно у випадках, якщо її застали при вчиненні злочину, 
або безпосередньо після нього за наявності очевидних ознак, які вказують 
саме на цю особу як на злочинця. В інших випадках, навіть при наявності до-
казів причетності особи до вчинення злочину та встановлення її місцезнахо-
дження, працівники міліції не мають правових підстав для її затримання. 

 Наприклад, при впізнанні потерпілим через деякий час після вчинення 
злочину винної особи у громадському місці, або наявності інформації про мі-
сцезнаходження злочинців. Єдиним законним шляхом є отримання дозволу 
слідчого судді на затримання з метою приводу такої особи. Але в цьому ви-
падку особа попередньо повинна бути повідомлена про підозру, тобто набути 
статусу підозрюваного.  

Виникає питання, як використовується адвокатами незаконне затри-
мання їх підзахисного для визнання доказів недопустимими? 

Наприклад, потерпілому були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, такі 
як колото-різані поранення у виді проникнення у черевну порожнину, що є 
небезпечним для потерпілого в момент заподіяння, підозрюваний залишив 
місце події і через 8 годин підозрюваного затримали в порядку ч. 2 ст. 208 
КПК України у своєму домоволодінні. 

Виникає питання, чи законне таке затримання в розумінні ч. 2 ст. 208 
УПК України. На мій погляд, таке затримання є незаконним, у зв’язку з тим, 
що відсутні такі умови, як безпосередність після вчинення злочину і 
«…щойно вчинила злочин» тобто відсутній той невеликий, визначений зако-
нодавцем проміжок часу в продовж якого, без ухвали слідчого судді, згідно 
ч. 2 ст. 208 КПК України таку особу можливо затримати. 

Відповідно до ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо 
він отриманий в порядку, встановленому цим законом. 

Допустимість доказів – це придатність їх для використання у криміна-
льному процесі за формою, на відміну від їх належності – придатність для 
використання за змістом. 

Так, у ст.ст. 224-232 КПК України, містять норми щодо умов та проце-
суального порядку проведення таких слідчих дій, як допит, пред’явлення осо-
би для впізнання, пред’явлення речей (трупу) для впізнання, проведення допи-
ту, впізнання в режимі відео конференції під час досудового розслідування, 
обшуку, огляду, залучення судового експерта та проведення експертизи. 

У главі 21 КПК України викладені вимоги щодо проведення збору до-
казів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Відповідно до ч.2 ст. 86 КПК України, недопустимий доказ не може 
бути використаний при прийняття процесуальних рішень, на нього не може 
посилатися суд при ухваленні судового рішення. 

Недопустимими є докази, отримані внаслідок суттєвого порушення 
прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
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Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки ін-
формації, отриманій внаслідок суттєвого порушення прав та свобод людини. 

Суд зобов’язаний визнати суттєвими порушення прав людини і осно-
воположних свобод, зокрема такі діянні: 

-здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу 
суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 

-отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування 
такого поводження; 

-порушення права особи на захист; 
-отримання показань від особи, яка не бцла повідомлена про своє право 

не давати показання; 
-порушення права на перехресний допит; 
-отримання показань від свідка, який надалі буде визнаним підозрюва-

ним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні. 
Також слід зауважити, що докази, які стосуються судимостей підозрю-

ваного, обвинуваченого або вчинення ним інших злочинів, що не є предме-
том цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру 
або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими 
на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 
злочину. 

Так, аналізуючи викладене, можна прийти до висновку, що вчиненні дії 
з підозрюваним, затриманим в такий спосіб, а також слідчих дій за його учас-
тю після такого затримання, є недопустимими та не можуть бути використа-
ними у суді. В даному випадку небідне звернення слідчого до суду з клопо-
тання про затримання особи для обрання запобіжного заходу, в порядку 
ст.188 КПК України, а як наслідок і такими, що не мають жодного юридич-
ного значення, в тому числі, і така процесуальна дія, як вручення повідом-
лення про підозру за неіснуючим в ЄРДР. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНІ  

 

Під час розбудови демократичної, правової держави важливо звертати 
увагу, на закордонний досвід правотворчості, особливо при конституційному 
реформуванні. Зокрема на аспекти, які стосуються кримінальних проступків. 
Сьогодні в кримінальному законодавстві багатьох країн, зокрема: Італії, 
Франції, ФРН, США, країнах Балтії та інших, розрізняють злочин і криміна-
льний проступок. 
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З метою гуманізації кримінального законодавства України, після при-
йняття нового кримінального процесуального кодексу, було визначено інсти-
тут кримінальних проступків. Але законодавчого визначення, та нормативно-
правового закріплення змісту, і основних положень цього явища на сьогод-
нішній час немає. 

Дане питання набуло актуальності разом із прийняттям кримінального 
процесуального кодексу. Але треба зазначити що поняття «кримінальний 
проступок» згадувалося ще у 2008 році [1]. Передбачалося, що кримінальні 
проступки найдуть своє відображення в новому Кодексі України про кримі-
нальні проступки. За їх учинення не повинні наставати такі правові наслідки, 
як судимість. На виконання зазначеної Концепції розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27.08.2008 р. № 1153 було затверджено «План заходів 
щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України», 
який передбачав виконання таких завдань: розробити та подати проекти Ко-
дексу України про кримінальні проступки та закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо розмежування правопорушень, залеж-
но від ступеня їх суспільної небезпеки, обмеження сфери застосування пока-
рань, пов’язаних з позбавленням волі. Але на сьогодні питання даної концеп-
ції не реалізоване та питання, яким чином впровадити інститут кримінально-
го проступку, залишається відкритим [2].  

Слід зазначити, що на даний час в Україні розробляються шляхи вирі-
шення зазначених питань, зокрема це Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Україні щодо запровадження криміналь-
них проступків» № 2897 від 19.05.2015 року (далі – законопроект). Такий за-
конопроект передбачає собою по перше, поділити особливу частину Кримі-
нального кодексу України (далі - КК) на книги: перша – книга злочинів; дру-
га – книга – кримінальних проступків. Таким чином близько 200 нинішніх 
складів злочинів перетворяться у кримінальні проступки, а саме біля 100 
простих складів проступків, які наразі є адміністративними проступками, пе-
редбаченими Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП) і Митним кодексом України, але за своїм характером не є правопо-
рушеннями проти порядку управління (посягають на здоров’я людини, гро-
мадський порядок та інші не пов’язані з порядком управління цінності), а ви-
ходячи зі ступеня тяжкості мають бути криміналізовані із встановленням за 
їх вчинення найменш суворих кримінальних покарань. Та приблизно 100 
простих складів проступків, які наразі є злочинами невеликої тяжкості, пе-
редбаченими КК України, і, виходячи із невисокого ступеню їхньої тяжкості, 
можуть бути переведені до категорії кримінальних проступків із встановлен-
ням за їх вчинення дещо менш суворих, ніж зараз, або таких самих, як зараз, 
кримінальних покарань за проступки. Також зазначено, що покарання за 
кримінальні проступки буде відносно м’яким [4]. 

Як приклад, перетворитися, тобто виключити даний склад злочину із 
першій книги особливої частини КК, та включити його до другої книги особ-
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ливої частини КК, на кримінальний проступок має перспективу склад злочи-
ну передбачений ст. 125 КК України, умисне легке тілесне ушкодження, у ст. 
448 передбачену даним законопроектом КК. Також ст. 164 дійсного КК Укра-
їни, ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, перетвориться на ст. 
461 яка передбачена вищезазначеним законопроектом КК.  

Проте аналізуючи нормативно-правове регулювання даного питання, 
необхідно визначити основні риси які б вказували на відмінність злочинів та 
нововведених кримінальних проступків. 

Схиляючись до думки, Ігнатенка Є. В. та Пахомової В. В, які вважають 
що для подальшого правового закріплення цього інституту слід виділити ос-
новні ознаки, які дозволяють відмежовувати два поняття – злочин та кримі-
нальний проступок:  

1. Матеріальна ознака у злочині проявляється у суспільній небезпечно-
сті діяння, у проступку – у суспільній шкідливості діяння. 

2. Кримінальна протиправність – закріплення злочинного діяння у 
Кримінальному кодексі України свідчить про наявність злочину. Так само 
його наявність у законі про кримінальний проступок свідчить про належність 
діяння до даної категорії.  

3. Караність – за злочин передбачено застосування найсуворіших, най-
тяжчих для засудженого наслідків – покарання, за проступки застосовується 
не покарання, а стягнення.  

Також виникає питання про відмежування кримінальних проступків від 
адміністративних правопорушень. Критерії розмежування адміністративних 
правопорушень і кримінальних проступків можна визначити виходячи з 
суб’єкта правопорушення; виду об’єкта правопорушення; розміру заподіяної 
шкоди та наслідків правопорушення; ступеню суспільної небезпечності; вар-
тості предмета правопорушення; наслідки правопорушення (відсутність тяж-
ких наслідків); суворості та виду стягнень, що накладаються; кола осіб (орга-
нів), які уповноважені розглядати такі справи [3, с. 58]. 

Отже, прийняття закону про кримінальні проступки як найкраще буде 
впливати на вдосконалення державного законодавства особливо під час кон-
ституційного реформування. Зокрема потрібно спиратися на досвід зарубіж-
них країн, де відбувається класифікація кримінально караних діянь, та праг-
нути вдосконалювати національне законодавство, оскільки дотримання прав і 
свобод людини – основне завдання держави, яке також втілюється шляхом 
захисту населення від злочинних посягань. 
___________________ 

1. Про рішення ради та національної безпеки та оборони України від 15.02.2008 
року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» 
затверджений  Указом Президента України від 08.04.2008 року № 311 / 2008 // Урядовий 
кур’єр. – 2008. – №72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc485468565_12=5668?65 

2. Концепція реформування кримінальної юстиції України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11- 15-02.html 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 
Метою слідчого експерименту є перевірка вже існуючих або отримання 

нових доказів, що по суті є основним завданням під час його проведення. 
Унікальність даної слідчої дії полягає у тому, що вона може проводитись з 
усіма учасниками кримінального провадження, а у наслідку викликає різно-
манітні спори та порушення законодавства. Не виключенням є і порушення 
прав людини.  

В Україні права людини захищені Конституцією України та Конвенці-
єю про захист прав людини і основоположних свобод. Як показує судова 
практика, вже кілька років Україна займає перше місце серед країн, між яки-
ми укладена дана Конвенція за скаргами громадян до Європейського суду з 
прав людини. Чималу частину скарг подано після порушень прав людини  під 
час проведення досудового розслідування [2].  

На нашу думку, при проведенні слідчого експерименту, як слідчої дії у 
кримінальному провадженні, є певні ризики порушення прав людини з боку 
уповноваженої особи, яка його проводить. В положенні ст. 250 КПК України 
зазначено, що проведення слідчого експерименту допускається за умови, як-
що при цьому не створюється небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть 
у ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не за-
вдається шкода [1].  

Актуальність проблеми полягає у тому, що проведення слідчого експе-
рименту проводиться в максимально наближеній обстановці до певної події. 
Тому слідчі, прокурори намагаються придати цьому особливе значення, не 
звертаючи увагу на те, що це може призвести до порушення прав, а у винят-
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кових випадках і загрозу життю чи здоров’ю учасників. Прикладом цього 
може бути проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні 
особи без її дозволу, відтворення обставин зґвалтування за участю потерпілої 
особи без застосування манекену, що може викликати у неї приниження гід-
ності, проведення слідчого експерименту на даху будинку, що може призвес-
ти до травмування особи чи її загибелі, не надання прав на захист, відтворен-
ня події дорожньої транспортної пригоди. Взагалі можна призвести низку 
прикладів.  

У практиці правоохоронних органів зустрічаються випадки, коли по-
рушуються права людини. Причини у кожному конкретному випадку різні, 
але більшість з них пов’язано з людським фактором. Під час проведення слі-
дчого експерименту за участю підозрюваного (обвинувачуваного), своє місце 
мають ситуації, коли слідчі порушують його право на захист, а саме позбав-
ляють можливості надати вільні показання щодо механізму пригоди та відт-
ворення її на місці події, щоб підтвердити свої раніше надані показання. А як 
відомо з положень ст. 250 КПК України, слідчий експеримент проводиться 
саме з метою перевірки і уточнення відомостей, які надає особа, шляхом від-
творення дій, обстановки, обставин певної події. І, відповідно до ст. 20 КПК 
України, підозрюваний, обвинувачений, має право на захист, яке полягає у 
наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу об-
винувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кри-
мінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а 
також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України. У 
свою чергу, спеціалісту заборонено виходити за межі своїх повноважень, 
збирати докази шляхом фактичного проведення експерименту замість слід-
чого та давати вказівки учасникам слідчої дії. Прикладом цього є ухвала від 
30 травня 2016 року Петриківського районного суду Дніпропетровської обла-
сті, де мова йдеться про порушення права на захист, внаслідок чого слідчий 
експеримент у справі про ДТП визнали недопустимим доказом [3]. 

Порушення прав людини під час досудового розслідування уповноваже-
них осіб зумовлені й визначеними показниками направлень кримінальних про-
ваджень до суду з обвинувальним актом. Просто кажучи, слідчий намагається 
прискорити проведення слідчих дій, у тому числі і слідчих експериментів, не 
приділяючи значення правилам безпеки під час проведення цієї слідчої дії.  

Сукупність вище описаних факторів негативно відтворюється на якості 
проведення досудового розслідування, що і призводить до порушень прав 
людини. 
____________________ 

1. Кримінальний Процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року [Елект-
ронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv, ст. ст. 20, 250. 

2. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / ста-
тистика. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c. 

3. Єдиний державний реєстр судових рішень: Ухвала Петриківського районного 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

 
З прийняттям Верховною Радою України у 23 травні 2013 року закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконан-
ня плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України стосовно відповідальності юридичних осіб» який набув чинності з 1 
січня 2014 року [1]. У зв’язку з чим був ведений в Кримінальний кодекс 
України розділ № ХІV-1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб». Цей закон є черговим кроком до європейського майбутньо-
го України, він підтверджує напрям розвитку законодавства у бік західних 
стандартів, де практика встановлення кримінальної відповідальності щодо 
юридичних осіб обчислюється десятками років. Але не всі зміни, прийняті 
згідно до європейських вимог, приносять користь українському законодавст-
ву, що зміни змушує переглянути традиційні інститути кримінального права  
Україні. 

Якщо поглянути на цю потребу, з боку необхідності такого інституту в 
сучасному українському суспільстві, то стає зрозумілим, що такі зміни на-
правлені не на належне вирішення проблем з врегулюванням відповідальнос-
ті юридичних осіб, а на потребу реформування національного законодавство 
під європейський лад. Питання щодо юридичних осіб як суб’єктів криміна-
льної відповідальності не одноразово обговорювалося науковцями, але воно 
настільки не вписується в доктрину кримінального права, в його практичну 
реалізацію. 

Встановлення кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб, по-
перше суперечить кримінально-правовій доктрині та принципам криміналь-
ного права, зокрема принципу особистої відповідальності та принципу інди-
відуалізації покарання. По-друге при притягненні юридичної особи до кримі-
нальної відповідальності неможливо встановити провину, а саме психічне 
ставлення особи до суспільно небезпечного діяння і його наслідків. Також 
необхідно зазначити, що до юридичних осіб і раніше застосовувалася відпо-
відальність, але вона не мала кримінально-правового характеру, та регулюва-
лася нормами інших галузей права, і мала наслідки в основному матеріаль-
ний характер [3].  
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Включивши юридичних осіб до суб’єктів кримінальної відповідальнос-
ті, потребують законодавчих змін терміни «злочин», та «суб’єкт злочину». 
До цих термінів не відносяться діяння юридичних осіб, тому що в Криміна-
льному кодексі України чітко зазначено, що «злочин – це передбачене цим 
Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб'єктом злочину», а «суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчини-
ла злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримі-
нальна відповідальність» [2]. Таким чином, юридична особа не підпадає під 
ці поняття, хоча і повинна нести кримінальну відповідальність, згідно з Кри-
мінальним кодексом України. 

Законодавець дав чіткий перелік видів кримінально-правового характе-
ру, що застосовуються до юридичних осіб: штраф, конфіскація майна та лікві-
дація. Штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи 
кримінально правового характеру, а конфіскація майна – лише як додатковий. 

Враховуючи такі неузгодженості, цей Закон, може породити нові коруп-
ційні дії з боку правоохоронних органів, оскільки не відомо, яким чином в ході 
розслідування кримінальних проваджень органами досудового розслідування 
буде встановлюватися і визначатися причетність підприємства, установи, орга-
нізації до скоєного злочину її уповноваженою особою, а також діяла така особа 
в інтересах юридичної особи або переслідувала якусь іншу мету [4]. 

Таким чинам, прийняття даного закону, є позитивним кроком українсь-
кого законодавства до євроінтеграції, і потребує подальшої роботи у сфері 
нормативно-правового врегулювання суспільних відносин у кримінальній ві-
дповідальності юридичних осіб. 
__________________________ 

1. Закон України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для Укра-
їни стосовно відповідальності юридичних осіб»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/314-18. 

2. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page3). 

3. С.Я. Лиховая / Криминологический журнал Байкальского государственного уни-
верситета экономики и права. 2014. № 2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
(http://cj.isea.ru/pdf.asp?id=19175). 

4. Олександр Полинько / Уголовная ответственность юридических лиц 
: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.dt-kt.com/uholovnaya-otvetstvennost-
yurydycheskyh-lyts/). 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Нерівномірний розвиток економіки, зміна обсягів виробництва і збуту, 
значне падіння виробництва, що характеризується як кризова ситуація, фахі-
вці-економісти розглядають як певну закономірність, властиву ринковій еко-
номіці. Однак, економічна криза в Україні набула суттєвого масштабу, що 
потребує адекватної правової реакції. Значна кількість суб’єктів підприємни-
цтва зазнали фінансових труднощів у зв’язку з чим піднімається питання про 
їх банкрутство чи навіть припинення господарської діяльності. Від того на-
скільки належно в нашій країні буде врегульований та дотриманий в тому 
числі порядок припинення діяльності (чи реорганізації) таких суб’єктів зале-
жатиме перспектива відновлення економіки України.  

Банкрутство – складний процес, який є кінцевою стадією невдалого 
функціонування підприємства, що зазвичай, передують стадії нормальної ри-
тмічної роботи і фінансових ускладнень. Банкрутство рідко буває несподіва-
ним, особливо для досвідчених фінансистів та менеджерів, задача яких регу-
лярно відслідковувати тенденції у розвитку власних підприємств і найбільш 
важливих контрагентів та конкурентів. Кризові ситуації на підприємстві, що 
виникають в результаті відсутності відповідних профілактичних заходів, мо-
жуть призвести до надмірної розбалансованості економіки підприємства і не-
здатності продовження фінансового забезпечення виробничого процесу, що 
кваліфікується як банкрутство підприємства. 

Запобігання цьому стану потребує застосування спеціальних процедур 
або припинення діяльності даного підприємства та його ліквідації, що, як 
свідчить світова практика, також не можна вважати випадковістю. Банкрутс-
тво значної частини фірм, особливо нових, зафіксовано в усіх країнах, де ве-
деться така статистика. Наприклад, англійські дослідники підкреслюють, що 
близько 70-80 % нових фірм припиняють свою діяльність в кінці другого ро-
ку існування. З закономірностями ринкової економіки і пов’язаний характер 
життєвого циклу підприємства, який також характеризує виникнення кризо-
вих ситуацій і банкрутств. Для кожного підприємства існує межа зростання 
обсягів діяльності, причому одні й ті ж процеси можуть виступати і стимуля-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 40

торами розвитку, і факторами, які стримують розвиток [1]. 
Ринкова економіка не може ефективно функціонувати за відсутності 

законодавства, яке охороняло б цивільний обіг від наслідків неефективної 
роботи юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що виявля-
ється в невиконанні прийнятих останніми на себе зобов'язань, коли таке не-
виконання набуває стійкого систематичного характеру. Виникає потреба 
офіційного визнання вказаного учасника неплатоспроможним боржником 
(банкрутом) і вжиття певних заходів, включаючи і ліквідацію. 

