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УДК 343.1 
В. О. ЗАрОСиЛО 
Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОКРЕМІ ПИтАННЯ ОРГАНІзАЦІЙНОГО 
зАБЕзПЕЧЕННЯ дІЯЛЬНОстІ сЛІдЧИХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 5–9

Від організаційного забезпечення діяльності слід-
чих підрозділів великою мірою залежить ефективність  
їхньої діяльності, а за великим рахунком і імідж поліції.

На сучасному етапі діяльності Національної поліції в Україні доволі не-
однозначними є питання адміністративно-правового забезпечення слідчих. 
У більшості питань діяльність слідчого регулюється статтями Криміналь-
ного процесуального кодексу України. Однак організаційні питання їхньої 
діяльності регулюються внутрішньовідомчими актами Національної поліції, 
і це не завжди висвітлюється в науковій літературі. Проте, від організацій-
ного забезпечення діяльності слідчих підрозділів великою мірою залежить 
ефективність їхньої діяльності, а за великим рахунком і імідж поліції, адже 
детально розслідувана справа, яка проходить через суд без будь-яких заува-
жень, показує, як працюють слідчі.

Висвітленню питань організаційного забезпечення діяльності слідчих і 
створенню необхідних умов для забезпечення розслідування кримінальних 
справ в науковій літературі практично уваги не приділялося, адже система 
організаційного забезпечення покладена на керівництво слідчих підрозділів 
[1]. Окремі питання щодо порушення питань адміністративно-правового за-
безпечення діяльності слідчих розглядалися О. І. Шевченком [2], проте не 
всі проблеми були висвітлені. Слід зазначити, що організаційні аспекти ді-
яльності слідчих підрозділів різних правоохоронних органів визначені зако-
нодавством [4; 5], але в жодному з цих нормативних актів не порушувалося 
питання щодо організаційного забезпечення діяльності слідчих підрозділів.

Якщо говорити про організаційне та адміністративно-правове забезпечен-
ня діяльності слідчих Національної поліції України, то необхідно розглянути 
кілька напрямів. Перш за все — це формування самих слідчих підрозділів, 
відбір до них та організація їхньої роботи на рівні районного відділу поліції. 
Далі необхідно розглянути питання підвищення кваліфікації слідчих з тим, 
щоб розслідування проводилося на відповідному рівні. Необхідно також за-
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значити важливість узагальнення практики роботи слідчих з розслідування 
тих чи інших категорій справ, поширення в експертному середовищі даних 
щодо певних закономірностей у розслідуванні, які можуть допомагати слід-
чим у виконанні ними своїх службових обов’язків. Тут також доцільно гово-
рити про спеціалізацію слідчих, тобто, якщо слідчі розслідують кримінальні 
справи, пов’язані з майновими злочинами, то вони мають бути забезпечені 
всіма необхідними прикладами стосовно розслідування таких злочинів.

Цікавим і важливим питанням організаційного забезпечення діяльності 
слідчих є навантаження на слідчих, тобто кількість справ, які знаходяться у 
провадженні слідчого. Як свідчить практика, на сьогодні у провадженні зна-
ходяться сотні справ, які відповідно не можуть бути якісно розслідувані з 
причини завантаження слідчих.

Для проведення слідчих дій слідчий має бути озброєний усіма сучасними 
засобами щодо виявлення та фіксації слідів злочинів, а також відповідним 
транспортом та засобами інформаційного забезпечення. Цей аспект також 
вимагає додаткового вивчення.

Розглянемо перший аспект зазначеної проблеми: відбір на посади слід-
чих в основних закладах Національної поліції. Відповідно до Закону України 
“Про національну поліцію” [5] призначення на посади поліцейських здійсню-
ють посадові особи органів (закладів, установ) поліції відповідно до номен-
клатури посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України.

В окремих випадках проводиться конкурс для визначення кандидата для 
призначення на відповідну посаду. Це стосується загальних посад поліцей-
ських. Разом з тим важливо зазначити, що на посади слідчих можуть при-
значатися особи, які мають відповідний рівень підготовки і які також мають 
досвід роботи в системі Національної поліції. Тому доцільно вирішувати пи-
тання про призначення на посади слідчих у слідчих підрозділах тільки після 
того, як кандидат пробув на посаді помічника слідчого принаймні один рік.

Помічників слідчих вже з самого початку їхнього призначення (а вони 
можуть призначатися після закінчення вищого спеціалізованого навчаль-
ного закладу, наприклад, університету чи Національної академії внутрішніх 
справ) треба одразу готувати для розслідування справ за окремими напряма-
ми. У зв’язку з недокомплектом слідчих у підрозділах, можливим є вирішен-
ня питання про призначення на посади помічників слідчих осіб, які навча-
ються на останніх курсах вищих навчальних закладів, що практикувалося, 
наприклад, у підготовці поліцейських в Косово [6].

З самого початку призначення на посади помічників слідчих, необхідно 
проводити відповідну профорієнтаційну та попереджувальну роботу з тим, 
щоб на посади не були призначені особи, які схильні до вчинення корупцій-
них діянь. 

Робота слідчого передбачає насамперед постійне вивчення документів та 
матеріалів, які мають відношення до справи, що розслідується. Разом з тим, 
МВС України необхідно активно вирішувати питання щодо узагальнення 
методів і форм роботи слідчих шляхом аналізу конкретних справ. Особли-
во це стосується тяжких злочинів та проведення різних експертиз з метою 
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закріплення доказів. З цього приводу проводилися окремі дослідження, які 
доводили, що слідчі мають активно взаємодіяти з експертними підрозділами 
[7], а з іншого боку, необхідно приблизно раз на півроку готувати необхідні 
узагальнення та ознайомлювати з ними слідчих, з тим, щоб вони могли вико-
ристовувати нові форми і методи проведення слідчих дій.

Питання про підвищення кваліфікації слідчих є необхідним, але ймовірно 
потрібно відмовитися від проведення занять стаціонарно протягом певного 
періоду. Більш результативним буде самостійне вивчення нових форм і мето-
дів роботи та обговорення їх на відповідних нарадах.

Щодо спеціалізації слідчих, то зазначені питання є достатньо важливим і 
водночас складним для вирішення. Одним з головних елементів спеціаліза-
ції є налагодження взаємодії різних підрозділів Національної поліції Украї-
ни при здійсненні досудового розслідування.

З цією метою виникає необхідність у систематичному підвищенні квалі-
фікації не тільки слідчих, але й працівників поліції різних підрозділів з вико-
ристанням, як вже зазначалося, відповідного досвіду.

Одним з важливих елементів підвищення ефективності діяльності слід-
чих є зниження кількості справ, які знаходяться у провадженні. Шляхом 
адміністрування зазначені питання, ймовірно, вирішити неможливо, тому є 
доцільним підготувати ряд доповнень до Кримінального процесуального ко-
дексу України [8] у сфері диференціації розслідування окремих видів справ.

Робота слідчого у сфері розслідування справ передбачає передусім ре-
тельний огляд місць події та збирання відповідних доказів. Разом з тим, 
слідчі не завжди забезпечені так званими “слідчими валізами”, не завжди ви-
користовуються новітні форми та методи виявлення та фіксації слідів зло-
чинів. Проблема має бути вирішена навіть не на рівні відповідних управлінь 
Національної поліції України, вона має вирішуватися на рівні МВС України 
і при цьому досить швидко. 

Щодо засобів інформаційного забезпечення, то, наприклад, у багатьох 
країнах, на відміну від України, працівники поліції мають досить швидкий 
доступ до всіх баз даних, які допомагають в ідентифікації як осіб, так і речей. 
Цей виклик також вимагає додаткового вивчення та певних матеріальних 
витрат. Крім того, необхідно навчити слідчих користуватися відповідними 
інформаційними ресурсами.

Потреба у прискоренні розслідування кримінальних справ вимагає забез-
печення слідчих підрозділів транспортними засобами та іншими необхідни-
ми матеріалами, адже відсутність навіть паперу чи несправність комп’ютерів 
може гальмувати роботу з розслідування справ і відповідно завдавати шкоди 
для іміджу поліції в цілому.

Проаналізувавши викладене, можна дійти таких висновків:
1. Кадри працівників слідчих підрозділів, мають відбиратися ретельно з 

відповідними системами перевірок та тестів, щоб до таких підрозділів 
потрапляли найбільш підготовлені професіонали.

2. Для більш активного та ефективного розслідування справ треба вирі-
шити питання про призначення для одного слідчого кількох помічни-



8

ків, при цьому на зазначені посади в разі необхідності призначати кур-
сантів старших курсів спеціалізованих навчальних закладів.

3. Матеріальне забезпечення всієї слідчої діяльності має здійснюватися 
централізовано, при цьому необхідно здійснювати чіткий контроль за 
таким забезпеченням, адже слідство завершує всю діяльність поліції.
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Заросило В. О. Окремі питання організаційного 
забезпечення діяльності слідчих національної полі-
ції України. Проаналізовано адміністративне та орга-
нізаційне забезпечення діяльності слідчих Національної 
поліції України. Зауважено, що в діяльності слідчих є ба-
гато організаційних проблем, пов’язаних не з професій-
ною діяльністю, а саме з адмініструванням діяльності 
підрозділів слідства. Це стосується призначення на по-
сади слідчих, їхнього навчання, підвищення кваліфікації 
та матеріально-технічного забезпечення. Внесено окре-
мі пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності 
слідчих Національної поліції України.

Zarosylo VA Some issues of organizational support 
for the activities of investigators of the National Police 
of Ukraine. Zarosylo VA Some issues of organizational sup-
port for the activities of investigators of the National Police of 
Ukraine. The article analyzes the administrative and organi-
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zational support of the investigators of the National Police of 
Ukraine. It is noted that in the activities of investigators there 
are many organizational problems that are connected not with 
professional activity, namely, with the administration of the 
activities of the investigation units. This concerns the appoint-
ment of investigators, their training, advanced training and 
logistics. Some proposals were made to increase the efficiency 
of investigators of the National Police of Ukraine

Заросило В. О. Отдельные вопросы организа-
ционного обеспечения деятельности следователей 
национальной полиции Украины. Проанализированы 
административное и организационное обеспечение дея-
тельности следователей Национальной полиции Укра-
ины. Отмечено, что в деятельности следователей есть 
много организационных проблем, которые связаны не с 
профессиональной деятельностью, а именно с админист-
рированием деятельности подразделений следствия. Это 
касается назначения на должности следователей, их 
обу чения, повышения квалификации и материально-тех-
нического обеспечения. Внесены отдельные предложения 
по повышению эффективности деятельности следовате-
лей Национальной полиции Украины.

Надійшла 11 червня 2018 р.



10

УДК 343.1
О. В. ІГНАТЮК
Апеляційний суд Київської області

ОПЕРАтИВНО-РОзШУКОВІ зАХОдИ:  
АНАЛІз ПОНЯттЯ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 10–18

Проаналізовано підходи вітчизняних та міжна-
родних вчених щодо визначення поняття оператив-
но-розшукових  заходів.

Виконання завдань і досягнення мети оперативно-розшукової діяльності 
(ОРД) неможливі без забезпечення уповноваженими оперативними підроз-
ділами збереження в таємниці відомостей про час, місце, об’єкти, методи й 
засоби проведення оперативно-розшукових заходів [1, 126].

В теорії кримінального процесу не розглядається така правова категорія, 
як “розшукові заходи”. Вона є предметом вивчення науки про ОРД, де вивча-
ється правове регулювання організації та здійснення оперативного розшуку 
в інтересах кримінального судочинства, безпеки суспільства і держави [2, 
144]. Це спричиняє низку проблем, які вкрай негативно впливають на право-
застосовну практику правоохоронних органів.

Так, у ст. 103 КПК України 1960 р. зазначалося, що “на органи дізнання 
покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою 
виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили”. Частина 3 ст. 114 цього 
Кодексу передбачала, що “слідчий по розслідуваних ним справах вправі да-
вати органам дізнання доручення і вказівки про провадження розшукових та 
слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окре-
мих слідчих дій”. В СРСР розшукові заходи були таємними і з 1960 р. здійс-
нювались відповідно до відомчих нормативних актів МВС СРСР або КДБ 
СРСР [2, 144]. Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні 
з’явилась з прийняттям Закону України “Про оперативно-розшукову діяль-
ність” (ст. 3).

У зв’язку з цим до предмета цих дискусій долучилися ряд теоретиків та 
практиків із різних сфер, що надало зазначеній науковій полеміці міжгалузе-
вого характеру й зумовлює актуальність обраної теми.

Теоретичну базу дослідження становлять ґрунтовні наукові праці з про-
блемних аспектів оперативно-розшукових заходів та використання їх ре-
зультатів у доказуванні. Зокрема, це праці: М. В. Багрія, Б. Г. Бараненка, 
Р. І. Благути, В. О. Глушкова, М. Л. Грібова, А. М. Кислого, В. А. Колесника, 

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки

©  О. В. Ігнатюк, 2018
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С. С. Кудінова, Є. Д. Лук’янчикова, Д.Й. Никифорчука, М.А. Погорецького, 
Є. Д. Скулиша, Д. Б. Сергєєвой, С. Р. Тагієва, О. Ю. Татарова, В. Г. Уварова,  
Д. М. Цехана, С. С. Чернявського, Р. М. Шехавцова, М. Є. Шумили та ін.

Мета дослідження полягає в аналізі підходів до визначення поняття опе-
ративно-розшукових заходів (ОРЗ).

Виклики часу, розуміння значущості розшукових заходів під час досудо-
вого провадження в кримінальному судочинстві [2, 144], зумовили допов-
нення КПК України (1960) нормами, які однозначно і прямо передбачали 
застосування заходів оперативно-розшукового характеру для вирішення за-
вдань кримінального судочинства (ст. 67; ст. 97).

Втім однією з найактуальніших проблем, яка потребує ґрунтовного нау-
кового дослідження і впровадження в практику і навчальний (освітній) про-
цес, є чітке визначення поняття оперативно-розшукових заходів.

Аналіз юридичної та спеціальної літератури показує, що в даний час єди-
ної думки серед вчених у галузі ОРД щодо питання ОРЗ не існує [3].

Узагалі термін “оперативно-розшукова діяльність” з’явився в обігу у нау-
кових колах наприкінці 50-х років минулого століття. До змісту поняття 
включалися пошукові та пошуково-розвідувальні заходи, спрямовані на роз-
криття злочинів, а також на виявлення осіб, які замислюють вчинити злочин 
або готуються до нього, з метою запобігання їм, попередження або припинен-
ня їх.

Проте ОРД, як самостійна державна правоохоронна діяльність, замовчу-
валася та приховувалася від громадськості. Уперше на законодавчому рівні 
поняття ОРД набуло визнання з прийняттям 25.12.1958 р. Верховною Радою 
СРСР Основ кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік 
(Основи). У ст. 29 цього законодавчого акта органам міліції як органам ді-
знання надавалося право застосовувати необхідні оперативно-розшукові за-
ходи з метою виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили. Реалізуючи 
ці Основи, Кримінально-процесуальний кодекс УРСР, затверджений Зако-
ном від 28.12.1960 р. (ВВР, 1961, № 2, ст. 15 ), поклав на органи дізнання 
вжиття оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і 
осіб, що його вчинили (ст. 103).

Подальший період законодавчої легітимізації й розвитку оперативно-роз-
шукової діяльності як правової галузі розпочався за радянських часів з при-
йняттям Закону СРСР від 12 червня 1990 р. “Про внесення змін і допов-
нень до Основ кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік” 
[4]. Але повністю ОРД було легітимовано Законом України “Про опера-
тивно-розшукову діяльність” [5], яким визначено поняття ОРД, її правова 
основа як державної правозастосовної діяльності, завдання, цілі, норматив-
но-правовий зміст, суб’єкти, об’єкти, підстави, порядок здійснення оператив-
но-розшукових заходів і, що має дуже велике значення для кримінального 
провадження, закладено вихідні правові засади щодо залучення до нього ре-
зультатів ОРД. Ці засади поступово набували реального предметного вира-
ження в конкретних нормах оперативно-розшукового та кримінально-про-
цесуального законодавства.
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Протягом багатьох років у оперативно-розшуковій теорії формувалася 
й обґрунтовувалася наукова позиція щодо визнання ОРД безпосередньою 
складовою кримінального судочинства, а її результатів — фактичними дани-
ми, прирівняними до інших доказів. І хоча цю позицію поділяли не всі вчені, 
вона згодом отримала підтримку й визнання на законодавчому рівні.

Так, ч. 2 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”  
(у редакції від 18.01.2001 р. № 2246-III) закріплювалася правова норма, згід-
но з якою за результатами негласного проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контролю за листуванням, 
телефонними розмовами, телеграфною чи іншою кореспонденцією, застосу-
вання інших технічних засобів одержання інформації складається протокол 
з відповідними додатками, який підлягає використанню як джерело доказів 
у кримінальному судочинстві.

Аналогічним чином до Кримінально-процесуального кодексу України 
1960 року було внесено законодавчу норму про встановлення слідчим чи су-
дом фактичних даних (доказів) у кримінальній справі протоколами з відпо-
відними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами 
оперативно-розшукових заходів (ч. 2 ст. 65 у редакції зі змінами, внесеними 
згідно із Законом від 21.06.2001 р. № 2533-III), а також норму щодо надання 
права слідчому, прокурору, суду в справах, які перебувають у їхньому про-
вадженні, доручати оперативним підрозділам проведення оперативно-роз-
шукових заходів чи використання засобів для отримання фактичних даних, 
які можуть бути доказами в кримінальній справі (ч. 3 ст. 66 КПК).

Легітимність застосування у кримінальному судочинстві оперативно-роз-
шукових заходів та їх результатів була передбачена також і іншими нормами 
КПК 1960 року, зокрема:

• ч. 5 ст. 97 (щодо перевірки заяви або повідомлення про злочини до по-
рушення кримінальної справи шляхом проведення оперативно-розшу-
кової діяльності);

• ч. 3 ст. 103 (щодо вжиття органом дізнання, тобто оперативним підроз-
ділом необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення 
ознак злочину і осіб, які його вчинили);

• ч. 3 ст. 104 (щодо обов’язку органу дізнання продовжувати виконання 
оперативно-розшукових заходів у переданій слідчому справі про тяж-
кий злочин, якщо не встановлено особу, яка його вчинила) тощо.

Таким чином, у ході розвитку законодавства про ОРД і кримінально-про-
цесуального права фактично сформувався новий легітимний правовий ін-
ститут оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства 
[6], суть якого полягала в здійсненні оперативними підрозділами оператив-
но-розшукових заходів та застосування відповідних засобів за письмовими 
дорученнями слідчого (прокурора, судді) в межах досудового слідства і су-
дового розгляду кримінальних справ з метою:

• отримання фактичних даних (доказів) про злочинні діяння окремих 
осіб та груп (ч. 3 ст. 66 КПК; ст. 1; п. 2 ст. 10 Закону України “Про опера-
тивно-розшукову діяльність”);
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• встановлення особи, яка вчинила злочин (ч. 3 ст. 104; ст. 209 КПК; п. 1 
ч. 1, ч. 2 ст. 6 Закону України  “Про оперативно-розшукову діяльність”);

• розшуку осіб (обвинувачених), які переховуються від органів розсліду-
вання (ч. 1 ст. 139 КПК; п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 6; п. 3 ст. 10 Закону України “Про 
оперативно-розшукову діяльність”).

• забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів цих осіб (ч. 1–4 ст. 52-1 
КПК; п. 6 ст. 7; п. 4 ст. 10 Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність”) тощо, а також надання матеріалів за результатами реаліза-
ції вказаних заходів і засобів ОРД слідчому, на підставі яких він при-
ймає та реалізує процесуальні рішення.

Водночас внесення змін до Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність” у зв’язку з прийняттям КПК України містить певні суперечності, 
пов’язані з тлумаченням понять оперативно-розшукових заходів та неглас-
них слідчих (розшукових) дій.

Новий КПК України не пояснює поняття оперативно-розшукової діяль-
ності, однак визначає тотожними розшукові та слідчі дії з поділом їх на глас-
ні та негласні.

Слушно зауважити, що в Законі України “Про оперативно-розшукову ді-
яльність” поняття оперативно-розшукових заходів та їх класифікація взагалі 
відсутні, але ч. 1 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяль-
ність” (пункти 7–12, 14, 17) визначає порядок проведення ОРЗ, відносячи до 
таких негласні слідчі (розшукові) дії (передбачені в КПК України) [5].

Отже, виникає питання щодо визначення і розмежування понять опе-
ративно-розшукового заходу і негласної слідчої (розшукової) дії, їх спів-
відношення, поєднання в процесі виявлення, припинення злочинів та роз-
слідування кримінальних правопорушень, оскільки обом цим категоріям 
вітчизняного правового поля властива така невід’ємна ознака (або, краще 
сказати, сутнісна властивість), як “негласність”.

Таким чином, наведені міркування доводять необхідність додаткової ува-
ги до цієї проблеми.

До прийняття нового КПК України вітчизняні науковці розглядали опе-
ративно-розшукову діяльність, з одного боку, як забезпечувальну діяльність 
по відношенню до кримінального процесу , а з іншого — як процесуальну 
регламентацію [7].

Це викликало полеміку не лише в наукових колах, а й серед тих осіб, які 
безпосередньо здійснюють правозастосовну діяльність. Наголосимо, що 
проведене нами анкетування суддів і працівників правоохоронних органів 
виявило, що 55,6 % респондентів вбачає принципову різницю між оператив-
но-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями і 
44,4 % вважає, що різниця несуттєва [8].

Проте очевидним є те, що законодавче закріплення дефініції оператив-
но-розшукового заходу є невід’ємною складовою удосконалення національ-
ного оперативно-розшукового законодавства. Крім того, в юридичній літе-
ратурі пострадянського простору висловлюється справедлива думка про 
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необхідність законодавчого закріплення поняття кожного оперативно-роз-
шукового заходу [9].

А. Г. Лекарь (1966) одним із перших визначив ОРЗ як “дії працівників 
органів охорони громадського порядку, засновані на використанні наявних 
в їх розпорядженні негласних засобів і методів у поєднанні з голосними 
і спрямовані на вирішення приватних завдань оперативно-розшукової ді-
яльності”.

Слід зауважити, що етимологічне тлумачення сутності таких понять, як 
“захід”, “заходи”, “дії”, мають практично однакове значення [10]. Поняття 
“оперативна робота” асоціюється не лише зі швидкістю або гнучкістю, а й з 
втаємниченістю роботи [11].

Наведений у Законі перелік ОРЗ є вичерпним, і всяка зміна його або до-
повнення можливі тільки за законом. ОРЗ, як уже зазначалося, — це система 
організаційно-тактичних дій, що проводяться відповідно до закону і спря-
мовані на вирішення обмежених законом завдань. Залежно від оперативної 
ситуації, вони можуть носити публічний, негласний і зашифрований (при 
необхідності під відповідною легендою) характер. Слід пам’ятати, що один 
розпочатий захід може потягти за собою й інші або цілий комплекс взаємо-
пов’язаних необхідних ОРЗ, що вимагають використання спеціальних тех-
нічних засобів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, різних інформа-
ційних систем [12] тощо.

За визначенням О. Ю. Шумилова, “…в оперативно-розшуковій теорії єд-
ності щодо поняття “дії оперативно-розшукової” поки не досягнуто” [13]. І 
таке критичне висловлення є справедливим. Однак незрозуміло, для чого 
вчені все ж розділяють оперативно-розшукові заходи на безпосередні захо-
ди, операції і дії, до яких належать: опитування, збирання відомостей, збір 
зразків для порівняльного дослідження, дослідження предметів і документів, 
спостереження, ідентифікація особистості. Адже кожна з перелічених “дій” 
може становити і захід, і, залежно від організації, навіть операцію. Незрозу-
міло, звичайно, у зв’язку з чим тільки контрольовану поставку О. Ю. Шуми-
лов визнає операцією і не надає такого ж статусу оперативному впроваджен-
ню або оперативному експерименту [13, 432].

В одному з підручників з ОРД наведено таке визначення оперативно-роз-
шукового заходу: це “суспільно значуще, умисно й конфіденційно (в органі-
заційному і тактичному аспекті) вчинюване, передбачене законом про ОРД 
оперативно-розшукове активне діяння (дія, захід або операція), за допомо-
гою сукупності яких здійснюється ОРД” [14, 206]. 

Відмінність гласних ОРЗ від негласних відзначається у підручнику 
О. М. Бандурки (2002) [15, 106–107]. Під гласними оперативно-розшукови-
ми заходами розуміють  такі, що “здійснюються оперативними підрозділа-
ми гласно, відкрито, без приховування від сторонніх осіб їхнього характеру 
та цілей, а оперативний працівник не конспірується й виступає офіційно як 
представник оперативного підрозділу”. Відповідно, під негласними опера-
тивно-розшуковими заходами вважають такі, що “оперативні підрозділи 
здійснюють їх конфіденційно, конспіративно; оперативні працівники, вико-

http://stud.com.ua/62160/pravo/operativno_rozshukovih_zahodiv#srcannot_2
http://stud.com.ua/62160/pravo/operativno_rozshukovih_zahodiv#srcannot_2
http://stud.com.ua/62160/pravo/operativno_rozshukovih_zahodiv#srcannot_2
http://stud.com.ua/62160/pravo/operativno_rozshukovih_zahodiv#srcannot_2
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нуючи їх, приховують свою належність до оперативного підрозділу, а цілі, 
яких їм треба досягти, шифрують під іншими намірами”.

У більш пізній роботі А. Г. Лекарь (1972) дещо змінив первісну дефініцію 
ОРЗ, визначивши їх як “засновані на використанні спеціальних негласних 
засобів і методів у поєднанні з голосними засобами і методами дії оператив-
ного працівника органів внутрішніх справ, спрямовані на вирішення окре-
мих завдань боротьби зі злочинністю”.

На думку І. В. Сервецького і В. А. Дашка, “оперативно-розшуковий захід — 
це сукупність узгоджених, взаємопов’язаних і поєднаних між собою загаль-
ною метою та завданнями дій уповноважених Законом України “Про опера-
тивно-розшукову діяльність” суб’єктів, що здійснюються переважно негласно 
шляхом використання оперативних сил, засобів, методів та форм” [16]. Окремо 
І. В. Сервецький визначає й таке поняття: “Оперативно-розшуковий захід — це 
сукупність дій спеціально уповноважених на те державних органів і їх посадо-
вих осіб, які здійснюються з дотриманням регламентованих законом підстав та 
умов, що відповідають нормам моралі та законності, й безпосередньо спрямо-
ваних на виконання цілей і завдань оперативно-розшукової діяльності” [17].

М. А. Погорецький сформулював теоретичну дефініцію ОРЗ, визначив-
ши їх як сукупність узгоджених, взаємопов’язаних і поєднаних між собою 
загальною метою та завданнями дій уповноважених державних органів і їх-
ніх посадових осіб, що здійснюються на підставі й у спосіб, визначені Зако-
ном України “Про оперативно-розшукову діяльність” і відомчими норматив-
но-правовими актами [18; 19].

Слід відзначити, що пізніше у своїх працях М. А. Погорецький наводить 
інше визначення, досить вдале, яке визначає, що ОРЗ є “сукупністью узго-
джених, взаємопов’язаних і поєднаних між собою загальною метою та за-
вданнями дій уповноважених Законом про ОРД суб’єктів, що здійснюються 
переважно негласно, шляхом використання оперативних сил, засобів, мето-
дів і форм” [20, 144]. 

Цікавим є висловлення М. Л. Грібова про те, що в практичній площині 
оптимальним вирішенням питання юридичного закріплення поняття ОРЗ 
є їх визначення як заходів, що проводяться з метою виконання завдань ОРД 
оперативними підрозділами відповідно до прав, наданих їм Законом України 
“Про оперативно-розшукову діяльність”, з подальшою диференціацією цих 
прав на такі, що можуть проводитися лише за умови заведення ОРС (у тому 
числі, відповідно до змісту Конституції України, потребують дозволу суду), і 
такі, що можуть проводитися без заведення справи [21, 426]. 

В. В. Цуканов розуміє під оперативно-розшуковим заходом передбаче-
ний законодавством про оперативно-розшукову діяльність спосіб діяльності 
суб’єкта, що здійснює оперативно-розшукову роботу, суть якого полягає в 
отриманні необхідної для досягнення цілей і вирішення завдань оператив-
но-розшукової діяльності інформації [22].

О. О. Сухачов вважає, що оперативно-розшукові заходи — це дії працівни-
ків оперативних підрозділів щодо безпосереднього виконання завдань ОРД 
шляхом реалізації прав, наданих їх цим Законом [1, 129–130].
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Отже, викладене підтверджує думку В. І. Бараненка, О. В. Бочкового, 
К. А. Гусєва, що еволюційні зміни в теорії і практиці оперативно-розшукової 
діяльності щодо способу пізнання та легітимного отримання доказової інфор-
мації в кримінальному провадженні, а також адекватний законодавчий розви-
ток ОРД та кримінально-процесуального права визначили історично-правову 
спадковість ОРД у сучасному досудовому слідстві, зумовили процесуалізацію 
та трансформацію заходів і засобів оперативно-розшукової діяльності в неглас-
ні слідчі (розшукові) дії [23].

Висновок. Сучасний науковий доробок, порівняльно-правовий аналіз ок-
ремих законів про оперативно-розшукову діяльність свідчить про те, що на 
сучасному етапі існує необхідність законодавчого закріплення поняття опе-
ративно-розшукового заходу.
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21. Грібов М. Л. Діяльність підрозділів оперативної служби МВС України : теорія та 
практика: [монографія]. К.: Розвиток, 2013. 532 с.

22. Цуканов В.В. К вопросу о понятии оперативно-розыскного мероприятия // “Чер-
ные дыры” в российском законодательстве (журнал на CD-ROM). 2007. № 2.

23. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними під-
розділами органів внутрішніх справ: навч.-практ. посіб. / Б.І. Бараненко та ін. Лу-
ганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 416 с.

Ігнатюк О. В. Оперативно-розшукові заходи: 
аналіз поняття. Еволюційні зміни в теорії і практиці 
оперативно-розшукової діяльності щодо способу пізнан-
ня та легітимного отримання доказової інформації в 
кримінальному провадженні, а також адекватний за-
конодавчий розвиток оперативно-розшукової діяльно-
сті та кримінально-процесуального права визначили 
історично-правову спадковість оперативно-розшукової 
діяльності в сучасному досудовому слідстві, зумовили 
процесуалізацію та трансформацію заходів і засобів опе-
ративно-розшукової діяльності в негласні слідчі (розшу-
кові) дії. Сучасний науковий доробок, порівняльно-пра-
вовий аналіз окремих законів про оперативно-розшукову 
діяльність свідчить про те, що на сучасному етапі існує 
необхідність законодавчого закріплення поняття опера-
тивно-розшукового заходу.

Ignatyuk O. V. Operational and investigative meas-
ures: analysis of the concept. Evolutionary changes in the 
theory and practice of operative and investigative activity in 
relation to the method of cognition and legitimate obtaining of 
evidence in criminal proceedings, as well as the adequate legis-
lative development of operational search activity and criminal 
procedural law, determined the historical and legal heredity of 
operational-search activity in the modern pre-trial investiga-
tion, conditioned the process of privatization and transforma-
tion of measures and means of operative and investigative 
activities into secret investigative (search) actions. Modern 
scientific research, comparative legal analysis of separate 
laws on operational-search activity testifies that at the present 
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stage there is a need for legislative consolidation of the notion 
of operational-search activity.

