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АГАНІН Б. Ю.

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: АНАЛІЗ ЕТИМОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ  
ЯК ОБ’ЄКТНОЇ СКЛАДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ROAD SAFETY: ANALYSIS OF ETYMOLOGICAL CONTENT AS AN OBJECTIVE 
COMPONENT OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE

Констатовано, що статистичні дані чітко демонструють, що в Україні встанов-
ленні правила безпечної поведінки у транспортних процесах є недостатньо діє-
вими, контроль та моніторинг їхнього виконання шляхом здійснення охоронної 
діяльності є недостатнім, а забезпечення безпеки дорожнього руху як елемента 
публічної безпеки і порядку є вкрай актуальним завданням для органів публічної 
влади. Визначено, що якісно сформована система управління безпекою руху є за-
порукою попередження ДТП, а постійний моніторинг ризиків у транспортних про-
цесах забезпечує можливість виявлення закономірностей, пронозу їхнього впливу 
та наслідків. Тому беззаперечно безпека дорожнього руху є об’єктом різнорідних 
адміністративно-правових відносин. Виявлено, в законодавстві України терміни 
«безпека дорожнього руху», «дорожній рух» використовуються, містяться їхні ле-
гальні визначення, однак: 1) їхнє розуміння адаптовано під потреби конкретного 
нормативно-правового акту; 2) нормативно-правові акти, що містять відповідні ви-
значення вже втратили чинність або є застарілими чи результатом спільної діяль-
ності представників міжнародної спільноти. Запропоновано наступні стратегічні 
документи щодо безпеки дорожнього руху в Україні розробляти з орієнтуванням на 
забезпечення безпеки дорожнього руху (нині чинна Стратегія орієнтована на під-
вищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні), а всі супутні нормативно-пра-
вові акти стратегічного значення (наприклад, План реалізації такої стратегії на по-
точний рік та Державні програми) мають апелювати однаковим термінологічним 
апаратом. З огляду на наявність наукової дискусії щодо визначення базових термі-
нів, які складають зміст розуміння словосполучення «безпека дорожнього руху», 
уточнено авторське бачення її розуміння зокрема як стан урегульованих суспільних 
відносин при якому мінімізовані з боку публічних суб’єктів ризики для учасників 
руху, що здійснено шляхом проведення комплексу державних, регіональних та міс-
цевих управлінських, забезпечувальних, охоронних та захисних заходів з метою 
недопущення заподіяння фізичної та моральної шкоди людині, пошкодження або 
знищення об’єктів рослинного та тваринного світу, а також завдання збитків мате-
ріальним цінностям та благам конкретної особи, суспільства та держави в цілому.

Ключові слова: адміністративна діяльність, безпека, безпека дорожнього 
руху, дорожній рух, дорожньо-транспортна пригода, забезпечення внутрішньої 
безпеки, Національна поліція, публічна безпека.
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НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 5, том 3, 2021

It has been established that statistical data clearly demonstrate that in Ukraine the 
establishment of rules for safe behavior in transport processes are insufficiently effective, 
control and monitoring of their implementation through the implementation of security 
activities is insufficient, and ensuring road traffic safety as an element of public safety 
and order is an extremely urgent task for state authorities. It was determined that a well-
formed traffic safety management system is the key to prevention of road accidents, and 
constant monitoring of risks in transport processes provides the opportunity to identify 
patterns, predict their impact and consequences. Therefore, road safety is undoubtedly 
the object of various administrative and legal relations. It was found that the terms 
"road safety" and "traffic" are used in the legislation of Ukraine, their legal definitions 
are included, but: 1) their understanding is adapted to needs of a specific regulatory 
legal act; 2) such acts already lost their validity or outdated or it is а result of joint 
activities representatives of international community. It is suggested that the following 
strategic documents regarding road safety in Ukraine must be developed with a focus on 
ensuring road safety (the current Strategy is aimed at increasing the level of road safety 
in Ukraine), and all accompanying regulatory and legal acts of strategic importance (for 
example, the Plan for the implementation of such a strategy on the current year and State 
programs) should use the same terminological apparatus. In view of the existence of a 
scientific discussion on the definition of the basic terms that make up the meaning of 
the understanding of the phrase "road safety", the author’s vision of its understanding, 
in particular, as a state of regulated social relations in which the risks for road users 
are minimized by public entities, has been clarified, which was carried out by carrying 
out a complex of state, regional and local management, security, security and protective 
measures with the aim of preventing physical and moral harm to a person, as well as 
material values and benefits of a specific person, society and the state as a whole.

Key words: administrative activity, security, road traffic safety, road traffic, traffic 
accident, ensuring internal security, National Police, public safety.