На кожному етапі розвитку економіки України деякі підприємства не в 
змозі ефективно вести свій бізнес, що в більшості випадках призводить до 
банкрутства підприємств [2]. 

Банкрутство слід розглядати як спеціальний правовий інститут цивіль-
ного права, оскільки він має:  

- свою нормативну базу;  
- спеціальних суб’єктів банкрутства;  
– спеціальних учасників процедури банкрутства; 
- відповідне провадження у справах про банкрутство; 
- правові засоби запобігання банкрутству суб'єктів підприємницької ді-

яльності, наприклад, санація боржників. 
- ліквідаційне провадження; 
- процедуру припинення провадження у справах про банкрутство.  
В Україні в умовах економічної нестабільності, ринкових перетворень, 

проблем неплатежів підприємств, що здійснюють господарську діяльність, 
часто виникає необхідність порушення справи про банкрутство, адже ринко-
ва економіка висуває високі вимоги до діючих суб'єктів господарювання. В 
умовах ринкової економіки банкрутство підприємств є звичайним явищем. 
Інститут банкрутства забезпечує звільнення ринкової економіки від неефек-
тивних господарюючих суб'єктів, які функціонують на засадах самофінансу-
вання (з метою отримання прибутку) і несуть самостійну відповідальність за 
власними зобов'язаннями [4]. 

Правову базу визнання суб'єктів господарювання банкрутами складає 
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» від 14 травня 1992 року, Цивільний кодекс України (далі 
ЦКУ), Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс 
України та інші нормативні акти. 

Згідно ст. 2 ЦКУ, учасниками цивільних відносин є фізичні особи та 
юридичні особи. А у відповідності до ст. 80 ЦКУ, юридичною особою є ор-
ганізація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юри-
дична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути 
позивачем та відповідачем у суді. Юридичні особи, залежно від порядку їх 
створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних 
осіб публічного права (ст. 81 ЦКУ) [5]. 

Відповідно до чинного законодавства банкрутство - це визнана госпо-
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дарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспромож-
ність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури. Ліквідація через процедуру банкрутс-
тва припинення діяльності юридичної особи - суб'єкта підприємницької дія-
льності, визнаної судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задово-
лення судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна. Суб'єкт банк-
рутства - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання 
встановлена судом [6]. 

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом», банкрутство - визнана го-
сподарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспромо-
жність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встанов-
лені у порядку, визначеному вказаним Законом, грошові вимоги кредиторів 
не інакше як через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юриди-
чна особа - суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа за зо-
бов’язаннями, які виникли у фізичної особи у зв’язку зі здійсненням нею під-
приємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців 
свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх виконання, 
які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постано-
вою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено вка-
заним вище Законом (ст. 1) [5]. 

Наслідки банкрутства  підприємств загалом є негативними для України 
: зменшується кількість підприємств, що призводить до зменшення пропози-
ції товарів, робіт чи послуг, зростає рівень безробіття і виплат безробітним, 
зменшуються податкові надходження до держбюджету. Інститут неспромож-
ності об’єктивно виконує функцію інструмента структурної перебудови еко-
номіки, за допомогою якого здійснюється поліпшення якості підприємниць-
кого масиву, оздоровлюються канали циркуляції фінансових потоків та від-
буваються прогресивні макроекономічні зрушення. Але в Україні ця функція 
реалізується не на всі 100 % [2]. 

Варто підкреслити й позитивний наслідок банкрутства окремих 
суб’єктів господарювання, який полягає у тому, що підприємства, які оголо-
шуються банкрутами й до яких застосовується механізм їх ліквідації, завер-
шують свою неефективну виробничо-господарську діяльність, а замість них 
можуть бути створені такі підприємства, які будуть здійснювати свою діяль-
ність ефективніше. 

Явище банкрутства притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно 
характеризує неспроможність підприємства (організації) задовольнити вимо-
ги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити 
обов’язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди [2]. 

Своєчасне виявлення стану неплатоспроможності боржника та його 
всебічний аналіз дозволяють провести систему заходів, що здійснюються під 
час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню бо-
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ржника банкрутом та його ліквідації, яка спрямована на оздоровлення фінан-
сово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному 
обсязі або частково вимог кредиторів через реструктуризацію підприємства, 
боргів і активів та зміну організаційно-правової та виробничої структури бо-
ржника [3]. 

Отже, у Законі України «Про відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом» під банкрутством розуміється визнана гос-
подарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспромо-
жність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури. 

Банкрутство – це один із ключових елементів ринкової економіки й ін-
ститут цивільного права. Це механізм, який дає можливість уникнути катаст-
рофи та вигідно розпорядитися коштами юридичній особі.  

У результаті законної процедури банкрутства, юридична особа у бага-
тьох випадках залишається на ринку товарів та послуг, вона може розпочати 
свою діяльність спочатку з урахуванням всіх недоліків попередньої діяльнос-
ті, розрахувавшись з кредиторами, це законний шлях розпочати бізнес «по-
новому». - і це є належним способом державного регулювання сфери госпо-
дарської діяльності суб’єктів підприємництва.  
____________________ 
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Приховування слідів хуліганства можливе завдяки здійсненню певних 

заходів, зокрема, зникненню з місця події; знищенню або приховуванню зна-
рядь злочинного діяння; знищенню або приховуванню одягу та взуття; не-
правдивим свідченням, в тому числі алібі; відмові від давання показань. Се-
ред зазначених способів фігурують, як бачимо, приховування знарядь кримі-
нального діяння, а також одягу та взуття. На їх знаходження обов’язково по-
винно бути направлене проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Одні-
єю з них, звичайно, є обшук за місцем проживання підозрюваного. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з ме-
тою 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 [4]. 

На нашу думку, більш чітко його визначає К. О. Чаплинський говоря-
чи, що це слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень і спо-
руд, ділянок місцевості, окремих громадян з метою відшукання і вилучення 
предметів, що мають значення для справи, а також виявлення розшукуваних 
осіб [6, с. 214]. 

Тобто обшук здійснюється в кримінальних провадженнях з ціллю від-
шукання й вилучення предметів, що мають значення для розслідування, ви-
явлення розшукуваних осіб шляхом примусового обстеження приміщень, 
споруд, ділянок місцевості чи окремих громадян. 

Як доречно зазначає М. М. Єфімов, за кримінальними правопорушен-
нями, кваліфікованими за ст. 296 КК України, може виникати необхідність у 
проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного. Під час розсліду-
вання хуліганства обшуки за місцем проживання підозрюваного проводяться 
відразу після його затримання, що дозволяє виявити і вилучити знаряддя 
злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші предмети й до-
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кументи, які мають значення для справи [2, с. 92]. 
Аналіз матеріалів кримінальних проваджень за досліджуваною катего-

рією кримінальних правопорушень, дозволив визначити, що серед загальної 
кількості обшуків за місцем мешкання підозрюваного він проводився лише у 
11 % випадків. 

Під час обшуку житла або іншого володіння особи зазначених необхід-
но досліджувати предмети обстановки. При їх обстеженні потрібно, як зазна-
чають криміналісти, «…спочатку досліджувати предмети й документи, що 
містяться в (на) них, а вже потім і самі предмети обстановки. Звільнивши їх 
від одягу, посуду, білизни та інших об'єктів, необхідно оглянути всі пази, щі-
лини, днище, виокремити всі частини, що знімаються, вимірити й порівняти 
всі внутрішні й зовнішні габарити У процесі обшуку в житлових приміщен-
нях необхідно обстежувати предмети обстановки [3, с. 440]. 

У справах про хуліганство, про що наголошує М. М. Єфімов, в ході 
обшуку підлягають відшуканню об'єкти, які: 

– доводять факт учинення хуліганства. До них можна віднести, скажі-
мо, предмети, що належали потерпілим і підібрані хуліганом, розірваний і 
забруднений кров'ю одяг потерпілого, зброя або предмети, якими були запо-
діяні тілесні ушкодження; 

– свідчать про постійний характер антисуспільної поведінки хулігана: 
наявність вогнепальної чи холодної зброї або предметів, спеціально присто-
сованих для нанесення тілесних ушкоджень; 

– свідчать про те, що особи які вчинили хуліганство, причетні й до ін-
ших злочинів; 

– розкривають характер взаємовідносин хулігана з потерпілим або сві-
дком [1, с. 149]. 

В досліджуваній категорії кримінальних проваджень можуть розшуку-
ватися не тільки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також, 
як зазначає О.І. Овчаренко, і більш «прозаїчні» об’єкти (наприклад, одяг, в 
явий був одягнутий злочинець під час вчинення суспільно-небезпечного ді-
яння) [5, с. 9-10]. 

Констатуючи вищенаведене, зазначимо, що обшук при розслідуванні 
хуліганства надає змогу виявити матеріальні докази, які в подальшому мо-
жуть стати основою для обвинувального акту. Використання різних тактич-
них прийомів при проведенні обшуку дозволяє підвищити його ефективність. 
______________________ 
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17.05.2017 року Україна стала ближче до Європи та європейських цін-

ностей. Цього дня  Рішення про безвізовий режим України з ЄС підписали 
голова Європейського парламенту Антоніо Таяні та представник Мальти, яка 
головує в Раді ЄС. Церемонія підписання відбулася 17 травня у французько-
му Страсбурзі. Таким чином увесь цивілізований світ визнав Україну як єв-
ропейську державу. В кожній демократичній державі людина це найвища 
цінність. Це закріплено в ряді нормативно-правових актів, зокрема Конвенція 
з прав людини та основоположних свобод, Конвенція проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів пово-
дження і покарання, Конституція України і т.д. 

Особа, яка притягається до відповідальності має визначені права згід-
ностатті268 КУпАП «Права особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності». Ці права ні в якому разі не можуть бути обмежені[1,с.252]. 

Проте перш за все особі має бути роз’яснено ст. 63 КУ «Особа не несе 
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, чле-
нів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом. Підозрюваний, 
обвинувачений чи підсудний має право на захист. Засуджений користується 
всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені 
законом і встановлені вироком»[2,с.20]. 

В такому випадку потрібно розмежовувати персональні дані для іден-
тифікації особи та її свідчень (пояснень) проти себе чи своїх близьких, які 
вона має право не надавати . 

Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому 
статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до 
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якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізи-
чну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована[3]. 

З метою конкретизації права людини, гарантованого статтею 32 Кон-
ституції України, та визначення механізмів його реалізації 1 червня 2010 ро-
ку Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про захист пе-
рсональних даних» , який набрав чинності з 1 січня 2011 року. Предметом 
правового регулювання Закону є правовідносини, пов’язані із захистом пер-
сональних даних під час їх обробки[3].   

Показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі 
під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експер-
том щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають зна-
чення для цього кримінального провадження[4].   

Показання особа дає у кримінальній чи цивільній справі, а пояснення в 
адміністративному, дисциплінарному чи іншому провадженні. Отже різниця 
полягає в тому, у якому провадженні розглядається справа. 

Стаття 18 КПК. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 
близьких родичів та членів сім'ї 

1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у 
вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, 
показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчи-
ненні нею кримінального правопорушення. 

2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи об-
винувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запи-
тання, я також бути негайно повідомленою про ці права. 

3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, 
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близь-
кими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення [4]. 

Звідси випливає, що пояснення проти себе чи своїх близьких не тотож-
не поняттю персональні дані, тому що останні використовуються лише для 
ідентифікації особи, а пояснення – для притягнення чи звільнення людини 
від відповідальності. 

Розглядаючи компетенцію поліції щодо виявлення, припинення та фік-
сації адміністративних правопорушень у вигляді протоколу про адміністра-
тивне правопорушення чи вирішення справи по суті в зв’язку із наданими 
поліції повноваженнями згідно ст. 254 КУпАП «Протокол не складається» 
існують прогалини, що можуть зумовити порушення принципу законності 
під час його застосування заходів державного примусу та накладання адміні-
стративного стягнення. Одним із найбільш проблемних питань є встановлен-
ня особи правопорушника під час складання адміністративних матеріалів [1, 
с.230].    

Відповідно до ст. 256 КУпАП особа, яка уповноважена складати про-
токол про адміністративне правопорушення зобов’язана зазначити відомості 
про особу правопорушника[1, с.238].   
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При складанні протоколу про адміністративне правопорушення в ньо-
му зазначаються, зокрема у графі «назва документа, серія, №, ким і коли ви-
даний» - документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі і 
назва органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвід-
чує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, 
студентський квиток тощо), дата видачі і найменування органу (установи, пі-
дприємства, організації), що його видав(ла)).. [5].   

Ніяких питань не виникає при встановленні особи коли вона має при 
собі документ, який посвідчує її особу. Але переважно громадяни не мають 
при собі такого документу, або ж просто намагаються уникнути відповідаль-
ності за вчинене адміністративне правопорушення використовуючи відсут-
ність алгоритму встановлення особи в адміністративному провадженні.  

Згідно Наказу МВС №1077 від 22.11.2012  Про затвердження Порядку 
реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та 
зразків необхідних для цього документів, а саме п.8.4. Відомості про місце 
проживання/перебування особи та її персональні дані на запити органів дер-
жавної влади, підприємств, установ, організацій, надаються протягом три-
дцяти календарних днів з дня їх надходження, якщо інше не передбачено за-
коном. Письмові запити правоохоронних та розвідувальних органів за наяв-
ності підстав, передбачених законодавством, розглядаються протягом 72 го-
дин, запити з позначкою "терміново" - негайно[6].   

Працівники поліції виявивши правопорушення та правопорушника зо-
бов’язані застосувати заходи забезпечення провадження у справі про адмініс-
тративне правопорушення, а саме доставляння та затримання, а відтак, обме-
жити права  та свободи людини, підставою яких стає встановлення особи 
правопорушника.  

Відповідно до ч. 1 ст. 263 КУпАП за загальним правилом адміністрати-
вне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення не мо-
же тривати більше ніж 3 години, винятком є ч.2 ст. 263 КУпАП, де міститься 
норма, в  якій зазначається, що осіб, які порушили прикордонний режим або 
режим у пунктах пропуску через державний кордон України або за ч. 3 ст. 
263 КУпАП осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психот-
ропних речовин, може бути застосовано адміністративне затримання до 
трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з 
моменту затримання.[1, с.246].   

Таким чином, працівники поліції розглядаючи адміністративне прова-
дження, не маючи персональних даних правопорушника, мають підготувати 
запит, відповідь на який може надаватись до 72 годин, маючи лише 3 години 
для адміністративного затримання. Також не буде фактом те, що громадянин 
назве свої дані, а не чужі для уникнення відповідальності. 

Бувають випадки, коли працівник поліції до протоколу про адміністра-
тивне правопорушенню в графу «Особа встановлено» вносить дані правопо-
рушника зазначаючи, що здійснили перевірку та встановлення особи за да-
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ними чергової частини. Однак згідно із Інструкцією з організації діяльності 
чергових частин і підрозділів внутрішніх справ України, яка покликана за-
хищати інтереси суспільства і держави від протиправних посягань, затвер-
дженої наказом МВС України від 28.04.2009 №181, до завдань чергових час-
тин не належать надання відомостей про місце проживання фізичної особи та 
її персональні дані на запити окремих посадових органів державної влади, до 
якої належать працівники поліції. 

Звідси випливає, що ні Кодекс, ні підзаконні нормативно-правові акти 
не регламентують, як поліція має діяти у разі, якщо неможливо встановити 
особу затриманого правопорушника. Така невизначеність з одного боку може 
провокувати поліцейських на застосування недозволених прийомів отриман-
ня інформації, а з іншого призводить до можливого уникнення відповідаль-
ності, що суперечить принципу невідворотності покарання. 
_______________________ 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий Верховною 
Радою УРСР 7 грудня 1984 р.// Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 (з наступ-
ними змінами та доповненнями), ст.287. 

2. Конституція України прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.// 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст.61. 

3. Закону України «Про захист персональних даних»,01.06.2010// Відомості Верхо-
вної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-
17/ed20100601. Дата доступу 18.05.2017. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - 
Тацій В.Я., http://westudents.com.ua/glavy/63423-stattya-18-svoboda-vd-samovikrittya-ta-
pravo-ne-svdchiti-proti-blizkih-rodichv-ta-chlenv-sm.html.  Дата доступу 18.05.2017. 

5. Наказ МВС від 06.11.2015 року №1376«Про затвердження Інструкції з оформ-
лення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах полі-
ції»http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15. Дата доступу 18.05.2017. 

6. Наказ МВС №1077 від 22.11.2012  Про затвердження Порядку реєстрації місця 
проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього 
документів.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2109-12. Дата доступу 18.05.2017. 
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При вчиненні хуліганських дій в 65 % випадків (відповідно до прове-
деного дослідження) наявні тілесні ушкодження у потерпілого, в 31 % – у пі-
дозрюваного. В той же час, згідно ч. 1 ст. 241 КПК України слідчий, проку-
рор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлен-
ня на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих при-
кмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу [2]. 

Ю. В. Гаврилін розглядає його як різновид слідчого огляду, що склада-
ється з огляду тіла живої людини для виявлення на ньому особливих прик-
мет, слідів злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп’яніння або ін-
ших якостей та ознак, що мають значення для кримінальної справи, якщо для 
цього не потрібно проводити судову експертизу [1, с. 19]. 

Не можна оминути увагою питання примусового освідування особи, 
що вчинила хуліганство. З цього приводу С. М. Стахівський зазначає, що 
освідування за рішенням органу розслідування може бути проведено і в при-
мусовому порядку [3, с. 32]. В той же час, при його проведенні потрібно 
пам’ятати про честь і гідність особи, її права та свободи. Прикладом освіду-
вання, проведеного з порушенням прав та свобод людини, можна визначити 
випадок, який розглядався Європейським Судом з прав людини у справі «Ял-
лог проти Німеччини». 

Так, «…у жовтні 1993 року двоє поліцейських у цивільному одязі помі-
тили, як заявник дістав з рота два маленькі пластикові пакети і швидко пере-
дав їх іншій особі за гроші. Припустивши, що у пакетах містились наркотики, 
правоохоронці негайно підійшли до заявника. Поки вони здійснювали його 
огляд, заявнику вдалося проковтнути третій пакетик, який ще містився в його 
роті. Отож фактично у заявника наркотиків не виявили. Відтак місцевий про-
курор розпорядився змусити заявника вжити блювотний засіб, аби таким чи-
ном здобути пакетик. 
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Метод і ступінь примусу, застосованого до правопорушника в ході 
проведення освідування, були визнані судом нелюдськими і такими, що при-
нижують гідність.  Тому Європейський Суд з прав людини постановив, що 
було порушено право на справедливий судовий розгляд, гарантоване ст. 6 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зазначене по-
рушення виявилось у двох аспектах, а саме: у використанні у справі доказу, 
отриманого з порушенням Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод, а також у порушенні права особи не свідчити проти себе. Ві-
дповідно до ст. 41 зазначеної Конвенції суд призначив сплатити заявнику 
10000 євро як компенсацію моральної шкоди та 5868 євро на відшкодування 
судових витрат [4]. 

Це одна з найбільш поширених слідчих (розшукових) дій при розсліду-
ванні хуліганства. До об’єктів освідування потрібно віднести: 

– підозрюваного, на тілі якого можуть бути особливі прикмети (напри-
клад, родимки, татуювання, родимі плями, шрами), сліди боротьби, поранен-
ня, а також інші ознаки; 

– потерпілого, на тілі якого можуть бути різні тілесні ушкодження і 
сліди кримінального правопорушення (крові, сечі, інші речові докази біоло-
гічного походження); 

– свідка, на тілі якого можуть бути сліди, які мають відношення до 
вчинення хуліганства. 