игнатюк А. В. Оперативно-розыскные мероприя-
тия: анализ понятия. Эволюционные изменения в тео-
рии и практике оперативно-розыскной деятельности 
по способу познания и легитимного получения доказа-
тельной информации в уголовном производстве, а также 
адекватное законодательное развитие оперативно-ро-
зыскной деятельности и уголовно-процессуального пра-
ва определили исторически-правовую преемственность 
оперативно-розыскной деятельности в современном 
досудебном следствии, обусловили процессуализацию и 
трансформацию мероприятий и средств оперативно-
розыскной деятельности в негласные следственные (ро-
зыскные) действия. Современный научный потенциал, 
сравнительно-правовой анализ отдельных законов об 
оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют 
о том, что на современном этапе существует необхо-
димость законодательного закрепления понятия опера-
тивно-розыскного мероприятия.

Надійшла 30 січня 2018 р.
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ОРГАНИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ тА ЇХ РОЛЬ  
В АдМІНІстРАтИВНІЙ ПРАВОтВОРЧОстІ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 19–25

Питання про тлумачення термінів “органи публіч-
ного управління” та “органи державного управління” 
є фундаментальним у теорії держави та права. Осо-
бливої уваги потребують дослідження напрямів щодо 
співвідношення цих термінів. Системний аналіз науко-
вої літератури та законодавства дозволяє виділити 
форми реалізації діяльності органів публічного управ-
ління. 

Поточне управління державою здійснюється органами виконавчої влади, 
саме тому питання щодо дослідження їх діяльності є досить актуальним в 
умовах сьогодення. Досліджуючи питання адміністративної правотворчості 
органів публічного управління варто звернути увагу на те, що в науці адмі-
ністративного права по-різному застосовують і тлумачать термін “публічне 
управління”. Зокрема, науковці вживають такі терміни: “виконавча влада”, 
“державне управління”, “публічна адміністрація”. Отже, логічним є дослі-
дження наступного питання про співвідношення цих термінів.

Зазначимо, що практично в усіх навчальних посібниках з курсу “Адміні-
стративне право” піднімається питання про державне чи публічне управлін-
ня. Досліджували це питання такі вчені: В. Авер’янов, І. Бачило, І. Голосні-
ченко, Р. Кукурудз, Т. Кукурудз, Є. Кубко, А. Мельник, І. Сало, І. Сквірський, 
С. Тихомиров, В. Халіпов та ін.  

Таким чином, на основі комплексного аналізу теоретичних знань спробу-
ємо виявити основні аспекти співвідношення “органи державного управлін-
ня” та “органи виконавчої влади”, виділити форми організації діяльності ор-
ганів публічного управління та визначити місце правотворчості у діяльності 
органів публічного управління.

Розглянемо два основних напрями у визначенні співвідношень між по-
няттями державне управління і виконавча влада.

Перший напрям об’єднує авторів, які вважають, що державне управлін-
ня є поняттям більш ширшим ніж виконавча влада. Таку думку підтриму-
ють В. Авер’янов, Ю. Битяк, Р. Кукурудз, Т. Кукурудз, Є. Кубко, Ю. Козлов, 
Л. Попов.

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки

©  Ю. С. Лепех, 2018
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За загальним правилом, державне управління — це “певний вид діяльно-
сті органів держави, що має виконавчий і розпорядчий характер” і полягає “в 
організуючому впливі на суспільні відносини в економічній, соціально-куль-
турній і адміністративно-політичній сферах шляхом застосування держав-
но-владних повноважень”. Свого часу проф. В. Авер’янов наголошував на 
тому, що державному управлінню “властиві всі ознаки виконавчої влади, яка 
і є відображенням поділу державної влади на окремі гілки. Воно спрямоване 
на виконання законів та інших нормативно-правових актів; пов’язане з ви-
користанням методів нормотворчості й розпорядливості; має підзаконний 
характер, передбачає можливість судового захисту громадянами своїх прав і 
свобод у разі їх порушення органами та посадовими органами та посадовими 
особами виконавчої влади”. Водночас вчений вказував, що державне управ-
ління здійснюється і “за межами функціонування виконавчої влади — у вну-
трішній організаційній діяльності органів інших гілок державної влади, на 
рівні державних підприємств, установ і організацій” [1, 119–120].

Отже, В. Авер’янов звертає увагу, що тенденцію до змішування понять 
“державне управління” і “виконавча влада” можна пояснити тим, що той вид 
діяльності держави, котрий в радянський період визначався як державне 
управління, вітчизняні фахівці почали механічно ототожнювати з реалізаці-
єю виконавчої влади. Це цілком допустимо в окремих випадках, але неприй-
нятно з наукової точки зору.

Дійсно, певне коло повноважень виконавчої влади реалізується у формі 
державного управління. У цьому випадку обсяги понять “державне управ-
ління” і “виконавча влада” практично збігаються.

Проте, автор пише, що виконавча влада реалізується не тільки у формі 
державного управління, а й у різноманітних інших формах державної діяль-
ності. У свою чергу, сфера державного управління не обмежується тільки ді-
яльністю органів виконавчої влади. Тобто, ці явища і категорії за своїм зміс-
том не збігаються.

В. Авер’янов робить висновок, що як державне управління у певній своїй 
частині реалізується поза межами виконавчої влади, так і виконавча влада у 
певній своїй частині реалізується (або може реалізовуватися) поза межами 
державного управління [2].

С. Тихомиров заперечує тотожність державного управління та виконавчої 
влади. На його думку “державне управління становить собою організацій-
но-правову форму здійснення виконавчої влади, вид державної діяльності, у 
межах якого практично реалізується виконавча влада, оскільки вона є полі-
тико-правовою категорію, в той час як державне управління — організацій-
но-правовою. Крім того, державне управління за своїм суб’єктним складом є 
більш ширшим, ніж виконавча влада, оскільки його суб’єктами можуть бути 
деякі державні органи, що не є органами виконавчої влади” (цит. за [3, 305]).

Подібна думка спостерігається і в наступному визначенні. Державне 
управління у вузькому розумінні — це виконавчо-розпорядча діяльність 
органів виконавчої влади, а також інших органів, у частині реалізації ними 
виконавчо-розпорядчих функцій. Слід зазначити, що поряд із органами ви-
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конавчої влади, для яких виконавчо-розпорядча діяльність є основною (саме 
тому вказані органи і є “серцевиною” державного управління у вузькому ро-
зумінні), державне управління у своїй частині реалізують також інші органи 
та посадові особи (Президент України, прокуратура, недержавні органи під 
час виконання делегованих повноважень тощо). Особливість щодо вказаної 
діяльності інших (не виконавчих) органів, яка дозволяє чітко відмежувати 
широке і вузьке розуміння державного права, полягає у наступному. Лише 
та частина з усієї сукупності видів діяльності державних органів, що має ви-
конавчо-розпорядчий характер, є складовою державного управління (в його 
вузькому розумінні). Причому така діяльність не є провідною для вказаних 
органів, вона має другорядний, допоміжний, внутрішньоорганізаційний ха-
рактер. Слід зазначити, що в адміністративному праві саме вузьке розумін-
ня державного управління є основним, тому що такий підхід дає можливість 
якісно аналізувати виконавчо-розпорядчу діяльність органів виконавчої 
влади (для яких державне управління є основним напрямом діяльності), а 
також внутрішньо організаційну діяльність у рамках функціонування інших 
державних органів [4].

Інший напрям запропоновано у підручнику з адміністративного права, 
виданого під керівництвом Ю. Битяка, і полягає в тому, що виконавча влада 
не ототожнюється з державним управлінням, яке характеризується як вид 
державно-владної діяльності. Питання про їх співвідношення постає у зв’яз-
ку з тим, що державне управління розглядають як виконавчо-розпорядчу ді-
яльність, яка здійснюється системою органів виконавчої влади. Зазначимо 
також, що на сьогодні з практики державного будівництва нормотворчої ді-
яльності (змісту нормативно-правових актів) майже зникли терміни “вико-
навчо-розпорядча діяльність” і навіть “державне управління”.

Розглядаючи співвідношення виконавчої влади й державного управління, 
слід виходити з того, що категорія “виконавча влада” є політико-правовою, 
а категорія “державне управління” — організаційно-правовою. Єдине, що їх 
об’єднує, це виконавча спрямованість.

Виконавчу владу представлено в механізмі поділу влади органами вико-
навчої влади. Державне управління здійснюється в межах цієї системи та 
іншими державними органами, не названими в Конституції України вико-
навчими, й виявляється у діяльності різних ланок державного апарату, які 
за своєю сутністю є органами державного управління. Основне його призна-
чення — виконавча й розпорядча діяльність у межах, передбачених адміні-
стративним правом, приписами (нормами), що складають адміністративне 
законодавство [5]. 

Подібне тлумачення співвідношення цих понять підтримують Ю. М. Коз-
лов. Л. Л. Попов [6, 28]. 

А. А Коваленко, вважає, що “у сучасних політико-правових умовах важко 
чітко відокремити виконавчу та управлінську (адміністративну) функції ви-
конавчої влади, коли першу з них асоціюють виключно зі сферою політики, 
а другу — з організаційно-правовою діяльністю, скоріше має місце діалек-
тична єдність двох різних, але взаємопов’язаних функцій виконавчої влади. 
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Перелічені функції виконавчої влади є настільки переплетеними з процеса-
ми управління, що ми просто не в змозі однозначно вказати, де закінчується 
політика і починається управління, і навпаки” [7, 17].

Третій напрям ототожнює поняття виконавча влада та державне управ-
ління. Російський вчений В. Халіпов вказує на те, що виконавча влада являє 
собою систему органів державного управління, що діє на основі Конституції 
та принципів поділу законодавчої, виконавчої, судової влади (за [8, 53]).

Своє бачення державного управління відображено у працях Ю. М. Коз-
лова. На його думку, це виконавча діяльність держави, що здійснюється ор-
ганами державного управління чи виконавчим апаратом. Він наголошує на 
тому, що основною метою державного управління є забезпечення і реалізація 
норм законів. Тобто, у вищезазначених дефініціях простежується ототож-
нення державного управління з виконавчою владою. Доволі схоже визначен-
ня державного управління наведене С. С. Студеникіним, за яким державне 
управління — це виконавча і розпорядча діяльність органів державної влади. 
Підтримуючи наведені підходи, В. А. Юсупов зазначає, що державне управ-
ління — це владна організуюча діяльність виконавчо-розпорядчих органів 
державного управління. Таким чином, автор сконцентровує увагу на тому, 
що при здійсненні державного управління уповноважені органи мають пра-
во: 1) видавати і реалізовувати нормативно-правові акти; 2) проводити наг-
ляд і охорону за реалізацією цих актів (за [9, 12]).

У монографії І. Ф. Caло “Фінансово-кредитна система України та пер-
спективи її розвитку” пропонується замість поняття “державне управління” 
використовувати поняття “виконавча влада”, а відносини у сфері державного 
управління розглядати як відносини за участю виключно органів виконавчої 
влади [10, 13].

І. О. Сквірський [11, 292] зазначає, що термін “державне управління” ді-
стався українській науці адміністративного права у спадок від радянських 
вчених-адміністративістів та продовжує займати домінуюче положення на 
сторінках наукових та навчальних видань з адміністративного права, з яких, 
відповідно, переміщується в тексти нормативних актів. Таким чином, над-
звичайно актуальним завданням є вивільнення теорії адміністративного 
права від застарілих термінів та, відповідно, наповнення її категоріями, які 
мають відповідати не лише реаліям українського життя та практиці держа-
вотворення, але й законодавству Європейського Союзу як необхідної пере-
думови європейської інтеграції нашої держави.

Держава далеко не усюди та не завжди здійснює державне управління. Її 
діяльність нині виявляється і в інших формах, якими є законотворення та 
судочинство. Законотворення є формою діяльності Верховної Ради України, 
а судочинство — органів судової влади. Що ж до державного управління, то 
воно має бути пов’язаним виключно з діяльністю органів виконавчої влади 
[12, 293].

Термін державне управління є категорією, яка повинна та може аналізу-
ватися виключно через призму діяльності органів виконавчої влади. Таким 
чином, є усі підстави для того, щоб розділити та підтримати висловлену 
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в зарубіжній науковій літературі думку про доцільність введення у пра-
вовий обіг узагальнюючого терміна “публічне управління”, у межах якого 
могли б бути об’єднані різні, проте надзвичайно тісно пов’язані між собою 
форми управлінської діяльності — державне управління, самоврядне (му-
ніципальне) управління та управління, спрямоване на реалізацію делегова-
них повноважень. Даний крок, на погляд науковців, має знайти подальше 
продовження як у текстах нормативних актів, так і на сторінках наукової 
літератури, насамперед, з адміністративного права. Інакше кажучи, нині 
склалися всі передумови для того, щоб термін державне управління був за-
мінений поняттям “публічне управління”. Це дасть можливість більш чітко 
визначити предмет адміністративного права, переглянути ознаки та види 
адміністративно-правових відносин та, врешті-решт, наблизити навчальну 
та наукову літературу з адміністративного права до потреб правозастосов-
ної практики. Важливою є заміна термінів також і з огляду на євроінтегра-
ційні плани української держави, успішність реалізації яких залежить від 
того, наскільки українські правові акти, насамперед на термінологічному 
рівні, будуть узгодженими з відповідними правовими актами Європейсько-
го Союзу [11, 293–294].

Серед функцій органів публічного управління багато вчених належну 
увагу звертає на правотворчу. 

Так, на думку М. Черноголовкіна, структурна складність та особливості 
виконавчої гілки державної влади такі, що ретельний її аналіз приводить до 
висновку про два рівні її функцій (за [12]). 

Перший рівень охоплює основні функції виконавчої влади, що мають гло-
бальне значення для життя суспільства. Кожна з них визначається об’єктом 
управління і способом впливу на нього органів виконавчої влади, саме:  

• суспільний правопорядок і національна (державна) безпека. Цей над-
звичайно важливий об’єкт управління, що є необхідною умовою збе-
реження громадського суспільства і функціонування політичних, 
економічних і соціальних структур держави, зумовлює такі функції ви-
конавчої влади, як охорона громадського порядку і забезпечення націо-
нальної (державної) безпеки;

• галузі економіки, соціально-культурне, адміністративно-політичне бу-
дівництво (економіка, фінанси, освіта, охорона здоров’я тощо), функ-
ціонування всього названого корпусу можливе при постійному управ-
лінському впливі на нього органів виконавчої влади, що виражається 
в керівництві, підборі кадрів, плануванні, регулюванні тощо. Даний 
об’єкт визначає регулятивно-управлінську функцію виконавчої влади. 

Другий рівень становлять функції, що мають допоміжний характер і спря-
мовані на обслуговування основних функцій:

• нормотворча, тобто застосування правових норм, що полягає у створен-
ні органами виконавчої влади нормативних актів управління; 

• оперативно-виконавча, яка полягає в тому, що органи виконавчої влади 
забезпечують реалізацію правових норм, що містяться як у законах, так 
і у підзаконних актах;
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• юрисдикційна, яка може бути представлена як діяльність її органів із 
застосуванням адміністративних, дисциплінарних, матеріальних і фі-
нансових санкцій до громадян і працівників апарату державного управ-
ління, що вчинили правопорушення [12]. 

Цікавою є думка О. Хоменко, яка зазначала, що при характеристиці дру-
гого рівня функцій виконавчої влади йдеться не про самі функції, а про пра-
вові форми їх здійснення (за [12]).

Таким чином, можна дійти до висновку, що правотворча діяльність є скла-
довою публічного управління. 

Отже, проаналізувавши тлумачення термінів “органи виконавчої вла-
ди”, “органи державного управління” та “органи публічного управління”, у 
науковій літературі можна дійти висновку, що вчені по-різному їх розумі-
ють та використовують. Більшість науковців підтримують тезу про те, що 
у широкому аспекті державне і публічне управління пов’язане з діяльність 
усіх органів державної влади. У вузькому аспекті суб’єктами публічного 
управління є органи виконавчої влади. Таким чином, враховуючи викладене, 
можна дійти висновку, що не потрібно ні ототожнювати, ні встановлювати 
значну відмінність між термінами “державне управління” та “органи вико-
навчої влади”. Доволі є слушною точка зору тих науковців, які вважають, що 
діяльність органів виконавчої влади безпосередньо пов’язана із державним 
управлінням. Проте державне управління здійснюється також іншими орга-
нами державної влади. Тому, доцільно виділити дві форми реалізації діяль-
ності органів публічного управління: правову та організаційно-управлінську. 
Правова форма реалізації тісно пов’язана із правотворчістю уряду. Організа-
ційно-управлінська форма тісно пов’язана із здійсненням керівництва та ви-
конанням загальнодержавних та місцевих завдань. Таким чином, правотвор-
чість є складовою діяльності публічного управління.
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КОНЦЕПтУАЛЬНА МОдЕЛЬ 
КОНтРРОзВІдУВАЛЬНОЇ дІЯЛЬНОстІ У ВИРІШЕННІ 
ПРАВОВИХ ІНтЕРЕсІВ УКРАЇНИ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 26–33

Контррозвідувальна діяльність на сьогодні є фе-
номенальною основою для переходу на істотно новий, 
ефективно діючий правовий захист інтересів України. 
При цьому, забезпечено нові правові механізми міжга-
лузевого управління і планування як якість ефектив-
ного прогнозування та превентивного реагування на 
зміни реальних обставин. Розкрито поняття “інте-
рес” як правове коріння контррозвідувальної діяльно-
сті в системі законів суспільного розвитку. Озвучено 
структурну організацію контррозвідувальної діяль-
ності, що методологічно є системою ідей, поглядів, 
цілеспрямувань, убезпечує особистість, державу та 
суспільство від протиправних дій та будь-яких загроз. 
Визначено основні критерії оцінювання контррозвіду-
вальної діяльності, серед яких фрактальність як пра-
вова безпека інформації використовується із сучасно-
го природознавства. Такими фракталами іменуються 
утворення, що при зміні масштабу їх розгляду повні-
стю відтворюють свою структуру як якість правово-
го суб’єкта людини. 

Надзвичайно актуальною є проблема розбудови концептуальної моде-
лі контррозвідувальної діяльності у вирішенні правових інтересів України, 
оскільки контррозвідувальна система слугує феноменальною основою для 
переходу на принципово новий, ефективно діючий правовий захист інтере-
сів України. Потреба та необхідність обраної теми зумовлена формуванням 
незалежних (автономних) структурних організацій, підрозділів та відповід-
них служб (керівних центрів, відділів, секторів тощо) на правових засадах 
структурно-функціональної методології. Це забезпечує нові правові ме-
ханізми управління і планування як якість ефективного прогнозування та 
превентивного реагування на зміни суспільних обставин на рівні окремої 
особи, держави та суспільства, а також виконання нових завдань за рахунок 
інтелектуального перерозподілу наявних правових сил. Відповідно до цього 
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контррозвідувальна діяльність передбачає: якісне формування організацій-
но-штатних структур у правовому полі персоналу на основі аналізу реальної 
обстановки; перекваліфікацію працівників; проведення комплексу заходів 
із психологічної перебудови та адаптації персоналу до нових реалій і умов 
працездатності; перегляд і приведення у відповідність до сучасних правових 
вимог, форм і методів атестації працівників.

Розглянемо компетентнісний підхід при розбудові системи контррозві-
дувальної діяльності у якісному вирішенні правових інтересів відповідно до 
Конституції України та чинного законодавства, а також проблеми надійної 
інтеграції в міжнародні структури безпеки.

Оскільки означена тематика є досить складною в аспекті доцільного оп-
рилюднення, а значна частина інформації має характер обмеженого доступу, 
то залишається апелювати до публікацій таких сучасних дослідників та ана-
літиків: З. Бжезинського, В. Бриля, З. Гом’єн, Б. Кларка, П. Лісовського [8], 
В. Остроухова [6], К. Шрідхара, О. Фармагея, С. Гордієнка та ін.

Особливої ваги набуває аналіз проблем вищої освіти в роботах таких 
вчених, як В. Андрущенко [7], Л. Губерський, М. Згуровський, В. Кремінь, 
М. Курко [10], І. Стеценко, О. Рябека та ін., які певною мірою торкаються 
означеної теми.

У сучасних умовах інформаційного суспільства контррозвідувальна ді-
яльність є одним з важливих напрямів роботи спеціалізованих служб, ор-
ганів та різних форм організацій. Саме компетентний підхід контррозвідки, 
форми та засоби її діяльності закріплюються рішеннями керівництва, що в 
цілому є ефективним як надійний юридичний захист, котрий створює пра-
вову базу.

Інтерес як правове коріння контррозвідувальної діяльності
У цьому аспекті варто зазначити поняття “інтерес”, що рухає суспільство 

вперед. Як наголошує дослідник А. Г. Здравомислов: “інтерес” — це вихідний 
момент окремого явища, окремої події, певної послідовності подій, основа 
ідеології, важливий стимул розвитку наукового пізнання [1, 178]. За таких 
умов в українській науковій думці знайшов поширення мотиваційний під-
хід до поняття “інтересів”, який має досить універсальне поняття та різно-
барвний зміст як “спонуки людської діяльності, зумовлені об’єктивними 
потребами. Мотиви безпосередньо передують конкретній поведінці людини 
і фактично пов’язані з нею” [2, 244]. Адже мотиви передбачають не лише за-
доволення тієї чи іншої потреби, а й вибір засобів для цього, оскільки вияв-
ляються у конкретних вчинках і поведінці людей як здійснення певної мети.

У системі контррозвідувальної діяльності необхідно озвучити специфіку 
саме законного інтересу, що полягає в його класифікації на інтереси розвитку, 
функціонування і гальмування. Інтереси розвитку пов’язані саме з тим, що ко-
ренями всякого розвитку є суперечності. Взаємопритяжіння і взаємовідштов-
хування, взаємопроникнення і взаємовиключення альтернативних протилеж-
них шляхів, форм, методів і засобів розв’язання суперечностей між умовами, 
цілями, ідеалами і умовами існування правових суб’єктів веде до удосконален-
ня системи суспільних зв’язків і правових відносин, її оновленню.
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Але не треба забувати про органічну цілісність процесів розвитку, функ-
ціонування і гальмування, що простежуються в життєдіяльності як окремих 
осіб, так і класів, націй, народів. Не можна випустити з уваги відносну само-
стійність правових процесів розвитку, функціонування і гальмування.

Іншими словами, законному інтересу як фундаментальній основі контр-
розвідувальної діяльності належить особливе місце в системі законів су-
спільного розвитку, оскільки нічого не відбувається без інтересу у зрушенні 
розвитку продуктивних сил, зокрема у правових відносинах державної полі-
тики, ідеології тощо [9].

У свою чергу, запровадження концептуальної моделі контррозвідувальної 
діяльності спрямовано на оптимізацію структурних підрозділів контррозвід-
ки і системи її діяльності. Означена концептуальна модель базується на по-
ложеннях Конституції України, законів України та інших нормативно-пра-
вових актів у сфері національної безпеки, міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативних 
документах України.

Структурна організація контррозвідувальної діяльності
Контррозвідувальна діяльність є особливим видом діяльності, підпоряд-

кованим вирішенню завдань забезпечення безпеки, оскільки спрямована на 
адекватну (юридично надійну) протидію реальним та потенційним загрозам 
безпеці, що виникають внаслідок розвідування підривної діяльності спеці-
альних служб іноземних держав (розвідки, контррозвідки), недержавних 
розвідувальних і контррозвідувальних структур, організацій та окремих осіб 
проти України у формах агентурної, технічної розвідки і розвідки з викорис-
танням легальних можливостей по території України та за її межами, об’єк-
тами зацікавленості яких є інформація з грифами обмеження, що належать 
Україні) та безпосередньому підриву (терор, диверсія, шкідництво).

Структурний зміст контррозвідувальної діяльності полягає у попере-
дженні, виявленні та припиненні розвідувально-підривної діяльності іно-
земних держав з використанням спеціальних сил і засобів, форм і методів, 
які сприяють вирішенню національних інтересів України, своєчасному при-
йняттю заходів, адекватних характеру та масштабам загроз цим інтересам, 
що ґрунтуються на принципах правової демократичної держави, оперативної 
та ідеологічної доцільності відповіднодо чинного законодавства.

У концептуальній конструкції контррозвідувальної системи згідно з визна-
ченими напрямами варто закласти такі критеріальні елементи: конституційні, 
соціально-політичні, основні, спеціальні, оперативно-тактичні та організацій-
ні. При цьому акцентуємо увагу на структурну організацію, яка визначається:

• діяльністю органу, яка спрямована на досягнення результату, визначе-
ного його головним функціональним завданням;

• структурою органу, яка відповідає характеру його діяльності і будуєть-
ся з урахуванням спрямованості на конкретні об’єкти;

• елементами цієї структури, які можуть об’єднуватися для створення 
підрозділів за принципом подібності об’єктів діяльності та методів і за-
собів, які при цьому використовуються;
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• підпорядкованістю і взаємодією елементів у контррозвідувальній си-
стемі, які забезпечується результатом діяльності кожного з них, що є 
керуючою інформацією для структурних елементів наступного рівня 
ієрархії (знизу — вгору і навпаки).

Отже, структурна організація контррозвідувальної діяльності як мето-
дологічна основа є системою ідей, поглядів, цілеспрямувань на діяльність 
контррозвідки з метою убезпечення особистості, держави та суспільства від 
протиправної діяльності спеціальних служб іноземних держав, окремих ор-
ганізацій, груп та осіб, які пов’язані з ними в інформаційній сфері життєді-
яльності суспільства. Така здатність системи контррозвідки як суспільних 
відносин є забезпеченням оптимального функціонування її інститутів у су-
спільстві країни і за його межами у вирішенні життєво-важливих інтересів.

Основні критерії оцінювання контррозвідувальної діяльності
1. Адекватність реагування на будь-які загрози.
2. Конституційність.
3. Захист пріоритетних інтересів, посягання на які може призвести до 

значної матеріальної чи політичної шкоди.
4. Легальні можливості, спрямовані на одержання відомостей з грифами 

обмеження на об’єктах.
5. Освіта, наука та виховання як формула академічної мудрості у протидії 

корупційним маніпуляціям.
6. Аерокосмічні канали зв’язку.
7. Правова дисперсія та ентропія.
8. Ментально-ціннісні орієнтири.
9. Компетенція. Безперечно, саме розподіл компетенції як важливого кри-

теріального конструкту в системі контррозвідки здійснюється на під-
ставі їх ментально-професійної спеціалізації в силу екстралінгвістич-
них здібностей певних осіб, груп, класів, етносів, спільнот.

10. Дипломатія як шляхетність переговорів.
11. Мудрість як якість переосмислення життєво важливих інтересів.
12. Конфіденційність інформації.
13. Ризики у системі превентивних заходів, що визначаються низкою засо-

бів і методів захисту інформації та ймовірністю завдання шкоди і роз-
мірами можливої шкоди, яка наноситься ресурсам інформаційної сис-
теми.

14. Фрактальність як правова безпека інформації.
Термін “фрактальність” використовується із сучасного природознавства, 

в якому фракталами йменуються такі утворення, що при зміні масштабу їх 
розгляду цілком відтворюють свою структуру як якість правового суб’єкта 
людини. Інакше кажучи, для національної безпеки фрактальність складає 
особистісну ідентичність, що є правомірним на ексклюзивність, оригіналь-
ність, специфічність. При цьому, засновник теорії фракталів Б. Мандельброт 
запропонував теоретичне обґрунтування закону Ціпера, якщо “порівнювати 
мову тексту з кодуванням, що може бути використано для визначення стра-
тегії правової поведінки” особи, держави та суспільства [3, 112].
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Механізми реалізації системи контррозвідки
Концептуальна модель контррозвідувальної діяльності реалізується 

на основі послідовного впровадження в діяльність кожного співробітника 
контррозвідувального підрозділу визначених основних положень і засад, 
пріоритетних напрямів та завдань щодо забезпечення національної безпе-
ки України відповідно до правових інтересів сучасних життєвих реалій. Це 
здійснюється за такими методиками:

1. Проводиться аналіз загроз і ризиків інформації конкретного компонен-
та інтелектуальної системи з використанням адаптивних засобів оператив-
ної інформації.

2. Необхідність об’єктивно-орієнтованого підходу в моделі захисту інфор-
мації, яка полягає в побудові образу системи, оцінюючи її загальний стан, 
уразливість або рівень захищеності інформації в ній. Такий підхід використо-
вує об’єктну декомпозицію, коли поведінка системи описується в термінах 
взаємодії об’єктів. При цьому, основним інструментом боротьби зі склад-
ністю в об’єктно-орієнтованому підході є інкапсуляція — це приховування 
реалізації об’єктів (їх внутрішньої структури і деталей реалізації методів) з 
наданням зовні тільки певних інтерфейсів.

3. Правовий захист конфіденційної інформації в Україні. Слід зазначи-
ти, що рівень захищеності інформації, зокрема конфіденційної інформації, 
визначається рівнем демократії в суспільстві, дотриманням міжнародних 
стандартів прав людини та основних свобод. Одним з основних видів захи-
сту інформації в державі є правовий захист. Так, відповідно до ст. 30 Закону 
України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. конфіденційна інформація — 
це “відомості, які знаходяться у володінні, користуванні та розпорядженні 
окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відпо-
відно до передбачених ними умов”.

Що стосується держави, то види конфіденційної інформації, її склад ви-
значаються законами або внутрішніми регуляторними актами, що видають-
ся відповідними державними органами. Головна спрямованість таких ак-
тів — це захист, збереження, недоступність інформації, що визначається як 
державна таємниця або інформація з обмеженим доступом. Можна сказати, 
що держава та її органи застосовують принцип “дозволено лише те, що зазна-
чено в законі”.

На підтвердження можна навести цитату з частини 2 ст. 30 Закону Украї-
ни “Про інформацію”, а саме: “громадяни, юридичні особи, які володіють ін-
формацією професійною, діловою, виробничою, банківською, комерційною 
та іншого характеру, одержаною на власні кошти, не порушує передбачені 
законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи 
належність її до категорії конфіденційності та встановлюють для неї систему 
(способи) захисту” [4].

У цьому зв’язку зазначимо, що вимоги до “ведення обліку, зберігання, ви-
користання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації”, 
які містять службову інформацію, зібрану під час провадження оператив-
но-розшукової, контррозвідувальної діяльності, а також діяльності у сфері 



31

оборони держави, та іншу службову інформацію, в органах державної влади, 
інших державних органах, у тому числі в органах влади Автономної Республі-
ки Крим, регулюються Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформа-
ції, що містять службову інформацію (затверджена Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736). У даному регуляторному акті 
термін “конфіденційна інформація, що є власністю держави” не розтлумаче-
ний, але на підставі цього акта Кабінет Міністрів надав право державним ор-
ганам визначати Перелік конфіденційної інформації, що є власністю держа-
ви, на який дається гриф обмеження доступу “для службового користування”.

Адже варто означити, що такі переліки не потребують реєстрації в Мініс-
терстві юстиції України, а, отже, не підлягають обов’язковій публікації.

Проте, враховуючи ту обставину, що переліки охоплюють широку сфе-
ру щодо обмеження доступу до інформації, на їх підставі практично можна 
обмежити конституційне право громадян України на отримання інформації 
всупереч діючій статті 34, частині 3 Конституції України, в якій йдеться про 
обмеження інформаційних прав громадян України лише на підставі Закону.

У цьому зв’язку необхідно врахувати, що стаття 37 Закону України “Про 
інформацію” [4] встановлює: “не підлягають обов’язковому наданню для оз-
найомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у 
собі: інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею; 
конфіденційну інформацію; інформацію про оперативну та слідчу роботу ор-
ганів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випад-
ках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розсліду-
ванню чи дізнанню”. Установа, до якої направлено запит, може надавати для 
ознайомлення документ, що містить відповідну “інформацію, яка не підлягає 
розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та 
державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання 
щодо її розсекречування і інформацію фінансових установ, підготовлену для 
контрольно-фінансових відомств”.