Постановка проблеми. Ризик виникнення несприятливих подій є головним критерієм ре-
алізації небезпеки [1, с. 5]. У дорожньому русі «несприятливою подією» є дорожньо-транспортна 
пригода (далі – ДТП) або наявність постраждалих в ДТП, виникнення яких пов’язане з великою 
кількістю чинників ризику [2, с. 85].

Так, в Україні за 2019 рік працівники поліції склали 3 мільйони протоколів щодо порушен-
ня правил дорожнього руху. У цей період часу сталося близько 160 тисяч ДТП. В аваріях заги-
нули 3 454 людини, з яких 164 – діти. У ДТП також були травмовані 32 тисячі осіб. Лише тільки 
у  Києві в 2019 році в результаті ДТП загинули 137 осіб [3]. Для порівняння, за 2018 рік у країні 
трапилося понад 150 тисяч ДТП, загинуло 3350 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, у 2018 році показник смертності в Україні у ДТП становить 13,7 смертей на 100 тисяч 
осіб. Тут країна посідає 104 місце. Перше у Ліберії – 35,9. При цьому інші країни мають набагато 
кращі показники: Польща – 125 місце, Молдова – 126, Угорщина – 138, Білорусь – 132, Руму-
нія – 121, Словаччина – 148. Значно гірші вони хіба що у Росії, котра  перебуває на 72 місці при 
смертності 18 осіб на 100 тисяч населення. За 2018 рік Україна втратила більше людей в ДТП, 
ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу. У Франції за рік у дорожніх пригодах загинуло 
3248 осіб, при тому, що населення країни більше на 25 мільйонів осіб. У Німеччині при населенні 
у 81 мільйон громадян смертність склала 3265 осіб. Набагато краща статистика у Великобрита-
нії, 66-мільйонна країна за рік втратила 1825 осіб. Польща за практично ідентичного з Україною 
населення у 2018 році мала 2862 смертельних випадки на дорогах країни [3].

Окремо зазначимо, що у 2020 році на українських дорогах трапилось понад 168 тисяч 
ДТП, із яких близько 26 тисяч – з постраждалими. За цей же період загалом загинула 3541 лю-
дина, зокрема 168 дітей, 1198 пішоходів та 235 велосипедистів [4]. А за 10 місяців 2021 року 
в Україні сталося 154 480 ДТП. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. 
Натомість випадки аварій із постраждалими зменшилися на 6%, а із загиблими – на 9% [5].

Таким чином, статистичні дані чітко демонструють, що в Україні встановленні правила 
безпечної поведінки у транспортних процесах є недостатньо дієвими, контроль та моніторинг 
їхнього виконання шляхом здійснення охоронної діяльності є недостатнім, а забезпечення безпе-
ки дорожнього руху як елемента публічної безпеки і порядку є вкрай актуальним завданням для 
органів публічної влади. 
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Окрім цього, на необхідність прийняття невідкладних заходів з управління ризиками 
у сфері дорожнього руху наголошували і наголошують фахівці Організації Об’єднаних Націй 
наводячи наступні невтішні статистичні дані. Щороку майже 1,3 мільйона людей гине внаслідок 
ДТП, понад 3000 смертей щодня. За прогнозами, якщо не вжити негайних та ефективних заходів 
смертність унаслідок ДТП стане основною причиною смерті у світі до 2030 року [6].

Відповідно, якісно сформована система управління безпекою руху є запорукою попере-
дження ДТП, а постійний моніторинг ризиків у транспортних процесах забезпечує можливість 
виявлення закономірностей, пронозу їхнього впливу та наслідків. Тому беззаперечно безпека до-
рожнього руху є об’єктом різнорідних адміністративно-правових відносин. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика піднятого питання розкрива-
ється як у межах навчальної літератури, так і комплексних наукових праць вітчизняних вчених. 
Зокрема вагому наукову цінність мають сформульовані думки таких науковців як: Л. Абрамова, 
О. Бурлака, О. Герасимюк, В. Доненко, В. Заплатинський, О. Калюк, С. Константінов, В. Куліков, 
М. Лазаренко, Г. Птиця, І. Ткаченко, Т. Швець та інших. Втім, об’єктно-предметна складова цьо-
го дослідження відрізняється від раніше представлених наукових здобутків зазначених вчених. 
А також виявлені вище актуальні завдання до розв’язання органами публічної влади у цій сфері 
сукупно обґрунтовують його своєчасність та необхідність здійснення. 

Метою статті є розкриття етимологічного змісту категорії «безпека дорожнього руху» 
як об’єктної складової адміністративної діяльності Національної поліції.