Підсумовуючи, зазначимо, що освідування є обов’язковою слідчою 
(розшуковою) дією при розслідуванні хуліганства. Адже виявлені під час її 
проведення сліди допомагають перевірити показання та встановити картину 
злочину, особливо в тих випадках, коли виникають сумніви в правдивості 
показань потерпілого.  
______________________ 

1. Гаврилин Ю. В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдель-
ных видов преступлений в определениях и схемах: учеб. пособие / Ю. В. Гаврилин. – М.: 
Книжный мир, 2004. – 332 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою 
України Законом №4651-VI від 13.04.2012 р. / відп. за випуск В. А. Прудников. – Х. : Пра-
во, 2012. – 392 с. 
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практичний посібник / С. М. Стахівський. – К.: Атіка, 2009. – 64 с. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ  
З МЕТОЮ ЇХ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Торгівля людьми для промислової експлуатації – один із найтяжчих 

злочинів у світі. Постраждалих від торгівля людьми називають сучасними 
рабами. Це ті, кого ошукали злочинці та примусили працювати, пообіцявши 
добрі заробітки далеко від дому. В Україні потрапити в неволю може будь-
хто, незалежно від віку чи статі. 

На сьогодні заборона торгівлі людьми передбачена в багатьох міжна-
родно-правових актах, серед яких: Міжнародний договір про боротьбу з тор-
гівлею білими рабинями 1904 р.; Міжнародна конвенція про боротьбу з тор-
гівлею білими рабинями 1910 р.; Міжнародна конвенція про боротьбу з тор-
гівлею жінками і дітьми 1921 р.; Женевської конвенції відносно рабства 1926 
р.;; Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками 
1933 р.; Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією прос-
титуції третім особам 1950 р.; Додаткова конвенція про заборону рабства, ра-
боторгівлі, а також аналогічних рабству інститутів і практики 1956 р.; Прото-
кол про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та 
дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаці-
ональної організованої злочинності 2000 р. тощо. Це свідчить про непослаб-
ну увагу світового співтовариства до проблеми «білого рабства», яка набула 
транснаціонального характеру.  

Комісія ООН з питань боротьби з міжнародною злочинністю вважає 
торгівлю людьми третьою за своїми масштабами категорією злочинності, що 
поступається лише нелегальній торгівлі наркотиками і зброєю. За оцінками 
комісії щорічні прибутки цього транснаціонального бізнесу становлять бли-
зько $ 12 млрд. В Україні за перше п’ятиріччя 21 ст. кількість вчинених зло-
чинів досліджуваної категорії збільшилась приблизно в 2,5 рази, що створило 
реальну загрозу національним інтересам нашої держави [1, с. 136 - 137]. 

Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми була встановлена в 
Україні 1998 року з доповненням Кримінального кодексу (далі – КК) ст. 124-
1 «Торгівля людьми». З прийняттям 2001 року нового КК в ньому також 
включено норму, яка встановлює відповідальність за торгівлю людьми – ст. 
149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини».  

На міжнародному рівні Україна, на жаль, визначена як країна-
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постачальниця «живого товару» на світові ринки інтимного бізнесу. Якщо 
десятиріччями центром торгівлі жінками були азіатські країни (Таїланд, Фі-
ліппіни), то з розпадом СРСР відкрився «доступ» до мільйонів жінок з Укра-
їни, Білорусії та Росії, які на сьогодні є основними постачальниками жінок та 
дітей для секс-індустрії з усього світу [2, с. 67]. 

Злочинці діють незаконно, купуючи та продаючи людей. У ланцюжку 
торгівлі задіяні різні виконавці: вербувальники, перевізники та експлуататори.  

Існують різні шляхи, якими відбувається торгівля жінками, але майже 
всі сьогодні погоджуються, що жінки, яких продають для заняття проститу-
цією, зазнають сексуальної експлуатації, цей процес порушує багато прав 
людини. Існують чотири основні шляхи: 

Повний примус через викрадення.  
Обманливі обіцянки законного працевлаштування на проживання – жі-

нки вірять, що працюватимуть в офісах, ресторанах, барах, або що вони там 
одружаться. 

Частковий обман, наприклад, жінкам повідомляють, що вони будуть 
працювати у сфері розваг, танцюристками або навіть стриптизерками. 

Хоча багато жінок знають, що вони їдуть, щоби займатися проституці-
єю, вони не усвідомлюють масштабу цього процесу [3, с. 140]. 

Зазвичай такі фактори, як бідність, обмежені можливості працевлашту-
вання, штовхають жінок до рук торговців. Жінки, які перебувають у скрут-
ному становищі, живучи за принципом «гірше вже не буде», шукають кращо-
го життя за кордоном.  

Засоби вербування жінок до такої «праці» є різноманітними і водночас 
традиційними для цієї сфери. Перш за все – це оголошення про працевлаш-
тування за кордоном. Їх можна знайти в усіх газетах, які пропонують роботу 
для громадян України, а також й в Інтернеті.  

На сьогоднішній день ті фірми, які займаються працевлаштуванням 
українських громадян за кордоном, повинні отримати ліцензію Міністерства 
соціальної політики [4, с. 66]. Потрібно знати, що перед тим як готуватися 
до подорожі за кордон необхідно дотримуватися порад із безпечної міграції. 
Треба перевіряти ліцензію тієї агенції, через яку влаштовуєшся. Цю інформа-
цію можна перевірити, звернувшись за допомогою до міжнародних та гро-
мадських організацій, які займаються протидією торгівлі жінками в Україні. 
Так, відомими організаціями, що започаткували та провели в Україні безліч 
програм, спрямованих на протидію торгівлі людьми, є міжнародний жіночий 
правозахисний центр «Ла-Страда – Україна», Благодійний фонд «Карітас – 
Україна», «Вінтрок Інтернешнл» та багато інших. Ці організації мають вели-
ке значення у боротьбі та протидії торгівлі жінками, захисті жертв відповід-
них злочинів. 

Здебільшого міжнародні та неурядові організації виконують наступні 
функції: збільшення обізнаності громадськості шляхом поширення відповід-
ної інформації; сприяння державним органам влади в ефективній протидії 
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торгівлі людьми; захист і реінтеграція жертв злочинів, що включає в себе на-
дання допомоги потерпілим, які повертаються на Батьківщину [5, с. 14]. 

Ще одним шляхом «вивозу» українських жінок за кордон є шлюбні 
оголошення та контракти. Багато жінок звертаються до шлюбних агенцій з 
наміром одружитися, особливо з іноземцем. Але яка доля чекає на наших 
співвітчизниць – золоті гори чи рабська праця – нікому це не відомо. Поко-
ристувавшись товаром, чоловіки можуть продати або повернути його назад. 

На сьогоднішній день багато думок різних науковців існують стосовно 
питання протидії торгівлі людьми.   

Так, наприклад, В.М. Бесчастний, пропонує встановлення 
обов’язкового страхування осіб, що виїздять працювати за кордон за рахунок 
структур, які займаються таким працевлаштуванням. Також він вважає, що 
слід прийняти закони про регулювання діяльності в сфері розваг, які б перед-
бачали вжиття заходів контролю за діяльністю виробників, які поширюють в 
Інтернеті порнографічні та інші непристойні матеріали, та необхідно заборо-
нити вміщення в засобах масової інформації рекламних оголошень сумнівно-
го змісту [2, с. 69]. 

Також ми схиляємося до думки Д.В. Лєбєдєва, який вважає, що велику 
увагу треба приділяти безпеці потерпілого та свідка при розслідуванні кри-
мінальних справ про торгівлю жінками з метою їх сексуальної експлуатації. 
Він пропонує використовувати відеозв’язок при проведенні окремих слідчих 
дій під час розслідування торгівлі жінками, що було б важливою гарантією 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві [6, с. 135-136]. 

Одним із прикладів застосування за кордоном у судових засіданнях ре-
жиму віддаленої присутності осіб є досвід судочинства Італії, де з 1996 року 
діє система, яка дозволяє під час судових слухань отримати зображення од-
ного з більш як 1200 свідків, до яких застосовуються заходи безпеки, до того 
ж всім, за виключенням судді, його видно зі спини [6, с. 136]. 

Отже, бачимо, що ситуація, яка склалася на території нашої країни, 
стосовно торгівлі жінок є неприпустимою. Міри, що застосовує держава по 
запобіганню торгівлі жінками, є дієвими, але недосконалими. Створення в 
Україні розгалуженої системи відеоконференцзв’язку потребує законодавчої 
регламентації можливості використання такого способу віддаленого прове-
дення слідчих дій. Також необхідно узгодити дії з іншими державами для 
зміни ситуації на краще. Даний факт торгівлі жінками є надзвичайно небез-
печним для загальної національної безпеки.  
___________________ 
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Незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в Украї-

ні з кожним роком набуває значних масштабів.  Гігантські прибутки від про-
дажу наркотиків штовхають зацікавлених осіб на вдосконалення механізму 
своєї злочинної діяльності, винахід нових, витончених способів збуту забо-
ронених засобів. Втім, якщо раніше здебільшого мав місце безпосередній ко-
нтакт між постачальником та покупцем наркотичних засобів, то із розвитком 
інформаційно-комунікаційних технологій і соціальних мереж виникли нові 
способи організації злочинних проявів із застосуванням високих технологій. 

Соціальні мережі, система безготівкової оплати та інші інновації в ін-
формаційній мережі дозволили наркоринку перейти на новий рівень, з яким 
на сьогодні правоохоронній системі, з наявними у неї ресурсами, не вдається 
ефективно боротися. При сучасному розвитку комп'ютерних засобів і систем, 
стільникового зв'язку, мережі Інтернет та ін. розповсюдження наркотичних 
засобів значно полегшено. Необхідно вказати, що скоєння злочинів із засто-
суванням сучасних інформаційних засобів і технологій здійснюється органі-
зованими злочинними групами, що накладає свій відбиток на спосіб вчинен-
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ня даного виду злочинів [1, с. 214]. 
Слід сказати, що збут наркотичних засобів системи безготівкового роз-

рахунку ускладнює проведення оперативно-розшукових заходів, викриття 
осіб, які організовують поширення наркотиків, і притягнення їх до криміна-
льної відповідальності.  

Вивчення інформації в мережі інтернет, спеціальної літератури та су-
дово-слідчої практики свідчить про те, що процес придбання наркотиків 
здійснюється безконтактним способом із застосуванням системи «закладок» 
(тайник з певними орієнтирами або відміткою) і з використанням сучасних 
електронних систем зв'язку (стільникового зв'язку, електронної пошти, соціа-
льних інтернет-мереж, в тому числі за допомогою інтернет-магазинів з вико-
ристанням віртуальних платіжних систем і т.п.), який являє собою відпрацьо-
ваний алгоритм дій, при яких продавець і покупець навіть не зустрічаються. 
У злочинні структури, діяльність яких пов’язана із  розповсюдженням нарко-
тиків через мережу Інтернет, зазвичай входять «закладчики» («дропи»), «ве-
рбувальники», «міні-комірники», «комірники», «кур'єри», «оператори» 
(«дроповоди»), «куратори», «фінансовий директор», «хакер», «старший». 
Спілкування між собою здійснюється за допомогою різних інтернет-додатків 
(«Ватсап», «Вібер», «Джабер», «Скайп», «Бросікс», «Айсікью», «Телеграм», 
«Ковермі») [2, с. 19]. Особа, яка придбає наркотики за допомогою стільнико-
вого телефону або різних програм, призначених для онлайн-спілкування, 
електронної пошти, соціальних інтернет-мереж зв'язується з продавцем і зве-
ртається з проханням продати йому наркотичний засіб на умовах продавця. 
Продавець дає згоду, домовляється про переказ коштів через електронні пла-
тіжні системи. Після отримання підтвердження про переказ грошових коштів 
продавець повідомляє покупцеві про місце знаходження «закладки» [3, с. 95]. 

Особами, які здійснюють «закладки», як правило є випадкові люди, 
яким пропонують роботу через мережу Інтернет, і в їх обов'язки входить 
пристрій схронів з наркотичними засобами в районі їх проживання, після чо-
го вони за допомогою коротких текстових повідомлень (або мережі Інтернет) 
відправляють «роботодавцю» схеми «закладок» і отримують плату через еле-
ктронні гаманці.  

Найбільш яскравим прикладом потужного інтернет-порталу, створено-
го для торгівлі наркотиками, є сайт SilkRoad, адміністратором якого був Росс 
Ульбріхт, який переховувався під псевдонімом «Жахливий Пірат Робертс». 
Даний сервіс працював за принципом eBay: користувач міг вибрати товар, 
оплатити за допомогою електронної платіжної системи Tor (криптовалюта 
сервісу - біткоіни), і отримати наркотики у вакуумній упаковці поштою. Че-
рез сайт SilkRoad, який заробляв на комісії між покупцями і продавцями нар-
котиків, були реалізовані сотні кілограмів заборонених до обігу речовин, 
порталом як майданчиком для збуту користувалися тисячі дилерів [4, с. 46]. 

Інтернет використовується наркоділками для легалізації грошових ко-
штів, отриманих злочинним шляхом. Пособництво в цьому мимоволі нада-
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ють різні електронні платіжні системи і компанії. Їх використання, на думку 
наркозлочинців, є безпечним способом отримання грошових коштів від реа-
лізації наркотиків, так і способом їх відмивання шляхом багаторазового пе-
реказу з рахунку на рахунок або придбання і подальшої реалізації віртуаль-
них грошей. 

Отже, вирішення проблеми продажу наркотиків в мережі Інтернет ба-
читься не тільки в блокуванні доступу до сайтів, за допомогою яких поши-
рюються наркотики, але і в повному їх закритті; закріпленні кримінальної ві-
дповідальності для їх власників, а також адміністративної для інтернет-
провайдерів, що забезпечили доступ до них. 

Виявлення та викриття злочинних груп, які здійснюють збут наркоти-
ків через Інтернет і електронні платежі, досить складна, вимагає детального і 
тривалого документування фактів злочинної діяльності, значної кількості за-
лучених технічних засобів, організації тісної взаємодії з працівниками опера-
тивно-пошукових і оперативно-технічних підрозділів. 

Важлива роль у виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'я-
заних із розповсюдженням наркотиків через мережу Інтернет, відводиться 
сучасній приватній криміналістичній методиці розслідування наркозлочинів, 
знанням і творчому застосуванню цієї методики практичними працівниками 
правоохоронних органів. Через зміну технології розповсюдження наркотич-
них засобів необхідно змінювати і технології такого оперативно-розшукового 
заходу, як перевірочна закупівля, а точніше необхідно проведення комплексу 
оперативно-розшукових заходів, тобто сукупності декількох заходів, так як 
проведення перевірочної закупівлі не вирішить проблему реалізації наркоти-
ків через мережу Інтернет. У комплекс заходів входять такі, як спостережен-
ня, перевірочна закупівля, прослуховування телефонних переговорів, зняття 
інформації з технічних каналів зв'язку, а також оперативне проникнення. При 
реалізації оперативної інформації необхідно проведення комплексу процесу-
альних, слідчих дій -  затримань, допитів, обшуків тощо. 

Таким чином, в умовах постійного розвитку технічних засобів і появи 
нових технологій зберігання, відтворення і передачі інформації не можна 
сформулювати повні рекомендації, що враховують всі особливості різнома-
нітних слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні злочинів. З цієї 
причини вкрай важливо підвищувати технічну підготовленість працівників 
слідчих підрозділів до грамотного виконання зазначених дій. 

Для розвитку системи протидії незаконному обігу наркотиків через ме-
режу інтернет, на наше переконання, можна застосувати такі заходи: 

- удосконалити існуюче програмне забезпечення для виявлення і бло-
кування сайтів, що рекламують наркотики та залучати фахівців в області ін-
формаційних технологій; 

- конфісковувати обладнання, за допомогою якого відбувається підт-
римка працездатності Інтернет-ресурсів, причетних до розповсюдження нар-
котиків; 
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- посилити контроль над відкриттям рахунків у банківських установах і 
відкриттям електронних гаманців фізичних осіб; 

- ввести кримінальну відповідальність за створення сайтів для реклами 
та збуту наркотичних засобів, за надання технічної допомоги Інтернет-
ресурсів, за допомогою яких відбувається рекламування та збут наркотичних 
засобів; 

- відстежувати і проводити моніторинг частих переказів грошових ко-
штів на банківські рахунки, банківські картки та інтернет-гаманці; 

- посилити взаємодію із співробітниками банків, наприклад, спростити 
процедуру перегляду відеозапису з камер спостереження в банках, банкома-
тах, отримання відповідей на запити правоохоронних органів про рахунки та 
їх власників, своєчасного інформування правоохоронних органів про підозрі-
лі рахунки шляхом зміни і доповнення відповідних норм законодавства, так 
як в даний час для отримання інформації з банківських рахунків потрібно рі-
шення суду. 

Отже, криміналістична характеристика злочинів пов'язаних з розпо-
всюдженням наркотиків за допомогою мережи Інтернет, як елемент методи-
ки розслідування даних злочинів, сприяє їх ефективному розкриттю і розслі-
дуванню, дозволяє раціонально організувати досудове розслідування, досяг-
ти цілей кримінального судочинства у максимально короткі терміни. На да-
ному етапі свого існування і розвитку правозастосовна практика гостро пот-
ребує вдосконалення оперативно-розшукових та криміналістичних прийомів 
і способів виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, пов'я-
заних зі збутом наркотичних засобів через мережу Інтернет. 
______________________________ 

1. Демин К. Е. О понятии и криминалистической характеристике преступлений, 
совершенных организованными преступными группами с применением современных ин-
формационных средств и технологий / К. Е. Демин // Библиотека криминалиста. - 2014. - 
№ 5. - С. 212-219. 

2. Дикарев В.Г., Гаврюшкин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному 
способу сбыта наркотиков с использованием сети интернет / В.Г. Дикарев, Ю.Б. Гаврюш-
кин // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации. - 2016. - № 2 (38). - С. 19-25. 
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тью. Всероссийская научно-практическая конференция. Орловский юридический инсти-
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199. 

4. Новопавловская С.Л. Использование сети Интернет для нелегального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / С.Л. Новопавловская // Ак-
туальные проблемы экономики и права. – 2015. - №1 (33). – С.  46-50. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ  

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА 
 

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України «з метою виявлення та фіксації 
відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слід-
чий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та докумен-
тів». В той же час, вчинення хуліганських дій в зумовлює як наявність знач-
ної кількості свідків кримінального правопорушення, так і багатьох речових 
доказів [3]. 

Аналіз анкетування працівників правоохоронних органів дав змогу 
зробити висновок, що лише 23 % опитаних розглядають огляд місця події 
при розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-
масових заходів, як ефективну слідчу (розшукову) дію. Це підтверджує і ви-
вчення матеріалів кримінальних проваджень, відповідно до яких його в 63 % 
проводять поверхнево, обмежуючись лише описанням результатів суспільно-
небезпечних дій, без вилучення речових доказів. В той же час своєчасно та 
ретельно проведений огляд місця події забезпечить достатню доказову базу 
для подальшого розслідування. 

О. М. Васильєв зазначає, що огляд місця події – це слідча дія, що поля-
гає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні і фіксації слідчим чи дізнава-
чем обстановки місця події, а також у виявленні, фіксації, вилученні слідів і 
речових доказів для встановлення в можливих межах характеру й обставин 
події і винних осіб [2, с. 253]. 