З огляду на існуючі міжнародні стандарти прав людини, закріплені в 
нормах міжнародного та європейського права, такий підхід значно обмежує 
права громадян України на отримання всебічної, правдивої, неупередженої 
інформації, а також призводить до суперечностей між конституційними та 
галузевими нормами права України, що потребує негайного усунення.

4. Національний вимір загрози транснаціональної злочинності. Націо-
нальний вимір загрози транснаціональної злочинності пов’язаний із при-
родою організованої злочинності, що здатна порушувати державні кордони. 
Хоча в сучасних умовах глобалізації кордони стають прозорішими. Проте на-
явність і регулювання кордонів залишаються одним з невід’ємних атрибутів 
державності. Протиріччя між державою та кримінальними організаціями в 
цій царині складають основу конфлікту між правом держави на здійснення 
функцій охорони та моніторингу своєї території та правом групи осіб на охо-
рону та задоволення інтересів своїх членів, що можуть не збігатись з інтере-
сами держави [5, 25].



32

За цих умов основним практичним напрямом наукових пошуків у дослі-
дженні проблем транснаціональної злочинності може стати аналіз ролі ор-
ганізованої злочинності в контексті міжнародних відносин. Науковим під-
ходом у практичній площині, що максимально віддзеркалює міжнародний 
характер явища, має стати системний підхід.

Цей підхід розглядає організовану злочинність як складне системне яви-
ще, в основі якого знаходиться соціально-політичний і економічний кон-
флікт, а його транснаціональний вимір характеризується розвитком процесів 
глобалізації та природним продовженням зв’язків, що виникають внаслідок 
транснаціонального промислового виробництва.

Висновок. Діяльність органів контррозвідки провадиться як на стратегіч-
ному, так і тактичному рівнях. При цьому, форми, методи, сили і засоби сис-
теми контррозвідувальної діяльності спеціальних служб іноземних держав 
тощо; попередженням і припиненням протиправної діяльності спеціальних 
служб іноземних держав тощо. Форми системи контррозвідки визначаються 
за: цільовим призначенням; силами і засобами, що використовуються; харак-
тером здійснення; територією, на якій проводяться превентивні заходи, та 
рівнем ухвалення рішення про проведення означених заходів. Саме на базі 
системного методу діяльність контррозвідувальних підрозділів міністерств, 
відомств та підприємств із захисту інформаційних ресурсів в майбутньому 
надає гарантію їх збереження від заволодіння ними будь-якого противника.
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інформації визначається рівнем демократії в суспільстві, 
дотриманням міжнародних стандартів прав людини 
та основних свобод. Передбачено, що на базі системного 
аналізу діяльність системи контррозвідки із захисту ін-
формаційних ресурсів у майбутньому надає гарантію їх 
збереження від заволодіння ними будь-яким противником.

Lisovska Yu. P. Conceptual model of counterintelligence 
activity in solving legal interests of Ukraine. The mechanisms 
of implementation of the counterintelligence system are consid-
ered in which the legal protection of confidential information is 
determined by the level of democracy in society, adherence to 
international standards of human rights and fundamental free-
doms. It is envisaged that on the basis of system analysis, the 
activities of the counterintelligence system for the protection of 
information resources in the future provide a guarantee of their 
conservation from the capture of any enemy. It is proved that 
the counter-intelligence system serves as a phenomenal basis for 
the transition to a fundamentally new, effective legal protection 
of Ukraine’s interests. The need and the necessity of the cho-
sen theme is determined by the formation of independent (au-
tonomous) structural organizations, units and relevant services 
(managing centers, departments, sectors, etc.) on the legal basis 
of the structural and functional methodology. It provides new 
legal mechanisms for management and planning as a quality 
of effective forecasting and preventive response to changes in 
social circumstances at the level of individuals, states and so-
cieties, as well as the implementation of new tasks through the 
intellectual redistribution of existing legal forces. Accordingly, 
counter-intelligence activities include: qualitative formation of 
organizational-staff structures in the legal field of personnel on 
the basis of analysis of the real situation; retraining of workers; 
carrying out a complex of measures for psychological adjust-
ment and adaptation of personnel to new realities and condi-
tions of workability; revision and alignment with modern legal 
requirements, forms and methods of attestation of employees. It 
is substantiated that it is the competent approach of counterin-
telligence, its forms and means of its activity, which are fixed by 
the decisions of the management, which in general is effective as 
a reliable legal protection, which creates the legal basis.

Лисовская Ю. П. Концептуальная модель контр-
разведывательной деятельности в решении право-
вых интересов Украины. Исследованы механизмы ре-
ализации системы контрразведки, в которых правовая 
защита конфиденциальной информации определяется 
уровнем демократии в обществе, соблюдением между-
народных стандартов прав человека и основных свобод. 
Предполагается, что на базе системного анализа дея-
тельности системы контрразведки по защите инфор-
мационных ресурсов в будущем гарантирует их сохран-
ность от завладения ими любым противником.

Надійшла 26 лютого 2018 р.



34

УДК 342.95
С. А. ПОдОЛяКА 
Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОсОБЛИВОстІ ФУНКЦІОНУВАННЯ сИстЕМИ 
сУБ’ЄКтІВ ПРОтИдІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ 
ПРОКУРАтУРИ УКРАЇНИ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 34–41

Питання стосовно прокурорської дисципліни є над-
звичайно актуальними, оскільки безпосередньо пов’я-
зані з авторитетом системи органів прокуратури, 
іміджем державного органу. Не зважаючи на те, що 
компетенція та функціональне призначення суб’єктів 
протидії корупції визначаються на рівні законів, все 
ж мають місце певні неточності та неузгодженості, 
що можуть стосуватися повноважень тих чи інших 
суб’єктів.

На превеликий жаль, ганебні випадки корупції в органах прокуратури 
України ще трапляються і значно підривають довіру громадян до державних 
органів, псують імідж держави. З метою подолання такого ганебного діяння, 
як корупція в Україні, створено низку державних організаційних структур. 
Не зважаючи на те, що компетенція та функціональне призначення суб’єктів 
протидії корупції визначаються на рівні законів, все ж мають місце певні не-
точності та неузгодженості, що можуть стосуватися повноважень тих чи ін-
ших суб’єктів. Особливо це пов’язано з такою сферою, як протидія корупції 
в органах прокуратури України, суб’єкти якої не лише представлені загаль-
ними правоохоронними органами, а й деякі з них, так би мовити, виокрем-
люються із загальної системи, набувають особливих чи автономних статусів, 
спеціалізуються саме на тих чи інших видах антикорупційної діяльності. Це 
стосується не лише таких автономних підрозділів у межах правоохоронних 
органів, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура (Далі — САП), чи 
відповідні спеціалізовані підрозділи у межах Національної поліції України, 
СБУ тощо, а й створення цілком незалежних органів зі спеціальним статусом, 
як НАБУ, НАЗК та ін. Нерідко така розгалужена система суб’єктів протидії 
корупції, кожен з яких наділений повноваженнями щодо протидії корупції 
в органах прокуратури України, може призводити як до певних конфліктів, 
так і до неефективної взаємодії між різними відомствами. 

У цьому контексті доречно буде згадати нещодавній конфлікт між На-
ціональним антикорупційним бюро України та Генеральною прокуратурою 

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки
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України (Далі — ГПУ), який набрав широкого резонансу та активно висвіт-
лювався у ЗМІ України. Такого роду конфлікти є неприпустимими, оскільки, 
безумовно, призводять до значних репутаційних втрат з боку системи про-
куратури України та зовнішніми суб’єктами, до повноважень яких входить 
здійснення протидії корупції, зокрема і в органах прокуратури України. Із 
наведеного висновується, що дослідження проблем та напрямів їх подолання 
у функціонально-організаційній структурі суб’єктів протидії корупції в ор-
ганах прокуратури України відіграє надзвичайно важливу стратегічну роль 
для подальшого розвитку системи протидії корупції в Україні.

Усе викладене ще раз підкреслило актуальність обраної теми та продик-
тувало необхідність розроблення оптимального функціонально-системного 
механізму протидії корупції в органах прокуратури України. 

Проблематиці структури та функцій у системі протидії корупції в Украї-
ні та прокуратурі як суб’єкта та об’єкта антикорупційної діяльності при-
свячено багато напрацювань та публікацій як науково-теоретичного, так і 
більш практично-прикладного спрямування. Серед науковців, які присвя-
чували свою увагу означеній проблематиці, можна назвати таких вчених, як 
О. Л. Горган, Д. Г. Заброда, Є. В. Невмержицький, М. І. Мельник, С. С. Ро-
гульський, О. В. Ткаченко, О. М. Угровецький, С. А. Шалгунова, К. І. Хро-
мова та багатьох інших. Тим не менше, активна діяльність із модернізації 
та реформування усієї правоохоронної системи, утворення нових суб’єктів 
у сфері антикорупційної діяльності вказує на те, що науково-практична дис-
кусія не є вичерпаною, а дослідження у наведеній сфері мають бути продов-
жені з метою наукового забезпечення інституційного становлення системи 
протидії корупції, оптимізації функцій антикорупційних суб’єктів, взаємодії 
між ними та забезпечення ефективного процесу протидії корупції в органах 
прокуратури України.

Беручи до уваги актуальність теми та раніше сформульовані положення 
щодо діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України, 
мета дослідження — розробити модель оптимізації функціонально-організа-
ційної структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України 
та налагодження взаємодії між ними. Тому актуальним є обрання відповідного 
напряму дослідження та присвячення означеній проблематиці окремої уваги.

Виходячи зі сказаного, вкрай важливим аспектом у побудові механізму 
протидії корупції в органах прокуратури України є утвердження стабіль-
ної, ефективної функціонально-організаційної структури суб’єктів протидії 
корупції. Як відомо, кожен орган державної влади у своїй діяльності може 
діяти виключно в межах та на підставі законодавства України, тож компе-
тенція та відповідні функції суб’єктів у механізмі протидії корупції в орга-
нах прокуратури визначаються законодавством та створюють упорядковану 
матрицю повноважень в антикорупційній діяльності. Такими положеннями 
визначається функціональне призначення організаційних одиниць системи 
протидії корупції в органах прокуратури України.

Окремо варто зауважити, що формування системи протидії корупції не 
було завершеним на даний момент. Зокрема, триває активна наукова та су-
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спільно-політична дискусія щодо законодавчого забезпечення Вищого ан-
тикорупційного суду України, його статусу, процедури утворення, повнова-
жень. Цій проблематиці також слід приділити відповідну увагу.

Станом на сьогодні відповідно до законодавства діяльністю із протидії 
корупції займаються усі державні органи в межах свого відомства, правоохо-
ронні органи у межах загальної правоохоронної діяльності та спеціалізова-
ні суб’єкти спеціально утворені для здійснення діяльності, спрямованої на 
протидію корупції. Як уже зазначалося, прокуратура України може бути як 
суб’єктом із протидії корупції, так і об’єктом, на який спрямована діяльність 
інших антикорупційних суб’єктів (при цьому, у випадках із корупційними 
злочинами, підтримувати державне обвинувачення завжди буде прокурор — 
чи то прокурор САП, чи то інший прокурор відповідно до покладених на ньо-
го повноважень у системі органів прокуратури України). Тому в механізмі 
та відповідній функціонально-організаційній структурі різним органам про-
куратури належатиме різна роль.

Насамперед слід звернути увагу на внутрішній аспект протидії корупції 
в органах прокуратури України. У цьому напрямі найбільший вияв має ад-
міністративно-правовий аспект протидії корупції, адже внутрішня протидія 
корупції не лише запускає механізм розслідування корупційних злочинів та 
адміністративних правопорушень, а й спрямована на здійснення державного 
управління в системі органів прокуратури як ієрархічного утворення, спря-
мованого на забезпечення протидії корупції, у тому числі щодо створення 
умов запобігання цьому явищу та ліквідацію умов, що сприяють корупції. В 
ГПУ та інших органах адміністративного управління прокуратурою є весь 
спектр адміністративно-правових повноважень у сфері протидії корупції у 
власному відомстві.

Для цього утворюються відповідні внутрішні структурні підрозділи ГПУ, 
кожен з яких у функціонально-організаційній структурі відіграє особливу 
роль як стосовно внутрішньовідомчої протидії корупції в органах прокурату-
ри, так і щодо зовнішньої протидії корупції, яка здійснюється прокуратурою 
як спеціальним суб’єктом, що уповноважений на протидію корупції. 

У межах Генеральної прокуратури діє Спеціалізована прокуратура Укра-
їни, до спеціальних функцій якої відноситься “здійснення нагляду за до-
держанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 
досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; 
підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; пред-
ставництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбаче-
них цим Законом і корупційними або пов’язаними з корупцією правопору-
шеннями. У межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура здійснює міжнародне співробітництво”. При цьому слід зверну-
ти особливу увагу на те, що крім основних функцій, які пов’язані з проце-
суальним керівництвом справ, що підслідні НАБУ, законодавство визначає 
ще й представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
передбачених Законом України “Про прокуратуру” [1]. Із наведеного випли-
ває, що жодних інших функцій, крім наведених, на САП не покладено. Отже, 
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в системі протидії корупції САП може здійснювати протидію корупції щодо 
інших органів прокуратури виключно у порядку процесуального керівництва 
у справах, які ведуться щодо службових осіб. Стосовно інших правопорушень 
чи загальної адміністративної протидії корупції, то в даному випадку САП не 
має повноважень щодо протидії корупції в органах прокуратури України.

Аналогічний законодавчий підхід відображено і у відповідному Положен-
ні “Про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України”, затверджено-
го наказом ГПУ від 12 квітня 2016 р. № 149, прийнятого на виконання по-
ложень Закону [2]. Тим не менше, саме Положення дещо розширює норми, 
які регламентують діяльність САП щодо взаємодії з ГПУ, а також інші адмі-
ністративні функції. Так, відповідно до п. 1.3 наведеного Положення, свою 
роботу Спеціалізована антикорупційна прокуратура організовує у взаємодії 
з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, 
прокуратурами всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, 
Національною академією прокуратури України, державними органами та 
органами місцевого самоврядування [2]. Однак така взаємодія стосується 
безпосереднього здійснення законодавчих функцій, або ж координаційної 
взаємодії у відповідних сферах та не може тлумачитися як вихід за межі за-
конодавчо встановлених повноважень САП. В окремих випадках взаємодія, 
у тому числі координація з іншими органами прокуратури, обмежується за-
конодавчо.

Такі обмеження мають обґрунтовану ціль — забезпечення якнайбільшо-
го рівня автономності САП та його відносної незалежності від Генеральної 
прокуратури України та ключових політичних фігур. Саме тому однією із за-
конодавчих вимог є те, що приміщення, в якому розміщується САП, має зна-
ходитися окремо від інших приміщень ГПУ (ч. 3 ст. 8–1 ЗУ “Про прокурату-
ру”) [1]. Таким чином, взаємодія з органами прокуратури може стосуватися 
загальноорганізаційних питань, чи адміністративного забезпечення діяльно-
сті САП, оскільки остання є структурним підрозділом ГПУ, однак взаємодія 
щодо питань процесуального керівництва справами повинна істотно обме-
жуватися, що не даватиме ГПУ важелів впливу на САП.

Більш конкретно зі сфери адміністративної діяльності САП та відповід-
них напрямів взаємодії, зокрема із ГПУ, визначається у пп. 3, 4 положення 
[2]. Такі положення дещо не співпадають із встановленими у “Положенні 
про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури 
України” функціями САП [2].

Отже, можна зробити висновок, що адміністративний вплив ГПУ на САП 
є доволі обмежений законодавчо, що відображається і на практиці. Такий 
стан речей забезпечує автономність діяльності САП. При цьому САП не має 
адміністративно-правових повноважень щодо протидії корупції в інших під-
розділах ГПУ, окрім як тих, що випливають із процесуального керівництва 
над досудовими розслідуваннями щодо НАБУ. Саму ж адміністративну про-
тидію корупції у межах САП орган організовує самостійно.

Стосовно ситуацій, коли корупційний злочин було вчинено прокурором 
САП, то в даному випадку обґрунтовано процесуальне керівництво такими 
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справами буде здійснювати вже не прокурор САП, а інший прокурор ГПУ. 
Це — пряма вимога ч. 7 ст. 8–1 Закону України “Про прокуратуру”, відпо-
відно до якого “нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів 
у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором із чис-
ла своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України” 
[1]. При цьому для ефективності відповідного ведення такого роду справ 
доцільно було б залучати саме того прокурора, який мав успішний досвід у 
процесуальному керівництві антикорупційних справ, або ж залучати інших 
осіб з аналогічним досвідом як радників у відповідних справах. З огляду на 
те, що САП як спеціальний суб’єкт протидії корупції в органах прокуратури 
не здійснює загальної адміністративно-правової протидії корупції, в межах 
ГПУ. Для цього в системі ГПУ функціонують інші суб’єкти, до спеціальних 
повноважень яких входить здійснення адміністративно-правової протидії 
корупції серед співробітників прокуратури.

З огляду на наведене, можемо запропонувати в майбутньому функції ад-
міністративно-правової протидії корупції передати до САП з утворенням 
відповідного аналогічного відділу в ній, який би на умовах більшої автоном-
ності рівною мірою здійснював би протидію корупції в органах прокуратури 
України. На законодавчому рівні відповідну пропозицію потрібно реалізу-
вати шляхом доповнення функцій, визначених у положенні ч. 5 ст. 8 Закону 
України “Про прокуратуру”, ч. 4, у якій визначити наступну додаткову функ-
цію діяльності САП: “Організовує протидію корупції в органах прокуратури 
України у межах наданих повноважень”.

Також у межах ГПУ функціонує Відділ організації діяльності у сфері 
запобігання та протидії корупції. Останній функціонував як самостійний 
відділ у структурі ГПУ з окремими спеціально покладеними на нього пов-
новаженнями у сфері адміністративно-правової протидії корупції в органах 
прокуратури України. Таким чином, відділ відповідно до своєї компетенції 
є так би мовити ключовим суб’єктом у межах Генеральної прокуратури у 
сфері адміністративно-правової протидії корупції в системі органів про-
куратури, а також виконує окремі функції протидії корупції у напрямі роз-
слідування адміністративних корупційних правопорушень у межах інших 
органів. При цьому його основною функцією є організація та забезпечення 
саме адміністративно-правової протидії корупції в прокуратурі України, 
вироблення основ відомчої політики у цій сфері, активна діяльність з при-
воду реалізації антикорупційної стратегії у межах Генеральної прокуратури 
України.

Тож варто зауважити, що Відділ організації діяльності у сфері запобігання 
та протидії корупції наділений загальними організаційними повноваження-
ми щодо протидії корупції в органах прокуратури України. При цьому відділ, 
як і інші структурні підрозділи прокуратури, реалізує супровідну адміністра-
тивно-правову діяльність у процесі організації протидії корупції в органах 
прокуратури України.
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Запорукою виконання відділом своїх організаційних функцій у сфері про-
тидії корупції в органах прокуратури України є налагодження належної взає-
модії з іншими структурними підрозділами ГПУ, оскільки останні можуть бути 
як об’єктами антикорупційної діяльності, так і суб’єктами, з якими загальний 
зазначений відділ здійснюватиме координацію у наведеній сфері. Слід також 
наголосити, що сам Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії 
корупції був самостійним структурним підрозділом у системі ГПУ, яка визна-
чена наказом Генерального прокурора України “Про затвердження структури 
Генеральної прокуратури України” від 16 липня 2015 року № 55-шц [3], однак 
з урахуванням подальших змін структури ГПУ в редакції наказу Генерального 
прокурора України від 29 грудня 2017 року № 59-шц, Відділ організації діяль-
ності у сфері запобігання та протидії корупції було віднесено до складу Депар-
таменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів 
громадянина або держави у судах [4]. Така зміна в структурі робить цей Відділ 
певним чином другорядним внутрішнім суб’єктом, зміщаючи акцент в ключо-
вій антикорупційній діяльності до інших підрозділів Генеральної прокуратури 
України. Тим не менше, вважаємо, що напрацювання цього відділу повинні 
бути збереженими, а відповідний досвід використаний повною мірою.

Отже, в підсумку слід запропонувати розмістити Відділ організації ді-
яльності у сфері запобігання та протидії корупції не в межах Департаменту 
підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів грома-
дянина або держави в судах, повноваження та функції якого зводяться до 
окремого аспекту діяльності прокуратури, а в межах Генеральної інспекції 
Генеральної прокуратури України. Останній виконував би загальноорганіза-
ційні функції у межах відповідної інспекції.

Висновки: функціонально-організаційна структура суб’єктів протидії ко-
рупції в органах прокуратури має значний потенціал для оптимізації. Мало 
того, процес реформування органів прокуратури, системи протидії корупції 
та досудового розслідування, судової системи прямо зумовлює необхідність 
здійснення значних змін у відповідній структурі. Основний потенціал для 
оптимізації системи протидії корупції в органах прокуратури України зна-
ходиться в межах внутрішньої структури ГПУ, зокрема в частині суб’єктів, 
прерогативою яких є здійснення адміністративно-правової протидії корупції 
в органах прокуратури України.
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Подоляка С. А. Особливості функціонування 
системи суб’єктів протидії корупції в органах про-
куратури України. Актуалізується проблема струк-
турно-функціонального характеру діяльності із за-
безпечення ефективної антикорупційної діяльності 
в органах прокуратури. Підкреслюється особливість 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, яка 
полягає в неоднозначному підході до їх статусу: органи 
прокуратури, її співробітники — одночасно є і об’єкта-
ми корупційних злочинів і суб’єктами протидії коруп-
ції. Пропонуються структурно-функціональні зміни в 
організації та здійсненні антикорупційної діяльності в 
органах прокуратури України.

Podolyaka S. A. Features of the functioning of the sys-
tem of counteracting corruption actors in the prosecutor's 
office of Ukraine The article deals with the problem of the 
structural and functional nature of the activity to ensure ef-
fective anti-corruption activity in the prosecutor’s offices. The 
peculiarity of the subjects of counteraction to corruption in 
the prosecutor’s offices is emphasized, which consists in am-
biguous approach to their status: the prosecutor’s offices, its 
employees — are simultaneously objects of corruption crimes 
and actors of counteraction to corruption. Structural and 
functional changes in the organization and implementation of 
anti-corruption activities in the organs of the prosecutor’s of-
fice of Ukraine are offered.

Подоляка С. А. Особенности функционирования 
системы субъектов противодействия коррупции в 
органах прокуратуры Украины. В статье актуали-
зируется проблема структурно-функционального ха-
рактера обеспечения эффективной антикоррупционной 
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деятельности в органах прокуратуры. Подчеркивается 
особенность субъектов противодействия коррупции в 
органах прокуратуры, которая заключается в двой-
ственном подходе к их статусу: органы прокуратуры, 
ее сотрудники — одновременно являются и объектами 
коррупционных преступлений и субъектами противо-
действия коррупции. Предлагаются структурно-функ-
циональные изменения в организации и осуществлении 
антикоррупционной деятельности в органах прокурату-
ры Украины.

Надійшла 29 травня 2018 р.



42

УДК 342.9
І. В. КОжеМ’яКА 
Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

сУтНІстЬ тА зАГАЛЬНА ХАРАКтЕРИстИКА 
АдМІНІстРАтИВНО-ПРАВОВОГО зАБЕзПЕЧЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕзПЕКИ В ЧОРНОБИЛЬсЬКІЙ  
зОНІ ВІдЧУЖЕННЯ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 42–47

Під час дослідження сутності та загальної харак-
теристики адміністративно-правового забезпечення 
екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження 
слід розглядати його як вид адміністративно-правово-
го забезпечення, що в свою чергу є різновидом правового 
забезпечення в цілому.

З огляду на необхідність вирішення глобальних екологічних проблем, у 
тому числі пов’язаних з екологічною кризою сучасності, каталізатором якої 
стала катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції, а також вра-
ховуючи домінуючу роль державно-владних інстанцій на сучасному етапі 
розвитку людської спільноти питання адміністративно-правового забез-
печення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження протягом 
тривалого часу привертає до себе значну увагу науковців і стає предметом їх 
досліджень. Подальші дослідження вказаного напряму сприятимуть як тео-
ретичному вдосконаленню цього інституту, так і підвищенню ефективності 
функціонування системи екологічної безпеки загалом. 

Питання адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки 
в Чорнобильській зоні відчуження було предметом праць таких провідних 
вчених, як: В. Б. Авер’янов, О. В. Артеменко, Н. В. Барановська, А. Л. Брей-
кун, І. А. Городецька, В. А. Лазаренко, В. І. Сіряк, І. Я. Хитра та ін. Разом з 
тим, наукові дослідження характеризуються неоднорідністю та фрагментар-
ністю, що вказує на необхідність систематизації відповідних понять і кате-
горій, вироблення єдиної точки зору з метою її впровадження в практичну 
площину державно-правової дійсності.

Розглянемо та з’ясуємо сутність адміністративно-правового забезпечення 
екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження, окреслимо його за-
гальну характеристику крізь призму аналізу наукових підходів до його розу-
міння та відповідного нормативно-правового матеріалу.

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки

©  І. В. Кожем’яка, 2018
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Під час дослідження сутності та загальної характеристики адміністратив-
но-правового забезпечення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні від-
чуження слід розглядати його як вид адміністративно-правового забезпечен-
ня, що в свою чергу є різновидом правового забезпечення в цілому.

Більшість науковців в найзагальнішому вигляді характеризують його як 
упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою орга-
нами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорона, реалі-
зація і розвиток [3, 49; 5, 434].

Такого роду підхід дає можливість розглядати адміністративно-правове 
забезпечення у вузькому розумінні, визначення якого залежить від характе-
ристики його об’єкта, а саме специфіки суспільних відносин, що підлягають 
відповідному державно-владному впливу та унормуванню (в даному випад-
ку — екологічна безпека в Чорнобильській зоні відчуження як одна з ключо-
вих сфер в умовах глобальної актуалізації екологічної проблематики, стан 
захищеності життя і здоров’я людини, її майна та господарської діяльності, 
навколишнього природного середовища та екосистем від негативного впли-
ву, наслідків Чорнобильської катастрофи).

Разом з тим, у контексті загальноприйнятого розгляду адміністратив-
но-правового забезпечення як цілеспрямованої дії на поведінку людей і 
суспільні відносини правовими (юридичними) засобами дослідники ви-
діляють так звані інструментальний і діяльнісний підходи до розуміння 
його сутності, що дають змогу виокремлювати дослідження саме юридич-
ного інструментарію, за посередництвом якого врегульовуються відповідні 
суспільні відносини, а також процес реалізації права у фактичних вчинках 
та явищах, у співвідношенні з якими знаходиться відповідна діяльність [4, 
165]. Застосування таких підходів дає можливість розглядати поняття адмі-
ністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Чорнобильській 
зоні відчуження як діяльність компетентних державних органів та як від-
повідний результат цієї діяльності, що виражається у фактичній реалізації 
еколого-правових приписів, екологічних прав і свобод громадян, що в свою 
чергу дає можливість вивчати ефективність державно-правового механізму 
та ступінь досягнення цілей екологічного регулювання і управління як форм 
організаційної діяльності у зазначеній сфері.

Отже, на основі аналізу точок зору провідних вітчизняних науковців слід 
зазначити, що адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в 
Чорнобильській зоні відчуження — вид адміністративно-правового забезпе-
чення, що полягає в упорядкуванні суспільних відносин, що виникають, роз-
виваються і припиняються у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній 
електростанції, та необхідністю реалізації екологічної функції держави у цій 
сфері, уповноваженими на те державою органами за допомогою відповідних 
адміністративно-правових норм, якими встановлюються необхідні адміні-
стративно-правові засоби (прийоми, способи, гарантії), необхідні для їх охо-
рони, реалізації і розвитку.

Особливості адміністративно-правового забезпечення найбільш яскраво 
можна відслідкувати шляхом дослідження його структури. Таке дослідження 
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має здійснюватися крізь призму цілей екологічної політики держави у сфері 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, адже специфіка правового 
регулювання обумовлюється необхідністю досягнення відповідних резуль-
татів. Саме мета, задля якої здійснюється правове регулювання певних су-
спільних відносин, є тим системоутворюючим чинником, який обумовлює 
особливу комбінацію суб’єктів, засобів, методів, реалізації процесу й інших 
аспектів правового регулювання, завдяки яким забезпечується її ефектив-
ність [2, 62].

Аналіз наукових праць свідчить про різноманіття та поліваріантність 
підходів до вказаної проблематики, однак у контексті дослідження саме за-
безпечення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження існує 
необхідність у виокремленні таких його елементів: об’єкт, суб’єкт, норми 
адміністративного права, адміністративно-правові відносини, а також адмі-
ністративно-правові заходи (гарантії, засоби, форми тощо).

Об’єктом адміністративно-правового забезпечення в контексті тематики 
дослідження виступають суспільні відносини, що існують у зв’язку з ава-
рією на Чорнобильській атомній електростанції та необхідністю реалізації 
екологічної функції держави у цій сфері. Вказані відносини за своїм зміс-
том є складним правовим утворенням, мають комплексно-правовий харак-
тер та потребують відповідного правового регулювання з метою створення 
необхідного підґрунтя для розвитку, стимулювання, покращення стану еко-
логічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження шляхом удосконалення 
чинного законодавства, створення ефективної системи суб’єктів та заходів 
адміністративно-правового регулювання екологічної безпеки, забезпечення 
ефективних заходів запобігання негативному впливу забруднення на стан 
навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінка 
ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації 
в зоні відчуження, ефективна ліквідація наслідків катастрофи і т. ін. [6, 11].

Суб’єктами адміністративно-правового забезпечення в цьому випадку 
будуть органи, наділені повноваженнями упорядковувати вказані вище 
суспільні відносини під час реалізації державного управління у зазначе-
ній сфері. В цьому контексті слід зауважити, що державне управління та 
державне регулювання — це різні теоретичні та практичні основи впливо-
вих заходів з боку держави на ті чи інші суспільні відносини. Основним 
критерієм розмежування управління та регулювання як різних засобів 
державного впливу полягає, насамперед, у видах, спрямованості та обсягу 
повноважень компетентних державних органів по відношенню до суб’єктів 
суспільних відносин [1, 84]. Перехід від управління з боку держави до ре-
гулювання шляхом надання суб’єктам вибору поведінки, обмеження втру-
чання держави лише встановленням так званих “правил гри” і наглядом за 
їх дотриманням здається правильним шляхом до побудови цивілізованого 
громадянського суспільства і правової державності, однак, екологічна без-
пека в Чорнобильській зоні відчуження є специфічною сферою держав-
но-правової дійсності, в якій на цей час дія диспозитивного методу право-
вого регулювання значно обмежена.
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Норми адміністративного права як елемент адміністративно-правового 
забезпечення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження є осо-
бливим видом адміністративно-правових норм, яким притаманні загальні 
ознаки (загальнообов’язковість, формальна визначеність тощо), які проте 
володіють специфічними рисами, обумовленими особливостями адміністра-
тивно-правових відносин в цій сфері як правовими зв’язками, що виникають, 
розвиваються та припиняються у зв’язку з аварією на Чорнобильській атом-
ній електростанції та необхідністю реалізації екологічної функції держави у 
цій сфері. В теорії права існує велика кількість класифікацій як суспільних 
відносин, так і норм права, що ними врегульовуються. В контексті дослі-
дження слід ще раз підкреслити, що для даної галузі притаманні норми, які 
носять імперативний характер і уособлюють відповідні способи правового 
регулювання — дозволи і заборони. Разом з тим, під час загальної характери-
стики адміністративно-правових норм, що забезпечують екологічну безпеку 
в Чорнобильській зоні відчуження, з огляду на чинне законодавство, слід 
звернути увагу на те, що зусилля законодавця сконцентровані на розробці 
нормативно-правових актів стратегічного (а на практиці — дуже часто де-
кларативного) характеру. Визначення базових принципів, основ, безумовно, 
є надважливим питанням, і з цим погоджуються в тому числі і науковці (як 
приклад, обґрунтовується необхідність розроблення і прийняття Стратегії 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи до 2060 року [7, 8]). Проте, 
така надзагальність, нереалізованість і, що є найгіршим, неможливість реа-
лізації, — аж ніяк не може сприяти належному подоланню наслідків Чорно-
бильської катастрофи, упередженню такого роду катастроф у майбутньому 
та забезпеченню екологічної безпеки в державі.