На підготовчому етапі досліджуваної процесуальної дії при розсліду-
ванні хуліганства М. М. Єфімов виділяє наступні заходи:  

– одержання інформації щодо події; 
– допомога потерпілим та охорона місця події;  
– підготовка необхідних технічних засобів як для забезпечення виїзду 

на місце пригоди, так і для безпосереднього проведення огляду; 
– забезпечення участі необхідних учасників у проведенні цієї слідчої 



Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції 

 59

(розшукової) дії [1, с. 80-81]. 
Відповідно до п. 2.6. Інструкції з організації взаємодії органів досудо-

вого розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 
попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень «Пі-
сля прибуття на місце події члени СОГ з’ясовують обставини кримінального 
правопорушення, встановлюють свідків, прикмети осіб, які вчинили кримі-
нальне правопорушення та ймовірні шляхи їх відходу. У разі необхідності 
вживають заходів для переслідування транспортних засобів, якими заволоді-
ли особи, що вчинили кримінальне правопорушення, або тих, що використо-
вувалися при його вчиненні. Беруть участь у розшуку та затриманні осіб, які 
підозрюються у вчиненні цих кримінальних правопорушень» [5]. 

Для проведення огляду місця події при розслідуванні хуліганства, вчи-
неного у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, залежно від слід-
чої ситуації до складу СОГ повинні входити наступні особи: 

– обов’язкові учасники – слідчий (керівник СОГ), оперативні співробі-
тники (охорона місця події, обстеження прилеглої території, спостереження 
за поведінкою окремих осіб, опитування (допити) присутніх осіб, проведення 
оперативно-розшукових заходів), поняті; 

– факультативні учасники – спеціаліст-криміналіст, що знає особливос-
ті роботи зі слідами по кримінальним правопорушенням досліджуваної кате-
горії; спеціаліст ДНДЕКЦ або науково-дослідного інституту судових експер-
тиз, співробітник оперативно-технічного підрозділу; інспектор служби охо-
рони або служби безпеки об’єкта, що оглядається (наприклад, стадіону). Та-
кож до участі в огляді місця події можуть бути запрошені й інші незацікавле-
ні в справі спеціалісти. 

При вчиненні хуліганства потрібно з’ясувати їх взаєморозташування 
важливих для провадження об’єктів, наявність та кількість відвідувачів, ха-
рактер спортивно-масових заходів, які проводились, а також наслідки хулі-
ганських дій. Обстановка місця події, як зазначає М. І. Ніколайчик, повинна 
фіксуватися в протоколі та на орієнтуючих, а також оглядових фотознім-
ках [4, с. 10]. Тому під час огляду місця події необхідно використовувати різ-
ні техніко-криміналістичні засоби (фотоапарат, відеокамеру). 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що огляд місця події є 
обов’язковою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні хуліганства. Він 
повинен проводитись негайно після виявлення ознак кримінального правопо-
рушення. В ході огляду місця події повинні виявлятись та вилучатись відбитки 
пальців рук, сліди взуття, використані під час хуліганських дій предмети. 
_______________________ 

1. Єфімов М. М. Організація і тактика розслідування хуліганства : Навчально-
практичний посібник / М. М. Єфімов. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 158 с 

2. Криминалистика : учебник / Под ред. А. Н. Васильева. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 
478 с. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою 
України Законом №4651-VI від 13.04.2012 р. / відп. за випуск В. А. Прудников. – Х. : Пра-
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДБОРУ  
ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ЗРАЗКІВ 

 

Висновки судових експертиз, перевірка особи за різноманітними облі-
ками мають велике значення для встановлення обставин вчинення злочину, 
доведення вини особи або її відсутності. Відповідно кожна зі сторін криміна-
льного провадження намагається використати результати експертного дослі-
дження на свою користь, звертаючи прискіпливу увагу не тільки на висновок 
експерта, а й на  дотримання процесуального порядку виявлення та надхо-
дження об’єктів для проведення експертизи, зокрема, тих зразків, приналеж-
ність яких до об’єкта, що ідентифікується, є безсумнівною. 

Чітка та зрозуміла регламентація кожної процесуальної дії надає мож-
ливість користувачу закону правильно його розуміти та відповідним чином 
застосовувати. Навпаки, розмитість, неконкретність положень норми закону 
створює можливість її трактування усіма учасниками кримінального прова-
дження на свій розсуд, з урахуванням власних інтересів. Саме така проблема 
виникає під час дактилоскопіювання живих осіб.  

Як свідчить практика, у працівників органів досудового розслідування 
виникають питання стосовно порядку їх дактилоскопіювання, в тому числі 
примусового; правомірності дій суб’єкта, котрий це буде виконувати, зокре-
ма, меж, вихід за які можуть вважати спричиненням особі тілесних ушко-
джень тощо.  

У статті 245  Кримінального процесуального кодексу регламентований по-
рядок отримання зразків для призначення та проведення експертизи. У разі необ-
хідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються сторо-
ною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або 
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за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо 
проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення 
здійснюється судом або за його дорученням із залученням спеціаліста. 

Але, як свідчать результати анкетування практичних співробітників 
Національної поліції, майже по кожному правопорушенню виникає необхід-
ність перевірити особу за обліками. 

 Так ст. 26 ЗУ «Про Національну поліцію передбачено формування ін-
формаційних ресурсів поліцією. А саме, поліція наповнює та підтримує в ак-
туальному стані бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної си-
стеми Міністерства внутрішніх справ України, стосовно осіб, затриманих за 
підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затриман-
ня згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами до-
судового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт). 

Під час наповнення баз (банків) даних поліція забезпечує збирання, на-
копичення мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та біометри-
чних даних (дактилокартки, зразки ДНК). 

Але ж, відомчі нормативні акти МВС України, норми яких містять по-
яснення щодо сутності, принципів, завдань дактилоскопічної реєстрації, рег-
ламентують діяльність суб'єктів дактилоскопічної реєстрації та визначають 
об'єкти реєстрації  містять значно ширший перелік осіб, що підлягають дак-
тилоскопічній реєстрації, ніж вказані категорії осіб, передбачені  Законом 
України «Про Національну поліцію». 

Відповідно до наказу "Про затвердження Інструкції про порядок функ-
ціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України" від 
11.09.2001 № 785 працівники   ОВС  проводять дактилоскопіювання осіб, які: 

-  затримані  за  підозрою у вчиненні злочину;  
- взяті під варту; 
- звинувачуються у вчиненні злочину;  
- піддані адміністративному арешту.  
Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення 

та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків в орга-
нах внутрішніх справ і органах (установах) кримінально-виправної системи 
України" від 23.08.2002 № 823/188 надає перелік об'єктів  оперативно-
довідкового  і   дактилоскопічного обліку. Це  особи,  які  на  території  Укра-
їни  обвинувачуються  у вчиненні  злочинів  або  засуджені,  розшукуються,  
затримані   за підозрою  в занятті бродяжництвом,  а також громадяни Украї-
ни,  що вчинили злочини  за  її  межами  і  відомості  про  яких  надійшли 
офіційними  каналами  згідно  з  міжнародними  договорами  у сфері обміну 
інформацією, які набрали чинності в установленому порядку. 

Облік здійснюється шляхом ведення алфавітних оперативно-
довідкових картотек (далі  -  ОДК)  і  дактилоскопічних картотек (далі - ДК), 
у тому числі з використанням автоматизованих банків даних  та  автоматизо-
ваних  дактилоскопічних і інформаційних систем. 
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В ДІТ при МВС централізованому обліку підлягають: 
а) засуджені до довічного позбавлення волі (у  тому  числі  й ті,  що  

раніше  були  засуджені  до  виняткової  міри покарання - смертної кари), до 
позбавлення волі на певний строк, до тримання в дисциплінарному баталь-
йоні військовослужбовців,  до обмеження волі та арешту незалежно від скла-
ду злочину,  виду та строку  покарання (пункти 8-12 статті 51 КК України), 

б) іноземці - засуджені або ті, що знаходяться під слідством, незалежно 
від складу злочину і виду покарання;  

в) громадяни  України,  засуджені  судами  інших  держав   до позбав-
лення волі; 

г) засуджені до виправних робіт або звільнені від  відбування покаран-
ня з випробуванням, відносно яких судом винесено ухвалу про направлення 
їх в місця позбавлення волі для подальшого  відбування покарання; 

ґ) особи, оголошені в розшук; 
д) особи, затримані за підозрою в занятті бродяжництвом; 
е) особи, що вчинили злочини і направлені за рішенням суду до психіа-

тричних лікарень для примусового лікування; 
є) особи,  що проходять за архівними кримінальними  справами, які  

зберігаються  в  архівах МВС України,  Служби безпеки України (далі  -  
СБУ)  і  Центрального  державного   архіву   громадських об'єднань України 
(далі - ЦДАГО).  

В УОІ-ВОІ регіональному (місцевому) обліку підлягають: 
а) особи, перелічені в п. 2.2 Інструкції; 
б)  засуджені особи або особи, яким пред'явлено звинувачення, незале-

жно від складу злочину чи обраного запобіжного заходу; 
в)  особи,  кримінальні справи щодо яких припинені відповідно до ста-

тей 22, 44-49, 97 КК України ( 2341-14 ); 
г) особи,   відносно   яких   матеріали   протокольної  форми направлені 

до  суду  відповідно  до   статті   426   КПК   України ( 1003-05 ); 
ґ) засуджені в інших областях до позбавлення волі, що прибули для ві-

дбування покарання або проживання в дану область; 
д) громадяни  України,   засуджені   судами   інших   держав, незалежно 

від складу злочину і виду покарання; 
е) особи, які проходять за архівними кримінальними справами, що  

зберігаються  в  архівах   ГУМВС,  УМВС,  управлінь  СБУ  і територіальних 
підрозділів ЦДАГО України.  

Підстави для поставлення на облік  осіб,  які  засуджені  
або  притягаються  до  кримінальної відповідальності,  оголошені в ро-

зшук, затримані за підозрою в занятті бродяжництвом: 
а) постанова про притягнення як обвинувачуваного; 
б) вирок суду; 
в) санкціоновані прокурором протоколи, складені відповідно до статті 

426 КПК України ( 2341-14 ); 
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г) постанова про заведення оперативно-розшукової справи; 
ґ) постанова про затримання особи, яка підозрюється в занятті бродяж-

ництвом.  
 Отже, проаналізувавши законодавчу базу щодо дактилоскопіювання 
живих осіб ми встановили що підстави у відомчих актах дещо відрізняються 
від вказаних в ЗУ Про Національну поліцію та Кримінальному процесуаль-
ному кодексі. Для того, щоб нейтралізувати ці неточності  пропонуємо при-
йняти окремий закон про дактилоскопіювання живих осіб та трупів тим са-
мим уникнути виявлені розбіжності.  
___________________ 

1. Закон України «Про національну поліцію» –  02.07.2015 № 580-VIII. Закон Укра-
їни «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 
процесуального кодексу України». – Х. Одіссей, 2012. – 360 с. 

3. Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та 
використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків в органах внутрішніх справ і 
органах (установах) кримінально-виправної системи України" від 23.08.2002 № 823/188. 

4. Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок функціонування 
дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України" від 11.09.2001 № 785 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
ТА ПОЛІЦІЇ ГРУЗІЇ В ПИТАННЯХ ПРИПИНЕННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ  
НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК 

 

Як відомо, при реформуванні органів внутрішніх справ України керів-
ництвом держави обрана грузинська модель поліції, фактично американська. 
Порівняльний аналіз діяльності поліції України та поліції Грузії сприяє вияв-
ленню ефективних прийомів в роботі поліції Грузії, які можна використову-
вати в діяльності поліції України. 

Статистичні дані свідчать, що адміністративні правопорушення, які по-
сягають на громадський порядок, складають приблизно шосту частину від 
загальної кількості адміністративних правопорушень, що розглядаються ор-
ганами внутрішніх справ. Найбільш розповсюджені серед них справи: про 
дрібне хуліганство, про появу у громадських місцях у п'яному вигляді та/або 
розпиття пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом 
місцях і куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Слід зауважити, 
що боротьба з адміністративними проступками, що посягають на громадсь-
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кий порядок і громадську безпеку, є одним з головних завдань діяльності па-
трульної поліції, яка функціонально покликані забезпечувати громадську 
безпеку та охорону громадського порядку, проте на даному етапі реформу-
вання органів внутрішніх прав та вдосконалення нормативно-правової бази є 
не зовсім ефективною. 

Нині практичним аспектам діяльності поліції зарубіжних країн в Україні 
приділяється велика увага. Досить часто представники МВС України відвіду-
ють зарубіжні країни, пишуть звіти про те як працює поліція, однак практичних 
кроків щодо використання досвіду роботи поліції робиться дуже мало. 

У працях В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, В.Т. Білоуса, 
В.В. Копєйчикова, О.П. Коренєва, М.В. Корнієнка, О.В. Кузьменко, В.І. Ку-
рила, С.Л. Лисенка, М.В. Лошицького, Н.П. Матюхіної, Н.Р. Нижник, 
В.П. Пєткова, В.І. Олефіра, В.М. Плішкіна, П.М. Рабіновича, Ю.І. Римаренка, 
О.Ф. Скакун, М.Ф. Стахурського, В.Д. Сущенка, Ф.Д. Фіночка, В.К. Шкару-
пи, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиша та багатьох інших учених у галузі адміністра-
тивного права аналізуються проблеми становлення та розвитку державного 
управління, визначаються його сутність і система, особливості його здійс-
нення в окремих сферах і галузях, у тому числі у сфері внутрішніх справ. 

Правовою основою діяльності структурних підрозділів поліції, що вхо-
дять до складу МВС Грузії, є Конституція Грузії (основний закон) та Закон 
Грузії «Про поліцію» від 4 жовтня 2013 року, № 1444-Іс. Окрім того, в діяль-
ності поліції широко використовуються міжнародно-правові акти, інші зако-
ни Грузії, в тому числі, Кримінальний та кримінальний процесуальний коде-
кси, адміністративний та адміністративно - процесуальний кодекси, аналогі-
чно як і в діяльності поліції України. 

Спільним для органів поліції Грузії та Національної поліції України є і 
визначення основних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охо-
рони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія 
злочинності, що свідчить про загальну тенденцію у формулюванні принципів 
діяльності та повноважень для поліцейських органів обох наших країн. 

Серед інших завдань, що стоять перед поліцією в Грузії та Україні, од-
ним з основних є охорона громадського порядку. Його виконання покладено 
на патрульну службу поліції. В Україні патрульні поліцейські крім того, що 
охороняють громадський порядок та громадську безпеку і складають прото-
коли про виявлені правопорушення, мають право притягати порушників до 
відповідальності та вживати заходів для припинення правопорушень [1], [2]. 

Перелік заходів адміністративного примусу, які застосовуються для 
попередження, профілактики правопорушень, підтримання правопорядку за 
надзвичайних обставин та припинення правопорушень, вказаних у Розділі 5 
Закону Грузії «Про поліцію», подібний до переліку поліцейських заходів За-
кону України «Про Національну поліцію». 

Щодо статей глави 14 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення 173, 175-1,  178 ці норми зазначені  у статтях 166, 1711, 171 Кодексу 
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про адміністративні правопорушення Грузії [3]. Варто зазначити, що ці пра-
вопорушення належать до тих, які посягають на громадський порядок та 
громадську безпеку і визнаються небезпечними. Вони бувають лише умис-
ними, тобто не можуть вчинятися з необережності або за умов крайньої не-
обхідності. Стаття 173 передбачає вчинення дрібного хуліганства, це зазна-
чено в Кодексі України про адміністративні правопорушення. До дрібного 
хуліганства належать: нецензурна лайка в громадських місцях, образливе по-
водження із громадянами та подібні дії, що порушують громадський порядок 
і спокій. Розширене тлумачення цих дій дає коментар до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, де зазначено, що до них належать: спі-
вання непристойних пісень, вигуки, свист, ґвалт, крики з хуліганських моти-
вів біля вікон громадян у нічний час, справляння природних потреб у невід-
ведених для цього місцях, поява у громадському місці в оголеному стані, на-
несення непристойних малюнків на тротуарах, стінах, парканах, дверях чи 
написів непристойного змісту, [4]. При виявленні подібних правопорушень 
працівники поліції України складають відповідний протокол, в необхідних 
випадках затримують правопорушника, доставляють його до приміщення 
відділу поліції тощо. Після того як складено необхідні документи, громадя-
нин, який вчинив згадане правопорушення, притягається до адміністративної 
відповідальності. Він може бути притягнутий до адміністративної відповіда-
льності районним чи міським судом. Щодо поліції Грузії, то поліцейські, які 
виявили подібне правопорушення також здійснюють від повідні дії, які поді-
бні до дій працівників поліції України, а складені матеріали передаються до 
районного суду, який і приймає рішення про покарання. При цьому покаран-
ня порівняно з українським є значно тяжчим. Штраф за подібні дії у Грузії 
перевищує в більш ніж 10 разів, вказаний у цій статті Кодексу про адмініст-
ративні правопорушення України, крім того за вчинення злочину, визначено-
го у цій статті, особа повинна бути позбавлений права на носіння зброї на те-
рмін до трьох років. 

Коли ми порівняємо статтю 175-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, щодо куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, то 
рішення по даній справі виноситься поліцейськими на місці вчинення і стяг-
нення складає від 3 до 20 неоподатковуваних мінімумів громадян. У Грузії 
рішення по даній справі приймає виключно суд, і в залежності від обставин 
справи штраф вдвічі більший ніж в Україні. Варто зазначити, що до відпові-
дальності також притягуються власники закладів та підприємств, які не вжи-
ли заходів передбачених Законом Грузії по боротьбі проти тютюну. 

Стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення пе-
редбачає відповідальність за розпивання спиртних напоїв у громадських міс-
цях та появу в громадських місцях у п’яному вигляді. Працівники патрульної 
поліції України після виявлення такого правопорушення складають протокол 
і в більшості випадків самі приймають рішення про накладення стягнення. 
Якщо особа неодноразово вчиняла дане правопорушення, то рішення по да-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 66

ній справі виносить суд. За вчинення згаданого правопорушення переважно 
виносяться попередження, або призначається штраф. Якщо рішення приймає 
суд, то стягнення може бути у вигляді адміністративного арешту на строк до 
15 діб.  У Грузії працівники поліції теж можуть приймати рішення про стяг-
нення, а у випадку повторності рішення виносить суд, проте штраф складає 
суму у 30 разів більшу, ніж в України за дане правопорушення, а якщо штраф 
здається недостатнім, та виходячи з обставин справи, правопорушника ареш-
товують на строк до 15 діб, крім того особа може бути позбавлена права на 
носіння зброї на термін до трьох років. 

На сучасному етапі реформування наявність факту притягнення до адмі-
ністративної відповідальності не має наслідків для особи в повсякденному жит-
ті, а штрафи за такі правопорушення незначні, що не вмотивовує особу надалі 
дотримуватися закону, та не порушувати громадський порядок та спокій грома-
дян. Відповідно необхідно не тільки регулярно проводити профілактично - 
роз’яснювальну роботу у рамках проекту «community policing», а і переглянути 
систему стягнень за порушення, що посягають на громадський порядок. 
______________________ 

1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 No 580-VIII. – Верхов-
на Рада України. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

2. Закон Грузії «Про поліцію» від 4.10.2013 No1444-Iс. – Режим доступу: 
http://www.matsne.gov.ge. 

3. ADMINISTRATIVE OFFENCES CODE OF GEORGIA від 15.12.1984 № 161.  – 
Режим доступу: http://www.matsne.gov.ge. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук. – практичний коме-
нтар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. [3-е вид.]. – К.: Алерта, КНТ, 
ЦУЛ, 2010. – 684 с. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
В умовах сучасного реформування правоохоронних органів України 

важливе місце посідає громадська думка. Здебільшого, зростання занепоко-
єння населення станом правопорядку у країні, посилення недовіри громадян 
до органів внутрішніх справ, зокрема щодо спроможності силових структур 
професійно виконувати свої службові обов’язки, і призвели до реформування 
структури Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС).   

На нашу думку, обрана тема на сьогоднішній час є досить актуальною, 
оскільки думка громадян, їх ставлення до перемін в умовах реформування 
системи МВС посідає одне з провідних місць, правоохоронні органи зміню-
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ються з силової структури завданням якої раніше було «карати» на сервісну 
службу завданням якої буде «служити та захищати».  

Система МВС за часи свого існування зазнала багато змін, але у більшос-
ті випадків це не призводило до бажаної мети (покращення умов функціону-
вання МВС, зростання рівня довіри населення, і т.д.), а навпаки не зважаючи на 
усі спроби перемін рівень довіри населення кожного року ставав нижче.  

До повного реформування та оновлення системи МВС України призвели 
події 2013-2014рр.,які отримали назву «Революція Гідності», саме в цей період 
рівень довіри населення до колишньої міліції дорівнював майже нулю[1].  

В процесі реформування системи МВС з’являється новий правоохо-
ронний орган – Національна поліція України (надалі – НПУ). Відповідно до 
ст.1 ЗУ «Про Національну поліцію», Національна поліція України (далі - по-
ліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку[2]. Як ми бачимо поліція вже ви-
значенням якісно відрізняється від міліції, вона створена саме служити і вона 
відкрита для населення.  

У новому законодавстві, яке регулює діяльність поліції винесли гро-
мадський контроль у окремий розділ, це вже дає зрозуміти наскільки важли-
вою ланкою контролю за діяльністю поліції виступає громадськість.  

Відповідно до ст. 86 ЗУ «Про Національну поліцію» з метою інформу-
вання громадськості про діяльність поліції керівник поліції та керівники те-
риторіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують на офіцій-
них веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції[2]. Тобто, діяль-
ність поліції є прозорою і доступною для громадян, вони можуть спостеріга-
ти за обсягом виконаної роботи, за її наслідками.  

Також відповідно до ст.87 ЗУ«Про Національну поліцію» громадяни 
через представництва обласних, районних та міських рад мають право за ре-
зультатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідної області, 
району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику 
відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його 
із займаної посади[2]. З вище зазначеної норми права ми бачимо, що повно-
важення громадян дійсно розширюються і у разі неякісного виконання своїх 
функціональних обов’язків, перевищення службових повноважень чи вико-
ристання службових повноважень з корисливих мотивів та у інших випадках, 
громадяни можуть сприяти усуненню особи з займаної посади.  

В ст.89 ЗУ«Про Національну поліцію» зазначено, що «поліція взаємо-
діє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, про-
грам та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективно-
сті виконання поліцією покладених на неї завдань. Співпраця між поліцією та 
громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із 
здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних ме-
тодів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої дія-
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льності. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, пропагує 
правові знання в освітніх закла-дах, засобах масової інформації та у видавни-
чій діяльності»[2]. Ми бачимо, що поліція дійсно спрямова на те, щоб гро-
мадськість приймала участь у їх діяльності. Створюються різноманітні спіль-
ні проекти, програми та заходи, які надають громадськості змогу побачити як 
працює міліція «з середини», в подальшому завдяки співпраці і прозорості 
діяльності поліції - це стане головним кроком на шляху вдосконалення пра-
воохоронних органів та поверне довіру громадян.  

На нашу думку, найцікавішою є ст.90 ЗУ«Про Національну поліцію», в 
якій йдеться мова про те, що буде здійснюватися залучення представників 
громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейсь-
ких та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них 
обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів Украї-
ни[2]. Дана норма є однією з головних нововедень, оскільки раніше громад-
ськість не мала змогу приймати участь під час проведення службових переві-
рок і тому у більшості випадків вважала винесене керівництвом рішення не 
законне або таке, яке скривало правопорушення посадової особи.  

Узагальнюючи вище викладене, ми бачимо, що система МВС в умовах 
реформування зазнає якісних змін. Однією з позитивних змін є те, що гро-
мадськість може здійснювати реальний контроль за діяльністю Національної 
поліції України і у разі обґрунтованої негативної оцінки діяльності органу 
поліції на території відповідної області, району або міста своїм рішенням 
прийняти резолюцію недовіри керівнику відповідного органу (підрозділу) 
поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади.  
______________________ 

1. Енциклопедичні дані з вільної енциклопедії Вікіпедія - [Електронний ре-сурс] – 
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Революція_гідності;  

2. Закон України «Про Національну поліцію» Верховна Рада України; Закон від 
02.07.2015 № 580-VIII- [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВО  
УКРАЇНИ ПРЕЗУМПЦІЇ ПРАВОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

 
Україна – молода держава, яка на сьогоднішній день проводить рефор-

мування у багатьох сферах своєї діяльності. Однією з найголовніщих змін є 
реформування Міністерства внутрішніх справ, знищення міліції та створення 
зовсім нового органу - поліції, яка координально відрізняється сукупністю 
своїх завдань від такого орга-ну як міліція. Яскравим прикладом цього є без-
посереднє визначення терміну «поліція» в Законі Україні «Про Національну 
поліцію», відповідно до якого «Національна поліція України (далі - поліція) - 
це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтри-
мання публічної безпеки і порядку»[1], тобто поліція, на відміну від міліції, 
створена перш за всього для того щоб служити, а не карати. Тільки лише з 
визначення даного терміну, ми бачимо наскільки концепція Національної по-
ліції відрізняється від міліції.  

Нажаль, будь-які зміни не проходять безболісно і не завжди мають під-
тримку громадян України у повному обсязі. Саме так склалося зі спробою 
впровадити в законодавство України презумпцію правоти поліцейського. Та-
ка необхідність виникла після того, як керівництво Національної поліції по-
бачило з якими проблемами зіштовхнулися працівники патрульної поліції під 
час виконання своїх службових обов’язків. Останні трагічні події в м. Дніпро 
активізували керівництво Національної поліції щодо впровадження даної но-
рми, але ж одразу зазнали критики зі сторони громадян. Тому ми вважаємо, 
що дана тема є актуальною і потребує всебічного вивчення.  

Перш ніж критикувати або схвалювати такі впровадження в національ-
ному законодавстві необхідно розтлумачити даний термін. Презумпція пра-
воти поліцейського на сьогодні в законодавстві юридично не визначена, але 
проаналізувавши нормативно-правові акти, які регламентують діяльність по-
ліції можна виокремити відповідний правовий принцип. Так, наприклад, в 
Законі України «Про Національну поліцію» зазначено, що поліція для охоро-
ни прав і свобод людини, запобігання загрозам, публічній безпеці і порядку 
або припинення їх порушення застосовує в межах своєї компетенції поліцей-
ські превентивні заходи та заходи примусу, визначені частиню 2 статті 30 да-
ного закону, а також може застосовувати інші заходи, визначені окремими 
законами (частина 3 статті 30 цього ж закону)[1].  

Професійна діяльність поліцейського пов'язана з ризиком для його 
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життя та здоров'я. Відтак, поліцейські, як представники держави, під час ви-
конання покладених на поліцію повноважень мають бути захищеними, на-
самперед особисто, маючи відповідні правові гарантії власної безпеки[2].  

Відповідно до статті 62 "Гарантії професійної діяльності поліцейсько-
го" Зако-ну України "Про Національну поліцію", законні вимоги поліцейсь-
кого є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особа-
ми (частина 2) [1].  

Принцип презумпції правоти поліцейського визнаний у правових сис-
темах більшості країн світу. Суддя довіряє поліцейському доти, доки не буде 
доведено інше.  

Між тим, правовий порядок в Україні ґрунтується на принципах, згідно 
з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако-
нодавством (ст. 19 Конституції України)[3].  

Таким чином, принцип презумпції правоти поліцейського "спрацьовує" 
лише в разі, якщо його вимоги, дії або рішення є законними, тобто здійснені 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України.  

В іншому разі кожен має право будь-якими не забороненими законом 
засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних пося-
гань (частина 5 статті 55 Конституції України), включаючи право на оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб[3].  

Надаючи поліцейському широкий спектр повноважень та презюмуючи 
його правоту, держава повинна гарантувати притягнення правоохоронців до 
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відпо-
відальності, якщо вони порушуватимуть закон.  
____________________ 

1. Закон України «Про Національну поліцію» //Верховна Рада України // Закон від 
02.07.2015 №580-VIII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rada.gov.ua  

2. «Принцип правоти поліцейського»//тлумачення юриста- [Електронний ре-сурс] – 
Режим доступу:http://ua.censor.net.ua/b3945  

3. Конституція України Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 
№ 254к/96-ВР - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rada.gov.ua  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА 

 

До найскладніших слідчих (розшукових) дій належить слідчий експе-
римент. Додаткового висвітлення вона потребує в розрізі розслідування хулі-
ганства, адже має певну специфіку з огляду на визначене кримінальне право-
порушення. 

В. В. Агафонов та О. Г. Філіппов визначають слідчий експеримент як 
пізнавальну дію, сутність якої полягає у проведенні спеціальних досліджень, 
пов’язаних зі встановленням, перевіркою або оцінкою можливості чи немож-
ливості існування тих чи інших фактів, що мають значення для спра-
ви [1, с. 110]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 240 КПК України з метою перевірки і уточнення 
відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального 
правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент 
шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення не-
обхідних дослідів чи випробувань[4]. 

До основних завдань слідчого експерименту К. О. Чаплинський відно-
сить наступні: 

– перевірка, уточнення та отримання нових доказів; 
– встановлення механізму вчинення злочину; 
– перевірка можливості існування певних фактів або явищ; 
– встановлення можливості сприймати будь-які явища в певних умовах; 
– визначення меж поінформованості або необізнаності злочинців про 

подію злочину; 
– виявлення причин та умов, що сприяли або перешкоджали учиненню 

злочину; 
– перевірка і оцінка висунутих слідчих версій; 
– встановлення й усунення суперечностей в показаннях підозрюваних, 

обвинувачених, свідків та потерпілих; 
– перевірка й уточнення фактичних даних, одержаних за результатами 

проведених окремих слідчих дій, зокрема, слідчих оглядів, допитів, очних 
ставок, впізнання та ін. [5, с. 253-254]. 
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Аналіз матеріалів кримінальних проваджень дав змогу встановити, що 
відповідно до зазначених завдань слідчий експеримент під час розслідування 
хуліганства поділяється на такі види: 

– для встановлення механізму вчинення злочину (49 % випадків); 
– для визначення меж поінформованості або необізнаності злочинців 

про подію злочину (21 %); 
– для встановлення можливості спостереження або сприйняття якого-

небудь факту чи явища (13 %); 
– встановлення та усунення суперечностей у показаннях потерпілих, 

підозрюваних, свідків (14 %); 
– інші (3 %). 
Більш докладно розглянемо можливості проведення визначених видів 

слідчого експерименту. Слідчий експеримент по встановленню можливості 
спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища у правоохорон-
ній практиці зустрічається досить часто [3, с. 328]. У переважній більшості 
випадків він проводиться для перевірки можливості сприйняття якого-небудь 
факту чи явища через органи зору або слуху. При цьому слідчий повинен 
обов’язково враховувати обставини, за яких сприймався об’єкт. Тому такий 
вид експерименту необхідно проводити саме у тому місці, у той час і у тій 
обстановці, у якій і відбувалася злочинна подія. 

Слідчий експеримент по встановленню можливості здійснення якої-
небудь дії в певних умовах, як зазначає В.Ф. Глазирін, загалом спрямований 
на встановлення як об’єктивної можливості здійснення яких-небудь дій, так і 
суб’єктивної здатності конкретної особи учинити такі дії за певних 
умов [2, с. 34]. Під час розслідування хуліганства він застосовується для 
встановлення можливості нанесення тілесних пошкоджень, порушення ціліс-
ності певних об’єктів та ін. 

Підсумовуючи, зазначимо, що слідчий експеримент є однією з най-
більш трудомістких і складних слідчих (розшукових) дій. Слідчий експери-
мент під час розслідування хуліганства поділяється на такі види відповідно 
до своєї мети: для встановлення механізму вчинення злочину; для визначення 
меж поінформованості або необізнаності злочинців про подію злочину; для 
перевірки та оцінки висунутих версій; встановлення та усунення суперечнос-
тей у показаннях потерпілих, підозрюваних, свідків. 
____________________ 

1. Агафонов В. В. Криминалистика : пособие для сдачи экзамена / В. В. Агафонов, 
О. Г. Філіппов. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 224 с. 
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А. П. Кругликов; под ред. Р. С. Белкина. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1981. – 70 с. 
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К., 2001. – 688 с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою 
України Законом №4651-VI від 13.04.2012 р. / відп. за випуск В. А. Прудников. – Х. : Пра-
во, 2012. – 392 с. 

5. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних 
угруповань / К. О. Чаплинський. – Дніпропетровськ, 2010. – 314 с. 
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ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

 

Процесуальна можливість оскарження рішень слідчого та прокурора є 
інструментом усунення порушення вимог закону, які мають місце з боку ви-
щеперерахованих учасників. Проте така можливість на сьогоднішній день за-
конодавчо дещо обмежена і становить практичну проблему, яка полягає в на-
ступному: 1) в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України (да-
лі-КПК) не передбачено можливості оскарження бездіяльності слідчого яка 
полягає у неприйнятті ним рішення про закриття кримінального провадження; 
2) свідки та особи, які не набули процесуального статусу на сьогодні не є 
суб’єктами оскаржень рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора. 

Підстави та порядок закриття кримінального провадження встановлені 
у ст. 284 КПК, яка, крім іншого, визначає випадки, коли  закриття прова-
дження уповноважений здійснювати слідчий, а коли – прокурор. Так, відпо-
відно до ч. 4 ст. 284 КПК cлідчий приймає постанову про закриття криміна-
льного провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 
КПК, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомля-
лося про підозру, а прокурор – щодо підозрюваного з підстав, передбачених 
ч. 1 ст. 284 КПК [1]. 

Згідно частини 5 ст.40 КПК, слідчий, здійснюючи свої повноваження 
відповідно до вимог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, 
втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняєть-
ся.  В практичній діяльності виникають проблемні питання  щодо реалізації 
позиції учасників кримінального провадження, зокрема, щодо ініціювання 
закриття кримінального провадження. Вочевидь така перевага слідчого може 
призводити до зловживань з його боку та створення штучних умов для про-
ведення досудового розслідування за відсутності достатніх правових підстав, 
зокрема, за відсутності події чи складу злочину. На сьогодні, бездіяльність 
слідчого чи прокурора на досудовому провадженні можна оскаржити  в по-
рядку п.1 ч.1 ст.303 КПК лише в тому разі, коли вищезазначені суб’єкти зо-
бов’язані вчинити у визначений КПК строк певні процесуальні дії і не здійс-
нили їх.  Відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК, одну із дій яку зобов’язаний здійс-
нити прокурор у найкоротший строк є: закрити кримінальне  провадження. 
Для слідчого ж, КПК не встановлює навіть таких строків щодо необхідності 
прийняття ним рішення про закриття кримінального провадження. Отже, ві-
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дповідно така бездіяльність слідчого не підлягає оскарженню в порядку п.1 
ч.1 ст. 303 КПК.  

Окрім того, відповідно до  п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК  оскаржити бездіяль-
ність слідчого можуть лише заявник, потерпілий, його представник чи закон-
ний представник, підозрюваний, його захисник чи законний представник, 
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володі-
лець тимчасово вилученого майна. Отже, особи, які не набули процесуально-
го статусу або особи з процесуальним статусом «свідок» за чинними норма-
ми КПК не являються суб’єктами оскаржень рішень, дій чи бездіяльності 
слідчого, прокурора. Але в практичній діяльності існують непоодинокі випа-
дки, коли незадоволеність щодо бездіяльності слідчого  виникає саме у осіб, 
яким не надається процесуальний статус (наприклад, «потенційні підозрюва-
ні» - особи, які не повідомляються про підозру, а лише від яких відбирається 
пояснення) або надається статус свідка, тобто у осіб, які за чинним КПК не 
мають права подавати скаргу, а її подання призводить до повернення скарги 
у відповідності до  ч. 2  ст. 304 КПК. Cаме таке рішення прийнято слідчим 
суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 
15.04.2016 року  у справі 308/3925/16-к,  у зв’язку з тим, що зі скаргою на 
бездіяльність звернулась юридична особа, яка не є учасником кримінального 
провадження [2]. 

На нашу думку, така ситуація є неприпустимою, оскільки суттєво об-
межується можливість звернення осіб до суду, що є гарантією доступності 
правосуддя на досудовому провадженні. У рішенні Європейського суду з 
прав людини від 18.01.2011р. по справі «Мушта проти України» суд нагадує, 
що право на суд, одним з аспектів якого є право на доступ до суду, не є абсо-
лютним, воно за своїм змістом може підлягати обмеженням, особливо щодо 
умов прийнятності скарги на рішення. Однак такі обмеження не можуть об-
межувати реалізацію цього права у такий спосіб або до такої міри, щоб саму 
суть права було порушено. Ці обмеження повинні переслідувати легітимну 
мету, та має бути розумний ступінь пропорційності між використаними засо-
бами та поставленими цілями [3].  

З метою виправлення вищезазначеної ситуації, вважаємо за необхідним 
розглянути можливість необхідності внесення змін до КПК, де передбачити 
можливість оскарження бездіяльності слідчого яка полягає у неприйнятті 
ним рішення про закриття кримінального провадження, а також розширити 
коло осіб, які мають право оскаржити бездіяльність слідчого та прокурора. 
________________________________ 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 №  4651-VI [Елект-
роний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17; 

2. Ухвала Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 
15.04.2016 року  у справі 308/3925/16-к // Єдиний реєстр судових рішень// [Електроний 
ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57320035. 

3. Рішення Європейського суду з прав людини від 18.01.2011р. по справі «Мушта 
проти України» [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ 

ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КАНДИДАТІВ  
ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ 

 
На території України постійно відбуваються місцеві вибори, одним з 

етапів виборчого процесу яких є висування та реєстрація кандидатів у 
депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського 
голови, старости села, селища. 

Так, згідно зі статтями 38-40 Закону України «Про місцеві вибори» 
відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати в 
багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в 
одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови, старости села, селища за умови подання до 
комісії передбачених цими положенням Закону документів, зокрема, 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
кандидата відповідно до ст. 45 указаного Закону [1]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про місцеві вибори» 
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається вказаними 
кандидатами за формою, встановленою Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» [1]. 

Водночас Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 
втратив чинність згідно із п. 4 Прикінцевих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» [2]. 

Отже, встановлена Законом України «Про місцеві вибори» процедура 
подання декларації кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на 
посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища для їх 
реєстрації передбачає застосування норм Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», який втратив чинність [3]. 

Відтак положення Закону України «Про місцеві вибори», які 
передбачають подання кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на 
посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища 
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декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 
потребують внесення відповідних змін. На сьогодні порушене питання 
залишається невирішеним. 

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші 
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи [4]. 

Також Законами України «Про вибори Президента України» (статті 50, 
51) [5], «Про вибори народних депутатів України» (статті 54, 55, 57) [6] 
передбачено подання кандидатами на пост Президента України, кандидатами 
в народні депутати України до Центральної виборчих комісії для їх 
реєстрації декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого 
процесу, за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» [2]. 

Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання 
корупції» подання таких декларацій здійснюється шляхом їх заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
за встановленою цим агентством формою. 

Відповідно до затвердженої рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3 Форми декларації 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом 
декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта 
декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, шляхом заповнення електронної форми [7]. Паперова копія 
декларації не подається. 

У зв’язку з цим виникла правова невизначеність щодо форми такої 
декларації для її подання вищевказаними кандидатами разом з іншими 
документами, необхідними для їх реєстрації. 