Особливе місце у структурі адміністративно-правового забезпечення еко-
логічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження посідають адміністратив-
но-правові заходи (гарантії, засоби, форми), які власне і втілюють на прак-
тиці в життя екологічну політику держави у цій сфері. Такі заходи можуть 
носити як превентивний характер (наприклад, радіоекологічний моніторинг 
каскаду дніпровських водосховищ, які є потенційним джерелом формуван-
ня доз опромінення), так і бути спрямованими на подолання наслідків ка-
тастрофи (наприклад, контрзаходи на радіоактивно забруднених територіях 
на кшталт кардинального покращення ґрунту шляхом внесення мінеральних 
добрив, використання спеціальних препаратів, які забезпечують знижен-
ня вмісту радіонуклідів у тваринах і продуктах тваринництва). В сучасних 
умовах принципового значення набувають адміністративно-правові заходи, 
спрямовані на підвищення якості управління у сфері подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи, створення умов для творчого, мотивованого, 
прозорого та відповідального підходу при реалізації програм виробничої ді-
яльності, міжнародної технічної допомоги, а також на викорінення виявів 
корупції, бездіяльності та неефективного використання бюджетних коштів.

Проаналізувавши наукові праці щодо сутності адміністративно-право-
вого забезпечення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження 
та відповідного нормативно-правового матеріалу, можна зазначити відсут-
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ність єдиних методологічних підходів до розуміння його сутності і найбільш 
характерних ознак. Розв’язання вказаної проблематики можливе шляхом 
комплексного дослідження елементів його структури крізь призму цілей 
екологічної політики держави у вказаній сфері.
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Кожем’яка І. В. Сутність та загальна характе-
ристика адміністративно-правового забезпечення 
екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчужен-
ня. Про відсутність єдиних методологічних підходів до 
розуміння сутності і найбільш характерних ознак ад-
міністративно-правового забезпечення екологічної без-
пеки в Чорнобильській зоні відчуження свідчить аналіз 
наукових праць стосовно цієї проблематики та відповід-
ного нормативно-правового матеріалу. Комплексні до-
слідження елементів його структури крізь призму цілей 
екологічної політики держави у зазначеній сфері можуть 
вказати шляхи до конструктивного розв’язання вказаної 
проблеми.

Kozhemyaka IV The essence and general characteris-
tics of the administrative and legal provision of ecologi-
cal safety in the Chernobyl exclusion zone. The absence 
of unified methodological approaches to understanding the 
essence and most characteristic features of the administrative 
and legal provision of environmental safety in the Chernobyl 
exclusion zone is evidenced by the analysis of scientific works 
in relation to this issue and the relevant normative and legal 
material. Comprehensive studies of the elements of its struc-
ture through the prism of the objectives of the state’s environ-
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mental policy in this area may indicate ways to constructively 
resolve this problem.

Кожемяка и. В. Сущность и общая характери-
стика административно-правового обеспечения 
экологической безопасности в Чернобыльской зоне 
отчуждения. Об отсутствии единых методологиче-
ских подходов к пониманию сущности и наиболее харак-
терных признаков административно-правового обеспе-
чения экологической безопасности в Чернобыльской зоне 
отчуждения свидетельствует анализ научных работ 
по этой проблематике и соответствующего норматив-
но-правового материала. Комплексные исследования 
элементов его структуры сквозь призму целей экологи-
ческой политики государства в указанной сфере могут 
указать пути к конструктивному решению указанной 
проблемы.

Надійшла 1 грудня 2017 р.
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Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 48–53

У сучасній юридичній літературі, що стосуєть-
ся адміністративного права, досить часто можна 
зустріти такі терміни, як “адміністративне забез-
печення”, “адміністративно-правове забезпечення”, 
“організаційно-правове забезпечення” та ряд подібних. 
Ці категорії не випадково зустрічаються лише в юри-
дичній літературі, оскільки їх чіткого визначення в за-
конодавстві немає.

У законодавстві неодноразово згадується про адміністративно-правове 
забезпечення щодо тієї чи іншої діяльності. Наприклад, у Законі України 
“Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень 
і рішень інших органів” певною мірою висвітлюються питання щодо адмі-
ністративно-правового забезпечення діяльності приватного виконавця. У 
законі, наприклад, визначено, що приміщення, де працює приватний викона-
вець, має відповідати умовам прийому відвідувачів, зберігання, документів, 
печаток, штампів та товарно-матеріальних цінностей. Крім того він має бути 
захищеним з метою збереження професійної таємниці [1].

Таким чином ми можемо говорити про адміністративне забезпечення ді-
яльності приватного виконавця. Разом з тим, у цьому випадку може засто-
совуватися і категорія “організаційне забезпечення”, оскільки організація 
роботи приватного виконавця має бути впорядкованою. 

Поняття адміністративне забезпечення та організаційне забезпечення не є 
синонімами, адже під час адміністративного забезпечення вся увага спрямо-
вана на нормативні акти, які мають визначати дії того чи іншого суб’єкта та їх 
нормативність і недопущення порушення прав людини. Питання адміністра-
тивного права забезпечення тієї чи іншої діяльності розглядалося багатьма 
вченими. Серед українських вчених ми можемо визначити Ю. Панейка, який 
сформулював адміністративне право як систему правних засад, які норму-
ють позасудову діяльність держави, спрямовану на досягнення державних 
цілей [2]. Тобто, на наш погляд, адміністративне право слугує для організації 
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діяльності влади. З іншого боку Ю. Панейко пише, що адміністративне право 
це система правових норм, які регулюють стосунки між державою та підпо-
рядкованим державі особами тобто громадянами.

У сучасних умовах сформульовано десятки визначень адміністративного 
права забезпечення, при цьому вони всі стосуються різних сфер діяльності 
як держави, так і особи. Для прикладу можна навести монографічні дослі-
дження Діденка С. В. “Адміністративно-правове забезпечення обігу та засто-
сування зброї в Україні: теорія і практика” [3], в якому автор досить детально 
описує питання адміністративно-правового забезпечення діяльності право-
охоронних органів у сфері контролю за обігом зброї в Україні, але поряд з 
тим не визначає поняття “адміністративне забезпечення”. 

Питанням адміністративно-правового забезпечення присвячено й ряд 
інших праць С. І Лекаря [4], В. В. Бондаренка [5], Б. О. Логвиненко [6], 
Н. Д. Квасневської [7]. Разом з тим автори не визначають саме поняття ад-
міністративно-правового регулювання та забезпечення. Вони описують 
механізм адміністративно-правового регулювання і вважають, що адміні-
стративно-правове забезпечення це те, що входить до механізму адміністра-
тивно-правового регулювання. 

Отже, розглянемо особливості адміністративно-правового забезпечення 
стосовно виконавчого провадження, а також специфіку тих публічних інте-
ресів, що забезпечуються нормами адміністративного права і відрізняються 
від інших видів публічного інтересу.

Якщо розглядати діяльність державних і приватних виконавців у процесі 
виконання рішень судів та інших органів та її адміністративно-правове за-
безпечення, то ми побачимо, що вона визначена багатьма нормативними ак-
тами, які становлять адміністративну нормативну базу їх діяльності.

В організаційному забезпеченні розглядається питання саме виконання 
тих нормативних актів, які визначають організацію діяльності виконавчої 
служби. Таким чином можна певною мірою вважати, що адміністративне за-
безпечення діяльності працівників виконавчої служби є первинним, а орга-
нізаційне — вторинним, адже без відповідних нормативних актів неможливо 
організовувати будь-яку діяльність, а саме діяльність органів виконавчого 
провадження. 

Адміністративне право, про що неодноразово вказувалося в юридичній 
літературі, — це галузь права, яка регулює правовідносини, що виникають у 
сфері діяльності виконавчої влади [8, с. 48]. 

Оскільки виконавче провадження здійснюється органами виконавчої вла-
ди, то вся діяльність органів виконавчого провадження регулюється адміні-
стративним правом. Ми можемо говорити про окремі аспекти забезпечення 
діяльності державних і приватних виконавців формами і методами цивільно-
го та господарського права, але, на нашу думку, вони є вторинними. В першу 
чергу організація виконання рішень, тобто адміністративне право, а норми 
цивільного і господарського права застосовуються вже у процес виконання.

Окремо слід визначити такий термін як “органи виконавчого проваджен-
ня”. Ми не можемо стверджувати що до органів виконавчого провадження 
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належать лише органи державної виконавчої служби, адже відповідно до 
Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів” [1] виконання рішень проводиться 
не тільки працівниками Державної виконавчої служби, а й приватними ви-
конавцями.

При цьому слід зазначити, що система приватних виконавців лише фор-
мується в Україні і особливої практичної діяльності нею ще не здійснюва-
лося.

Разом з тим в юридичній літературі виокремлюється ряд категорій, які 
пов’язані з управлінням, адмініструванням та адміністративним правом. До 
них належать такі категорії як адміністративна правоздатність, адміністра-
тивна дієздатність, адміністративне попередження, адміністративна преюди-
ція, адміністративна санкція, адміністративне затримання, адміністративне 
правопорушення, адміністративне провадження, адміністративне стягнення, 
адміністративний арешт та ін. [9].

Проте, поняття “адміністративний” в більшості випадків визначається як 
“управлінський”, тобто те, що здійснюється у сфері управління.

У сфері виконавчого провадження не можна стверджувати, що всі адміні-
стративні дії є управлінськими. Якщо розглядати управління органами дер-
жавної виконавчої служби та контроль за діяльністю приватних виконавців з 
боку органів Міністерства юстиції України, то ці правовідносини можна вва-
жати управлінськими, якщо ж говорити про процес організації виконання 
рішень, то такі правовідносини є адміністративними.

Адміністративне право в більшості випадків визнається як публічне пра-
во, адже вся діяльність, що здійснюється як органами виконавчої влади, так 
і органами виконавчого провадження, є відкритою і вона відрізняється від 
правовідносин приватного права.

Адміністративне право, як публічне право регулює суспільні відносини в 
різних сферах суспільного життя. До таких сфер належать:

• захист інтересів і свобод громадян;
• захист інтересів держави та органів виконавчої влади 
• охорона публічного порядку та захист порядку управління в державі;
• реалізація публічних інтересів у сферах політичної економічної, соці-

альної, екологічної та іншої діяльності.
Слід зазначити, що публічні інтереси за допомогою адміністративного 

права закріплюються різними шляхами:
• насамперед — це нормативна фіксація таких інтересів у відповідних 

нормативних актах;
• закріплення публічних інтересів у законах та підзаконних актах;
• встановлення порядку гарантій забезпечення публічних інтересів, що 

також фіксується у відповідних нормативних актах;
• визначення способів захисту публічних інтересів та шляхів здійснення 

такого захисту;
• встановлення видів адміністративної відповідальності за порушення 

згаданих інтересів. 
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Таким чином, повертаючись до аналізу поняття “адміністративний”, ви-
значаємо, що воно означає адміністрування, тобто розроблення відповідних 
нормативних актів для такої діяльності.

Адміністративне забезпечення — це діяльність відповідних державних ор-
ганів з метою створення умов для реалізації публічних, а також в окремих 
випадках, приватних інтересів.

З іншого боку, адміністративне забезпечення передбачає фіксацію ок-
ремих публічних інтересів. У системі виконавчого провадження можна 
визначити ряд таких типів публічних інтересів. Насамперед — це інтерес 
органів місцевої влади та місцевого самоврядування, які хотять мати впо-
рядковану систему обліку всіх земельних та житлових ресурсів з тим, щоб 
мати можливість розподіляти залишки між особами, які мають пільги. 
Боржники не повертають в ряді випадків земельні та житлові ресурси до 
місцевої влади і керівництво не має можливості перерозподілити їх. Най-
більший публічний інтерес мають громадяни, які в разі визнання судом 
боржників, хотять повернути свої гроші та матеріальні цінності, які не по-
вертають боржники, або бажають здійснити інші дії, проте вони не можуть 
цього зробити без впливу на винних осіб. Публічний інтерес самої дер-
жави складається з вимог до боржників повернути у державну власність 
також майно і кошти, які в подальшому можуть бути використані на інші 
цілі.

Адміністративне забезпечення виконавчого провадження визначає реалі-
зацію адміністративних норм, що встановлені державою з метою впорядку-
вання різних сфер правовідносин. До таких сфер належать:

1) виконання виконавчих листів та наказів, що видаються судами Укра-
їни, а в окремих випадках рішень третейських судів міжнародного ко-
мерційного арбітражу та рішень іноземних судів, якщо законність та-
ких рішень визнана міжнародними договорами України;

2) виконання ухвал, постанов судів у різних процесах;
3) забезпечення виконання виконавчих написів нотаріусів;
4) виконання рішень комісій по трудових спорах;
5) виконання постанов органів, які розглядають справи про адміністра-

тивні правопорушення;
6) виконання рішень інших державних органів та рішень Європейського 

суду з прав людини а також рішень суб’єктів державного фінансового 
моніторингу [10].

Адміністративне забезпечення як процес відбувається в різних сферах 
суспільного життя. Адміністративне забезпечення виконавчого проваджен-
ня в першу чергу спрямоване на організацію діяльності державних і приват-
них виконавців з метою забезпечення прав стягувачів.

На основі викладеного можна дійти таких висновків:
1. Адміністративно-правове забезпечення в українській правовій науці 

стало однією з провідних категорій, адже більшість правовідносин у 
сфері адміністративного права здійснюється за допомогою адміністра-
тивно-правових норм. 
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2. Адміністративно-правове забезпечення виконавчого провадження 
здійснюється за загальною схемою, але має свої особливості, адже пу-
блічний інтерес, який забезпечується нормами адміністративного пра-
ва, є специфічним і відрізняється від інших видів публічного інтересу.

3. Правові норми, які забезпечують здійснення виконавчого проваджен-
ня, також є загальними, проте зв’язки з іншими галузями права є нероз-
ривним і постійним.
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Міхеєв М. В. Поняття адміністративно-правово-
го забезпечення проведення виконавчого проваджен-
ня. Розглядаються питання адміністративно-правового 
забезпечення виконавчого провадження, а також підста-
ви та система адміністративно-правового забезпечення 
окремих видів діяльності. Доведено, що адміністратив-
но-правове забезпечення виконавчого провадження має 
свої специфічні ознаки і вони відрізняються від інших ви-
дів адміністративно-правового забезпечення певних ви-
дів діяльності. Внесено пропозиції щодо визначення окре-
мих елементів адміністративно-правового забезпечення 
виконавчого провадження.



53

Mikheev MV The concept of administrative and legal 
provision for conducting enforcement proceedings. The 
article deals with issues of administrative and legal support 
of executive proceedings. The grounds and system of admi-
nistrative and legal support of certain types of activity are 
considered. It is proved that the administrative enforcement of 
executive proceedings has its own specific features and they 
differ from other types of administrative and legal support of 
certain types of activities. Proposals have been made regard-
ing the definition of certain elements of administrative and 
legal support of executive proceedings.

Михеев М. В. Понятие административно-пра-
вового обеспечения проведения исполнительного 
производства. Рассматриваются вопросы админист-
ративно-правового обеспечения исполнительного про-
изводства. Рассмотрены основания и систему адми-
нистративно-правового обеспечения отдельных видов 
деятельности. Доказано, что административно-право-
вое обеспечение исполнительного производства имеет 
свои специфические черты и они отличаются от других 
видов административно-правового обеспечения опреде-
ленных видов деятельности. Внесены предложения по 
определению отдельных элементов административно-
правового обеспечения исполнительного производства.

Надійшла 12 квітня 2018 р.
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стАНОВЛЕННЯ тА РОзВИтОК дОсЛІдЖЕННЯ 
ОБОВ’ЯзКІВ ЛЮдИНИ тА ГРОМАдЯНИНА  
В ІстОРІЇ ЮРИдИЧНОЇ дУМКИ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 54–60

Вивчаються особливості становлення та розвит-
ку дослідження обов’язків людини та громадянина в 
історії юридичної думки. З’ясовуються основні підхо-
ди до розуміння категорії “обов’язок”, шляхом аналізу 
праць науковців, які сформулювали значне теоретич-
не підґрунтя цієї категорії. У цьому контексті, до-
сліджуються думки щодо місця юридичних обов’язків 
у правовому становищі особи.

Людство, впродовж кожного з етапів свого історичного становлення, ро-
било спроби осягнути та зрозуміти природу і сутність суспільних відносин, 
в тому числі правил, які визначають їх особливості. Так, бажаючи зрозуміти 
глибину суспільних відносин, науковці зосередили свою увагу на досліджен-
ні та визначенні таких понять, як “справедливість”, “рівність”, “свобода”, 
“право”, “обов’язок” та “закон”. У подальшому розуміння змісту зазначених 
категорій надасть можливість визначити специфіку природи права та його 
онтологічні засади. 

Разом з історичним розвитком науки розвивались і удосконалювались 
теоретико-правові підходи до розуміння категорії “обов’язок”. Чимало вче-
них-дослідників як на світовому, так і на національному рівнях, намагалися 
визначити сутність цієї категорії та зрозуміти її роль у правовому становищі 
особи, у тому числі, і в механізмі правового регулювання. Однак і до тепер, 
існують суперечки серед юристів-дослідників щодо визначення сутності ка-
тегорії “обов’язок” та його місця і ролі у правовому статусі особи.

Найвизначнішими науковцями, які сформулювали значне теоретичне 
підґрунтя категорії “обов’язок” на світовому рівні, стали релігійний пропо-
відник Мойсей, давньокитайський філософ та політичний діяч Конфуцій, 
давньоримський політичний діяч, оратор і філософ Марк Туллій Цицерон, 
німецький юрист, історик, політичний та державний діяч Самуель фон Пу-
фендорф та класик німецької філософської думки Еммануїл Кант.

Так, першими, хто спробували визначити сутність категорії “обов’язок”, 
були релігійні проповідники. Мойсей став одним із перших законодавців єв-

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки
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рейського народу, який звернув увагу суспільства на категорію “обов’язок” та 
визначив їх коло (десять), більш відомих, як десять Божих заповідей.

У подальшому вони знайшли своє закріплення у священному тексті Бі-
блії. Зокрема, у главі 5 П’ятої книги Мойсея “Повторення Закону” закрі-
плено: “…Я Господь, Бог твій... Хай не буде в тебе інших богів перед лицем 
Моїм…”, “…Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що 
на землі долі, і що в воді під землею…”, “…Не свідчи імені Господа, Бога твого, 
надаремно, бо не помилує того, хто призиватиме Його Ймення надаремно…”, 
“…Шість днів працюй, і роби всю працю свою, а день сьомий — субота для Го-
спода, Бога твого…”, “…Шануй батька твого і матір твою, щоб довгі були твої 
дні на землі…”, “…Не вбивай…”, “…Не чини перелюбу…”, “…Не кради…”, “…Не 
свідчи неправдиво проти ближнього твого…”, “…Не бажай дому ближнього 
свого, не бажай жони ближнього свого; ні раба його, ні рабині його, ні вола 
його, ні осла його, ані всього, що ближнього твого…” [1]. 

Перелічені обов’язки стали основою моделі правового забезпечення та 
реалізації обов’язків людини, яка врегульовувала суспільні відносини в ста-
родавні часи.  З огляду на це, можна зробити висновок, що першим кодифі-
кованим джерелом, яке визначало коло обов’язків кожної людини, стала Бі-
блія.

Наступним мислителем, який здійснив спробу дослідити категорію 
“обов’язок” став давньокитайський філософ та політичний діяч Конфуцій. 
Він був прибічником ідеї, що кожен має виконувати свої соціальні функції 
та визначив кілька обов’язків кожного громадянина: кожен повинен викону-
вати свій обов’язок, який виплаває із соціального положення індивіда, бути 
вірним господареві, шанувати старших, дотримуватися всіх усталених обря-
дів, церемоній, правил поведінки та вшановувати предків [2, 170].

Ще одним визначним мислителем, який досліджував категорію “обов’я-
зок” був давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ та літе-
ратор Марк Туллій Цицерон. Він є автором чималої кількості праць, найвідо-
мішими серед яких є, зокрема, трактати “Про державу”, “Про закони”, “Про 
обов’язки”. Основою вчення Марка Туллія Цицерона про обов’язки є сприй-
няття вищого блага як морально-прекрасного. При цьому, Марк Туллій Ци-
церон зауважує на тому, що кожна сфера життєдіяльності потребує наявно-
сті та виконання певного кола обов’язків. І саме у виконані визначеного кола 
обов’язків закладений моральний сенс усього життя. Звідси випливає, що всі 
обов’язки повинні мати своїм джерелом прагнення до морально-прекрасно-
го, до вищого блага [3, 73].

Наступним вченим, напрацювання якого стали внеском в теоретико-пра-
вове розуміння категорії “обов’язок” був німецький юрист, політичний мис-
литель, державний діяч та історик Самуель фон Пуфендорф, який розробив 
власне політико-правове вчення, яке окреслив у праці, що має назву “Про 
обов’язки громадянина і людини згідно з природним правом” [4, 5]. При роз-
робленні власної природно-правової доктрини Пуфендорф приділяв значну 
увагу дослідженню категорії “обов’язок”. Згідно з “теорії обов’язків” Самуе-
ля фон Пуфендорфа, обов’язки мають три джерела, а саме: світло розуму, по-
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станови законодавчої влади та одкровення божественної сутності. З кожного 
джерела випливає певне коло обов’язків. Так, наприклад, із джерела “світло 
розуму” виникають так звані загальні обов’язки, із “постанов законодавчої 
влади” — так звані громадські обов’язки та із “одкровення божественної сут-
ності” — обов’язки християнина. Базуючись на перелічених джерелах, від-
повідно, виникають три науки: природне право та позитивне право та боже-
ственний моральний закон. Стрижнем природного права є принцип: робити 
те, що розум та здоровий глузд визнають необхідним для людської спільноти. 
Для позитивного права: спиратись на те, що визначено законодавцем [5, 83]. 

При цьому, слід зауважити, що саме напрацювання німецького юриста, 
політичного мислителя, державного діяча та історика Самуеля фон Пуфен-
дорфа (праця “Про обов’язки людини і громадянина згідно з природним пра-
вом” 1673 року) та давньоримського політичного діяча, видатного оратора, 
філософа та літератора Марка Туллія Цицерона (трактат “Про обов’язки”) 
стали передумовою визначення кола обов’язків та подальшого закріплення 
їх у Декларації прав і свобод людини і громадянина. Оскільки це закріплення 
базувалось на кількох принципах, а саме: завжди робити те добро, яке хочете 
отримати самі та не робити іншому того, чого не хочете, щоб зробили вам. 
Відтак, чесність, рівність, гуманізм, справедливість, любов і повага до ближ-
нього стали ключовими орієнтирами юридичного закріплення обов’язків.

Вагомий внесок у розвиток інституту обов’язків людини і громадянина 
здійснив відомий класик німецької філософської думки Еммануїл Кант. Він 
висунув ідею категоричного імперативу, за якою виділяють два види імпера-
тивів (правил): гіпотетичний та категоричний. Під категоричним імперати-
вом (правилом) слід розрізняти правило, яке зобов’язує людину робити щось 
безвідносно до якоїсь мети. Саме у цьому і виражається сутність морального 
обов’язку. Вказаний імператив постає перед свідомістю індивіда у трьох фор-
мулах. Крім того, Кант вважав, що обов’язок — це є необхідність [6, 236].

Запропоновані Кантом основні принципи морального обов’язку не є абсо-
лютними, позаяк, і нині ведуться пошуки нових принців, в результаті чого і 
виник так званий оновлений категоричний імператив.

Таким чином, проаналізовані напрацювання створили ґрунтовну теорети-
ко-правову основу для подальшого дослідження категорії “обов’язок”, оскіль-
ки дали поштовх для юридичного закріплення визначеного кола обов’язків 
на міжнародному рівні.

На початку ХХ ст. вчені почали більш ґрунтовніше досліджувати дану ка-
тегорію, використовуючи різні методи та підходи, в результаті чого і була на-
працьована теоретико-методологічна основа дослідження обов’язків людини 
і громадянина. Саме в радянський період почали з’являтися наукові напра-
цювання, присвячені дослідженню категорії “обов’язок”.

Так, опубліковані у 80-х роках ХХ ст. праці, містили думки, які були при-
свячені юридичній стороні прав та обов’язків, тобто ретельніше аналізува-
лися ті особливості їх зв’язків, які повніше розкривають їх специфіку. При 
цьому, у радянські часи була поширеною думка, що під “обов’язком” слід ро-
зуміти міру належної поведінки, зокрема, першим, хто висунув таку думку 



57

став С. М. Братусь [7, 11]. Однак, в подальшому, запропоноване ним бачення 
“обов’язку” зазнавало неодноразову критику.

При цьому, у працях окремих дослідників була спроба висвітлення даної 
категорії через призму категорії “правова можливість”. Так, Г. В. Мальцев 
притримувався думки, що обов’язок є не тільки належне, але й можливе в 
людській поведінці. В обов’язку, як і в суб’єктивному праві, втілюється певна 
тенденція людської поведінки, що спирається на об’єктивні закономірності 
суспільного розвитку і виражає їх. Вимога, закріплена в обов’язку, реальна 
і можлива, і не можна накласти на людину обов’язок, який вона практично 
ніколи не змогла б виконати [8, 72].

Водночас, окремі аспекти юридичної природи обов’язків в радянський пе-
ріод більшість науковців намагалася висвітлити через їх соціально-класову 
природу. Так, поширеною була думка, що юридична природа обов’язків ви-
ражає в собі волю економічно пануючого класу, яка зумовлюється матері-
альними умовами життя [9, 145–155]. При цьому, інші науковці трактували 
юридичну природу обов’язків у зв’язку з їхніми правами і свободами, межа-
ми їх здійснення [10, 21].

Таким чином, переважна більшість науковців радянської доби висвітлю-
вала категорію “обов’язок” через призму категорії “правова необхідність”. 
Можливо, підґрунтям такого підходу стало те, що в радянський період була 
поширена колективістська концепція прав людини, яка була заснована на 
принципах, а саме: пріоритетності колективу по відношенню до індивіда та 
обґрунтуванні обмеженості прав людини суспільними інтересами. Така кон-
цепція носила антидемократичний характер, оскільки колективний інтерес 
не відображає реальних інтересів суспільства, а тільки інтереси окремих осіб 
або груп.

Водночас, в Україні сучасний етап розвитку інституту юридичних обов’яз-
ків почався з прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16 
липня 1990 р. У преамбулі вказаного документа наголошується на необхід-
ності всебічного забезпечення прав і свобод людини. Цей факт і став відправ-
ною точкою для використання вже ліберальної концепції щодо вирішення 
проблеми прав людини, яка ґрунтується на визнанні прав і свобод людини і 
громадянина як найвищої соціальної цінності.

Відтак, почала прослідковуватися відмова від радянських підходів до ви-
значення правового статусу особи. Зокрема, ми можемо виокремити чотири 
основні відмінності. Перша — відмова від класового підходу в закріпленні 
правового статусу особи. Друга — визнано суб’єктом прав і свобод людину 
і громадянина. Стверджується, що категорії “права людини” і “права грома-
дянина” є близькими, однак не є тотожними, оскільки віддзеркалюють від-
мінні аспекти правового становища особи. Третя — визнано суб’єктом прав і 
свобод індивідуально кожну конкретну людину і громадянина, на противагу 
пріоритету інтересів колективу. Четверта — відмова від пріоритету інтересів 
держави над інтересами особи.

Ці положення стали основою для визначення правого статусу особи в нор-
мах Основного Закону України. Передбачені в Основному Законі України 
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обов’язки визначають межі поведінки особи, що має наслідком, можливість 
використання соціальних благ, у разі дотримання встановлених меж пове-
дінки.

Водночас, сучасний етап розвитку юридичної думки щодо розуміння ка-
тегорії “обов’язок” характеризується відсутністю повномасштабного аналізу 
даної категорії. Однак, ця обставина не має наслідком недооцінку ролі юри-
дичних обов’язків у правовому регулюванні суспільних відносин, позаяк 
науковці, які досліджували проблему обов’язків наголошують про їх важли-
вість у зміцненні громадського правопорядку.

При цьому, категорія “обов’язок” на сучасному етапі розглядається як 
парна дефініція, тобто у нерозривному зв’язку з правами людини і громадя-
нина. Однак, і до тепер триває наукова дискусія щодо характеристики даного 
взаємозв’язку прав і обов’язків. Найбільш обґрунтованою та традиційною 
вважається думка, що права одних суб’єктів забезпечуються кореспондуючи-
ми обов’язками інших суб’єктів. Деякі науковці вважають, що існують різні 
моделі єдності прав і обов’язків, та відстоюють думку, про необхідність вве-
дення такої категорії як “правообов’язок”. 

Досить ґрунтовне дослідження щодо категорії “обов’язок” було проведено 
Л. І. Летнянченим. На його думку, “…міцність і стабільність правового ста-
тусу людини і громадянина досягається не лише за допомогою закріплення 
за ними необхідного комплексу основних прав, а й завдяки покладенню на 
них обов’язків перед суспільством і державою. Включення до визначення по-
няття обов’язків моральних елементів є виправданим з огляду на те, що, вті-
люючи вимоги міжнародних пактів про права людини, моральні принципи, 
конституційні обов’язки сприяють розвитку демократії, розбудові правової 
держави, гуманізації суспільних відносин, входженню України до кола ци-
вілізованих країн світу та мають на меті забезпечити бажану, з погляду су-
спільства, поведінку всіх громадян України…” [11, 27].

Л. І. Летнянчин слушно зазначає, що вагомою умовою для того, щоб гро-
мадянин виконував покладені на нього обов’язки, держава має створити від-
повідні умови для їх належного виконання.

У цьому контексті, досить влучною є думка І. П. Голосніченка, який заува-
жує, що “…не можна уявити собі людину, яка має лише обов’язки, як немож-
ливі й права людини без обов’язків. Свобода лише тоді стає реальною, коли 
вона набуває рис порядку, заснованого на праві, а порядок — це єдність прав 
і обов’язків…” [12, 44]. 