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 52 Закону України «Про вибори Президента 
України» [5], п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» [6], п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про місцеві вибори» [1] 
відсутність передбачених указаними Законами документів для реєстрації 
особи відповідним кандидатом, є підставою для відмови в реєстрації такого 
кандидата. 

Крім того, за умови відкритого доступу до Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства 
з питань запобігання корупції постає питання доцільності публікації 
Центральною виборчою комісією відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України 
«Про вибори Президента України» [5] декларацій кожного кандидата на пост 
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Президента України в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що 
потребує значних витрат коштів Державного бюджету України. 

Висновок: Отже, з метою недопущення порушень виборчих прав 
громадян України, зокрема під час організації підготовки і проведення 
місцевих виборів, які постійно відбуваються в Україні, наразі існує нагальна 
необхідність усунення правової невизначеності, прогалин у законодавстві в 
частині врегулювання питання подання декларації відповідними 
кандидатами для їх реєстрації. 
_______________________________ 

1. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015. Голос України від 
07.08.2015. № 143-144. 

2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. Голос України від 
25.10.2014. № 206. 

3. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011. Голос 
України від 15.06.2011. № 107. 

4. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України від 
23.07.1996. № 30. ст. 141. 

5. Про вибори Президента України : Закон України від 05.03.1999. Голос України 
від 25.03.1999. 

6. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011. Голос 
України від 10.12.2011. № 234. 

7. Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : рішення 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016. № 3 Офіційний 
вісник України від 22.07.2016. № 55. С. 138. Ст. 1931. Код акту 82532/2016. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

НАДУРОЧНИХ РОБІТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
Під час виконання трудових обов’язків важливим аспектом для праців-

ників є тривалість робочого часу та оплата праці. Для різних категорій про-
фесій встановлюються різні робочі тижні та різний графік роботи, також у 
багатьох професіях застосовується робота в нічний та надурочний час. Норма 
тривалості робочого часу є загальною для всіх і встановлюються трудовим 
договором, але вона не може перевищувати 40 годин на тиждень (cт. 50 
КзПП України). Робота понад цю норму вважається надурочним робочим ча-
сом, за яку, за загальними положеннями, законодавець передбачає додаткову 
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надбавку в оплаті та встановлює граничні норми надурочних робіт. Для полі-
цейських встановлюються окремі положення, які певним чином відокрем-
люють їх від загальних норм. 

Раніше дану тему вивчали такі науковці як: Р.Г. Валєєв, В.В. Гончарук, 
М.І. Гордієнко, А.В. Коваленко, І.М. Коваленко, К.Ю. Мельник, 
Л.В. Могілевський, І.М. Троян, І.В. Шруб та інші. 

Так, за загальними положеннями, згідно ст. 50 КзПП, тривалість робо-
чого часу може встановлюватися менше норми в 40 годин на тиждень, якщо 
це прописано в колективному договорі підприємств і організацій. 

Але відповідно до Положення про проходження служби рядовим і на-
чальницьким складом органів внутрішніх справ для осіб рядового і началь-
ницького складу встановлюється 41-годинний робочий тиждень [3]. Отже, на 
законодавчому рівні поліцейським встановлено одну годину надурочних ро-
біт. 

Також, відповідно до ч. 3 ст. 91 ЗУ «Про Національну поліцію», для 
поліцейських установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихід-
ними днями, тобто 8-годинний робочий день плюс одна година на тиждень.  

Окрім цього, часто трапляється так, що для своєчасного виконання сво-
їх службових обов’язків щодо розслідування злочинів або охорони громадсь-
кого порядку працівники поліції вимушені працювати понад встановлену за-
коном норму.  

За загальними положеннями, відповідно до ст. 62 КзПП України, наду-
рочні роботи, як правило, не допускаються і лише у виняткових випадках, що 
визначаються законодавством, власник або уповноважений ним орган може 
їх застосовувати [1]. 

Проте для працівників поліції встановлено, що у необхідних випадках 
вони несуть службу понад установлену тривалість робочого часу, а також у 
вихідні та святкові дні. Оплата праці в понадурочний, нічний час, у вихідні та 
святкові дні провадиться відповідно до законодавства [4]. 

Також, особливістю є те, що за загальними положеннями, передбаче-
ними в ст. 106 КзПП передбачено, що за погодинною системою оплати праці 
робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки, 
за відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачуєть-
ся доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної 
кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за 
всі відпрацьовані надурочні години, а компенсація надурочних робіт шляхом 
надання відгулу не допускається [1].  

На відміну від загальних положень, відповідно до Наказу МВС № 260 
від 06.04.2012, грошове забезпечення поліцейським за виконання службових 
обов’язків понад установлений службовий час, у вихідні, святкові та неробо-
чі дні не виплачується [4]. Проте поліцейським, які виконували службові 
обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працю-
ють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку (у порядку компен-
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сації) надається протягом двох наступних місяців [3]. 
Також, за загальними правилами, надурочні роботи не повинні пере-

вищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд 
і 120 годин на рік [1]. 

Отже можна зробити висновок, що головними відмінностями надуроч-
них робіт для цивільних працівників та для працівників органів Національної 
поліції є: 

1. Для поліцейських встановлений обов’язок виконувати свої службові 
обов’язки у надурочний час у необхідних випадках, тоді як до інших праців-
ників надурочні роботи застосовуються лише у виняткових випадках. 

2. За загальними положеннями за виконання своїх службових 
обов’язків виплачується погодинна грошова доплата у розмірі 100% викону-
ваної роботи, а компенсація шляхом відгулу не допускається, тоді як полі-
цейським грошове забезпечення за надурочну роботу не виплачується, а на-
впаки надається відповідний час для відпочинку. 
___________________ 

1. Кодекс законів Про працю України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

2. Закон України «Про Національну поліцію» // [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

3. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів 
внутрішніх справ від 29 липня 1991 р. № 114 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/114-91-п 

4. Наказ МВС від 06.04.2016 № 260 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0669-16. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
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Якщо переглянути історію вітчизняного законодавства про криміналь-
ну відповідальність за хуліганство в цілому, то з’ясується, що громадський 
порядок, який є об’єктом цього злочину, регламентувався не тільки нормами 
кримінального права, а й нормами інших галузей також.  

В.М. Шинкарук проаналізував найвідоміші нашому поколінню такі 
правові пам’ятки, як Литовські статути, Права, за якими судиться малоросій-
ський народ, Руську Правду, акти козацького періоду, законодавство Росій-
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ської імперії, і дійшов висновку, що в них відсутні норми, згідно яких би на-
ставала кримінальна відповідальність за хуліганство [1, 149-153]. 

Разом з тим, слід звернути увагу не просто на таке явище як хуліганст-
во, а зосередитись на відповідальності за цей злочин, що ще й супроводжу-
ється вчиненням опором представникові владі, а саме працівнику міліції. І в 
цьому є своя необхідність, враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні.  

Для початку хотілося б підмітити, що походження самого терміну «ху-
ліганство», до якого ми так звикли, точно не є з’ясованим, але відомо, що вже 
з 1898 р. він застосовувався лондонськими поліцейськими в рапортах. Існує 
також версія, що він пішов від імені Патріка Хулігена, ірландського громили 
19 століття.  Як злочинне діяння хуліганство вперше було закріплене в КК 
РСР  в 1922 р.  

Сьогодні ж відповідальність за хуліганство закріплена в ст. 296 КК 
України та деяких інших статтях, для яких громадський порядок виступає 
об’єктом злочину. Такі ознаки, як здоров’я потерпілого, власність та авторитет 
органів влади є факультативними. Інші і не менш важливі ознаки: «грубе по-
рушення громадського порядку», «явна неповага до суспільства». Але, говоря-
чи про об’єкт цього правопорушення, необхідно пам’ятати, що крім громадсь-
кого порядку злочинець посягає ще й на гідність людини. Шкода неодмінно 
заподіюється знайомим і в більших випадках незнайомим людям, особам, які 
ці дії припиняють, і звичайно ж працівникам правоохоронних органів.  

Згідно з ч. 3 ст. 296 КК хуліганством будуть визнані дії, передбачені ч. 
1 або 2 цієї статті, якщо вони, зокрема, були пов’язані з опором представни-
кові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охо-
рони громадського порядку [2, c.177]. Опір як ознака хуліганства знаходить 
вияв у активній протидії представникові влади щодо виконання ними служ-
бових обов’язків або в активній протидії представникові громадськості, який 
виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи громадянину у вико-
нанні ним громадського обов’язку щодо припинення хуліганських дій. Під 
поняття опору підпадають такі дії винного, як відштовхування, спроба вирва-
тись при затриманні, погроза побиття у відповідь на вимогу представника 
влади або громадськості припинити хуліганські дії, нанесення цим особам 
побоїв, тілесних ушкоджень тощо [3, c. 47]. Тож такі дії караються позбав-
ленням волі на строк від двох до п’яти років.  

Не все так просто, як може здатись на перший погляд. Річ у тім, що в 
ст. 342 КК також встановлено відповідальність за опір представникові влади 
або працівникові правоохоронного органу під час виконання ними службо-
вих обов’язків. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного 
органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків пока-
рання передбачене в ст. 345. Це свідчить про наявність колізії в криміналь-
ному праві, що призводить часто до помилок у правозастосовній практиці 
при кваліфікації цього злочинного діяння. А це у свою чергу свідчить про те, 
що за одні й ті самі дії вирок суду може бути м’якіший , ніж той, на який дій-
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сно заслуговує порушник . Та й навпаки.    
Отже, в такому випадку було б доцільно прийняти одну статтю замість 

цих трьох, в якій передбачалося покарання за опір представнику влади в всіх 
його можливих варіантах. Обґрунтування наведеного положення потребує 
свого окремого комплексного дослідження.  
______________________ 
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Однією  з  найактуальніших  проблем в сучасному кримінально-

процесуальному законодавстві є висвітлення проблематики питання затри-
мання особи. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – 
КПК України) є досить прогресивним та сучасним законом, який вмістив в 
собі як наукові розробки у сфері кримінального процесу, так і правозастосо-
вну практику національних судів та Європейського суду з прав людини (далі 
– ЄСПЛ). Як уже неодноразово зазначалося, сферою, де найбільш ймовірним 
є порушення прав людини, є сфера застосування кримінального процесуаль-
ного примусу, зокрема, порядок кримінального процесуального затримання 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді, суду. Са-
ме тому в КПК України 2012 р. досить детально врегульовано та кардиналь-
но реформовано інститут затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочи-
ну. Однак наукові дослідження та аналіз практики застосування криміналь-
ного процесуального затримання свідчить про деякі проблемні аспекти пра-
вомірного здійснення затримання у кримінальному провадженні у контексті 
розуміння та визначення понять «щойно» та «безпосередньо» при здійсненні 
затримання уповноваженою службовою особою на підставі ст. 208 КПК 
України. 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 30.05.2017) 

 82

Кримінальне процесуальне затримання є предметом дослідження бага-
тьох науковців, серед яких О. І. Білоусов, В. В. Вапнярчук, В. М. Григор’єв, І. 
М. Гуткін, Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський, Дж. МакБрайд, В. Т. Маляре-
нко, І. Л. Петрухін, М. А. Погорецький, С. М. Смоков, В. М. Трофименко, Л. 
Д. Удалова, О. Г. Шило. Однак питанню визначення понять «безпосередньо» 
та «щойно» при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину, на підс-
таві п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України приділяється недостатньо уваги науковців 
у сфері кримінального процесу, що зумовлює необхідність комплексного 
аналізу інституту затримання у контексті визначення понять «щойно» та 
«безпосередньо» у кримінальному процесуальному законодавстві України 
[1].  

Відповідно до нового КПК України затримання є тимчасовим запобіж-
ним заходом, який застосовується з підстав та в порядку, передбаченому 
КПК України (ч. 2 ст. 176 КПК України) та входить до системи заходів за-
безпечення кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 КПК України). Рішення 
КСУ від 26 червня 2003 р. № 12-рп/2003 визначає затримання як тимчасовий 
запобіжний кримінально-процесуальний захід, застосування якого обмежує 
право на свободу та особисту недоторканність індивіда (абз. 5 п. 6 мотивува-
льної частини). Про те, що в результаті затримання обмежується право інди-
віда на свободу, йдеться також у міжнародних актах. Звід принципів захисту 
всіх осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню у будь-якій формі, за-
тверджений Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 
р., констатує, «слово “затримана особа” означає будь-яку особу, позбавлену 
особистої свободи не в результаті засудження за вчинення правопорушення». 
Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, при-
йняті Резолюцією 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. 
відзначають, що «позбавлення свободи означає будь-яку форму затримання 
чи тюремного ув’язнення будь-якої особи чи її поміщення в державну чи 
приватну виправну установу» [2]. 

У продовженні звернемо увагу, що на сьогодні дискусійним також зали-
шається питання щодо визначення мети і підстав затримання. Так, Ю. В. Бубир 
пропонує визначати мету застосування затримання по аналогії з запобіжними 
заходами. Згідно положень КПК України вона полягає у забезпеченні виконан-
ня підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запо-
бігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та (або) 
суду, або знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які 
мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопору-
шення, або незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 
експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, або перешкоджа-
ти кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інше кримінальне 
правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підоз-
рюється (ч. 1 ст. 177 КПК України). Однак, аналізуючи норми чинного КПК 
України, які безпосередньо регламентують мету, підстави та порядок застосу-
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вання затримання, мета цього процесуального заходу прямо не сформульована 
в ст. ст. 207-208 КПК України. В рамках даної дискусії більш поширено та де-
тально мету затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального право-
порушення, визначив Є. І. Макаренко. Зокрема, він зазначив, що метою затри-
мання є прагнення отримати, дослідити та перевірити незаперечні, викривальні 
докази у кримінальному провадженні. При цьому затримання підозрюваного 
створює реальні умови для проведення слідчих (розшукових) дій по збиранню 
доказів, в яких є вкрай необхідною участь або присутність підозрюваного. При-
кладом цього може бути невідкладне проведення огляду місця події, затриман-
ня, освідування та особистий обшук затриманої особи, що сприяє можливому 
виявленню у неї знарядь, предметів кримінального правопорушення (грошей, 
цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом), або 
тих матеріальних об’єктів, які зберегли на собі його сліди чи містять інші відо-
мості, що може бути використано як докази, що підлягають встановленню під 
час досудового розслідування. При цьому, ігнорування доказової мети (викори-
стання відомостей щодо обставин затримання підозрюваного для доказування 
злочину та винності затриманого в його вчиненні) має розцінюватися як суттєва 
шкода в забезпеченні кримінального провадження, що ми підтримуємо [3]. 

Стосовно питання про те, хто уповноважений складати протокол про 
затримання особи (ч. 5 ст. 208 КПК України), деякі вчені-процесуалісти за-
значають, що протокол про затримання складає уповноважена службова осо-
ба, яка здійснила затримання. Водночас слід звернути увагу на те, що в ч. 5 
ст. 208 КПК України чітко не зазначено, що протокол має складати особа, яка 
здійснювала затримання. Оскільки відповідно до ст. 103 КПК України прото-
кол є формою фіксування кримінального провадження, із цього постає, що на 
час складення протоколу вже має бути кримінальне провадження. Криміна-
льне провадження ( провадження в кримінальній справі) у теорії криміналь-
ного процесу визначають як процесуальну діяльність органів досудового роз-
слідування, прокурора, слідчого судді й суду у зв’язку з вчиненням криміна-
льного правопорушення. Кримінальне провадження здійснюється за стадія-
ми. Перші дві його стадії – внесення відомостей про вчинене кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і досудове роз-
слідування. Отже, кримінальне провадження наявне з моменту внесення ві-
домостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань. Після цього процесуальні дії можуть фіксуватися в 
протоколі. Таким чином, якщо затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, здійснюється до моменту внесення відомостей про вчинене кримі-
нальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (напри-
клад, якщо особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчи-
нення), затримання, відповідно до КПК України, неможливо зафіксувати в 
протоколі, оскільки в цей момент ще відсутнє кримінальне провадження, а 
протокол є формою фіксування кримінального провадження [4]. 

Виходячи із викладеного можна зробити висновок, на законодавчому 
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рівні сутність процесуального інституту затримання особи тлумачиться дво-
яко, адже його віднесено як до заходів забезпечення кримінального прова-
дження, так і до тимчасового запобіжного заходу, що призводить до прикла-
дних проблем визначення мети і підстав затримання особи. Відтак, ці та інші 
питання потребують подальшого комплексного теоретичного дослідження та 
наукового вивчення з метою розроблення пропозицій удосконалення чинного 
кримінального процесуального законодавства України та практики його за-
стосування в частині процесуальної регламентації затримання особи. 
____________________ 
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Протягом майже 24 років в Україні існував інститут міліції, який був 
пережиток минулого та морально застарів. Прийнявши 2 липня 2015 року 
Закон України «Про Національну поліцію» законодавець поставив за мету 
реформувати правоохоронну систему, викорінити корупцію та беззаконня. 
Цим законом були визначені правові засади організації та діяльності 
Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок 
проходження служби в Національній поліції. 

Але, прийнявши цей закон, законодавцем були допущенні певні 
нестиковки з чинним законодавством. 

Отже, відповідно до п.2 ч.2 ст. 61 Закон України  «Про Національну 
поліцію» не може бути поліцейським особа, засуджена за умисне вчинення 
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тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена  
у визначеному законом порядку. [4] 

Цей пункт Закону суперечить низці статей Національного 
Законодавства, а саме: 

- ст. 21 Конституції України (далі Конституція): «Усі люди є вільні і 
рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними 
та непорушними»; 

- ст. 22 Конституції: «Права і свободи людини і громадянина, 
закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і 
свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових 
законів або внесенні змін до чинних законів не допускаються звуження змісту 
та обсягу існуючих прав і свобод»; 

- ст. 43 Конституції: «Кожен має право на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення 
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 
роду трудової діяльності»; 

- ст. 8 Конституції: «В Україні визнається і діє принцип верховенства 
права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй». [1] 

Згідно ч.1 ст. 88 Кримінального Кодексу України особа визнається 
такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним 
вироком і до погашення або зняття судимості. Судимість є правовим 
наслідком засудження особи, винної у вчиненні злочину, вироком суду до 
кримінального покарання. За своїм змістом вона є негативним правовим 
статусом особи, який пов’язаний з певними цивільно-правовими і 
кримінально-правовими  обмеженнями. 

  Щодо цивільно-правових обмежень, то ч.3 ст. 76 Конституції 
передбачає, що не може бути обраним до Верховної Ради України 
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця 
судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. В  
окремих  законах  міститься заборона на заняття посади. [2]  

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 27  Закону України «» Про Прокуратуру» не 
може бути призначена на посаду прокурора особа, яка має не зняту чи не 
погашену судимість [5].  

Згідно п.3 ч.2 ст. 69 Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  не 
може бути призначений суддею громадянин, який має не зняту чи не 
погашену судимість. [6]  

І, нарешті, відповідно до ч.6 ст.19 ЗУ «Про Службу безпеки України» на 
службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка 
має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину. [7] 

Відповідно до ч. 1 ст. 88 КК України особа визнається такою, що має 
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судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до 
погашення або зняття судимості. Отже, судимість поширюється на: а) строк 
відбуття покарання; б) у випадках, передбачених законом, на певний строк 
після відбуття покарання.   

На підставі того, що протягом цього часу особа, яка має судимість, 
може виправитися, можуть істотно змінитися життєві умови, поведінка 
особи, закон передбачає можливість припинення судимості і, тим самим, 
припинення пов’язаних з нею обмежень. Закон (ч. 1 ст. 88 КК) називає два 
види припинення судимості: а) погашення; б) зняття. В нашому випадку (так, 
як у 2014 році до ч.2 ст. 91 КК були внесені зміни, а саме: зняття судимості до 
закінчення строків, зазначених у ст. 89 КК, не допускається у випадках 
засудження за умисний тяжкий та особливо тяжкий злочин) припинення 
судимості — погашення. 