Таким чином, інститут обов’язків людини і громадянина пройшов трива-
лий шлях становлення та розвитку. На різних етапах його становлення та 
розвитку спостерігались різноманітні підходи щодо визначення юридичної 
природи категорії “обов’язок”. Наразі, серед учених є поширеною думка, що 
обов’язки слід розглядати у нерозривному зв’язку з правами людини і грома-
дянина. При цьому, на сучасному етапі юридичні обов’язки закріплені в по-
ложеннях Основного Закону та галузевому законодавстві та спрямовані на 
захист засад конституційного ладу, забезпечення законності і правопорядку 
в державі та спрямовані на розвиток соціально-економічної системи тощо.
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Черновол О. П. Становлення та розвиток дослі-
дження обов’язків людини та громадянина в історії 
юридичної думки. На різних етапах розвитку та ста-
новлення інституту обов’язків чимало вчених робити 
спробу з’ясувати юридичну природу категорії “обов’я-
зок” та його місце у правовому становищі особи. Резуль-
татом таких спроб є велика кількість наукових праць, 
які тою чи іншою мірою характеризують зазначену ка-
тегорію. При цьому, такі напрацювання стали основою 
для визначення кола обов’язків як у Декларації прав і сво-
бод людини і громадянина так і в Конституції Україні. 
Однак, попри наявність досить великої кількості напра-
цювань щодо інституту обов’язків, сучасний етап ха-
рактеризується фрагментарністю такого дослідження 
та неоднозначністю думок щодо місця обов’язків у пра-
вовому становищі особи.

Chernovol O. P. Formation and development of re-
search on the responsibilities of a person and a citizen 
in the history of legal thought. At various stages of deve-
lopment and establishment of the institute of duties, many 
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scientists have attempted to clarify the legal nature of the 
category of “duty” and its place in the legal position of the in-
dividual. The result of such attempts is the creation of a large 
number of scientific papers, which to some extent characte-
rize this category. At the same time, these developments have 
become the basis for determining the terms of reference both 
in the Declaration of the Rights and Freedoms of Man and 
Citizen and in the Constitution of Ukraine. However, despite 
the existence of a sufficiently large number of developments 
regarding the institution of duties, the present stage is cha-
racterized by the fragmented nature of such research and the 
ambiguity of opinions regarding the place of duties in the le-
gal position of the individual.

Черновол А. П. Становление и развитие исследо-
вания обязанностей человека и гражданина в исто-
рии юридической мысли. На разных этапах развития 
и становления института обязанностей немало ученых 
делали попытку выяснить юридическую природу кате-
гории “обязанность” и его место в правовом положении 
личности. Результатом таких попыток является созда-
ние большого количества научных работ, которые в той 
или иной мере характеризуют указанную категорию. 
При этом, данные наработки стали основой для опреде-
ления круга обязанностей как в Декларации прав и сво-
бод человека и гражданина так и в Конституции Укра-
ины. Однако, несмотря на наличие достаточно большого 
количества наработок касательно института обязан-
ностей, современный этап характеризуется фрагмен-
тарностью такого исследования и неоднозначностью 
мнений относительно места обязанностей в правовом 
положении личности.

Надійшла 2 травня 2018 р.
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Правові відносини, які виникають у результаті 
здійснення заходів з охорони та використання земель, 
не можуть ефективно функціонувати без участі дер-
жави, яка властивими, як правило, лише їй, адміні-
стративно-правовими методами, здатна ефективно 
регулювати питання використання та охорони най-
більш цінного українського ресурсу — землі.

Специфіка землі як цінного ресурсу, просторової бази розміщення виробни-
чих сил, її особливе значення для Українського народу привели до визнання її 
основним національним багатством на рівні Основного закону [1], що свідчить 
про виняткову цінність земель та необхідність їх збереження і комплексної за-
конодавчої охорони, у тому числі й адміністративно-правовими засобами.

Загальна площа земель в Україні становить 60,4 млн га, з них 70 % — зем-
лі сільськогосподарського призначення, з яких щорічно обробляється понад  
32 млн га. Для порівняння, у Польщі сільгоспвиробництво займає — 14 млн 
га, в Німеччині — 12, у Румунії — 9 млн га. Кількість чорноземів в Україні є 
найбільшою в світі і складає 28 млн га [2].

Проте, правові відносини, які виникають в результаті здійснення заходів 
з охорони та використання земель, не можуть ефективно функціонувати без 
участі держави, яка, властивими лише їй адміністративно-правовими мето-
дами, здатна ефективно регулювати питання використання та охорони най-
більш цінного українського ресурсу — землі.

Не повною мірою на теоретичному рівні залишаються розробленими деякі 
аспекти адміністративно-правового регулювання охорони та використання 
земель в Україні, зокрема поняття адміністративно-правового регулювання 
охорони земель, його специфічних рис, меж правового регулювання, визна-
чення об’єктів та суб’єктів такого регулювання, класифікація функцій та ви-
роблення наукових підходів до розподілу функцій між суб’єктами охорони. 
Вирішення поставлених питань надасть змогу пришвидшити розроблення 
загальнодержавної програми використання та охорони земель, захисту ґрун-
тів, а також завершити земельну реформу в Україні.
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Питання адміністративно-правового регулювання земельних відносин до-
сліджувалися у публікаціях А. М. Мірошниченка, М. В. Шульги, П. Ф. Кули-
нича, В. В. Носіка, Я. О. Лисенко, Г. І. Балюк, Н. І. Титової, Ю. С. Шемшучен-
ка, А. П. Гетьмана, І. І. Каракаша, В. І. Семчика, А. Г. Мартина, Ю. П. Битяка, 
В. Б. Авер’янова, В. І. Андрейцева та ін. Враховуючи, що питання охорони та 
використання земель знаходяться на перетині двох галузей права — земель-
ного та адміністративного, на теоретичному рівні не повною мірою розробле-
но цілісну систему знань про адміністративно-правове регулювання земель-
них відносин, зокрема питання охорони та використання земель. 

Спробуємо, насамперед, визначити поняття та специфіку адміністратив-
но-правового регулювання використання та охорони земель як різновиду 
правового регулювання, окреслити його характерні риси, межі такого регу-
лювання, його об’єктів та суб’єктів, зміст та стратегічні завдання.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави [1]. У наведеній конституційній нормі закладено підвали-
ни адміністративно-правового регулювання охорони та використання земель. 
З огляду на статус держави, “під особливою охороною” якої перебувають усі 
землі, і в діяльності якої превалює імперативний метод правового впливу, а 
також значення землі як основного національного багатства, стає очевидним, 
що ефективна діяльність з охорони і раціонального використання земель без 
участі держави з її можливостями застосування примусу за порушення норм 
законодавства щодо охорони земель, є неможливою. Про це свідчить при-
йняття численних нормативно-правових актів, спрямованих на вирішення 
на державному рівні питань охорони та раціонального використання земель 
в межах території України, зокрема: Земельний кодекс України (Розділ VI 
“Охорона земель”), Закони України “Про охорону земель”, “Про державний 
контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону навколиш-
нього природного середовища”, “Про державний земельний кадастр”, “Про 
екологічну мережу”, “Про пестициди і агрохімікати” та ін.

Разом з тим, будь-яка діяльність, в тому числі і діяльність держави з охоро-
ни та використання земель, потребує наукового обґрунтування та планування 
на загальнодержавному рівні. Що ж собою являє адміністративно-правове ре-
гулювання охорони та використання земель в Україні? Чіткої відповіді на це 
питання ні сучасна юридична наука, ні законодавство, не дають. Проте видове 
поняття “адміністративно-правове регулювання” слід розкрити з точки зору по-
няття загального “правове регулювання” та “регулювання” як виду діяльності.

Поняття “регулювання” (від лат. regulo — “правило”) згідно із словником 
української мови розуміється як “впорядковувати що-небудь, керувати чи-
мось, підкоряючи його відповідним правилам, певній системі; домагатись 
нормальної роботи машини, установки, механізму і т. ін., забезпечуючи зла-
годжену взаємодію складових частин, деталей; зменшуючи або збільшуючи 
швидкість, величину і т. ін., досягати потрібної сили, належного ступеня ви-
яву чого-небудь” [3, 1204]. В юридичній літературі термін “регулювання” 
трактується як “упорядкування, налагодження, приведення чогось у відпо-
відність до чогось (з чимось)” [4, 172; 3, 256].
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Під правовим регулюванням С. С. Алексєєв розуміє “цілеспрямований 
вплив на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою правових 
(юридичних) засобів” [5, 219]. І. М. Погрібний вважає, що правове регулю-
вання — це “здійснюваний за допомогою системи правових способів і засобів 
вплив на суспільні відносини з метою їх закріплення, охорони й розвитку у 
відповідності з суспільними потребами” [6, 11]. В. М. Сирих визначає пра-
вове регулювання як “діяльність держави і суспільства, яка здійснюється у 
процесі підготовки і прийняття норм права, їх реалізації у конкретних від-
носинах і застосування державного примусу до правопорушників з метою 
досягнення стабільного правопорядку” [7, 133]. 

Адміністративно-правове регулювання є різновидом правового, харак-
терною рисою якого є застосування чітко вираженого імперативного мето-
ду. Як зазначає Ю. П. Битяк, метод адміністративного права базується на 
відносинах субординації між учасниками суспільних відносин, а це є озна-
кою так званого імперативного методу регулювання (або методу владних 
приписів) [8, 27].

Так, В. В. Галунько та О. М. Єщук, досліджуючи поняття і зміст адміні-
стративно-правового регулювання визначають останнє як “цілеспрямова-
ний вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою 
забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод 
і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормально-
го функціонування громадянського суспільства та держави” [9]. На думку 
В. І. Теремецького, адміністративно-правове регулювання являє собою ціле-
спрямований вплив правових норм, що прийняті державою і є відповідними 
адміністративними засобами забезпечення прав та законних інтересів фізич-
них, юридичних осіб та держави у суспільних відносинах з метою підпоряд-
кування їх юридично встановленому правопорядку, а також охорони та роз-
витку в інтересах суспільства і держави [10]. 

Враховуючи наведене, можна виділити такі характерні ознаки адміністра-
тивно-правового регулювання: 1) цілеспрямований вплив на певну групу 
суспільних відносин, спрямований на досягнення соціально значущого ре-
зультату; 2) реалізується за допомогою системи адміністративно-правових 
засобів та правових приписів; 3) має свою мету — спрямоване на впорядку-
вання, закріплення та охорону суспільних відносин; 4) стимулює у суб’єктів 
належну поведінку, спрямовану на дотримання адміністративно-правових 
норм під загрозою застосування заходів примусу.

Законодавче визначення поняття “охорона земель” міститься у ст. 1 За-
кону України “Про охорону земель”, відповідно до якої охорона земель — 
це “система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших 
заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання не-
обґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення 
для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного 
впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктив-
ності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання 
земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-куль-
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турного призначення” [11]. Об’єктом охорони є всі землі в межах території 
України, склад яких визначено ст. 18 ЗК України [12]. 

Слід звернути увагу, що у правовій доктрині не приділено належної уваги 
визначенню поняття “використання земель”, під яким слід розуміти діяль-
ність з удосконалення розподілу земель відповідно до перспектив розвитку 
економіки, поліпшення організації території і визначення інших напрямів 
раціонального використання земель та їх охорони в цілому по державі, регі-
онах та інших адміністративних утвореннях [13].

Поняття “використання земель” в адміністративно-правовому та земель-
но-правовому сенсі є далеким від цивільно-правового його розуміння, в ос-
нову якого закладено економічний критерій. В земельно-правовому сенсі під 
поняттям “використання земель” розуміють: 1) раціональний розподіл зе-
мель між власниками та землекористувачами відповідно до потреб економі-
ки; 2) використання землі відповідно до її цільового призначення; 3) визна-
чення в процесі її господарського освоєння шляхів та напрямів з поліпшення 
якісного стану земель та здійснення землеохоронних заходів.

Виходячи із вказаних ознак, термін “використання земель” в адміністра-
тивному та земельному праві слід розуміти в контексті поняття “охорона зе-
мель” і у нерозривному зв’язку з ним.

З наведеного можна зробити висновок, що охорона та використання земель, 
як напрям діяльності держави, за своєю юридичною природою здійснюється 
переважно шляхом адміністративно-правового регулювання, для якого харак-
терні певні межі, яке здійснюється уповноваженими суб’єктами із застосуван-
ня адміністративно-правових засобів по відношенню до об’єкта — земель усіх 
категорій в межах території України, які становлять земельний фонд. 

Ю. П. Битяк зазначає, що межі адміністративно-правового регулюван-
ня пов’язані з діяльністю органів виконавчої влади та охоплюють суспільні 
відносини управлінського характеру, що складаються в цій сфері державної 
діяльності щодо керівництва економікою, соціальною сферою й культурою, 
адміністративною діяльністю. В деяких випадках адміністративно-правове 
регулювання поширюється на внутрішньоорганізаційну діяльність інших 
державних органів і зовнішньоорганізаційні відносини органів виконавчої 
влади з громадянами, недержавними формуваннями [8, с. 20].

Із зазначеного випливає, що межі адміністративно-правового регулюван-
ня у сфері використання та охорони земель виявляють себе в управлінській 
діяльності уповноважених суб’єктів владних повноважень, а також стосуєть-
ся організації правовими механізмами раціонального використання земель 
власниками землі та землекористувачами.

Перелік державних органів, що здійснюють адміністративно-правове ре-
гулювання охорони земель, наведено у ст. 5 Закону України “Про охорону 
земель” [11]. Виходячи з положень Закону України “Про охорону земель” 
[11], умовно можна виокремити в ньому, найбільш важливі групи повнова-
жень державних органів в галузі охорони та використання земель: 1) “визна-
чення засад державної політики в галузі використання та охорони земель”; 
2) розробка, затвердження та реалізація загальнодержавних, регіональних та 
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місцевих програм щодо використання та охорони земель; 3) “затвердження 
та участь у реалізації цільових програм, схем та документації із землеустрою 
з охорони земель”; 4) реалізація державної політики в галузі використання 
та охорони земель; 5) координація здійснення діяльності у галузі охорони 
та використання земель; 6) “здійснення державного нагляду (контролю) за 
додержанням законодавства про використання та охорону земель”; 7) “вста-
новлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупи-
нення) чи припинення використання земельної ділянки в разі порушення 
ними вимог законодавства в галузі охорони земель”; 8) здійснення заходів з 
економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель 
відповідно до закону; 9) “організація землеустрою та затвердження докумен-
тації із землеустрою щодо охорони земель відповідно до закону”; 10) здійс-
нення моніторингу та охорони земель і ґрунтів, забезпечення проведення 
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; 
11) “забезпечення здійснення природно сільськогосподарського, еколого- 
економічного, протиерозійного та інших видів зонування земель”; 12) орга-
нізаційні заходи: а) забезпечення підготовки та здійснення організаційних, 
економічних, екологічних та інших землеохоронних заходів; б) “здійснен-
ня заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звіт-
ності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, 
формування екомережі”; 13) стандартизація і нормування: а) “організація 
розроблення в установленому законом порядку стандартів, норм і правил 
з охорони та підвищення родючості земель та ґрунтів”; б) “розроблення ре-
комендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування 
агрохімікатів”; 14) інші повноваження згідно з законом.

Як зазначалося, адміністративно-правове регулювання характеризуєть-
ся цілеспрямованим впливом на певну групу суспільних відносин, в даному 
випадку відносин з охорони та використання земель, за допомогою адміні-
стративно-правових засобів для досягнення мети — впорядкування певних 
суспільних відносин та їх якісного функціонування.

Адміністративно-правовими засобами, за допомогою яких держава в особі 
відповідних органів забезпечує охорону та використання земель є:

1. Державна комплексна система спостережень, яка за Законом включає 
“топографо-геодезичні, картографічні, ґрунтові, агрохімічні, радіологічні та 
інші обстеження і розвідування стану земель і ґрунтів, їх моніторинг”. 

2. “Розробка загальнодержавних і регіональних (республіканських) про-
грам використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі 
охорони земель”. Варто зауважити, що загальнодержавної програми викори-
стання та охорони земель на сьогодні не затверджено.

Визначення поняття “державна цільова програма” наведено у ст. 1 Закону 
України “Про державні цільові програми” [14].

Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в 
Україні на період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2009 р., не відповідає основним вимогам державних 
цільових програм, визначеним Законом України “Про державні цільові про-
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грами”, оскільки лише окреслює проблеми у сфері земельних відносин, про-
те не пропонує конкретних заходів спрямованих на досягнення мети. Врахо-
вуючи викладене, прийняття науково обґрунтованої національної програми 
використання та охорони земель є вкрай необхідним для визначення загаль-
ної концепції охорони та використання земель.

3. Створення екологічної мережі. Поняття екомережі, а також суспільні 
відносини у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажли-
вого використання екомережі регулюються спеціальним Законом України 
“Про екологічну мережу” [15].

4. Згідно з Законом України “Про охорону земель” (ст. 22) [11] система захо-
дів у галузі охорони земель включає “Здійснення природно-сільськогосподар-
ського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування 
(зонування) земель, яке передбачає: а) поділ земель за цільовим призначенням 
з урахуванням природних умов, агробіологічних вимог сільськогосподарських 
культур, розвитку господарської діяльності та пріоритету вимог екологічної 
безпеки; б) встановлення вимог щодо раціонального використання земель від-
повідно до району (зони); в) визначення територій, що потребують особливо-
го захисту від антропогенного впливу; г) встановлення у межах окремих зон 
необхідних видів екологічних обмежень у використанні земель або ґрунтів з 
урахуванням їх геоморфологічних, природно-кліматичних, ґрунтових, про-
тиерозійних та інших особливостей відповідно до екологічного району”.

5. Економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та ви-
користання земель і підвищення родючості ґрунтів, яке передбачає: а) на-
дання податкових і кредитних пільг власникам та землекористувачам, які за 
власний кошт здійснюють землеохоронні заходи; б) звільнення землевлас-
ників та землекористувачів від плати за землю, на земельних ділянках яких 
здійснюються землеохоронні заходи; в) “компенсування сільськогосподар-
ським товаровиробникам недоодержаної частки доходу внаслідок консер-
вації деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених 
земель”; г) застосування прискореної амортизації основних фондів земле-
охоронного і природоохоронного призначення.

6. Стандартизація і нормування, які полягають у “забезпеченні еколо-
гічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог 
щодо якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного наван-
таження та господарського освоєння земель” [11].

Таким чином, під адміністративно-правовим регулюванням охорони та 
використання земель слід розуміти цілеспрямований вплив норм адміні-
стративного права з метою забезпечення за допомогою адміністративно-пра-
вових засобів комплексної охорони та раціонального використання земель 
усіх категорій та форм власності.

Поняття “використання земель” в адміністративному та земельному пра-
ві, за визначенням Держгеокадастру [13], слід розуміти як “діяльність з удо-
сконалення розподілу земель відповідно до перспектив розвитку економіки, 
поліпшення організації території і визначення інших напрямів раціонально-
го використання земель та їх охорони в цілому по державі, регіонах та інших 
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адміністративних утвореннях”. Інакше кажучи, поняття “використання зе-
мель” в адміністративному та земельному праві слід розуміти в контексті і 
нерозривному зв’язку з поняттям “охорона земель”.

Для системи адміністративно-правового регулювання з охорони та вико-
ристання земель характерними є власні елементи, це: 1) об’єкт, яким є землі 
усіх категорій та форм власності в межах території України; 2) суб’єкти — 
компетентні державні органи, перелік яких встановлений законом; 3) владні 
повноваження компетентних державних органів в галузі охорони та вико-
ристання земель, за допомогою яких здійснюється вплив на суспільні відно-
сини; 4) адміністративно-правові засоби, застосовуючи які досягається мета 
правового регулювання — упорядкування суспільних відносин.

Адміністративно-правові засоби з охорони та використання земель є ні-
чим іншим як інструментами, через застосування яких отримується бажа-
ний результат у процесі здійснення управлінської діяльності у вигляді ефек-
тивного врегулювання суспільних відносин. Такі засоби, головним чином, 
визначені Законом України “Про охорону земель”. Однак головною про-
блемою, на наш погляд, є не відсутність теоретичного обґрунтування цих за-
собів, а відсутність їх практичної реалізації, що призводить до неефективно-
го адміністративно-правового регулювання суспільних відносин з охорони 
та використання земель. Як приклад: понад 13 років з часу прийняття Закону 
України “Про охорону земель” відсутня затверджена загальнодержавна про-
грама використання та охорони земель, яка є базовим і вихідним документом 
у побудові загальнодержавної стратегії охорони земель та визначення стра-
тегічних напрямків землеохоронних заходів.
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Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 69–76

Визнаються особливості оперативно-розшукової 
превенції підрозділами захисту економіки діяльності 
організованих груп у сфері житлово-комунального 
господарства. У результаті здійсненого дослідження 
констатовано, що відсутність цілісної концепції пре-
венції діяльності організованих груп у сфері житло-
во-комунального господарства призводить до зростан-
ня у населення недовіри до правоохоронних органів, а 
також органів влади та управління, зниження рівня 
відповідальності за прийняті рішення керівниками 
підприємств, установ, організацій сфери житлово-ко-
мунального господарства. 

Превенція злочинів, зокрема оперативно-розшукова, є одним із пріори-
тетних напрямів діяльності правоохоронних органів у протидії злочинам. На 
думку більшості вчених, превенція злочинності є складовою боротьби з цим 
соціальним явищем. У працях багатьох авторів справедливо наголошується, 
що злочини вчинятимуться завжди, поки існує людина, оскільки причина 
будь-якого злочину закладена насамперед в людині. Злочин, як і будь-який 
людський вчинок, є результатом взаємодії індивідуальних властивостей осо-
би й об’єктивної ситуації. При цьому необхідно враховувати, що злочинні-
стю управляють переважно статистичні закономірності й справити щонай-
менший вплив на ці закономірності можна лише вплинувши на причини 
злочинності й умови, що сприяють здійсненню конкретних злочинів [1].

Слід зазначити, що окремі аспекти оперативно-розшукової превенції зло-
чинів у сфері житлово-комунального господарства (далі — ЖКГ) були пред-
метом досліджень К. В. Антонова, А. В. Баб’яка, О. М. Бандурки, А. В. Губської, 
М. В. Стащака, В. В. Шендрика ін. Разом із тим, аналіз праць перелічених 
учених свідчить про те, що обрана тематика розглядалася переважно фраг-
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ментарно або вузькопрофільно. У статті визначено особливості здійснення 
оперативно-розшукової превенції підрозділами захисту економіки діяльності 
організованих груп у сфері житлово-комунального господарства.

Дослідженням встановлено, що вибір заходів превентивного впливу та 
тактичних прийомів на учасників організованих груп, в основному залежить 
від ступеня стійкості групи, стадії її формування, контингенту учасників гру-
пи та ін. На практиці трапляються і такі групи, в яких співучасники, маючи 
єдину злочинну мету, порівняно самостійні в своїх діях і можуть досягти цієї 
мети незалежно один від одного. Це переважно групи, в яких усі співучасники 
беруть безпосередню участь у вчиненні злочину. У таких групах “вихід із гри” 
одного з виконавців не може вплинути на досягнення злочинного результату і 
припинення діяльності злочинної групи [2]. Проте у цих групах також потріб-
но шукати ініціатора, лідера і шляхом дії на нього нейтралізувати активність 
злочинної групи, припинити її діяльність. 

У таких групах міжособистісні відносини переважно не відрізняються 
стійкістю і часто розпадаються, досягши злочинного результату або ж під час 
ізоляції лідера. Від лідера, як відомо, часто залежить напрям діяльності гру-
пи, вирішення конфліктів і розподіл ролей у групі [3]. 

Значно складніше попереджати злочини організованих груп, що мають 
стійкі і міцні злочинні зв’язки. У таких групах головну роль виконують орга-
нізатори (лідери), своєчасне та вміле виявлення яких у ході оперативно-роз-
шукових і слідчих дій може вирішально вплинути на порушення внутріш-
ньогрупових злочинних зв’язків, на розпад і ліквідацію злочинної групи [4]. 
Зокрема, це стосується “білокомірцевих” організованих груп, злочинні угру-
повання яких, створені, зазвичай, особами з числа підприємців великого біз-
несу, службових осіб органів державної влади, які займають відповідальний 
чи особливо відповідальний службовий стан у сфері житлово-комунального 
господарства. 

Аналіз соціально-демографічних ознак особистості злочинців, причетних 
до діяльності організованих груп у сфері житлово-комунального господар-
ства, свідчить про те, що учасниками таких груп є чоловіки, але показник 
питомої ваги жінок в даній сфері вищий, ніж в більшості інших видів еконо-
мічної злочинності. Характерними для жінок є корисливі злочини, пов’язані 
з використанням свого службового стану — привласнення або розтрата дер-
жавного майна, нецільове використання бюджетних коштів, зловживання 
та перевищення службових повноважень, а також одержання неправомірної 
вигоди. Основний вік об’єктів оперативної уваги, які орудують у сфері жит-
лово-комунального господарства від 30 до 50 років. Більшість з них мають 
вищу освіту, що в черговий раз підтверджує залежність характеристики осо-
бистості злочинця від характеру злочинності. Категорію осіб, які схильні до 
вчинення злочинів у сфері ЖКГ, складають службові особи органів влади 
та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, 
установ, діяльність яких пов’язана із сферою ЖКГ, тому ці особи займають 
високе соціальне становище в суспільстві та характеризуються у побуті та на 
роботі виключно з позитивного боку. 
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Таким чином, працівники підрозділів захисту економіки мають вести об-
лік усіх керівників (заступників) установ, підприємств, організацій незалеж-
но від форми власності, що обслуговує територію житлово-комунального 
господарства. 

Зважаючи на предмет публікації, заслуговує на увагу думка І. О. Крєпа-
кова про те, що будь-яка діяльність, у тому числі оперативно-розшукова, по-
винна здійснюватися на основі певних принципів, дотримання яких забезпе-
чує позитивне досягнення поставленої мети, а саме: 

1) принцип законності. Будь-який метод і спосіб, який буде використо-
вуватися в попередженні злочину, повинен бути передбачений законо-
давством. Уся попереджувальна діяльність оперуповноваженого має 
здійснюватися в межах закону; 

2) принцип індивідуальності, що визначає кореляційну залежність пла-
нування попереджувальної роботи і тих індивідуальних ознак, якими 
відрізняються детермінанти злочинів, фігуранти попереджувальної 
діяльності. Індивідуальність властива кожному випадку, який вимагає 
проведення попереджувальної роботи. Тому будь-яка типова матриця 
попередження злочинів виключається. Типовість дій може спостеріга-
тися тільки щодо використання, дотримання та застосування право-
вих норм; 

3) принцип етапної обмеженості попередження полягає в тому, що попере-
джувальна діяльність повинна здійснюватися до моменту появи злочин-
ного умислу або на етапі його формування, на етапі перебування злочин-
ного задуму в ідеалістичній формі, або на етапі підготовки до злочину. У 
разі наявності складу злочину, передбаченого ст. 14 або ст. 15 Криміналь-
ного кодексу України, попередження має перейти в іншу стадію превен-
тивної діяльності, зокрема в стадію запобігання або припинення; 

4) принцип безперервності попередження злочинів передбачає безпе-
рервне виконання попереджувальної роботи й реалізується за допомо-
гою систематичного пошуку причин та умов, які можуть сприяти заро-
дженню злочинного наміру, сприяти вчиненню злочину; 

5) принцип етичності вимагає від оперуповноваженого дотримання не 
тільки норм права, а й інших соціально-регулятивних норм, зокрема 
моралі, звичаїв, традицій. Способи й методи попередження злочинів 
не повинні суперечити усталеним у суспільстві уявленням про добро 
та зло, порядність, людяність, совісність тощо. Дотримання принципу 
етичності прямо пов’язане з виховним впливом на громадськість, ко-
лег, на осіб з асоціальним мисленням [5]. 

Як свідчить аналіз результатів анкетування працівників підрозділів за-
хисту економіки, не всім опитаним респондентам відомі основні принципи 
попередження діяльності організованих груп у сфері ЖКГ.

Наведені принципи в сукупності формують методологічну основу для 
тактики попереджувальної діяльності [5]. Таким чином застосування пра-
цівниками підрозділів захисту економіки у превентивній діяльності  прин-
ципів законності, індивідуальності, етичності, етапної обмеженості та безпе-
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рервності дасть можливість останнім підвищити ефективність і своєчасність 
протидії злочинам, які задумують і готують організовані групи у сфері ЖКГ.

Варто зазначити, що превенція злочинів, які задумують і вчиняють орга-
нізовані групи у сфері ЖКГ, має проводитися не тільки підрозділами захи-
сту економіки, а й іншими суб’єктами протидії, зокрема у тісній взаємодії з 
громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організаціями, діяльність яких пов’язана зі сферою 
ЖКГ. Проте, як свідчить аналіз результатів анкетування, взаємодія у превен-
тивному напрямі проводиться в основному лише формально, зокрема:

• у підрозділах захисту економіки, на основі спільних робочих заходів 
правоохоронних органів з державними обласними адміністраціями пе-
редбачене щомісячне інформування про факти виявлення неправомір-
ної вигоди та ознак корупції, проте, це листування відбувається лише 
на рівні обласних центрів та лише з державними організаціями;

• у державних адміністраціях кількісні показники та приклади викри-
тих злочинів підрозділами захисту економіки не доводяться до відома 
всіх підлеглих незалежно від територіального рівня;

• інформування органів влади та управління, самоврядування, контро-
люючих органів щодо виявлених злочинів у сфері житлово-комуналь-
ного господарства організованими групами не відбувається взагалі;

• відсутня практика проведення роз’яснювальних бесід безпосередньо 
працівниками підрозділів захисту економіки під час нарад в держав-
них адміністраціях, сільських селищних, місцевих радах, сесій в ра-
йонних радах тощо.

У зв’язку з цим вважаємо доцільним прийняття закону України “Про пре-
венцію злочинності в Україні”, що може бути одним із перспективних напря-
мів удосконалення превентивної взаємодії.

Продовжуючи розгляд обраної тематики зазначимо, що важливим елемен-
том превентивної діяльності є планування відповідних заходів і їх реалізація. 
Планування превентивних заходів — це своєрідна модель надзвичайно мінли-
вої оперативної обстановки, коли здійснюються ті чи інші заходи, і при цьому 
виникає гостра потреба спланувати такі заходи, вибрати оперативно-профі-
лактичні прийоми, що якнайкраще забезпечують виконання поставлених за-
вдань у стислі терміни силами і засобами, які є в розпорядженні оперативного 
підрозділу, за найменших затрат і безумовного дотримання законності [2]. 

Процес планування є розумовою діяльністю. Однак, перспективність по-
передження злочинів багато в чому залежить від набуття планом конкрет-
ної форми. Такою формою є план попередження конкретних видів злочинів. 
Складання планів попередження злочинів повинно відбуватися за двома 
пріоритетами попереджувальної роботи, з урахуванням етапності детермі-
нуючих чинників. По-перше, треба складати суцільний комплексний план 
щодо проведення попереджувальних заходів загальної спрямованості з ме-
тою попередження злочинів на території оперативного обслуговування. У 
змісті такого плану повинні відображатися заходи, які будуть спрямовува-
тися на недопущення виникнення причин та умов, які можуть викликати в 
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осіб, схильних до злочинної поведінки, намір на вчинення злочину. По-друге, 
у разі виявлення вже існуючих факторів та умов, які можуть викликати на-
мір на вчинення злочину, треба складати окремий план щодо їх усунення [5].

Тим самим забезпечується обґрунтованість початку оперативно-профілак-
тичної роботи, цілеспрямованість і планомірність її здійснення, певні узгоджен-
ня у застосуванні відповідних заходів профілактики, комбіноване використання 
гласних і негласних джерел інформації, а також здійснення дієвого контролю та 
надання практичної допомоги в реалізації оперативно-розшукових планів [2]. 

На жаль, як свідчать результати анкетування працівників підрозділів за-
хисту економіки, під час виявлення діяльності організованих груп у сфері 
ЖКГ, планування заходів щодо превенції злочинів не здійснюється через 
брак часу. Викладене свідчить, що якісне планування оперативним праців-
ником підрозділу захисту економіки превенції злочинів щодо діяльності 
організованих груп у сфері ЖКГ, допомагає успішно обрати та підготувати 
тактичні прийоми превенції. 

Варто зазначити, якщо працівникам підрозділів захисту економіки не вдало-
ся запобігти діяльності організованих груп, її учасники не відмовилися від зло-
чинного наміру та продовжують вчиняти підготовчі дії, тоді основним завданням 
оперативних працівників зазначеного підрозділу є недопущення переростання 
підготовчих дій у стадію замаху на злочин. Проте, якщо здійснити це наявними 
силами підрозділів захисту економіки не можливо, у цьому випадку потрібно 
вжити заходів для своєчасного припинення протиправної діяльності.

На жаль, більшість опитаних працівників підрозділів захисту економіки 
не розуміють різницю між “запобіганням” та “припиненням” злочинів, мають 
складнощі з даними визначеннями у практичній діяльності, що негативно 
впливає на результат превенції протиправної діяльності організованих груп 
у сфері ЖКГ.

У зв’язку з цим доцільно скористатися визначенням поняття “припинення 
злочинів”, яке було запропоноване М. В. Стащаком, а саме, що це — напрям 
діяльності уповноважених оперативних підрозділів, зміст якого полягає у ви-
явленні осіб, що готують чи вчиняють замах на злочин, з метою застосування 
сил, засобів, та заходів ОРД, які будуть спрямовані на недопущення перетво-
рення підготовчих дій у замах на злочин, а замаху — на закінчений злочин [6]. 

Принагідно зазначимо, що припинення діяльності організованих груп у 
сфері житлово-комунального господарства, на відміну від заходів запобі-
гання, полягає у нейтралізації протиправних дій осіб на стадії замаху. Так, 
злочинні дії, які припиняються, визнаються злочином згідно зі ст. 15 “Замах 
на злочин” Кримінального кодексу України [7], у зв’язку з чим до завдань 
оперативних працівників входять збір і фіксація доказів протиправної діяль-
ності членів організованої групи. Ними можуть бути документи, банківські 
операції (відкриття рахунків), інші речові докази, які свідчать про злочинні 
наміри, інформація, отримана від громадян.

У процесі дослідження встановлено, що діяльність організованих груп у 
сфері житлово-комунального господарства має латентний характер, як ре-
зультат ретельно приховується, тому для своєчасного припинення необхідне 
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систематичне надходження від джерел первинної оперативно-розшукової ін-
формації відповідних відомостей. Варто зазначити, що за зовнішніми ознака-
ми зазначені діяння практично не можливо виявити, на відміну від загально 
кримінальних злочинів. 

Однак, у разі отримання інформації щодо готування протиправної діяль-
ності організованою групою у сфері житлово-комунального господарства 
важливе значення має швидкість її перевірки і вжиття диференційованих 
заходів, спрямованих на недопущення настання негативних наслідків, які у 
даній категорії діянь характеризуються мільйонними збитками держави. 

Аналіз викладеного свідчить, що відсутність цілісної концепції превенції 
діяльності організованих груп у сфері житлово-комунального господарства 
призводить до зростання у населення недовіри до правоохоронних органів, а 
також органів влади та управління, зниження рівня відповідальності за при-
йняті рішення керівниками підприємств, установ, організацій сфери ЖКГ. 
Вказане, у свою чергу, породжує упевненість організованих груп у можливо-
сті утворення і функціонування злочинних схем, спрямованих на задоволен-
ня корисливих мотивів за рахунок бюджетних коштів та коштів населення за 
оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, стан сфери житлово-кому-
нального господарства тісно пов’язаний з іншими галузями економіки, тому 
діяльність організованих груп здійснює негативний вплив на механізм ці-
ноутворення в державі, податкову політику, що призводить до масової деста-
білізації економіки в країні. 
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особливості оперативно-розшукової превенції підрозді-
лами захисту економіки діяльності організованих груп 
у сфері житлово-комунального господарства. В резуль-
таті здійсненого дослідження констатовано, що відсут-
ність цілісної концепції превенції діяльності організова-
них груп у сфері житлово-комунального господарства 
призводить до зростання у населення недовіри до право-
охоронних органів, а також органів влади та управління, 
зниження рівня відповідальності за прийняті рішення 
керівниками підприємств, установ, організацій сфери 
житлово-комунального господарства. 

Berezhnyak V. V., Nikonov M. M. рeculiarities of  
operative-search prevention by divisions of economy pro-
tection of activities of organized groups in the sphere of 
housing and utility services. The article is devoted to the de-
termination of the characteristics of operational and investiga-
tive prevention by the units of the protection of the economy 
of the activities of organized groups in the sphere of housing 
and communal services. It was stated that the lack of a holistic 
concept of the prevention of the activities of organized groups 
in the sphere of housing and communal services leads to an in-
crease in the population’s distrust of law enforcement bodies, as 
well as of the authorities and administration, reducing the level 
of responsibility for decisions made by the heads of enterprises, 
institutions, organizations of the sphere housing and communal 
services. This, in turn, gives rise to the confidence of organized 
groups in the possibility of the formation and functioning of 
criminal schemes aimed at satisfying mercenary motives at the 
expense of budget funds and public funds for the payment of 
housing and communal services. In addition, the state of the 
housing and communal services sector is closely linked with oth-
er sectors of the economy, therefore, the activities of organized 
groups have a negative impact on the mechanism of pricing in 
the state, a tax policy that leads to massive destabilization of 
the economy in the country.

Бережняк В. В., Никонов М. Н. Особенности опе-
ративно-розыскной превенции подразделениями 
защиты экономики деятельности организованных 
групп в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Определены особенности оперативно-розыскной превен-
ции подразделениями защиты экономики деятельности 
организованных групп в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. В результате проведенного исследования 
констатировано, что отсутствие целостной концепции 
превенции деятельности организованных групп в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства приводит к росту 
у населения недоверия к правоохранительным органам, 
а также органов власти и управления, снижение уровня 
ответственности за принятые решения руководителями 
предприятий, учреждений, организаций сферы жилищно-
коммунального хозяйства.

Надійшла 4 липня 2018 р.
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Досліджується актуальна проблема поняття не-
легальної міграції в Україні як незаконне переміщення 
через державний кордон осіб під контролем організова-
них злочинних угруповань з корумпованими зв’язками в 
органах влади. На основі аналізу наукової літератури 
виокремлено види нелегальної міграції. 

Питання нелегальної міграції для України є проблемою державного рівня. 
На сьогодні ця тема активно обговорюється у пресі, привертаючи увагу всьо-
го суспільства. Розуміння причин виникнення та закономірностей розвитку 
нелегальної міграції дає можливість побудувати в цій сфері таку політику, 
котра б максимально відповідала державним інтересам [1]. 

На рівні дисертаційного дослідження питання протидії та запобігання 
нелегальній міграції в Україні, розглядали: О. О. Бандурка, С. І. Братков, 
С. Г. Божок, І. К. Василенко, О. М. Відлер, Л. Ю. Капітанчук, О. В. Кузьменко, 
А. П. Мозоль, С. О. Мосьондз, Є. В. Микитенко, М. П. Михайлов, І. І. Сєрова, 
І. В. Слюсарчук, Н. П. Тиндик,  О. І. Хараберюш та ін. Слід відзначити також 
дисертаційні роботи та ряд інших таких учених у галузі економіки та науки 
управління: Н. Г. Ваврищука, Ю. Ф. Гаврушко, Е. В. Дробка, О. А. Малинов-
ської, І. П. Ольшевської, О. В. Позняка, Я. Л. Полянської та ін. Важливе зна-
чення для розробки проблеми мали також праці вчених-правознавців В. Бан-
них, О. Бокова, І. Березовського, О. М. Відлера, О. Джужи, Т. М. Звьоздная, 
В. Коваленка, І. Кресіної, Т. В. Клинченка, С. В. Книша, В. Левковського, 
Д. С. Мельника, М. Мокляка, С. Науменка, В. Новіка, В. Г. Никифоренка, 
Н. Нижника, В. Олефіра, В. Попкова, Н. П. Павлів-Самойлін, О. Пагалюк, 
Г. П. Плисенко, Я. М. Романюка, З. В. Смутчака, Ю. Римаренка, О. Хомри, 
А. Чернобай  та ін.

Досліджуючи запобігання нелегальній міграції в Україні, доцільно роз-
глянути поняття і сутність таких правових категорій: “мігрант”, “міграція”, 
“нелегальна міграції”, та “запобігання нелегальній міграції”, які мають важ-
ливе теоретичне та практичне значення для нашого дослідження.

Аналіз існуючих теоретичних положень щодо дослідження поняття “мі-
грант”, що розуміється стосовно усіх осіб, які здійснюють будь-які перемі-
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щення: і через державний кордон, і через адміністративно-територіальні 
кордони з метою тимчасової або постійної зміни місця проживання, роботи, 
способу життя [2, с. 45–54]. 

Різниця між окремими категоріями мігрантів виділяється через існування 
відповідної класифікації. Кожний з дослідників проблеми міграцій прагне 
внести свій внесок у класифікацію мігрантів [3, с. 47]. 

Зокрема, за територіальною ознакою мігранти поділяються на дві групи: 
а) мігранти внутрішні б) мігранти  зовнішні. 

За правовою ознакою мігранти поділяються на три групи: а) легальні; 
б) нелегальні; в) напівлегальні. 

За типами мігранти поділяються на: політичні — тип мігрантів, які по-
лишають свою країну з політичних мотивів; трудові — тип мігрантів, які 
перетинають внутрішні й міжнародні кордони у пошуках роботи або і ме-
тою придбання чи продажу невеликих партій товару, головні причини, що 
спонукають людей до такої міграції, — безробіття, багатомісячні затримки 
з виплатою заробітної плати, її мізерні розміри, зубожіння населення та ін. 
[4. с. 130]. 

Але кожна з груп мігрантів має специфічні права і несе специфічні обов’яз-
ки, а також статус кожної групи мігрантів набувається за окремою проце-
дурою. Разом з тим, особами, які в’їжджають, виїжджають на (з) території 
окремої держави, прибувають на постійне місце проживання і таке інше, 
можуть бути окремі групи осіб, статус яких вже визначений законодавством 
країни, яка приймає, та міжнародним законодавством. Крім того, врахову-
ючи достатньо умовний характер поділу мігрантів на окремі групи, слід пе-
редбачити, що люди можуть швидко переходити з однієї групи мігрантів до 
іншої, внаслідок чого облік і характеристика міграційних процесів набуває 
складного характеру [3, с. 48].

Що стосується поняття “міграція” то на думку більшості дослідників, 
визначення міграції є надзвичайно різними за своєю природою, оскільки 
можуть включати політичний, соціальний, економічний, екологічний, ре-
лігійний або ж культурний контекст. В юридичній літературі поняття “мі-
грація” характеризується як різновид соціальної мобільності населення як 
вид, спосіб і форми переміщень осіб без громадянства або громадян у вну-
трішньодержавному чи транснаціональному просторі, що зумовлюються на 
практиці, зокрема, соціально-економічними та політико-культурними, а не 
природними факторами [5, с. 4–5].

У більшості вітчизняних і зарубіжних словників міграція (від лат. 
migratio  — переходити, переїздити, переселятися) — переміщення населення 
через кордон тих чи інших територій однієї країни або з однієї країни в іншу 
із зміною назавжди чи на тривалий час постійного місця проживання або з 
регулярним поверненням до нього. Наукова література та словники містять 
такі пояснення даного терміна:

• переселення, переміщення людей, етносів, їхніх частин або окремих 
представників, пов’язане із зміною постійного місця проживання або з 
поверненням до нього;
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• переміщення, переселення населення всередині країни або з однієї 
країни до іншої;

• соціально-економічний і демографічний процес, що являє собою су-
купність переміщень, які здійснюються людьми між країнами, района-
ми, поселеннями;

• переміщення людей через територіальні межі або інші території із змі-
ною місця проживання назавжди або на тривалий період часу;

• переселення, переміщення населення, всередині країни — внутрішні 
міграції населення, з однієї країни до іншої — зовнішні міграції насе-
лення: еміграція, імміграція;

• переміщення людей, зв’язане, зазвичай, зі зміною місця прожи-
вання;

• переміщення людей, працівників, зв’язане, переважним чином, зі змі-
ною місця проживання та місця роботи;

• міграція людей є процесом їх переселення з метою облаштування та 
працевлаштування.

Аналіз наведених точок зору свідчить, що в більшості випадків під мігра-
цією розуміється: переміщення людей між країнами, адміністративно-тери-
торіальними утвореннями; поселення, пов’язане, здебільшого, з тимчасовою 
або постійною зміною проживання, роботи, чи влаштування життя.

Таким чином, основними ознаками міграції є:
а) переміщення людей, переселення, пересування, тобто — процес;
б) перетинання у процесі пересування державних або адміністративних 

меж територій;
в) тимчасова або постійна зміна місця проживання або роботи;
г) поліпшення соціально-економічного стану. 
Вітчизняні науковці, зокрема Ю. Римаренко, О. Піскун, визначають такі 

види міграції [6, c. 82]: 
за територіальною ознакою: внутрішня та зовнішня:
• міграції внутрішні — це переміщення або переселення всередині того 

чи іншого ландшафтного регіону або ж соціального утворення, у ме-
жах яких здійснюється  майже безперервна міграція матеріальних і 
людських ресурсів, природних та соціальних благ;

• міграції зовнішні — це різновиди переміщення або ж переселення, що 
вивчаються, досліджуються чи зовсім навпаки, ще тільки розгляда-
ються, причому лише за обов’язкової умови реального урахування пе-
ретину адміністративних та териториальних кордонів, в тому числі й 
міждержавних чи транснаціональних;

за відношенням до країни: еміграція, імміграція, транзитна міграція: 
• імміграція (від лат. immigrare — поселятись, вселятись) — прибуття в 

країну чи залишення в країні іноземців або осіб без громадянства на 
постійне проживання;

• еміграція (від лат. emigro — виселятись, переселятись) — добровільне 
або вимушене переселення в іншу країну для постійного проживання. 
Виселення з рідної країни назавжди з розірванням усіх зв’язків [6];
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• транзитна міграція — це проїзд громадян через територію певної краї-
ни при наявності відповідних дозволів (транзитних віз) — визнається 
законною, без відповідних документів — незаконною;

за способом реалізації: організована та неорганізована:
• міграція організована — це соціальні переміщення та переселення, 

сплановані в часі або просторі, здійснювані за деяких випадків під со-
ціальним впливом стихійних і навіть спонтанних сил, але згодом вони 
набувають упорядкованого та цілеспрямованого характеру;

• неорганізована — міграція, яка відбувається без організаційної під-
тримки з боку будь-яких установ та громадських організацій силами 
самих мігрантів 

за часовою ознакою: постійна (чи незворотна), тимчасова, маятникова, 
сезонна, кочова:

• міграція постійна — це різновиди соціальних переміщень і соціальної 
мобільності як людських, так і матеріальних ресурсів, які характери-
зуються тривалістю у часі та просторі, стабільністю у певних виробни-
чих галузях, конкретних напрямах, сферах тощо;

• тимчасова (зворотна) — всі інші види міграції фізичних осіб, які ма-
ють тимчасовий характер;

• міграція маятникова — це масові за своїми розмірами (масштабами) 
щоденні, щотижневі або місячні переміщення населення від місць їх 
мешкання до місць працевлаштування та водночас і систематично — у 
зворотному напрямі [6];

• міграція сезонна— це переміщення працездатного населення до місць 
тимчасового працевлаштування з метою отримання вигідної роботи 
за наймом, після виконання якої особа повертається, до місць попе-
реднього мешкання [7];

• кочова — міграція, яка характеризується постійним багаторазовим 
переміщенням з країни в країну, з регіону в регіон, з міста до міста з 
метою покращення умов власного життя. Вона може бути як внутріш-
ньою, так і зовнішньою, і мати накопичувальний, вибірковий характер

за ступенем контролю: легальна, нелегальна [7 с. 72]:
• легальна міграція — це перетин міжнародних кордонів і перебування 

в країні на законних підставах. Такі мігранти в’їжджають до країни за 
наявності в’їзної візи або інших законних підстав, перебувають у кра-
їні протягом визначеного часу (за необхідності та наявності підстав 
термін перебування може бути продовжений);

• щодо визначення терміна “нелегальна імміграція”, то більшість вітчиз-
няних і зарубіжних учених не досягають консенсусу у зв’язку з тим, 
що по-різному тлумачать саму суть цього явища. 

Аналіз існуючих думок, висловлених різними вченими з цього приводу, 
дозволяє виділити кілька основних підходів до визначення цього поняття.

Підходи до розуміння нелегальної міграції є неоднозначними. Автори мо-
нографічного дослідження “Нелегальна міграція: проблеми координації про-
тидії” визначають нелегальну міграцію як сукупність соціально-небезпечних 
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протиправних діянь, що вчиняються фізичними та юридичними особами за 
попередньою змовою або організованим злочинним угрупованням, або зло-
чинною організацією, та містить в собі незаконне переправлення іноземців 
через територію України; порушення іноземними громадянами та особами 
без громадянства правил в’їзду та перебування на території України; пору-
шення громадянами України правил виїзду за кордон [8, с. 24].

В. К. Колпаков та О. В. Кузьменко під нелегальною (незаконною) мігра-
цією розуміють незаконне переміщення через державний кордон, тобто поза 
пунктами пропуску або з приховуванням від прикордонного та митного 
контролю, при використанні підроблених документів, візи або без таких, са-
мостійно чи за допомогою третіх осіб, а також проживання на території краї-
ни без належного дозволу компетентних державних органів [9, с. 109].

А. П. Мозоль зазначає, що нелегальна міграція — це перетинання кордонів 
України з метою або в порядку, які не відповідають її законодавству [10].

На думку Ю. С. Шемшученка нелегальна міграція — це незаконний в’їзд 
або порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування 
у країні в’їзду. Йдеться про перебування без документів на право проживання, 
за недійсними документами або документами,  термін дії яких закінчився; пра-
цевлаштування без відповідного дозволу; недодержання встановленого поряд-
ку реєстрації, пересування та зміни місця проживання; ухилення від виїзду з 
країни після закінчення відповідного терміну перебування [11, с. 132].

В свою чергу Б. Л. Розвадовський вважає, що поняття нелегальної мігра-
ції за сучасних умов має трактуватися ширше, бо в останні роки переважно 
нелегальні мігранти потрапляють на територію України як члени організо-
ваних груп, переміщення яких організовується й здійснюється під контро-
лем транснаціональних злочинних угруповань. Отже, сутністю нелегальної 
міграції, на його думку, є не тільки незаконне переміщення через державний 
кордон, а й створення та функціонування світової (транснаціональної) си-
стеми нелегального переправлення жителів економічно відсталих або не-
безпечних регіонів світу до більш забезпечених (економічно розвинених) і 
спокійних [12, с. 54].

Як вважає О. Кузьменко, нелегальна міграція — це незаконне переміщен-
ня через державний кордон, тобто поза пунктами пропуску або з прихову-
ванням від прикордонного та митного контролю, з використанням підробле-
них документів, візи або без таких, самостійно чи використовуючи допомогу 
третіх осіб, а також проживання на території країни без відповідного дозволу 
компетентних державних органів [13, с. 4].   

Дослідник О. О. Бандурка нелегальною міграцією вважає незаконне пе-
реміщення через державний кордон, тобто поза пунктами пропуску або з 
приховуванням від прикордонного та митного контролю, із використанням 
підроблених документів, візи або без таких, самостійно чи за допомогою тре-
тіх осіб, а також проживання на території країни без належного дозволу ком-
петентних органів [14, с. 55].

М. Д. Романюк у цілому під нелегальною міграцією розуміє загально-
прийнятий у всьому світі процес, що характеризує рух осіб через державні 
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кордони з порушенням нормативно-правових норм. При цьому автор зазна-
чає, що зазвичай терміни “нелегальна міграція” та “незаконна міграція” в на-
уковій літературі вживають як синоніми. Проте між ними існує відмінність 
стосовно сфери вживання: термін “незаконна міграція” найчастіше вжива-
ють в офіційних документах, тоді як поняття “нелегальна міграція” більш 
характерне для наукових досліджень і публіцистичних текстів [15, с. 126]. 

На думку В. Олефіра, нелегальна міграція — це протизаконне проникнен-
ня до держави не постійного місця проживання та виїзд за її межі; нелегальне 
перебування у межах держави непостійного місця проживання (проживан-
ня без відповідного документального оформлення тривалий час (протягом 
року і більше); напівлегальний в’їзд до країни непостійного місця проживан-
ня (справжня мета поїздки не відповідає зазначеній у візі) і подальше неза-
конне перебування в Україні для підготовки до нелегального виїзду до іншої 
держави [ 16, с. 157].  

На думку І. К. Василенка, що міграція є нелегальною доки її не виявлено, 
після виявлення її нелегальність зникає. Тому автор зазначає, що можна дій-
ти до помилкового висновку, що достатньо розкрити невидимі, нелегальні 
міграційні потоки, як вони стануть звичайною міграцією населення. Але це, 
звичайно ж, не так. Основною категорією, що визначає суспільну небезпеку 
цього явища, є її незаконність. І тому, на його думку, логічніше було б вико-
ристати саме цю характеристику  для визначення міграційних процесів тако-
го роду.

Тому автор пропонує вживати поняття незаконна міграція — добровільне 
переміщення іноземців, осіб без громадянства, громадян України через дер-
жавний кордон України, що відбувається з порушенням правових норм, які 
регулюють правовий статус особи, її в’їзд на територію України, подальше 
проживання, працевлаштування або виїзд [17, с. 28].

Білоруський науковець О. І. Бородич, розглядаючи незаконного мігранта 
як особу, яка перетинає державний кордон з порушенням чинного законо-
давства, а нелегального мігранта — як особу, яка таємно проникає, перебу-
ває або намагається в’їхати до третьої країни, робить висновок: незаконний 
мігрант ширше поняття, бо воно визначає дії, вчинки як великих прошарків 
населення, так і окремих осіб [18].

Отже, серед науковців щодо основного визначення терміна “нелегальна 
міграція”  немає єдиного підходу. Тому, проведемо порівняльну характе-
ристику визначень понять “нелегальної міграції” у вітчизняних та міжнарод-
них правових нормах.

В українському законодавстві відсутнє визначення поняття нелегальної 
міграції. Однак у Законі України “Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства” міститься визначення терміна “нелегальний мігрант” — це 
іноземець або особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза 
пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але уникаючи прикордонний 
контроль, і не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отри-
мання притулку в Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які 
легально прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну 
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перебування втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються 
від виїзду з України [19].

У Концепції державної міграційної політики, затвердженій Указом Пре-
зидента України від 30 травня 2011 року, виділено п’ять основних міграцій-
них потоків: вимушена міграція; внутрішня трудова міграція; зовнішня тру-
дова міграція; незаконна міграція; внутрішня міграція.

В офіційній термінології ООН замість терміна “нелегальна міграція” 
(illegal migration) переважно вживають термін “неврегульована мігра-
ція” (irregular migration), а замість терміна “нелегальний мігрант” (illegal 
migrant) — “неврегульований мігрант” (irregular migrant), чи “мігрант або іно-
земець без належних документів” (undocumented migrant or alien). На нашу 
думку, такий підхід є логічним та прийнятним, оскільки він відображає гума-
ністичне сприйняття явища нелегальної міграції в сучасному світі з огляду 
на необхідність поважати права людини та заборону дискримінації. Більш 
того, в основі цієї парадигми лежить принцип особистої свободи та недотор-
канності, свободи переміщення, свободи вибору місця проживання тощо. 
Міжнародна організація з міграції також відмовилася від вживання терміна 
“нелегальна міграція” на користь формулювання “неврегульована міграція” 
як переміщення осіб, що відбувається з порушенням нормативно-правових 
норм країн виїзду, транзиту та призначення. На думку провідного вітчизня-
ного дослідника М. Романюка, якщо розглядати вищезазначений процес з 
перспективи країни призначення, тоді неврегульована або нелегальна мігра-
ція становить в’їзд та перебування особи в іноземній державі на несанкціоно-
ваних (незаконних) підставах, тобто без належного дозволу та з порушенням 
норм імміграційного законодавства країни призначення. Стосовно ж країни 
походження — це перетин особою державного кордону з недотриманням або 
порушенням чинних адміністративно-правових вимог виїзду з країни [15, 
с. 130].

На відміну від міжнародного права в національних законодавствах країн — 
членів ЄС у більшості випадків привалює пріоритетність безпекових та еко-
номічних інтересів держави, що вступає в безпосередній конфлікт з правом 
людини на свободу пересування та вибору місця проживання, маючи певною 
мірою дискримінаційний характер. Так, у переважній більшості юридичних 
документів ЄС, зокрема у “Спільній політиці з протидії нелегальної іммігра-
ції”, вживається саме поняття “нелегальна імміграція” і визначається як не-
легальний в’їзд та перебування осіб у країнах–членах.

Відповідно до цього нормативно-правового акта нелегальна міграція має 
місце за фактом: перетину іноземною особою кордону однієї з країн–членів 
ЕС з фальшивими (підробленими) документами або ж за відсутності офіцій-
ного дозволу на перебування в країні; у разі прострочення терміну, її дозволу 
на перебування після санкціонованого в’їзду; у разі, якщо особа працює або 
займається підприємницькою діяльністю якщо це заборонено в’їзною візою 
або дозволом на перебування [21].

Відповідно до визначення, що надає Концепція державної міграційної 
політики України, “незаконна (нелегальна) міграція — це незаконне перети-
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нання державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім 
випадків, коли особа, яка здійснила такий перетин, захищена ст. 31 Конвенції 
“Про статус біженців” 1951 року та ч. 5 ст. 9 Закону України “Про біженців” 
та має обґрунтовану мету набуття захисту в Україні, через надання статусу 
біженця чи притулку, допоміжного чи тимчасового захисту в установлено-
му законодавством порядку), а також перебування та ухилення від виїзду 
з України після закінчення визначеного терміну законного перебування та 
втрати підстав для подальшого перебування” [20].

Звертаючись до програми боротьби з незаконною міграцією до основних 
завдань протидії незаконній міграції належать:

• недопущення проникнення на територію України осіб, які незаконно 
прибувають в Україну і не заявляють у встановленому порядку про 
свій намір набути статусу біженця чи отримати притулок, втратили 
підстави для подальшого перебування в Україні і ухиляються від ви-
їзду з неї, переховуються та уникають контактів з компетентними дер-
жавними органами; 

• перекриття транснаціональних каналів незаконної міграції на дер-
жавному кордоні України та за її межами; припинення протиправної 
діяльності фізичних і юридичних осіб, які незаконно переправляють 
мігрантів в Україну та/або транзитом переміщують їх через територію 
України; 

• посилення контролю за додержанням правил в’їзду, виїзду, перебуван-
ня в Україні іноземців та осіб без громадянства. 

Враховуючи наведені думки науковців та чинні законодавчі акти може-
мо надати авторське визначення нелегальної міграції під яким слід розуміти  
незаконне переміщення через державний кордон осіб під контролем органі-
зованих злочинних угруповань з корумпованими зв’язками в органах влади.

Важливо зауважити, що у структурі міграційних процесів виділяють оз-
наки та види нелегальної міграції.

І. Прибуткова та Ю. Римаренко виділяють певні ознаки нелегального пе-
реміщення мігрантів [22, c. 106] 

• залучення особи-посередника, що займається нелегальним переправ-
ленням мігрантів; 

• надійне укриття в пунктах пропуску; 
• перетин кордону із супроводом; 
• влаштування на роботу в країні призначення; 
• перехід грошей до інших рук;
• незаконні в’їзд або перебування;
• добровільність переміщення.
У структурі міграційних процесів виокремлюють шість видів нелегальної 

міграції: 
• зовнішня нелегальна міграція; 
• постійна (або безповоротна) нелегальна міграція; 
• сезонна нелегальна міграція;
• транзитна нелегальна міграція; 
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• еміграційна нелегальна міграція, 
• імміграційна нелегальна міграція.
Різні думки науковців частково збігаються у визначенні міграції як проце-

су або явища переселення на іншу територію з метою облаштування, пов’яза-
ному зі зміною постійного місця проживання. У структурі міграційних про-
цесів нелегальна міграція посідає особливо важливе місце. За визначенням 
Міжнародної організації праці виділяють кілька її видів: 

1. Особи, які переїжджають на нове місце з метою постійного там прожи-
вання.

2. Особи, які працюють за контрактом, в якому чітко визначений період 
їх перебування у країні, що приймає.

3. Спеціалісти певного профілю, які мають відповідну освіту та практич-
ний досвід роботи.

4. Нелегальні робітники.
5. Примусові переселенці, які переїхали з причин загрози життю чи здо-

ров’ю.
Нелегальна міграція як суспільне явище має свою структуру та ознаки. 

Залежно від мети призначення нелегальну міграцію можна поділити на такі 
види:

• з метою транзиту; 
• з метою постійного проживання;
• з метою тимчасового притулку.
За часом виникнення нелегальна міграція може бути:
• з моменту порушення правил в’їзду на територію країни та виїзду з 

неї;
• з моменту порушення правил перебування на території держави, що 

зумовлює необхідність продовження візи та реєстрації на території 
країни перебування.

Нелегальна міграція займає значну частину у структурі міжнародної мі-
грації. За своїм змістом вона є протизаконним та шкідливим явищем. Харак-
терною ознакою нелегальної міграції є залишення громадянами країни свого 
перебування та в’їзд на територію іншої країни без відповідного дозволу, тоб-
то незаконно.

За міжнародним визначенням нелегальній міграції притаманні такі ха-
рактерні риси:

• наявність посередника, контрабандиста, який організовує перетин 
кордону, але не надає такого широкого кола послуг, як торгівці людь-
ми. У деяких окремих випадках нелегальне перетинання відбувається 
самостійно; 

• мігрант може повністю уникнути контактів з владою під час перети-
нання кордону, надати фальшиві чи справжні документи чи повідоми-
ти неправдиві відомості про свої наміри. Існує окрема категорія, так 
званих, “напівлегальних мігрантів”, які прибувають у країну легально, 
а вже там залишаються на нелегальному становищі;

• переміщення людей відбувається цілком добровільно;
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• прибуток утримується з тих коштів, які нелегальний мігрант сплачує 
контрабандисту. Боргова кабала майже не практикується. Якщо ж 
вона виникає, з’являються грошові вимоги до нелегального мігранта, 
які у свою чергу можуть перетворитися в експлуатацію останнього;

• контрабанді людей не завжди притаманний прямий взаємозв’язок з 
іншими формами організованої злочинності, тим часом як у торгівлі 
людьми цей зв’язок безсумнівний.

На сьогодні сформувались різні терміни щодо визначення дій, спрямова-
них на вирішення проблеми нелегальної міграції: “боротьба з нелегальною 
міграцією”, “протидія нелегальній міграції”, “запобігання нелегальній мігра-
ції”, “контроль над нелегальною міграцією”.

Так, деякі дослідники зауважують, що держава не в змозі, по суті, боротися 
з небажаною (нелегальною) міграцією як одним з наслідків глобалізації, тому 
пропонують вживати термін “контроль над нелегальною міграцією”, який 
більше відповідає меті перетворення неврегульованої міграції на врегульова-
ну. Погодимося з думкою, що міграційними процесами необхідно управляти, 
нейтралізувати їхні негативні вияви та використовувати позитивні наслідки 
для зростання економічного добробуту, а також про необхідність контролю 
над міграцією. Водночас виходячи із розуміння, що нелегальна міграція є по-
рушенням закону, за яке передбачено адміністративну, а іноді і кримінальну 
відповідальність, видається неправильним підхід, за яким правопорушення 
контролюється, а не нейтралізується (зупиняється, не допускається).