Строки погашення судимості визначає ст. 89 КК України. Отже, такими, 
що не мають судимості визнаються: п. 8 особи засуджені до позбавлення волі 
або основного покарання у виді штрафу за тяжкий злочин, якщо вони 
протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не 
вчинять нового злочину; п.9 особи засуджені до позбавлення волі або 
основного покарання у вигляді штрафу за особливо тяжкий злочин, якщо 
вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину. 

Тобто у всіх приведених вище нормах Національного законодавства 
погашення або зняття судимості трактується як імперативна вимога відмовитися 
від будь-яких цивільно-правових і кримінально-правових обмежень. 

Ми погоджуємося з думкою Расюк А.О. про необхідність усунення 
практики протиправного врахування погашеної судимості (визнання 
відповідних положень законодавства неконституційними), а також 
виключення як незаконного будь-якого акцентування посадовими особами 
уваги в процесуальних та інших офіційних документах на погашену 
судимість, це питання заслуговує бути предметом розгляду Конституційного 
Суду України, оскільки воно безпосередньо пов'язане із захистом прав 
людини на приватне життя, гарантованим основним Законом держави. [3] 

Підсумовуючи викладене, ми приходимо до висновку, що п.2 ч.2 ст. 61  
ЗУ  «Про Національну поліцію» суперечить ст. ст. 8, 22 Конституції України 
та повинний бути переглянутий та скасований.  

Ці зміни сприятимуть зниженню рівня репресивної реалізації наслідків 
засудження та вдосконаленню гарантій захисту правового становища осіб, які 
мають погашену судимість [3] за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину та прагнуть працювати в національній поліції України. 
__________________ 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Поточна редакція —
 Редакція від 30.09.2016 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар у 2-х томах. 5-те 
видання, доповнене. За загальною редакцією В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО  
СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 
На тлі нових економічних відносин різко зросла і неухильно прогресує 

кількість злочинних посягань проти власності, особистості, суспільства та 
держави. В умовах сьогодення громадська думка інколи схиляється до мож-
ливості безкарного і цілком усвідомленого досягнення цілей напівлегальни-
ми, а нерідко й відверто незаконними методами та засобами. Отже, у суспіль-
стві починають активізуватись злочинні організації, знижується загальний 
моральний рівень, виробляється і формується нова „кримінальна громадська 
психологія”. Криміналізація суспільних відносин сприяє розвитку такого не-
гативного явища як організована злочинність, яка намагається поширити свій 
вплив на апарат державної влади та управління. Можна стверджувати, що ві-
зуальне спостереження є одним з видів пізнання, яке здійснюється оператив-
ними працівниками (розвідниками) з метою відшукання і фіксації певної ін-
формації. Однак дане визначення не є повним, бо в ньому не розкривається 
специфіка способів пошуку виявлення і фіксації інформації, а також і самого 
носія інформації. Приховане спостереження за особою у громадських місцях 
віддавна використовувалося для одержання правдивих даних про її спосіб 
життя, діяльність, коло знайомих, місця відвідування тощо. Воно було і за-
лишається одним із дієвих засобів інформаційно-пізнавальної діяльності ор-
ганів внутрішніх справ держав усього світу в боротьбі зі злочинністю. 

Специфіка візуального спостереження полягає насамперед у тому, що 
його здійснюють співробітники негласного апарату (оперативної служби) для 
пошуку, виявлення і фіксації інформації про осіб, що представляють інтерес 
для підрозділів Національної поліції України. 
 Як підкреслює М.Л.Грібов, за своєю сутністю таке спостереження є 
збиранням конфіденційної інформації про особу без її згоди. Тому відповідно 
до ст. 32. Конституції України його потрібно розглядати як втручання в осо-
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бисте життя та застосовувати лише у випадках, визначених законом в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Тож 
зміст і підстави візуального спостереження мають бути чітко врегульовані 
юридично 1, с. 13. 

До засад будь-якої діяльності належать її принципи, керівні ідеї про 
найбільш істотні закономірності, що мають основне значення, ті правила, з 
яких немає винятків [2, с. 941]. Візуальне спостереження як метод оператив-
но-розшукової діяльності реалізується і практично здійснюється на основі 
певних принципів, які включають в себе як загальні принципи оперативно-
розшукової діяльності, так і специфічні принципи, притаманні лише візуаль-
ному спостереженню. 

Важливе місце серед загальних принципів належить гуманізму. Це по-
няття походить від латинського слова humanitas (“humanitas – людська при-
рода, людська гідність, людяність, ласкавість, привітність, доброта, духовна 
культура, освіта, витонченість, вихованість, (мистецький) смак”) [3, с. 272]. 
Загальноприйнятими засадами гуманізму є: 

– ставлення до людини її життя і здоров’я, честі та гідності, недоторкан-
ності і безпеки, як до найвищої соціальної цінності; 

– рівності всіх людей перед законом. 
Слід погодитись із думкою російських науковців, які вбачають втілення 

гуманізму ОРД ще у двох позиціях – по-перше, оперативно-розшукові заходи 
мають запобігати злочинам, а відповідно уникати заподіяння шкоди потен-
ційним жертвам, а зловмисників утримати від реалізації протиправних намі-
рів [4, с. 20]. Крім того, забороняються оперативно-розшукові заходи, які 
призводять до незаконного поширення відомостей про обставини особистого 
життя особи, загрожують її життю або здоров’ю, а також заподіюють їй фі-
зичне чи моральне страждання [5, с. 65]. 

Маємо відмітити, що діяльність розвідки в більшості випадків підпоряд-
кована інтересам оперативних апаратів органів внутрішніх справ. У зв’язку з 
цим одним з основних ознак мобільності візуального спостереження є своє-
часна інформація оперативних підрозділів, за завданнями яких ведеться спо-
стереження, про всі дії та поведінку об’єкта. Отримання достовірних і повних 
даних у процесі зовнішнього спостереження можливе лише за умови, що ро-
звідники володіють необхідними якостями, що дозволяють правильно 
сприймати спостережувані факти. 

________________________ 
1. Грібов М.Л. Правове регулювання візуального спостереження / М.Грібов // Бо-

ротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).  – 2012. - №1. – с. 13-
23. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад.іголов. ред. Т. 
В. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с. 

3. Трофимук  М. Латинсько-український  словник  /  М. Трофимук, О. Трофимук. 
– Львів: ЛБА, 2001. – 694 с. 



Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції 

 89

4. Ривман Д. В. Сущность, задачи, принципыоперативно-
розыскнойдеятельностиоргановвнутреннихдел / Д. В. Ривман. – С. Пб., 1999. – 234 с. 

5. Оперативно-розыскнаядеятельность : учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. 
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Національної академії внутрішніх справ  
 

ЗМІНИ В НОВОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ, 
ЯК ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМАХ 
 
З набранням чинності нового КПК слід зазначити істотне розширення 

прав прокурора. Більш того, можна говорити про те, що слідчий зведений до 
другорядної ролі напівсамостійного виконавця волі прокурора. 

З ініціативи прокурора «візити» можуть наноситися не тільки в рамках 
«контролю за дотриманням законодавства», але і в рамках конкретних слід-
чих і оперативних заходів. При цьому прийшовши, співробітники органів 
зможуть діяти на підставі доручення прокурора (якщо Кодексом для конкре-
тної дії не передбачено отримання санкції слідчого судді). 

Розглянемо ті повноваження прокурора, які він може ініціювати самос-
тійно. Почнемо з негласних слідчих дій. В даному випадку простір для твор-
чості прокурора достатньо сильно обмежений - йому дозволено без санкції 
слідчого судді ініціювати лише контроль за здійсненням злочину (наприклад, 
контрольна закупівля) і спеціальне завдання з розкриття діяльності злочинної 
групи або організації (шляхом як «впровадження» співробітника правоохо-
ронних органів, так і «вербування» діючого члена такої групи чи організації). 
Якщо прокурор вважає за потрібне провести які-небудь інші негласні дії (пе-
регляд кореспонденції, прослуховування телефону, проникнення в публічно 
недоступні місця і т. д.), він повинен звернутися з відповідним поданням до 
слідчого судді [4, с. 154]. 

Правда, є ще два винятки, які мають величезне значення. Перше: без 
санкції суду на підставі ч. 2 ст. 264 нового КПК можна знімати інформацію з 
загальнодоступних або не обладнаних системами логічної захисту електрон-
них інформаційних систем та їх складових частин. Так що питання обмежен-
ня доступу до корпоративних мереж, робочих комп’ютерів співробітників, 
серверам та іншим подібним системам стає ще більш актуальним [1].  

Але все не так погано, оскільки практично всі негласні дії можливі 
тільки при провадженні у тяжких і особливо тяжких злочинах (ч. 2 ст. 246 
нового КПК) [1].  

Другий виняток: можливість без санкції суду починати стеження за 
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людиною, місцем чи об’єктом, у тому числі з фото-та/або відео-фіксацією. 
Втім, це виняток обставлено ще більш жорсткими умовами. Дана фіксація 
можлива не просто в справах про тяжких і особливо тяжких злочинах, а тіль-
ки тоді, коли мова йде або про порятунок життя людини, або про запобігання 
чітко окресленого кола злочинів. З них варто виділити контрабанду, відми-
вання незаконних доходів, злочини у сфері обігу наркотиків (насамперед, які 
вчиняються з метою збуту), а також зловживання повноваженнями, що спри-
чинило тяжкі наслідки. Саме вони досить часто використовуються проти по-
садових осіб підприємств. 

Варто відзначити, що ст. 234 нового КПК не відрізняється багатослів-
ністю і присвячена не стільки процедурі проведення обшуку, скільки проце-
дурі отримання дозволу слідчого судді на його проведення [1].  

Фактично можна говорити про те, що сама процедура обшуку слабо 
врегульована. Тим не менш, деякі рамки встановлені досить чітко. По-перше, 
обшук можливий тільки на підставі санкції слідчого судді. По-друге, має бу-
ти чітко вказано, що саме шукається і в якому саме місці (приміщенні) [4, C. 
168]. Крім того, ст. 223 КПК передбачає загальні вимоги до всіх слідчих дій. 
Взяти участь в обшуку можуть підозрюваний (обвинувачений) та його захис-
ник (через зв’язку п. 9 ч. 3 ст. 42 і ч. 4 ст. 46 КПК) [1]. Але, нагадаємо, підоз-
рюваного в справі немає до моменту затримання або отримання повідомлен-
ня про підозру, що не є обов’язковими елементами для початку досудового 
розслідування. Фактично це дає законну можливість провести обшук «без 
зайвих очей». І нерозумно думати, що співробітники правоохоронних орга-
нів, які діють «в зв’язці» з рейдерами, не спробують нею скористатися. 

У свою чергу, процедура обшуку житла чи іншого володіння особи до-
сить докладно прописана в ст. 236 нового КПК [1]. Можливо, законодавець 
вирішив, що вона повинна поширюватися і на обшук офісу (який безперечно 
є володінням якоїсь особи), але безпосередньо про це в Кодексі ніде не ска-
зано. Зараз же термін «особа» в аналогічній конструкції чітко трактується як 
«фізична особа», тобто довести прокурору чи слідчому, що він повинен діяти 
як при обшуку житла, буде вельми складно. Таким чином, обшук продовжує 
залишатися досить ефективним інструментом для зловживань [3, C. 202].  

Разом з тим огляд приміщення за новим КПК є другим законним спо-
собом відвідування офісу підприємства. При огляді можуть бути вилучені 
речі і документи, які цікавлять слідство (ч. 5 ст. 237 нового КПК) [1]. В про-
цесі огляду не потрібно присутність понятих. Але при цьому варто відзначи-
ти, що ч. 2 ст. 237 нового КПК прямо вказує, що всі учасники кримінального 
провадження, включаючи підозрюваного і захисника, можуть брати участь в 
огляді на запрошення прокурора або слідчого. Тобто знову-таки можливий 
огляд приміщення виключно співробітниками правоохоронних органів без 
присутності яких інших осіб. Оформлюється огляд аналогічно обшуку. 

Як висновок, слід зазначити, що новий КПК все так само залишає дос-
татньо багато можливостей для використання правоохоронців у рейдерських 
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схемах. При цьому положення сторони, яка захищається ускладнене тим, що 
Кодексом не передбачено повідомлення про відкриття кримінальної справи, 
тому заздалегідь дізнатися про прихід слідчого або прокурора не вдасться 
можливим. 
______________________ 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Доступно 
з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Доступно з: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

3. Гмирко В. П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Тео-
ретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: монографія / В. П. Гмирко. – 
Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – 314 с.  

4. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в 
Україні (2006-2011 роки). Частина 1: Загальні положення і досудове провадження / Л. М. 
Лобойко. – К.: Істина, 2012. – 288 с.  
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На сучасному етапі становлення правової системи України великий 
вплив мають європейські правові стандарти, але не зважаючи на позитивний 
вплив міжнародного законодавства, правова система України й досі не змог-
ла мінімізувати таке явище, як колізії, які є результатом юридичних помилок 
та у значній мірі перешкоджають реалізації прав учасників суспільного жит-
тя. Ще на початку становлення незалежності України науковці намагалися 
подолати колізійність радянського законодавства, бо саме воно лягло в осно-
ву законодавства незалежної України. Але не зважаючи на визнання необхід-
ності пошуків шляхів подолання колізій в сучасному законодавстві України й 
на сьогодні дане питання є не вирішеним. Саме тому я вважаю, що обрана 
тема є актуальною.  

Щоб знайти шляхи вирішення та подолання колізій в сучасному зако-
нодавстві України, необхідно перш за все чітко розуміти значення даного те-
рміну. Юридична колізія — це розбіжність або суперечність між норматив-
но-правовими актами, що регулюють одні й ті ж, або суміжні правовідноси-
ни, а також між компетенцією органів влади. Якщо розглядати безпосередньо 
колізії в законодавстві, то вони є різновидом юридичних колізій, що виника-
ють за наявності розбіжності (зокрема, суперечності) між реально або фор-
мальночинними нормами права, які закріплені в законодавстві і регулюють 
однакові фактичні відносини. Для українського законодавства найпоширені-
шими є темпоральні, ієрархічні та змістовні колізії.  
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На жаль, на сучасному етапі розвитку юридичної науки проблема колі-
зій норм права розглядалася поверхнево. Але все ж таки деякі науковці ви-
світлювали питання колізій в своїх працях, наприклад такі , як К. Волинка, 
Н. Давидов, В. Єрьоменко, В. Коваль, В. Копейчиков, В. Криволапчук, 
О. Майстренко, М. Матузов, А. Мірошніченко, О. Москалюк, П. Рабінович, 
В. Семчук, О. Скакун, С. Теньков, Ю. Тихомиров, Ю. Тодика, І. Толчкова, 
М. Ус, А. Черданцев, Ю. Шемшученко, О. Ющик та інші.  

Російський вчений Ю. Тихомиров досліджував природу колізії, яка 
вбачається ним у суперечностях між існуючим правопорядком та намірами і 
діями щодо його зміни, а саме: різкі розходження у праворозумінні, зіткнен-
ня між нормами права і нормативними актами, неправомірні дії між держав-
ними й іншими органами та інститутами, розбіжності між нормативними 
приписами зарубіжних законодавств, суперечності між нормами національ-
ного і міжнародного права тощо.  

Для юридичної колізії характерні такі ознаки:  
− юридична колізія – це «зіткнення» норм права;  
− юридична колізія – це відносини між нормами, що виникають з при-

воду регулювання одних і тих самих відносин;  
− для колізії необхідно аби на врегулювання одних відносин претенду-

вали як мінімум дві правові норми;  
− в колізії між собою знаходяться норми, які перебувають між собою у 

відносинах відмінності або суперечності.  
До причин породження колізій в законодавстві можна виділити судові 

помилки, недосконалість законів та інших нормативно-правових актів, тощо.  
Зазвичай науковці поділяють три способи розв’язання колізій у законо-

давстві: попередження, подолання та усунення. Хоча, Ю.Тихомиров виділяє 
наступну класифікацію: жорсткі та м’які правові засоби вирішення колізій. 
До жорстких він відносить призупинення дії колізійного акту, його відміну 
або визнання недійсним, до м’яких – приведення колізійних актів у відповід-
ність один з одним.  

На мою думку найбільш ефективним способом подолання колізій в за-
конодавстві є попередження. Оскільки набагато менше сил та засобів піде на 
попередження виникнення колізії, ніж на її усунення.  

Д. Лилак виокремлює такі необхідні передумови уникнення колізій в 
законодавстві – «чітке визначення умов дії нормативно-правових актів у часі, 
просторі і за колом осіб, належна організація їх виконання, фінансове, мате-
ріально-технічне, правове та організаційне забезпечення виконання актів, чі-
ткий систематичний контроль і перевірка діючих актів, чітке розмежування 
нормотворчих повноважень суб’єктів правоутворення».  

Для запобігання утворення такого явища, як колізії в законодавстві 
України необхідно:  

- створити жорстку процедуру розгляду законопроектів, тобто прийня-
ти закон, в якому буде чітко визначена процедура розробки, розгляду та при-
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йняття нового нормативно-правового акту, визначено послідовні етапи при-
йняття нормативно-правового акту, компетенцію суб’єктів правоутворення, 
проведення правової експертизи, тобто вдосконалити юридичну техніку;  

- залучати до розгляду суб’єктів, які мають відповідну правову компе-
тенцію, наприклад, якщо мова йде про створення норм, які будуть регулюва-
ти суспільні відносини у сфері адміністративних правопорушень, то необхід-
но для розгляду законопроекту створити комісію з осіб, які мають спеціальні 
знання з адміністративного права, осіб, які працювали в практичних підроз-
ділах і у своїй професійній діяльності використовували знання саме з адміні-
стративного права, тобто для того щоб прийняти той чи інший нормативно-
правовий акт треба розуміти, як він буде реалізований.     Прийняти закон на 
папері це одне, а його реалізація в діяльності – це зовсім інше. В законодав-
стві України, на жаль, на папері все гарно, але коли справа доходить до реа-
лізації закону в життя одразу виникає багато питань. Саме через відсутність 
спеціальних знань у суб’єктів правоутворення в більшості випадків і призво-
дить до колізій в законодавстві;  

- створити якісну систематизацію законодавства. В законодавстві Укра-
їни дуже багато загальних та спеціальних норм, які регулюють одне й те ж 
питання, тому доцільніше було б розміщувати їх в одному нормативно-
правовому акті.  

Таким чином, для подолання в Україні такого явища, як колізії необ-
хідно запровадження комплексу заходів, що сприятимуть попередженню всіх 
видів колізій в українському законодавстві. Певні колізійні ситуації в зако-
нодавстві України можуть припинити своє існування разом з ухваленням За-
кону України «Про нормативно-правові акти».  
_____________________ 

1. Майстренко О.В. Теоретико-правові аспекти колізій у законодавстві України: ав-
тореф. дис. канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових вчень / О.В. Майстренко; наук. кер. В.П. Марчук. – Харків: 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 20 с.  

2. Москалюк О.В. Поняття та ознаки юридичної колізії /О.В. Москалюк/ Держава і 
право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К., 2010. – С. 82–87.  

3. Тихомиров Ю.А. «Коллизии между правовыми актами: способ преодоления». 
Колізії у законодавстві України : проблеми теорії та практики/ Матеріали міжнародної на-
уково-практичної конференції (м.Київ, 23-24 жовтня 1995 р.), Видавництво «Генеза», 
1996. - С. 14-20.  