З огляду на це, вважаємо за доцільне вживати саме термін “запобігання 
нелегальній міграції”, що передбачає здійснення насамперед превентивних, 
запобіжних, профілактичних заходів.

Головна мета заходів запобігання полягає в тому, щоб створити в державі 
таке сприятливе становище, такий міцний правопорядок, що гарантували б 
зниження злочинності до мінімального рівня, який доступний у суспільстві 
з урахуванням його економічних, організаційно-управлінських, суспіль-
но-психологічних та інших умов існування. 

Таким чином під запобіганням нелегальній міграції слід розуміти систему 
заходів щодо усунення причин і умов, що впливають на стан і тенденції зло-
чинності в Україні.
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Бондаренко Н. В. Поняття та види нелегальної 
міграції в Україні. Досліджується актуальна проблема 
поняття нелегальної міграції в Україні, під яким слід ро-
зуміти  незаконне переміщення через державний кордон 
осіб під контролем організованих злочинних угруповань з 
корумпованими зв’язками в органах влади. На основі ана-
лізу наукової літератури виокремлено види нелегальної 
міграції. 

Bondarenko N. V. Concept and types of illegal 
migration in Ukraine. The actual problem of the notion of 
illegal migration in Ukraine is considered, which should be 
understood as the illegal transfer of persons across the state 
border under the control of organized criminal gangs with 
corrupt connections in the authorities. On the basis of the 
analysis of scientific literature, the types of illegal migration 
are distinguished.

Бондаренко Н. В. Понятие и виды нелегальной 
миграции в Украине. Исследуется актуальная про-
блема понятие нелегальной миграции в Украине, под ко-
торым следует понимать незаконное перемещение через 
государственную границу лиц под контролем организо-
ванных преступных группировок с коррумпированными 
связями в органах власти. На основе анализа научной ли-
тературы выделены виды нелегальной миграции.

Надійшла 4 липня 2018 р.
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тИПОВІ сЛІдЧІ сИтУАЦІЇ тА ОсНОВНІ НАПРЯМИ 
РОзсЛІдУВАННЯ тЯЖКИХ тІЛЕсНИХ УШКОдЖЕНЬ, 
щО сПРИЧИНИЛИ сМЕРтЬ ПОтЕРПІЛОГО

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 89–97

Розглянуто пропозиції науковців щодо різновидів 
типових слідчих ситуацій за фактом вчинення тяж-
ких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть по-
терпілого. Запропоновано систему типових слідчих 
ситуацій початкового етапу розслідування тяжких 
тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпі-
лого.

Актуальнiсть даної теми зумовлена необхiднiстю дослiдження та 
видiлення рiзновидiв типових слiдчих ситуацiй, якi складаються на рiзних 
етапах розслiдування умисних тяжких тiлесних ушкоджень, що спричини-
ли смерть потерпiлого. Вони здатнi як формуватись на момент надходжен-
ня заяви чи повiдомлення про злочин, так i змiнюватись у процесi його 
подальшого розслiдування. Урахування таких змiн є необхiдною умовою 
для обрання слiдчим комплексу найбiльш рацiональних i тактично пра-
вильних дiй.

Проаналiзуємо точки зору, запропонованi науковцями стосовно видiв 
типових слiдчих ситуацiй, що складаються пiд час розслiдування умисних 
тiлесних ушкоджень, зокрема й тяжких та таких, що призвели до смертi по-
терпiлого. Поняття і класифікації слідчих ситуацій докладно досліджені в 
роботах В. В. Логiнова , В. П. Бахіна, Р. С Бєлкіна, О. В. Васильєва, Т. С. Вол-
чецької, І. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкіна, О. Н. Колесніченка, В. О. Конова-
лової, М. О. Селіванова та ін.

Слідча ситуація має індивідуальний характер у кожній справі, оскільки 
формується в результаті поєднання різноманітних компонентів на кожному 
етапі провадження слідства. Враховуючи складність та багатокомпонент-
ність структури слідчої ситуації, різний вплив об’єктивних та суб’єктивних 
факторів, постійну динамічність даного процесу, в результаті маємо велику 
кількість варіантів слідчої ситуації. Звичайно, типізувати всі слідчі ситуації 
неможливо, але наведемо найбільш поширені класифікації, критерієм поділу 
в яких є різні види підстав.

©  О. Г. Бондаренко, 2018

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки
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Правильна оцінка загальних слідчих ситуацій можлива лише через деталь-
ний аналіз її елементів на кожному етапі розслідування. Кількість елементів, 
які визначають індивідуальні особливості ситуації, можуть бути різними і їх 
не можна завчасно передбачити, але чим більше безінформаційних елементів 
визначають структуру слідчої ситуації, тим складніша вона для вирішення.

Розпочнемо розгляд думок учених щодо ситуацiй вiд найбiльш широких 
категорiй дiянь, поступово звужуючи аналiз до злочину, дослiджуваного 
нами рiзновиду.

Досить розгорнуту класифiкацiю слiдчих ситуацiй, що виникають пiд час 
розслiдування заподiяння тiлесних ушкоджень, пропонує В. В. Логiнова. Нау-
ковець зазначає, що бiльш складнi ситуацiї формуються на початковому етапi 
розслiдування, i видiляє три їх групи. До першої  групи ситуацiй, що харак-
теризують обстановку вчинення злочину, належать: 1) потерпiлому заподiя-
но тiлеснi ушкодження за мiсцем проживання його друзiв, знайомих; 2) запо-
дiяння ушкоджень вiдбулось у громадському мiсцi або на вiдкритiй мiсцевостi. 
Другу групу ситуацiй В. В. Логiнова видiляє на пiдставi отриманої вiд самого 
потерпiлого iнформацiї щодо заподiяння йому тiлесних ушкоджень, а саме: 
1) потерпiлий знає винного та може надати iнформацiю для його розшуку; 
2) потерпiлий не знає, хто заподiяв йому тiлеснi ушкодження, але може по-
вiдомити його прикмети; 3) потерпiлий не знає нападника та не може повiдо-
мити нiякої iнформацї”; 4) потерпiлий знає винного, але приховує iнформа-
цiю вiд слiдчого; 5) потерпiлий перебуває в тяжкому станi чи непритомний i 
не може повiдомити, хто заподiяв йому тiлеснi ушкодження. Ситуацiї третьої 
групи науковець визначає залежно вiд позиції самого пiдозрюваного, а саме: 
1) затримана особа повнiстю визнає свою провину; 2) пiдозрюваний визнає 
факт застосування незначного насильства, але заперечує свою причетнiсть до 
наслiдкiв, що настали; 3) пiдозрюваний, визнаючи факт насильства, вказує, що 
дiяв у станi самозахисту або у станi афекту; 4) пiдозрюваний не визнає насиль-
ства над потерпiлим, а тiлеснi ушкодження пояснює необережнiстю останньо-
го; 5) особа повнiстю заперечує причетнiсть до злочину. 

Р. С. Бєлкін розрізняє слідчі ситуації таким чином: залежно від специфіч-
ності — типові та виняткові; залежно від часу виникнення у процесі розслі-
дування — початкові, проміжні й кінцеві; залежно від критерію відносин між 
учасниками — конфліктні й безконфліктні; залежно від можливості досяг-
нення мети розслідування — сприятливі та несприятливі. Як підставу своєї 
класифікації він називає якісну характеристику стосовно можливості досяг-
нення мети розслідування.

Л. Д. Самигін та з М. П. Яблоков стверджують, що всі слідчі ситуації мо-
жуть бути відповідним чином класифіковані: за підсумковим моментом — 
на початкові, наступні та заключні; за характером оцінюваного моменту — 
етапні та проміжні; за ступенем узагальнення — типові та конкретні, які, у 
свою чергу, поділяються на типові та нетипові; за ступенем психологічного 
напруження — конфліктні та безконфліктні; за змістом — із високим рівнем 
невизначеності вихідних даних (складні або тупикові) та з малим рівнем не-
визначеності (прості) [3, с. 31].
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На думку О. Я. Баєва, слідчі ситуації слід класифікувати залежно від сту-
пеня складності на прості і складні; залежно від протидії розслідуванню — на: 
конфліктні та безконфліктні; залежно від ступеня спільності — на типові і 
спеціальні; залежно від обсягу та характеру наявної у слідстві інформації на: 
1) слідчі ситуації, в яких повністю чи частково відсутні відомості про злочин-
ця; 2) слідчі ситуації, в яких є достатньо відомостей про подію, що розсліду-
ється; 3) слідчі ситуації, в яких є неповні відомості як про злочинця, так і про 
особу, яка вчинила злочин [4, с. 25].

Широке коло типових ситуацiй, що формуються на початковому ета-
пi розслiдування злочинiв, пов’язаних зi спричиненням тяжкої шкоди здо-
ров’ю, пропонує О. В. Беспечний. На його думку, перша з них наявна у випад-
ку виявлення трупа чи потерпiлого з ознаками спричинення тяжкої шкоди 
здоров’ю, наслiдками чого є його смерть чи важкий стан, що виключає мож-
ливiсть отримання вiд нього даних про подiю; друга ж складається за фактом 
встановлення спричинення тяжкої шкоди здоров’ю, коли потерпiлий здатен 
надати iнформацiю про подiю. Науковець також видiляє ситуацiї залежно вiд 
наявностi вiдомостей про особистiсть злочинця: 1) у розпорядженнi слiдства 
є данi, що прямо чи побiчно вказують на винну особу; 2) в розпорядженнi 
слiдства вiдсутнi будь-якi данi щодо винного.

Найбiльш вагомими вiн вважає ситуацiї, що складаються залежно вiд по-
зицiї пiдозрюваного: 1) повнiстю визнає вину у скоєннi злочину; 2) визнає 
факт насильницьких дiй стосовно потерпiлого, але заперечує їх зв’язок з на-
слiдками у виглядi тяжкої шкоди здоров’ю; 3) заперечує наявнiсть зi свого 
боку дiй, спрямованих на спричинення шкоди здоров’ю, виникнення котрої 
пояснює випадковiстю чи неумисними дiями; 4) визнає факт спричинення 
тяжкої шкоди здоров’ю, але наголошує на станi самозахисту вiд нападу по-
терпiлого чи станi афекту; 5) повнiстю заперечує свою причетнiсть до зло-
чинної події  й вiдмовляється надавати показання.

Що стосується  думки О. В. Юровських, у загальному виглядi слiдчi ситу-
ацiї, що виникають при умисному спричиненнi тяжкоiї шкоди здоров’ю, що 
з необережностi призвело до смертi потерпiлого, можна розподiлити на двi 
групи:

1) ситуацiї, що характеризуються наявнiстю чи вiдсутнiстю вiдомостей 
про особистiсть злочинця: а) у слiдства є данi, що прямо або непрямо вка-
зують на винну особу; б) у слiдства вiдсутнi будь-якi данi стосовно винного; 
2) ситуацiї, що характеризують обстановку вчинення злочину (котрi розрiз-
няються залежно вiд того, де було вчинено злочин та в який час).

Науковець окремо пропонує слiдчi ситуацiї, що виникають у випадку ви-
явлення трупа чи його частин, а саме: 

1) наявне повiдомлення свiдка щодо виявлення трупа та вiдомого йому 
факту умисного спричинення тяжкої шкоди здоров’ю зi смертю потерпiлого, 
учиненого конкретною особою; пiдозрюваного не затримано; iнформацiя про 
жертву вiдома; 2) виявлено труп зi слiдами насильницької смертi, поза мiсцем 
проживання; iнформацiя щодо жертви встановлена частково; вiдомостi про 
злочинця вiдсутнi; 3) виявлено труп зi слiдами насильницької смертi за мiс-
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цем проживання, iнформацiя щодо нього встановлена, але не з’ясовано саму 
подiю (можливо iнсценування iншого злочину), вiдомостей щодо злочинця 
немає; 4) виявлено труп зi слiдами насильницької смертi, а iнформацiя щодо 
нього та особистостi злочинця вiдсутня [13, с. 122–124, 190]. Слiд зазначи-
ти, що не завжди жертву злочину виявляють вже у виглядi трупа, оскiльки 
потерпiлий певний час може перебувати вдома, у лiкарнi чи в iншому мiсцi 
й навiть спiлкуватися з оточуючими, але потiм його стан погiршується, i вiн 
помирає внаслiдок отриманих ранiше тiлесних ушкоджень.

Цікавим та новим є підхід до класифікації слідчих ситуацій у роботах 
Г. А. Матусовського, який розробив класифікацію на підставі проблеми кон-
фліктності. На його думку, така класифікація слідчих ситуацій повинна охо-
пити два типових види: 1) між особою, яка проводить розслідування, та об-
винуваченим, підозрюваним або іншими суб’єктами кримінального процесу 
(зовнішня конфліктність); 2) між особою, яка проводить розслідування, та 
іншими правоохоронними і контролюючими органами в системі їх взаємодії 
(внутрішня конфліктність). 

Основним критерієм класифікації слідчих ситуацій є інформаційний, які 
можна поділили на п’ять блоків: перший — криміногенна ситуація, в якій 
учиняється злочин; кримінальна ситуація, викликана вчиненням злочину; 
другий — ситуація прояву ознак (слідів) злочину; пошукова ситуація вияв-
лення ознак злочину наслідки злочину — слідова ситуація; третій — слідчі 
ситуації початкового, наступних (проміжних) та завершального етапу роз-
слідування; відповідно до етапів слідча ситуація проведення перевірочних 
дій, прийняття рішення про порушення кримінальної справи; слідчі ситуації 
проведення початкових слідчих дій; слідчі ситуації, пов’язані з призупинен-
ням досудового слідства і його відновленням; четвертий — ситуації судового 
розгляду (судові ситуації); п’ятий — післясудові ситуації виконання судових 
рішень [8, с. 168–169]. 

На нашу думку, цінним у поданій класифікації є те, що Г. А. Матусовський 
виходить за межі розгляду слідчих ситуацій у межах досудового розслідуван-
ня, охоплюючи і стадію судового розгляду, і стадію виконання судових рішень.

Досліджуючи питання класифікації слідчих ситуацій, Н. А. Бурнашев 
чітко сформулював підстави розробленого ним поділу слідчих ситуацій та 
запропонував таку класифікацію: за обсягом функціонування він виділяє 
глобальні (загальні та типові) і локальні (конкретні, специфічні, атипові) 
слідчі ситуації; за сферою функціонування — слідчі, судові, експертні, опе-
ративно-розшукові; відповідно до процесу ситуаційного розвитку — стра-
тегічні, тактичні, організаційні тощо; за етапи розслідування — дослідчої 
перевірки, початкового етапу розслідування, наступного етапу розслідуван-
ня, наступних етапів розслідування; за тактичною характеристикою — кон-
фліктні та безконфліктні; за алгоритмізаційною орієнтацією — ситуації, що 
припускають жорсткі алгоритмізаційні дії, ситуації, що припускають гнучкі, 
різноманітні дії; за ступенем достовірності відображення стану розслідуван-
ня — адекватні та неадекватні; за характеристикою інформаційної основи 
ситуації — проблемні та прості; за часом функціонування — довготривалі, 
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швидкоплинні; за прогностичною ознакою — очікувані, неочікувані (непе-
редбачувані); за ступенем безперервного функціонування — перманентні, 
тимчасові; за динамічною характеристикою — пульсуючі, згладжені; за сфе-
рою ситуативного забезпечення — техніко-криміналістичні, методико-кри-
міналістичні [9, с. 21–22].

Наведені класифікації наводить більшість учених. На нашу думку, осно-
вою класифікації слідчих ситуацій є класифікаційні основи, що утворюють-
ся залежно від категорії кримінальної справи, криміналістичної характери-
стики виду злочину, що має враховуватися під час розслідування злочину на 
кожній стадії досудового провадження.

Враховуючи значення використання різноманітних критеріїв класифіка-
ції слідчих ситуацій для отримання найбільш повних уявлень про досліджу-
ваний об’єкт, недостатньо їх лише виділити й описати, необхідно зосередити 
увагу на з’ясуванні впливу слідчої ситуації на хід проведення розслідування, 
оскільки класифікація слідчих ситуацій передбачає певну форму системати-
зації, визначену структуру знань про слідчі ситуації та аналіз процесу розслі-
дування.

Для розслідування злочину суттєвим є оціночні знання змісту слідчої 
ситуації, яка визначає, що саме і в якій послідовності слід робити, які за-
ходи вживати з метою ефективної організації та реалізації плану розслі-
дування на даний момент. При цьому послідовне вирішення поставлених 
завдань у кожній конкретній ситуації зумовлює перехід від однієї ситуації 
до іншої.

Під час розслідування заподіяння тілесних ушкоджень особі на етапі до-
судового слідства можна виділити такі слідчі ситуації: первинні, що вини-
кають до порушення кримінальної справи та початкові (вихідні), які мають 
місце на початковому етапі розслідування й виникають на момент порушен-
ня кримінальної справи. На даному етапі має значення інформація, отрима-
на під час дослідчої перевірки матеріалів, що і є визначальним аспектом для 
подальшого планування розслідування та проведення слідчих дій.

Тепер ми детально розглянемо слідчі ситуації, які виникають на конкрет-
ному етапі розслідування, та запропонуємо алгоритм проведення слідчих 
дій, адже слідчий під час розслідування кримінальної справи вирішує два 
основних завдання: які слідчі дії в певній ситуації є невідкладними та в якій 
послідовності їх слід виконувати.

Первинні ситуації мають місце на стадії надходження заяви чи повідом-
лення про вчинений злочин, зокрема заподіяння тілесних ушкоджень.

Такі ситуації характерні у випадках, коли надійшла інформація про запо-
діяння тілесних ушкоджень потерпілому, є достатньо даних, що вказують на 
ознаки злочину, кримінальне провадження відкрите; у зібраних матеріалах 
недостатньо підстав для відкриття кримінального провадження. У таких ви-
падках є обов’язковим проведення перевірочних дій, спрямованих на збір 
інформації про вказану подію, та вирішується питання про відкриття кри-
мінального провадження чи про відмову у відкритті кримінального прова-
дження.
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У будь-якому випадку необхідно терміново вжити заходів для перевірки 
отриманої інформації та прийняття обґрунтованого законного рішення. У ви-
падку коли особа, що заподіяла тілесних ушкоджень, невідома, необхідно: опи-
тати потерпілого; провести огляд потерпілого, його одягу та речей; направити 
потерпілого на медичне освідування для встановлення ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень; провести огляд місця події; відібрати пояснення в очевидців 
злочину; вжити всіх необхідних заходів для встановлення винної особи. Коли 
є дані про особу, що підозрюється у вчиненні злочину, то крім зазначених вище 
заходів слід відбирати пояснення в особи, яку підозрюють у вчиненні злочину; 
провести її огляд та огляд її речей; негайно відкрити кримінальне проваджен-
ня за відповідною статтею Кримінального кодексу України.

Більш складні слідчі ситуації виникають на початковому етапі розсліду-
вання злочину, крім того від правильної їх оцінки та планування залежить 
якість і швидкість розкриття та розслідування злочину. У результаті прове-
деного дослідження встановлено, що для початкового етапу розслідування 
заподіяння тілесних ушкоджень характерними можуть бути виокремлені 
групи слідчих ситуацій з урахуванням наявних даних про деякі елементи 
криміналістичної характеристики злочину.

Першою групою слідчих ситуацій є ситуації, що характеризують обста-
новку вчинення злочину, залежать від того, в якому місці та в який час було 
вчинено злочин, наявність слідової картини на місці події. Оптимально мож-
на виділити дві слідчі ситуації цієї групи:

1) потерпілому заподіяно тілесні ушкодження за місцем його проживан-
ня чи за місцем проживання його друзів, знайомих. У такій ситуації 
винними особами в заподіянні тілесних ушкоджень є переважно друзі 
чи знайомі потерпілого. На підтвердження даної версії може свідчити 
обстановка вчинення злочину, сліди злочину, що виявляються під час 
проведення огляду місця події. Основним напрямом розслідування в 
такому випадку буде перевірка на причетність до вчинення злочину 
кола осіб, з якими потерпілий підтримував дружні стосунки або, на-
впаки, мав неприязні стосунки; 

2) у випадку заподіяння тілесних ушкоджень у громадському місці або 
на відкритій місцевості розслідування слід спрямувати на перевірку 
таких версій: злочин вчинила малознайома чи незнайома особа в ре-
зультаті сварки, яка виникла раптово; злочин учинила незнайома осо-
ба з метою приховання одного чи вчинення іншого злочину; злочин 
учинила особа з хуліганських спонукань, про що може свідчити мно-
жинність тілесних пошкоджень, обстановка вчинення злочину; злочин 
могла вчинити особа, яка є родичем або знайомим потерпілого.

Основними слідчими діями в таких випадках є огляд місця події, допит 
потерпілого і свідків, призначення судово-медичної експертизи, різних кри-
міналістичних експертиз, оперативно-розшукові заходи, спрямовані на вста-
новлення особи, що вчинила злочин. При встановленні підозрюваної особи 
слід провести її допит, огляд речей, у необхідних випадках очну ставку, осві-
дування, пред’явлення для впізнання та ряд інших необхідних слідчих дій.
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За такої ситуації слід ретельно проводити огляд місця події, який є ви-
хідною точкою в розкритті злочину. Це пояснюється інформаційною зна-
чущістю цієї слідчої дії для визначення характеру події, отримання великої 
доказової інформації під час вивчення картини події по слідах, визначення 
способу вчинення злочину та кількості присутніх осіб. Ця інформація є під-
ставою для того, щоб висунути версії щодо злочинної події, організувати та 
провести оперативно-розшукові заходи, поквартирний обхід будинків, мага-
зинів біля місця події з метою встановлення очевидців даного злочину.

Друга група слідчих ситуацій — це ситуації, що виникають у результаті 
отриманої інформації від потерпілого щодо заподіяння йому тілесних ушко-
джень. У результаті можна констатувати такі слідчі ситуації:

• потерпілий добре знає, хто заподіяв йому тілесні ушкодження, та 
може надати всю необхідну інформацію для розшуку особи; потер-
пілий не знає, хто заподіяв йому тілесні ушкодження, але може пові-
домити його зовнішність та особливі прикмети; потерпілий не знає, 
хто на нього напав, та не може повідомити ніякої інформації з даного 
приводу; потерпілий знає, хто заподіяв йому тілесні ушкодження, але 
умисно приховує інформацію від слідчого, відмовляючись від давання 
показань; потерпілий не може повідомити, хто заподіяв йому тілесні 
ушкодження, через непритомність або тяжкий стан.

У таких випадках рекомендуємо слідчому після проведення огляду місця 
події організувати проведення оперативно-розшукових заходів для встанов-
лення очевидців події; встановлення особи потерпілого; перевірки підозрі-
лих осіб, які проживають біля місця події; надати необхідну інформацію та 
фотокартку в засоби масової інформації; перевірити його відбитки за дак-
тилоскопічним показником; витребувати медичні документи для з’ясування 
механізму заподіяння тілесних ушкоджень; призначення різноманітних су-
дових експертиз; проведення допитів свідків для встановлення особистості 
потерпілого та змісту події.

Третя група слідчих ситуацій — слідчі ситуації, що виникають залежно від 
позиції підозрюваної особи. У цьому випадку характерні такі слідчі ситуації:

• особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, затримана й цілком ви-
знає свою провину або має явку з повинною; підозрюваний визнає 
факт застосування незначного насильства до потерпілого, але запере-
чує свою причетність до наслідків, що настали; підозрюваний визнає 
факт насильства, але вказує, що діяв у стані самозахисту від потерпі-
лого або в стані афекту;

• підозрюваний відмовляється від факту насилля щодо потерпілого, а 
факт наявності тілесних ушкоджень у потерпілого пояснює необереж-
ністю, випадковістю або його обмовою з боку потерпілого; підозрюва-
ний цілком заперечує свою причетність до заподіяння тілесних ушко-
джень потерпілому або відмовляється від давання свідчень.

Такі ситуації є характерними у випадках, коли підозрюваний упевнений 
у недоведеності своєї вини у вчиненому злочині, особливо коли такі події 
відбуваються без свідків.
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Отже, основний напрям розслідування — встановлення максимальної 
кількості відомостей, які безпосередньо пов’язані з подією та винною осо-
бою, визначення кола осіб, які могли вчинити злочин, та перевірка їх алібі на 
момент учинення злочину.

ДЖЕРЕЛА

1. Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002) / В. П. Бахин  
Киев, 2002. 268 с.

2. Беспечный О. В. Теоретические и практические проблемы расследования пре-
ступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью: диссертация на 
соискание ученой степени канд. юрид. наук.: спец. 12.00.09 “Уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность” /  
О. В. Беспечный. Барнаул, 2003. 241 с.

3. Гаухман Л. Д. Расследование дел о телесных повреждениях и хулиганстве /  
Д. Л. Гаухман. М: ВНИИ МВД СССР, 1975. 80 с.

4. Дрозд В. Г. Органiзацiйнi i тактичнi аспекти розслiдування умисних тяжких тiлес-
них ушкоджень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.09 “Кримiнальний процес та кримiналiстика; судова експертиза” / Дрозд Ва-
лентина Георгiївна; Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ. Київ, 
2009. 17 с.

5. Карева А. А. Расследование преступлений по уголовным делам об умышленном 
причинении вреда здоровью: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук.: спец. 12.00.09 “Уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно- розыскная деятельность” / Карева Анастасия Александровна; 
Московский педагогический государственный университет. М., 2006. 26 с.

6. Керiвництво з розслiдування злочинiв: науково-практичний посiбник / [В. Ю. Ше-
пiтько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та iн.]; за ред. В. Ю. Шепiтька. Х.: Одiссей, 
2010. 960 с.

7. Криминалистика: учеб. для вузов / [И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищен-
ко и др.]; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Высш. шк., 2000. 672 с.

8. Кримiналiстика: навч. посiб. / за заг. ред. е. В. Пряхiна. Л.: Львськ. ДУВС,  
2010. 540 с.

9. Логiнова В. В. Класифiкацiя слiдчих ситуацiй при розслiдуваннi тiлесних ушко-
джень / В. В. Логiнова // Право i безпека. Харкiв, 2010. № 3 (35). С. 172–177.

10. Лях Л. А. Первоначальный этап расследования умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жизни: дис. ... на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук.: спец. 12.00.09 “Уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность” / Лях Лариса Анатольевна; Кубан-
ский государственный университет. Краснодар, 2005. 191 с.

11. Сафронов С. О. Методика розслiдування умисного заподiяння тяжкої i середньої 
тяжкостi тiлесних ушкоджень: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.09 “Кримiнальний процес та кримiналiстика; судова екс-
пертиза” / Сергiй Олегович Сафронов; Нацiональна академiя внутрiшнiх справ 
України. Київ, 1999. 20 с.

12. Сахарова Е. Г. Расследование причинения вреда здоровью: дис. ... на соискание 
ученой степени канд. юр. наук.: спец.12.00.09 “Уголовный процесс, криминалисти-
ка и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность” / Е. Г. Сахарова. 
Тюмень, 2005, 256 с.



96

13. Юровских А. В. Расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего: дис. ... на соискание 
ученой степени канд. юрид. наук.: спец. 12.00.09 “Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность” / Александр 
Валентинович Юровских; Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Сургутский государственный университет Хан-
ты-Мансийского автономного округа”. Сургут, 2005. 249 с.

Бондаренко О. Г. Типові слідчі ситуації та ос-
новні напрями розслідування тяжких тілесних уш-
коджень, що спричинили смерть потерпілого. Роз-
глянуто пропозиції науковців щодо різновидів типових 
слідчих ситуацій за фактом вчинення тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Запро-
поновано систему типових слідчих ситуацій початково-
го етапу розслідування тяжких тілесних ушкоджень, що 
спричинили смерть потерпілого.

Bondarenko O. G. Typical investigative situations 
and the main directions of investigation of grave bodily 
injuries that caused the victim's death. The proposals of 
scientists concerning types of typical investigative situations 
on the fact of serious bodily injuries that caused the victim's 
death were considered. A system of typical investigative situ-
ations of the initial stage of the investigation of grave bodily 
injuries, which caused the victim's death, was proposed.

Бондаренко А. Г. Типичные следственные ситуа-
ции и основные направления расследования тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть потер-
певшего. Рассмотрены предложения ученых о разно-
видностях типичных следственных ситуаций по факту 
совершения тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего. Предложена система типичных 
следственных ситуаций первоначального этапа рас-
следования тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего.

Надійшла 4 липня 2018 р.



97

УДК 343.1
О. П. СВІНцІцьКА
Здобувач Міжрегіональної Академії управління персоналом  

АНАЛІз сУЧАсНОГО стАНУ НАУКОВИХ 
дОсЛІдЖЕНЬ ПРОБЛЕМ  РОзсЛІдУВАННЯ тОРГІВЛІ 
ЛЮдЬМИ з МЕтОЮ сЕКсУАЛЬНОЇ ЕКсПЛУАтАЦІЇ

Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 98–109

Проаналізовано наукову літературу вітчизняних 
та зарубіжних вчених з проблем протидії торгівлі 
людьми з метою сексуальної експлуатації. На осно-
ві результатів опитувань практичних працівників 
виокремлено пріоритетну тематику подальших нау-
кових розроблень за різними аспектами розслідування 
торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Торгівля людьми у сучасному світі є одним із найбрутальніших масо-
вих порушень прав і свобод людини. Суспільна загроза торгівлі людьми як 
надзвичайно небезпечного злочину полягає в посяганні на невід’ємні права 
людини — право на повагу, на свободу та особисту недоторканність, свободу 
пересування і вільний вибір місця проживання, а інколи і право на життя. 
Торгівля людьми становить значну суспільну небезпеку для жінок, чоловіків 
і дітей, яких використовують з метою жебракування, сексуальної експлуата-
ції, та залучення до інших видів незаконної діяльності, які принижують честь 
та гідність людини [1].

За офіційними даними Генеральної прокуратури України у 2014 р. обліко-
вано 118 кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми (110 
у 2015 р.). Проте в 2016 р. було зареєстровано 144 таких протиправних діянь, 
у 2017 р. — 340 (58 %) разом із тим за 5 місяців 2018 р. обліковано 156 фактів 
торгівлі людьми, що на 18,5 % більше ніж за аналогічний період 2017 р. [2]. 
Проведений аналіз статистичних даних свідчить про те, що серед основних 
видів цього злочину найбільш розповсюдженим та небезпечним  є торгівля 
людьми з метою сексуальної експлуатації (53 %).

Водночас, офіційна статистика далеко не повною мірою відображає стан і 
динаміку розповсюдження злочинів цієї категорії унаслідок високого рівня 
їх латентності. Попри це, статистична інформація починаючи з 2014 р. наве-
дена без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та 
частини зони проведення АТО у Донецькій та Луганській областях.

Крім цього існують проблеми щодо своєчасного виявлення, розкриття та 
розслідування торгівлі людьми. Так, дослідження С. О. Павленка [3] свідчать 
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про те, що причин тому можна виділити чимало, але серед ключових вба-
чаються такі: активна протидія правоохоронним органам під час виявлення 
та розслідування торгівлі людьми з боку організованої злочинності — 68 % 
респондентів; низька взаємодія правоохоронних органів зі спеціалізовани-
ми консультаційними агенствами (захисту та допомоги жертвам торгівлі 
людьми — міжнародними та неурядовими організаціями) — 63,2 %; неналеж-
на взаємодія та низький обмін інформацією між правоохоронними органа-
ми — 61 %; ліквідація Управління боротьби з організованою злочинністю, що 
сприяло втраті досвіду у напрямі оперативної роботи, напрацьованих неглас-
них джерел та іншої важливої інформації щодо протидії організованій зло-
чинності; низький рівень підготовки працівників правоохоронних органів 
щодо виявлення ознак пошуку (інформації) та ідентифікації жертв торгівлі 
людьми — 86,3 %; інші причини — 37,5 % [3]. 

Попри це, як справедливо зазначають окремі дослідники однією з причин 
цієї ситуації з організованою злочинністю є недостатня наукова розробка 
проблеми, відсутність чітких уявлень про стратегію й ідеологію боротьби із 
цим явищем [4, с. 58]. 

У цьому контексті слушно зазначають окремі науковці [5, с. 36] про, те, 
що: наукове пізнання предмета будь-якої галузі юридичних знань, зокрема 
такої проблематики, як розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної 
експлуатації, неможливе без урахування історичного досвіду. Він дає змогу 
виявити найдієвіші напрями протидії злочинності, з одного боку, й уникну-
ти застосування в майбутньому тих, що не виправдали себе, — з іншого [5, 
с. 36].

На рівні дисертаційного дослідження проблемні питання розслідуван-
ня торгівлі людьми останніми роками в незалежній Україні розглядали 
В. В. Пясковський, В.С. Філашкін, К. О. Щербаковська, П. В. Горбасенко, 
Т. М. Юденко, М. С. Набруско, низку кримінально-правових і криміно-
логічних проблем запобігання злочинам пов’язаних із торгівлею людьми, 
розглядали на рівні дисертацій  А. А. Нєбитов, Д. О. Негодченко, К. М. Іс-
крова, Ю. В. Раковської, А. М. Орлеан, Я. Г. Лизогуб, В. М. Підгородин-
ський, В. А. Козак. Слід відзначити також дисертаційні роботи А. В. Пунди, 
О. В. Святуна, Н. І. Бровка, Т. І. Возної, О. В. Кушніра, Г. Г. Жуковської. 
Серед іноземних досліджень заслуговують на увагу дослідження: С. Боул-
дуіна , Е. Годзьяка,  Д. Грінбаума, Г. Гастела, П. Льюса, Ф. Лачко, Ч. Линга,  
Г. Раймонда, К. Райана, М. Фарли, К. Крістінсона, К. Митчела, А. Мартина.

За період незалежності України вперше це питання було досліджено 
в дисертації В. В. Пясковського у темі “Методика розслідування торгівлі 
людьми”  (2004 р.) [6]. У наведеному дослідженні автор визначив концеп-
туальне поняття торгівлі людьми; розкрив зміст основних елементів кримі-
налістичної характеристики торгівлі людьми; визначив зміст та види спо-
собів підготовки і вчинення злочинів як “ключових” структурних елементів 
їх криміналістичної характеристики, специфіку схем злочинної діяльності; 
встановив особливості та типологію злочинців та злочинних груп; конкре-
тизував особливості особи потерпілого, яка відіграє важливу роль як дже-
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рело фактичної інформації, що має організаційне і тактичне значення для 
виявлення та розкриття зазначеної категорії злочинів. У контексті нашого 
дослідження особливий науковий інтерес становлять здобутки автора щодо 
методів вербування і вивозу українських жінок до нелегального секс-бізне-
су за межі України.

Наступним дослідженням, яке потребує ґрунтовного аналізу є дисерта-
ція В. С. Філашкін на тему “Криміналістичне забезпечення розслідування 
торгівлі людьми (міжнародне співробітництво)” (2011 р.) [7]. Особливо ва-
гоме значення цього дослідження полягає в тому, що вчений з’ясував низ-
ку заходів, що застосовуються в межах міжнародного співробітництва під 
час розслідування торгівлі людьми транснаціонального характеру. Зокрема, 
виокремив їх перелік: 1) видачу особи (екстрадицію) для притягнення до 
кримінальної відповідальності або виконання вироку; 2) міжнародну право-
ву допомогу у кримінальних справах (провадженнях); 3) перейняття кримі-
нального переслідування; 4) діяльність міжнародної слідчої групи. 

Вагомою подією у криміналістичному дослідженні корисливо-насиль-
ницької злочинності стало дисертаційне дослідження К. О. Щербаковської 
на тему “Криміналістична характеристика та основні положення розслі-
дування торгівлі людми” (2012 р.) [8]. Одержані результати полягають 
в тому, що вперше на монографічному рівні визначено основні елементи 
криміналістичної характеристики торгівлі дітьми й сформульовано мето-
дичні положення щодо розслідування цих злочинів. При цьому отримано 
результати, які характеризуються науковою новизною, зокрема: запропо-
новано використовувати у криміналістичній характеристиці класифікацію 
дітей-потерпілих за віковими особливостями (діти від народження до 18 
років поділені на сім груп), а також за правовим становищем (наявністю 
або відсутністю факту реєстрації народження), що дає змогу встановити 
їхній закономірний зв’язок з особою злочинця та способами торгівлі; сфор-
мовано типовий перелік документів про обставини, що необхідно встано-
вити на початковому етапі розслідування торгівлі дітьми і які забезпечують 
ефективність подальшого розслідування; визначено типові слідчі ситуації 
початкового етапу розслідування залежно від характеру вихідної інформа-
ції про торгівлю дітьми.

Важливим також є дисертаційне дослідження П. В. Горбасенко на тему 
“Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми”, у якому 
визначено структуру найбільш інформативних ознак криміналістичної ха-
рактеристики торгівлі людьми як сукупності не будь-яких відомостей про 
певний злочин, а криміналістично значущої інформації, яка впливає на вину 
злочинця, кримінально-правову оцінку його діяння, зумовлює обрання слід-
чим відповідних кримінально-процесуальних рішень у вигляді слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів. До такої інформації належать: 1) характе-
ристика особи злочинця та потерпілого; 2) особливості механізму слідоутво-
рення; 3) спосіб вчинення злочину. 

Становить цінність для нашої роботи і дослідження Т. М. Юденко на 
тему “Особливості провадження у справах про торгівлю людьми: в кон-
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тексті міжнародних стандартів” (2012 р.) Новизна одержаних результатів 
полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих питань дисертацій-
не дослідження є одним з перших у вітчизняній процесуальній літерату-
рі комплексним монографічним дослідженням теоретичних і практичних 
проблем провадження у справах про торгівлю людьми, проведеним на ос-
нові аналізу норм чинного законодавства України та практики його засто-
сування, та з урахуванням положень, закріплених у міжнародно-правових 
актах, що визначають міжнародні стандарти провадження у справах про 
торгівлю людьми.

Також слушно звернути увагу на дисертацію М. С. Набруско на тему “Ви-
користання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому 
етапі розслідування торгівлі людьми” (2015 р.), у якій обґрунтовується низка 
концептуальних у теоретичному й практичному плані та важливих для тео-
рії і практики понять, положень і висновків, одержаних особисто автором, а 
саме: сформульовано визначення поняття криміналістичної характеристики 
торгівлі людьми як системи відомостей (знань, інформації) про криміналіс-
тично значущі ознаки торгівлі людьми, що відображає закономірні зв’язки 
між ними, слугує побудові й перевірці слідчих версій з метою оптимізації 
процесу розкриття та розслідування злочинів цього виду та ґрунтується на 
практиці правоохоронних органів та криміналістичних дослідженнях; визна-
чені особливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльно-
сті на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, що зумовлені кри-
міналістичною характеристикою цього злочину, слідчими ситуаціями, які 
виникають на цьому етапі розслідування, видами матеріалів оперативно-роз-
шукової діяльності, можливостями їх реалізації у кримінальному процесі та 
напрямами їх використання.

У контексті нашого дослідження необхідно звернути увагу на науковий 
доробок учених з інших суміжних галузей юридичної науки, оскільки тенден-
ції розвитку наукового знання свідчать про поступову інтеграцію наукових 
досліджень та використання в багатьох із них міждисциплінарних підходів. 
Безумовно, що найтісніші наукові зв’язки серед наук кримінально-правово-
го циклу на сьогодні спостерігаються між криміналістикою і кримінологією, 
про що свідчить дослідження цими науками тотожних категорій (спосіб учи-
нення злочину, особа злочинця тощо) під різними кутами зору відповідно до 
предмета кожної з цих наук. 

У зв’язку з цим, слушно проаналізувати монографічне дослідження 
А. А. Нєбитова на тему “Сексуальна експлуатація  в Україні: криміналь-
но-правовий та кримінологічний аналіз” (2016 р.) [9], у якому вченим 
ґрунтовно досліджено: розвиток правових засад протидії сексуальній екс-
плуатації; кримінально-правова характеристика сексуальної експлуатації; 
кримінологічна характеристика сексуальної експлуатації; заходи запобіган-
ня сексуальній експлуатації. Особливо цінним у контексті використання як 
теоретичної основи нашого дослідження є запропонована автором класифі-
кація сексуальної експлуатації на групи: ініціативна винувата жертва сексу-
альної експлуатації; ініціативна невинувата жертва сексуальної експлуатації; 
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безініціативна невинувата жертва сексуальної експлуатації. Таких жертв по-
ділено на два підвиди: безпідставно довірливі та необачні жертви.

Крім того звернімо увагу на дисертаційне дослідження А. М. Орлеана 
на тему “Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова 
характеристика торгівлі людьми” (2003 р.) [10]. У дисертації обґрунтовано 
низку положень, висновків, рекомендацій, що мають теоретичне і практичне 
значення.

Зокрема, вперше проведено аналіз підстав та принципів криміналіза-
ції торгівлі людьми, в результаті якого обґрунтовується висновок, що для 
ефективної протидії цьому явищу була вкрай необхідна його криміналі-
зація, яку, однак, проведено з порушенням деяких принципів її здійснен-
ня; аргументовано та опубліковано висновок про закріплення у ст. 149 КК 
трьох форм торгівлі людьми: а) продаж людини; б) інша оплатна передача 
людини; в) здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди, 
пов’язаної з переміщенням її через державний кордон України для подаль-
шого продажу чи іншої передачі, а не двох форм, як стверджують деякі ав-
тори. 

Крім того, для вирішення окремих задач дисертаційного дослідження 
важливе значення має наукова робота Я. Г. Лизогуба на тему “Криміналь-
на відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо 
передачі людини: порівняльно-правове дослідження” (2003 р.), що є пер-
шим в Україні науковим дослідженням кримінальної відповідальності за 
торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини в по-
рівняльно-правовому аспекті. Автором визначаються поняття “право лю-
дини на свободу”, “право людини на особисту недоторканність”, “торгівля 
людьми”, “купівля людини”, “продаж людини”, “інша оплатна передача лю-
дини”, “інше оплатне одержання людини”, “здійснення стосовно людини 
будь-якої іншої незаконної угоди”. Розкривається зміст родового і безпо-
середнього об’єктів цього злочину, виявляються особливості об’єктивної 
та суб’єктивної сторін основного складу торгівлі людьми, а також суб’єкта 
даного злочину. 

Також слушно звернути увагу на дослідження О. В. Святун на тему “Євро-
пейські механізми боротьби з торгівлею людьми”, що є першим у вітчизняній 
юридичній науці спеціалізованим комплексним дослідженням європейських 
правових механізмів запобігання торгівлі людьми, організаційно-правових 
засад діяльності Ради Європи та Європейського Союзу щодо подолання цьо-
го злочину, а також відповідності законодавства України міжнародно-право-
вим стандартам з цього питання. 

Крім того, для вирішення окремих задач дисертаційного дослідження 
важливе значення має наукова робота В. М. Підгородинського на тему “Від-
повідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством Украї-
ни” (2005 р.). Дисертація є одним із перших в Україні комплексним моногра-
фічним дослідженням теоретичних проблем кримінальної відповідальності 
за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини, перед-
бачену у статті 149 КК України 2001 року. 
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В. А. Козак в дисертаційному дослідженні “Кримінальна відповідаль-
ність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину)” (2003 р.) зосереджує 
увагу на важливості застосування системного підходу до дослідження те-
оретичних проблем кримінальної відповідальності за торгівлю людьми 
або іншу незаконну угоду щодо передачі людини, передбачену в ст. 149 КК 
України 2001 р. 

Продовжуючи, необхідно звернути увагу на дисертацію А. В. Пунди на 
тему “Механізми державного управління у сфері протидії торгівлі людьми”. 
Особливий науковий інтерес виникає здійснений автором аналіз європей-
ського досвіду функціонування системи державного управління у сфері 
протидії торгівлі людьми, який свідчить, що забезпечення безпеки громадян 
є стратегічним завданням національної безпеки кожної держави Європей-
ського Союзу. З’ясовано характерну закономірність європейської політики 
у сфері протидії торгівлі людьми, яка полягає в тому, що основу політики 
протидії торгівлі людьми складають національні стратегії, які забезпечують 
чітку координацію та взаємодію органів державної влади в цій сфері. Захо-
ди з протидії торгівлі людьми вживаються на національному рівні кожною 
з держав Євросоюзу та на наднаціональному рівні шляхом скоординованих 
державно-управлінських рішень європейської спільноти. 

Визначено, що більшість європейських країн реалізовує їх за трьома ос-
новними напрямами: законодавче регулювання протидії торгівлі людьми; 
здійснення контролю за дотриманням встановлених норм та вимог; застосу-
вання санкцій за порушення у сфері протидії торгівлі людьми.

Монографічне  дослідження Н. І. Бровко на тему “Захист права людини на 
особисту свободу в контексті протидії торгівлі людьми: філософсько-правові 
засади” (2010 р.) визначається тим, що воно є першим в Україні філософ-
сько-правовим дослідженням проблем протидії торгівлі людьми в цілому, а 
також першим вітчизняним дослідженням природно-правових засад захисту 
особистої свободи індивіда як необхідної передумови протидії торгівлі людь-
ми, зокрема, виконаним на дисертаційному рівні.

Наукову новизну становлять такі висновки, положення та рекомендації, 
які відображають особистий внесок автора:  обґрунтовано положення про те, 
що особиста свобода індивіда складає основу відповідного природного права 
людини, яке необхідно відобразити в законодавстві нашої держави з метою 
адекватного вираження спрямованості та змісту міжнародних стандартів 
прав людини; встановлено, що правовий захист особистої свободи індивіда 
є необхідною передумовою запобігання і ефективної протидії торгівлі людь-
ми, оскільки злочинне посягання при торгівлі людьми здійснюється саме 
на особисту свободу людини як правову цінність; визначено ряд принципів, 
гарантій, форм і засобів захисту права на особисту свободу як складових її 
правового захисту і базових елементів механізму протидії торгівлі людьми, 
належна якість об’єктивації та практичного втілення яких значною мірою 
впливає на ефективність його функціонування.

У комплексній праці Т. І. Возної на тему “Діяльність правоохоронних 
органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та бо-
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ротьби з торгівлею людьми”  (2003 р.) [11],  проведено комплексне дослі-
дження, присвячено теоретичним і практичним аспектам діяльності і вза-
ємодії правоохоронних органів і неурядових організацій щодо протидії 
торгівлі людьми. Досліджено сутність, форми, причини поширення цього 
протиправного явища. Характеризується механізм правового регулювання 
протидії торгівлі людьми на міжнародному на національному рівнях. Роз-
глянуто способи, форми та функції діяльності правоохоронних органів і не-
урядових організацій у сфері запобігання та боротьби з торгівлею людьми 
й надання допомоги потерпілим. Здійснено аналіз ефективності форм і ме-
тодів взаємодії правоохоронних органів і неурядових організацій. Форму-
люються пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності й взаємодії 
правоохоронних органів і неурядових організацій щодо протидії торгівлі 
людьми.

У роботі наголошується, що одним з ефективних заходів запобігання тор-
гівлі людьми є діяльність мережі неурядових організацій (STV, GAATW, Ла 
Страда, Вінрок Інтернешнл та ін.), спрямована на надання допомоги потерпі-
лим, а саме: відвідування у закритих установах для депортованих і допомога 
у поверненні на батьківщину; вирішення юридичних, медичних, психоло-
гічних проблем і допомога у працевлаштуванні; надання притулку та влаш-
тування у реабілітаційно-кризовий центр; посередництво у веденні справ у 
суді.

Для вирішення окремих задач дисертаційного дослідження важливе зна-
чення має наукова робота Ю. В. Раковської на тему “Соціально-правова при-
рода та детермінація торгівлі: кримінологічне дослідження”  [12], у якому 
порівнюються соціально-демографічні портрети чоловіків та жінок торгівців 
людьми, що дає можливість стверджувати, що ними переважно є працездатні 
повнолітні особи віком від 20 до 30 років з антисоціальними настановками, 
які, не маючи законних способів отримувати доходи, розглядають вербуваль-
ну діяльність як можливість швидкого збагачення. 

Запропоновано адаптовану класифікацію жертв торгівлі людьми на осно-
ві аналізу поведінки, що передувала їхньому вербуванню:

а) ініціативна винна жертва торгівлі людьми;
б) ініціативна невинна жертва торгівлі людьми;
в) безініціативна невинна жертва торгівлі людьми. 
Ця класифікація дає можливість уявити типові риси поведінки потенцій-

них жертв торгівлі людьми з метою побудови профілактичних заходів.
Значний інтерес для висвітлення досліджуваної проблеми становить 

дисе ртація Д. О. Негодченка “Кримінальна відповідальність за торгівлю 
людьми в Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз”  (2011 р.). 
Дисертація присвячена комплексному порівняльно-правовому аналізу 
кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні та інших кра-
їнах. Запропоновано класифікацію країн залежно від передбачення у їх 
кримінальному законодавстві відповідальності за торгівлю людьми на такі 
групи: 1) країни, законодавство яких передбачає кримінальну відповідаль-
ність за торгівлю людьми; 2) країни, законодавство яких передбачає кри-
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мінальну відповідальність за діяння, що мають спільні з торгівлею людьми 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки (рабство, торгівля неповнолітніми, вер-
бування для надання сексуальних послуг тощо); 3) країни, законодавство 
яких не передбачає кримінальної відповідальності за торгівлю людьми та 
схожі діяння. Порівняльний аналіз із зарубіжним законодавством дав змо-
гу визнавати особливо кваліфікуючими ознаками торгівлі людьми вичерп-
ний перелік суспільно небезпечних наслідків: тяжке тілесне ушкодження 
та спричинення з необережності смерті людини.

У світлі завдань нашого дослідження заслуговує на увагу дисертаційне 
дослідження К. М. Іскрова “Кримінально-правова характеристика торгів-
лі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини”  (2011 р.). У роботі 
досліджується генезис розвитку кримінальної відповідальності за торгів-
лю людьми або іншу незаконну угоду стосовно людини, міжнародне за-
конодавство щодо протидії торгівлі людьми, сформульовано пропозиції 
щодо внесення змін і доповнень до чинного кримінального законодавства 
України.

Дисертаційне дослідження О. В. Кушніра на тему: “Аміністративно-пра-
вові та організаційні засади взаємодії суб’єктів протидії торгівлі людьми”  
(2012 р.), присвячене вивченню та дослідженню питань взаємодії у сфері 
протидії торгівлі людьми в Україні.

Зокрема, автором здійснено класифікацію форм взаємодії у сфері про-
тидії торгівлі людьми в Україні: 1) розроблення та здійснення узгоджених 
заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття злочинів, пов’язаних з тор-
гівлею людьми; 2) здійснення комплексного впливу на соціальні передумови 
торгівлі людьми; 3) розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із тор-
гівлею людьми, розшук та затримання осіб, які їх вчинили; 4) обмін інформа-
цією про наміри окремих осіб і способи вчинення ними злочинів, пов’язаних 
з торгівлею людьми; 5) внесення до відповідних інстанцій, міністерств та ві-
домств пропозицій щодо усунення виявлених причин та умов, які сприяють 
вчиненню таких злочинів, а також пропозицій щодо змін та доповнень до 
чинного законодавства.

У дисертації Г. Г. Жуковської на тему “Взаємовідносини органів влади 
та громадськості у протидії торгівлі людьми” (2017 р.) з позицій системно-
го підходу обґрунтовано теоретичні засади формування та функціонування 
системи державного управління у формуванні взаємовідносин органів вла-
ди та громадськості у протидії торгівлі людьми. Науково обґрунтовано до-
цільність розгляду вказаної системи як самостійного об’єкта наукових до-
сліджень. Визначено критерії, за якими має формуватись зазначена система 
взаємовідносин органів влади та громадськості у протидії торгівлі людьми. 
Обґрунтовано концептуальні засади моделі взаємовідносин органів влади та 
громадськості у протидії торгівлі людьми в Україні. Науково доведено до-
цільність розгляду взаємовідносин органів влади та громадськості у сфері 
протидії торгівлі людьми в організаційній, функціональній, адміністратив-
ній та ідеологічних сферах. Визначено основні етапи формування систе-
ми державного управління у сфері протидії торгівлі людьми у світі та роль 
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громадськості у подоланні торгівлі людьми. Досліджено тенденції розвитку 
взаємовідносин органів влади та громадськості у протидії торгівлі людьми в 
країнах Європейського Союзу та Східної Європи.

Серед останніх публікацій доречно відзначити наукову статтю С. О. Пав-
ленка [3], присвячену проблемним питанням тактики виявлення, припинен-
ня, розкриття й розслідування торгівлі людьми оперативними та слідчими 
підрозділами Національної поліції України. Автором, проаналізовано по-
няття, форми і види торгівлі людьми. Визначені найбільш поширені форми 
вчинення торгівлі людьми щодо громадян України: 1) з метою сексуальної 
експлуатації; 2) з метою трудової експлуатації. За результатами анкетуван-
ня встановлено, що пошук інформації стосовно торгівлі людьми необхідно 
здійснювати у сферах діяльності туристичних фірм (56 %), агентств з пра-
цевлаштування за кордоном (57 %), шлюбних агентств (53 %), модельних 
агенцій та шкіл краси (51 %), організацій, що надають так звані “ескорт-по-
слуги” (53 %), новітніх релігійних організацій (сект) (82 %), комерційних 
об’єднань, у сфері індустрії розваг (нічні клуби, стриптиз-клуби, готелі, ма-
сажні салони, бані та сауни) (83 %). Розглянуто головні тактичні прийоми 
оперативного (ініціативного) пошуку виявлення фактів торгівлі людьми з 
метою сексуальної та трудової експлуатації.

Аргументовано, що ефективна протидія, зокрема виявлення злочинів, 
пов’язаних із торгівлею людьми, потребує належної взаємодії підрозділів 
БЗПТЛ НП з іншими оперативними підрозділами поліції, правоохоронними 
органами та громадськими організаціями. Зокрема, наголошується, що для 
своєчасного виявлення та ефективного розслідування злочинів, пов’язаних 
з торгівлею людьми, необхідно залучати кваліфікованих працівників під-
розділів захисту економіки, що, своєю чергою, сприятиме виявленню схем 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від торгівлі 
людьми. Також важливо під час пошуку інформації (ознак), що стосується 
торгівлі людьми підрозділам БЗПТЛ НП здійснювати обмін інформацією з 
підрозділами протидії наркозлочинності, оскільки наркотичні засоби в су-
часних умовах є одним із визначальних способів контролю над жертвами 
торгівлі людьми. Не менш важливою під час виявлення інформації (ознак) 
торгівлі людьми є взаємодія підрозділів БЗПТЛ з підрозділами протидії кі-
берзлочинам та підрозділами боротьби з організованою злочинністю у складі 
Департаменту карного розшуку, оскільки вербування організованими зло-
чинними угрупованнями жертв торгівлі людьми у 90 % випадків здійсню-
ється через соціальні Інтернет-мережі. Ефективна протидія торгівлі людьми 
органами Національної поліції можлива лише за набуття працівниками слід-
чих та оперативних підрозділів відповідних теоретичних знань та практич-
них навичок щодо тактичних особливостей виявлення, документування та 
розслідування таких злочинів [3]. 

На особливу увагу заслуговує видання надруковане в рамках проекту 
“Протидія насильству відносно дітей, особливо сексуальній експлуатації 
дітей в туризмі”. У виданні представлено результати дослідження, проведе-
ного Центром “Ла Страда — Україна” у партнерстві з іншими членами Все-
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української мережі з протидії КСЕД в Україні щодо проблеми сексуальної 
експлуатації та насильства стосовно дітей в Україні з особливим акцентом 
на проблемі сексуального туризму. Видання містить аналіз національного 
та міжнародного законодавства, результати дослідження сучасного стану 
проблеми сексуальної експлуатації дітей в туризмі, порнографії, проститу-
ції, торгівлі дітьми та ранніх шлюбів, а також наведені національні та світові 
практики протидії цим явищам.

Теоретичну та практичну цінність становлять і методичні рекоменда-
ції підготовлені колегією авторів Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Методичні рекомендації визначають особливості торгів-
лі людьми з метою сексуальної експлуатації, зокрема: особливості кримі-
налістичної характеристики торгівлі людьми з метою сексуальної експлуа-
тації; особливості відкриття кримінальних проваджень і початкового етапу 
розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації; тактичні 
завдання розслідування, слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи щодо 
їх вирішення.

Окремої уваги заслуговує дослідження Х. Донни, яка акцентує увагу на 
чинниках, що впливають на торгівлю жінками з метою сексуальної експлу-
атації, а також класифікує способи переміщення іноземних мігрантів в інші 
країни та особливості втягнення жінок і дітей в секс-індустрію, аналіз тіньо-
вих доходів осіб злочинців “работоргівців” та їх вплив на світову економіку 
[13].

Цікавою також є робота Ч. Линга, який досліджує масштаби торгівлі в 
азіатських та південно-східних країнах, проституції, участі місцевих та за-
рубіжних організацій у розвитку секс-туризму, а також допомоги жертвам 
торгівлі людьми.

У свою чергу Сиддхарт Кара, професор Гарвардського університету і ав-
тор книги “Секс-торгівля: всередині індустрії сучасного рабства”: “Це основ-
на економічна причина того, що рабство продовжує існувати і фактично про-
низує світову економіку, хоча на планеті Земля немає місць, де воно не було 
б протизаконним”.

Таким чином, можна резюмувати, що проблемі комплексних наукових 
розроблень щодо розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної екс-
плуатації, в Україні приділено недостатньо уваги. Нині у практичній діяль-
ності означеного напряму існує низка питань, які потребують поглибленого 
і всебічного вивчення з метою розроблення рекомендацій щодо вдоскона-
лення розслідування цього. Так, з огляду на результати опитування практич-
них працівників, визначено, що стан наукової розробленості розслідування 
вбивств, пов’язаних з безвісним зникненням особи, потребує удосконалення 
шляхом розроблення алгоритмів, програм дій слідчого під час проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій 
(78 %); розроблення програм дій слідчого в типових слідчих ситуаціях почат-
кового етапу (71 %); деталізації змісту обставин, що підлягають доказуванню 
(67 %); взаємодії слідчого слідчих з іншими суб’єктами під час розслідування 
торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації  (55 %).
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9. Нєбитов А. А. Сексуальна експлуатація в Україні: кримінально-правовий та кри-
мінологічни аналіз [Текст]: монографія / А. А. Нєбитов. Київ: Освіта України, 
2016. 464 с.

10. Орлеан А. М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова 
характеристика торгівлі людьми: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче право” / А. М. Орлеан. Харків, 2003. 22 с.
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дія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми: автореф. дис. ... на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Т. І. Возна. Харків, 2003. 21 с.

12. Раковська Ю. В. Соціально-правова природа та детермінації торгівлі: криміноло-
гічне дослідження: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 / Ю. В. Раковська. Одеса, 2011. 20 с.

13. Hughes Donna. Transnational Shadow Market of Trafficking in Women // Journal of 
International Affairs. 2000. Spring; Shelley Louise I. Changing Position of Women: 
Trafficking, Crime, and Corruption // The Legacy of State Socialism and the Future of 
Transformation; Ed. by D. Lane. United States Rowman & Littlefield, 2002.

Свінціцька О. П. Аналіз сучасного стану наукових 
досліджень проблем розслідування торгівлі людьми 
з метою сексуальної експлуатації. Проаналізовано 
наукову літературу вітчизняних та зарубіжних вчених 
з проблем протидії торгівлі людьми з метою сексуальної 
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експлуатації. На основі результатів опитувань прак-
тичних працівників виокремлено пріоритетну темати-
ку подальших наукових розроблень за різними аспектами 
розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної екс-
плуатації.

Svintsitskaya O. P. An analysis of the current state 
of scientific research into the problems of trafficking in 
human trafficking for the purpose of sexual exploita-
tion. The article analyzes the scientific literature of domestic 
and foreign scientists on the problems of counteracting hu-
man trafficking for the purpose of sexual exploitation. Based 
on the results of surveys of practitioners, priority topics for 
further research on various aspects of trafficking in human 
trafficking for the purpose of sexual exploitation have been 
highlighted.

Свинцицкая е. П. Анализ современного состояния 
научных исследований проблем расследования тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуатации. 
Проанализирована научная литература отечественных 
и зарубежных ученых по проблемам противодействия 
торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На 
основе результатов опросов практических работников 
выделена приоритетная тематика дальнейших научных 
разработок по различным аспектам расследования тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Надійшла 4 липня 2018 р.
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до статей, що подаються для публікації у виданні

“Наукові праці МАУП”
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1. Політичні науки.
2. Юридичні науки.
3. Економічні науки.
4. Педагогічні науки.

Автор несе відповідальність за достовірність матеріалу, який подає.  
Обсяг статті — 6–12 друкованих сторінок.
Структура статті: рубрика, УДК, прізвище та ініціали автора, науковий  

ступінь, вчене звання (посада), повна назва місця роботи автора, назва статті, 
анотація 300–500 знаків (про що стаття) мовою тексту статті, текст, бібліографія,  
резюме до 1000 знаків (наукові результати, в чому новизна) українською, росій-
ською та англійською мовами.
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прізвище(а) та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання (посада), 
ще через 2 інтервали — повну назву місця роботи автора(ів), ще нижче через  
2 інтервали — назву статті великими літерами.

Текст статті необхідно друкувати у MS Word для формату А4 через 1,5 ін-
тервалу шрифтом Times New Roman 14 pt. Формат тексту — 170×252 мм. Поля:  
верхнє — 25 мм, нижнє — 20 мм, праве — 15 мм, ліве — 25 мм, формат файла 
*.doc (2003).  

Список джерел як доказової бази дослідження необхідно розмістити на-
прикінці тексту. Бібліографічні посилання наводяться згідно з ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 та ДСТУ 8302:2015, з урахуванням вимог ВАК 
України (див. приклади).

Ілюстративний матеріал має бути поданий чітко і якісно. Посилання на дже-
рела та ілюстрації в тексті статті обов’язкові. 

Автор має надіслати статтю електрон ною поштою на адресу  
m.a.u.p@ukr.net. Файл статті має зберігатися у форматі *.doc. Екранні  
копії, схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічни-
ми файлами форматів TIF, BMP, GIF, JPG, в імені яких зазначати номер 
ілюстрації у статті, наприклад pict 10.tif. 

До матеріалу автор обов’язково додає контактні дані для зв’яз-
ку та дані для розділу “Відомості про авторів”. Більш доклад-
но про вимоги читайте на сторінці “Наукові праці” сайта МАУП  
www.maup.com.ua.

Редакція залишає за собою право рецензувати і редагувати  
статті.     
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Деякі приклади  
оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Книги одного, двох або трьох авторів
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Статті наукових збірників
Прозар М. В. Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в 

початковій школі // Наукові записки Тернопільського національного педаго-
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