4. Лилак Д.Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): Дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - 
К., 2004. - 175 с.  
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МЕЖІ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ  

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 

У 2012 році з метою забезпечення конституційних прав та свобод гро-
мадян Україна прийняла Новий Кримінально-процесуальний кодекс. Врахо-
вуючи вимоги Конституції та міжнародних нормативних актів у сфері забез-
печення прав людини, новий кримінально - процесуальний кодекс України у 
ст.2 одними із першорядних завдань кримінального провадження визначає 
захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охо-
рона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального прова-
дження.[7;с.65]  

Таким чином наша держава зробила перший крок до прозорості діяль-
ності правоохоронних органів. Але все ж таки залишила право здійснювати 
процесуальні дії, які порушують конституційні права громадян, а саме негла-
сні слідчі (розшукові) дії.  

У відповідності до ч.1 ст. 246 Кримінально-процесуального кодексу 
України (далі - КПК) негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих 
(розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підляга-
ють розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК.[2] Негласні 
слідчі (розшукові) дії є специфічними, відмінними від інших пізнавальних 
дій, бо найбільше втручаються у охоронювані Конституцією права громадян 
та є особливими засобами пізнання, що максимально наближені до ОРД, 
окрім того рішення про їх проведення приймається одним суб’єктом кримі-
нально-процесуальної діяльності, а проводить їх, як правило, у більшості ви-
падків, інший суб’єкт такої діяльності.  

Систему негласних слідчих (розшукових) дій складають:  
1. Втручання у приватне спілкування (ст. 258 нового КПК).  
Різновидами втручання в приватне спілкування є:  
1) аудіо-, відеоконтроль особи;  
2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції;  
3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;  
4) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ч. 4 ст. 258 

нового КПК);  
2. Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 нового КПК);  
3. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 нового КПК);  
4. Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 нового КПК);  
5. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 

нового КПК);  
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6. Зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 но-
вого КПК);  

7. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засо-
бів (ст. 266 нового КПК);  

8. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 
особи (ст. 267 нового КПК);  

9. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 
нового КПК);  

10. Спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 нового КПК);  
11. Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 нового КПК);  
12. Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 нового КПК). У відповід-

ності до ч. 1 ст. 271 нового КПК контроль за вчиненням злочину проводиться 
в таких формах:  

1) контрольована поставка;  
2) контрольована та оперативна закупка;  
3) спеціальний слідчий експеримент;  
4) імітування обстановки злочину;  
13. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 нового КПК);  
14. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослі-

дження (ст. 274 нового КПК);  
15. Використання конфіденційного співробітництва (ст. 275 нового КПК).  
Тож як ми бачимо, законодавець надав слідчому та прокурору можливість 

у залежності від обставин кримінального провадження обрати ту з них, яка у цій 
ситуації з найменшим втручанням через обмеження конституційних прав люди-
ни здатна максимально забезпечити ефективність досудового розслідування.  

Також законодавець чітко визначив загальні правила провадження да-
них дій, а саме:  

1. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відо-
мості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший 
спосіб і проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 
або особливо тяжких злочинів.  

2. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій прий-
має слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий 
суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з 
прокурором.  

3. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення 
такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину.  

4. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазнача-
ється строк її проведення.  

5. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який 
здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - уповно-
важені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, ор-
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ганів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 
органів Державної пенітенціарної служби України, органів  

Державної прикордонної служби України, органів Державної митної 
служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи.  

6. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій по-
винна відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, 
передбаченим главою 5 нового КПК.  

7. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 
захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дору-
ченням слідчим про таке обмеження.  

8. Законодавець чітко визначив, що втручання у приватне спілкування 
захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудже-
ним, виправданим заборонено.[2]  

З вище викладеного ми можемо зробити висновок, що однією з най-
більш революційних новел нового КПК України є введення слідчого судді. 
Після цього нововведення суд набуває першорядного значення, і цілком при-
родно, що слідчий суддя стає однією з ключових фігур у кримінальному про-
цесі, а особливо на стадії досудового розслідування. Прогресивність цього 
інституту виступає у тому, що відтепер усі слідчі дії, пов’язані з обмеженням 
прав і свобод громадян, контролюватимуться слідчим суддею.[3] Раніше слі-
дчий виносив постанови про проведення тих же обшуків, виїмок, про накла-
дення арешту на кореспонденцію та ін., і ці дії не передбачали процедури 
оскарження та захисту від зловживань. Після прийняття нового кодексу поді-
бні питання вирішуватимуться у судовому засіданні – за присутності всіх 
сторін. Особи, відповідно до яких проводитимуться ці дії, отримали право 
оскаржити їх. Для простого громадянина головний плюс – це відкритість, пу-
блічність процедури.  
__________________________ 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141);  
2. Кримінальний Процесуальний Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;  
3. За матеріалами сайту Ліга-Закон – http://legal-

shield.od.ua/noviy_ugolovniy_protsessualniy_kodeks_upk.html;  
4. Лігостаева Н. Новий КПК – плюси та мінуси – 

http://blogs.korrespondent.net/users/blog/vmusatenko/a59048;  
5. Карпюк Г. Новий КПК прискорить реформу слідства – 

http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/1526;  
6. Кім Ю. Після набуття чинності новим кодексом жити громадянам стане легше 

але можуть з’явитися проблеми в слідчих // Закон і Бізнес – zib.com.ua/ua/9199 -
noviy_kriminalniy_procesualniy_kodeks_ukraini_plyusi_y_minus.html.  

7. В.О. Глушков, О.А. Білічак : Гарантіі дотримання конституційних прав особи у 
проваджені негласних слідчих (розшукових) дій. Актуальні проблеми держави і права: 
Вип.№67 01.07.2013.-с.65-75  
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Довгунь Степан Зіновійович 
здобувач Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх справ 
 

УЗГОДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ РЕФОРМУВАННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬ-
СЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Дослідженню проблем реформування органів внутрішніх справ, в окре-

мостіорганів досудового розслідуваннясистеми національної поліції, присвя-
чувались роботи багатьох вчених, серед яких Д. Лошицький, І. Кагляк, 
О. Кобзар, А. Шарнін, О. Юнін та інші. 

За роки незалежності в нормативно-правовому плані відбулись глобаль-
ні зміни, які стосувались упорядкуванню усіх державних органів, спочатку 
завдяки прийняттю ряду ключових документів, а саме:Постанови Верховної 
Ради України від 28.04.1992 №“Про Концепцію судово-правової реформи в 
Україні” [1], Конституції України від 28.06.1996 [2], Указів Президента Укра-
їни від 22.07.1998 № 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції ад-
міністративної реформи в Україні» [3],08.04.2008 № 311/2008 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про 
хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних орга-
нів»[4], а вже потім - Законів України від 17.03.2011«Про центральні органи 
виконавчої влади» [5], 27.02.2014 «Про Кабінет Міністрів України» [6] тощо. 
Також було прийнято значну кількість нормативно-правових актів, які рег-
ламентували адміністративно-правовий статус органів досудового розсліду-
вання, наприклад, Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 «Про організа-
цію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх 
справ України» [7]. 

У баченні творців адміністративно-правової реформи, які перебували у 
їївитоків 18 років потому, раціональним було б приймати законодавчі та інші 
нормативно-правові актипослідовно – від концепції чи Основного закону до 
профільного законодавчого акту. На нашу думку, здоровий глузд у такій пос-
лідовності існує, адже надалі можна було б приймати закони про управління 
по галузях, де б передбачити місце та роль системи органів досудового розс-
лідуванняв державі. Проте, як свідчить практика, не так сталось, як гадалось.  

Попри таку значну увагу з боку вчених-адміністративістів та законодав-
ця лишається не узгодженим протиріччя концепцій, наприклад, з адміністра-
тивної реформи та судово-правової реформи чи реформування кримінальної 
юстиції. Суть протиріччя в тому, що вони не мають стратегічного зв’язку, яке 
утворилось через втрату зв'язку між ними та значне відставання в часі, за ви-
ключенням питання адміністративної делікності. На нашу думку, такий дос-
від потрібно вивчати та прийняти до уваги, тому, що наразі у суспільством 
прокотилась хвиля протидії корупції, через що підняте питання реформуван-
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ня правоохоронних органів [8]. 
Так, 1992 року концепцією судово-правової реформи в Україні передбачалось 

закріплення реальної процесуальної самостійності слідчого, визначення його прав і 
обов'язків, чітке розмежування функцій органів розслідування і органів, які здійс-
нюють оперативно-розшукову діяльність як у організаційному, так і процесуаль-
ному плані, тощо. До прийняття чинного КПК були реальні системні спроби впли-
нути на ситуацію, про що свідчив, наприклад, законопроект“Про статус та проце-
суальніісоціальні гарантії слідчих України” [9]. 

Майже одночасно на виконання складових адміністративно-правової 
реформи розроблений законопроект«Про Національне бюро розслідувань 
України» [10], який відрізнявся вузькою спрямованістю в системі органів до-
судового розслідуваннядержави. Основною метою цього проекту законубуло 
утворити позавідомчий орган з посилення боротьби з корупцією і організо-
ваною злочинністю в країні, зосередити в ньому досвідчених фахівців, сфор-
муватиоснови незалежності в їх роботі.  

Усі наведені у прикладах спроби відбувались одночасно 2003 року на 
виконання різних концепцій, які стосувались різних галузей права, та не мали 
між собою явного зв’язку. 

І знову з урахуванням реформування кримінальної юстиції України роз-
роблювались законопроекти, що носили також спрямованість на один орган 
слідства в системі органів досудового розслідування.  

Аналіз зазначених концепцій говорить про те, що жодна з них не має 
стратегії реформування системи органів слідства, яка б комплексно вирішила 
б кримінально-процесуальні та адміністративно-правові питання функціону-
вання слідчих органів або такого напрямку державної діяльності, як розслі-
дування злочинів. Вбачається, що в цьому також зацікавлені комерційні 
структури, які також за досвідом ряду закордонних країн, можуть займатись 
розкриттям та розслідуванням злочинів. 

Наразі виникнення, реформування або ліквідація органів досудового ро-
зслідуваннярізних відомств продиктована соціально-політичними процесами 
(загостренням криміногенного стану, руйнуванням професійного ядра слід-
чих, окупацією, анексією тощо), у т.ч. вектором розвитку в бік Європи, а та-
кож необхідністю дотримання положень Конституції України. 

Однак все одно, повторюючи описаний гіркий досвід непослідовності, 
ми безсистемнонаслідуємо радянську систему органів досудового розсліду-
вання, яка полягала у міжвідомчій розпорошеності без стратегічного поєд-
нання адміністративно-правової реформи та реформи кримінальної юстиції.  

Тому вважаємо, що подібні концепції мають бути узгоджені між собою, 
навіть у часі, наскільки це реально, і спільно вирішувати не лише деліктні 
питання. 

________________________ 
1. Постанова Верховної Ради України від 28.04.1992 № “Про Концепцію судово-

правової реформи в Україні” Електронний ресурс] // сайт Верховної Ради України. – Ре-
жим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2296-12 (дата звернення: 29.05.15). – На-
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зва з екрана. 
2. Конституція України від 28.06.1996 [Електронний ресурс] // сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 01.08.15). – Назва з екрана. 

3. Указ Президента України від 22.07.1998 № 810/98 «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» [Електронний ресурс] // 
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/810/98/parao446#o446 (дата звернення: 10.04.15). – 
Назва з екрана. 

4. Указ Президента України від 08.04.2008 № 311/2008 «Про рішення Ради 
національної безпекиі оборони України від 15 лютого 2008 року"Про хід реформування 
системи кримінальноїюстиції та правоохоронних органів» [Електронний ресурс] // сайт 
Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/311/2008 
(дата звернення: 10.04.15). – Назва з екрана. 

5. Закон України від 17.03.2011 «Про центральні органи виконавчої влади» 
[Електронний ресурс] // сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 10.04.15). – Назва з екрана. 

6. Закон України від 27.02.2014 «Про Кабінет Міністрів України»  [Електронний 
ресурс] // сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18  (дата звернення: 10.04.15). – Назва з екрана. 

7. Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 «Про організацію діяльності органів 
досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» [Електронний ресурс] 
// Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1488876161303184 (дата звернення: 
01.05.15). — Назва з екрана. 

8. Розпорядження КМУ від 22.10.2014 № 1118-р «Щодо питання реформування 
органів внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://police-
reform.org/library/rozporyadzhennya-kmu-v-d- 22.10.2014-1118-r-schodo-pitannya-reform 
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ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ  
НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ 

 

Під терміном «встановлений порядок управління» розуміється визначе-
на певними заходами діяльність кого- чи чого-небудь відповідно до конкрет-
них вимог або правил. Вона містить у собі визначений порядок діяльності ор-
ганів виконавчої гілки влади, що здійснюється відповідно до встановлених 
адміністративно-правовими нормами правил, за порушення яких передбача-
ється відповідальність. Марчук В.І. виокремлює найхарактерніші ознаки ад-
міністративно-правових норм, що забезпечують встановлений порядок 
управління та стверджує, що їх особливостями є те, що: 1) в них закріплю-
ються відносини з керування, державного контролю і нагляду; 2) метод їх 
впливу є імперативним, вольовим, державно-владним; 3) виконання приписів 
адміністративно-правових норм гарантується державою за допомогою орга-
нізаційних, роз’яснювальних, стимулюючих та примусових засобів; 4) кожна 
адміністративно-правова норма є органічною частиною всієї галузевої систе-
ми і поза цією системою діяти не може [1, с. 23]. 

Об’єктивна сторона правопорушень гл. 15 Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення (далі – КупАП) [2] відображена у диспозиціях від-
повідних статей, причому склади правопорушень, що посягають на правовід-
носини державного управління у різних галузях, в основному мають бланке-
тні диспозиції, а цілий ряд статей, що містять склади правопорушень, 
об’єктивна сторона яких полягає у невиконанні законних вимог та приписів 
посадових осіб державних контролюючих органів, або перешкоджанні їхній 
діяльності (ст.ст. 188-1-188-42), передбачає саме ті законні вимоги чи конт-
ролюючі дії, які зазначені у відповідних положеннях про державні органи та 
інструкціях, що регламентують їхні повноваження. Натомість, диспозиції 
статей, що містять склади правопорушень у сфері судоустрою передбачають 
здебільшого вичерпно виписану об’єктивну сторону, як-от у ст. 185-3 (прояв 
неповаги до суду): 1) злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, по-
зивача, відповідача, експерта, перекладача; 2) непідкорення зазначених осіб 
та інших громадян розпорядженню головуючого; 3) порушення порядку під 
час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про 
явну зневагу до суду або встановлених у суді правил або у ст. 187 (порушен-
ня правил адміністративного нагляду): 1) неявка за викликом органу Націо-
нальної поліції у вказаний термін і ненадання усних або письмових пояснень 
з питань, пов’язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; 
2) неповідомлення працівників органу Національної поліції, які здійснюють 
адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання або про ви-
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їзд за межі району (міста) у службових справах; 3) порушення заборони ви-
ходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати во-
сьми годин на добу; 4) порушення заборони перебування у визначених міс-
цях району (міста); 5) нереєстрація в органі Національної поліції. 

Суб’єкт правопорушень, що посягають на встановлений порядок управ-
ління, здебільшого спеціальний — посадові та службові особи, які мають до-
тримуватися приписів державних органів, або виконувати вимоги уповнова-
жених цими органами осіб, а також громадяни, що мають певні специфічні 
обов’язки (військовозобов’язані, учасники судових засідань, особи, що зна-
ходяться під адміністративним наглядом). 

Суб’єктивна сторона правопорушень, об’єднаних у главу 15 КУпАП, 
здебільшого характеризується як умислом, так і необережністю, за винятком 
складів правопорушень, які можуть бути тільки умисними (ст.ст. 184-1, 185, 
185-1, 185-2, 185-4, 185-7 – 185-10, 185-12, 186, 186-1, 188-22 – 188-26, 193, 
195-1, 195-5, 196, 201, 203, 204-1, 206-1, 211-1, 212-2, 212-6 КУпАП). 

Найбільш розповсюдженим стягненням за вчинення правопорушень, що 
містяться у главі 15 КУпАП, є штраф. Але у деяких випадках, за вчинення 
проступків у сфері встановленого порядку управління передбачені й інші ви-
ди покарань. Наприклад, за порушення порядку організації і проведення збо-
рів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 185-1 КУпАП), а також за 
незаконну передачу заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих 
ізоляторах, установах виконання покарань (ст. 188 КУпАП) поряд із штра-
фом передбачене попередження, а за згаданою ст. 188 КУпАП - ще й конфіс-
кація заборонених предметів. До речі, конфіскація предмета, який став зна-
ряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопору-
шення передбачена у низці статей, які встановлюють відповідальність за: по-
рушення порядку поводження зі зброєю, боєприпасами, спеціальними засо-
бами самооборони, електрошоковими пристроями, засобами негласного 
отримання інформації, піротехнічними засобами, незаконне перевезення іно-
земців та осіб без громадянства територією України, а також здійснення не-
законного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) систе-
мах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформа-
ційних (автоматизованих) систем (ст.ст. 190-195-6, 206-1, 212-6 КУпАП). До 
того ж, у двох статтях із вказаного переліку поряд із конфіскацією застосову-
ється оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпо-
середнім об'єктом адміністративного правопорушення (в даному випадку - 
зброї і бойових припасів - ст.ст. 191, 193 КУпАП). У деяких випадках за пра-
вопорушення у сфері встановленого порядку управління законодавець визна-
чає такі види стягнень як виправні роботи та/або адміністративний арешт. 
Наприклад, стягнення у вигляді виправних робіт застосовується за публічні 
заклики до невиконання вимог працівника Національної поліції чи посадової 
особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (ст. 185-7 
КУпАП), а також за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі 
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працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів 
(ст. 185-9 КУпАП). Адміністративний арешт, своєю чергою, застосовується 
за частиною другою статті 185-10 – злісна непокора законному розпоряджен-
ню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної 
служби України або члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону. У всіх інших випадках, а саме: під час вчи-
нення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника 
Національної поліції, члена громадського формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 КУпАП); по-
рушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів 
і демонстрацій (ст. 185-1 КУпАП), за частиною першою статті 185-10 КУ-
пАП – злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослуж-
бовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного ко-
рдону, а також за частиною другою статті 187 КУпАП, яка передбачає відпо-
відальність за повторне протягом року порушення правил адміністративного 
нагляду особами щодо яких його встановлено – законодавець передбачив, 
поряд із штрафом, стягнення у вигляді адміністративного арешту та виправ-
них робіт. Крім того, лише в одній статті КУпАП (185) у сфері встановленого 
порядку управління поряд з іншими видами стягнень законодавцем передба-
чено покарання у вигляді громадських робіт. 

Отже, коло суспільних відносин, що охороняються адміністративними 
нормами у сфері встановленого порядку управління, досить різноманітне, 
тому пропонуємо їх класифікувати за видовими ознаками. Зокрема, слід ви-
ділити такі об’єкти посягання у згаданій сфері, як: 

1) громадський порядок і суспільна безпека (ст.ст. 185, 185-1, 185-2, 185-
7, 185-9, 185-10 КУпАП); 

2) правовідносини у сфері судоустрою, діяльності органів Національної 
поліції тощо (ст.ст. 185-3, 185-4, 185-5, 185-6, 185-8, 185-11, 187 КУпАП);  

3) правовідносини у сфері державного управління та контролю (ст.ст. 184-
2, 185-12, 186, 186-1, 186-3, 186-5, 186-6, 188-188-42, 212-1-212-5 КУпАП); 

4) правовідносини у сфері державного регулювання певних видів діяльно-
сті (ст.ст. 184-1, 189, 189-1, 189-2, 190-195, 195-1-195-6, 196, 212-6 КУпАП); 

5) правовідносини у сфері паспортного режиму та громадянства 
(ст.ст. 197-204, 204-1, 205, 206, 206-1, 207 КУпАП);  

6) правовідносини у сфері виконання військового обов’язку (ст.ст. 210, 
210-1, 211-211-6 КУпАП). 
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