Виклад основного матеріалу. Загалом забезпечення безпеки дорожнього руху як один 
із напрямів діяльності Національної поліції, є досить складним об’єктом не лише адміністратив-
ного права, але й наукових досліджень. Передусім, це пов’язано із його неоднозначним тракту-
ванням у вітчизняних і зарубіжних джерелах, а також відсутністю одностайності наукових погля-
дів на трактування таких вихідних для нього термінів, як «дорожній рух», «безпека дорожнього 
руху», «забезпечення безпеки дорожнього руху», «система безпеки дорожнього руху», «орга-
нізація забезпечення безпеки дорожнього руху», «засоби забезпечення дорожнього руху» тощо 
[7; 8, с. 15]. Тому необхідно здійснити послідовний аналіз базових понять, що складають зміст 
розуміння категорії «безпека дорожнього руху».

Так, вперше на міжнародному рівні термін «дорожній рух» з’явився в Конвенції ООН 
«Про дорожній рух» 1968 року [9]. Необхідно зазначити, що «дорожній рух» в назві був включе-
ний, а його визначення у тексті Конвенції не надавалось. 

В законодавстві України термін «дорожній рух» зустрічається в декількох нормативно-пра-
вових актах, зокрема в: Законі України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII, Пра-
вилах дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. 
№ 1306, Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушен-
ня у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, за-
тверджених наказом МВС України від 07.11.2015 р. № 1395, Положенні про Департамент па-
трульної поліції, затверджене наказом Національної поліції України від 06.11.2015 р. № 73 та 
ін. Однак роз’яснень щодо розуміння цієї категорії в зазначених актах не має. Аналіз чинного та 
ретроспективного національного законодавства дав наступні результати: на сайті Верховної Ради 
України в розділі «термінологія законодавства» на запит «дорожній рух» [10] ми отримали один 
нормативно-правовий акт, який втратив свою чинність. Це Наказ МВС України від 13.11.2006 р. 
№ 1111, який затвердив «Інструкцію з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Дер-
жавтоінспекції МВС України» і в якій визначалось, що «дорожній рух – сукупність суспільних 
відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних 
засобів або без таких у межах дороги» [11].

В інший спосіб пошуку законодавчих дефініцій нам вдалось виявити, що Типове поло-
ження про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – 
міністерство – підприємство), затверджене наказом Мінтранс України від 12.11.2003 р. № 877 
визначає термін «дорожній рух» як процес руху на дорогах транспортних засобів та учасників 
дорожнього руху [12]. Водночас Національний стандарт України «Система управління безпекою 
дорожнього руху: Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, IDT) ДСТУ ISO 
39001:2015» містить положення, що дорожній рух (road traffic) – це моторизоване та немотори-
зоване використання дороги [13]. Якщо узагальнити, «дорожній рух» – це процес використання 
дороги за допомогою транспортних засобів або без таких.

Кращий результат надав запит щодо терміну «безпека», адже було отримано чотирнад-
цять нормативно-правових актів в яких давалось легальне визначення зазначеної категорії [14]. 
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Основними характеристиками «безпеки» є: 1) відсутність неприпустимого ризику пов’язаного із 
заподіянням шкоди (Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів 
на авіаційному транспорті: Наказ Мінтранс України від 19.08.2003 р. № 650; Про затвердження 
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізнич-
ного транспорту України: Наказ Мінтрансзв’язку України від 14.09.2004 р. № 818; 2) комплекс 
заходів, а також людські і матеріальні ресурси, які призначені для захисту (Про затвердження 
Правил супроводження в контрольованих зонах авіапідприємств матеріальних цінностей і паса-
жирів Укравіатранс: Наказ МВС України від 11.06.1996 р. № 168/397); 3) стан (Про затвердження 
Правил сертифікації суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування: Наказ 
Мінтрансзв’язку України від 22.01.2007 р. № 42).

У Типовому положенні про Систему управління безпекою руху на автомобільному тран-
спорті (на всіх рівнях – міністерство – підприємство), затвердженому наказом Мінтранс України 
від 12.11.2003 р. № 877 визначено, що термін «безпека» означає відсутність неприпустимого 
ризику, пов’язаного з травмуванням або загибеллю людей, заподіянням збитків навколишньому 
середовищу [12]. При цьому, слід враховувати, що у цьому разі ризиком є поява обставин, що 
обумовлюють виникнення надзвичайних (транспортних) подій [12]. Фактично мова йде про від-
хил від очікуваного та результат невизначеності, спричинення аварій (подія) та смертей і важких 
травм (наслідки) [13].

Що стосується терміну «безпека дорожнього руху», то електронний сервіс, як і у випадку 
аналізу терміну «дорожнього руху» надав лише один нормативно-правовий акт [15] в якому трак-
тується зазначений термін і який втратив свою чинність. Так, в «Інструкції з діяльності підроз-
ділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України», яка затверджена Наказом 
МВС України від 13.11.2006 р. № 1111, визначається, що «безпека дорожнього руху – стан проце-
су дорожнього руху, що визначає ступінь захищеності учасників дорожнього руху від ДТП та їх 
наслідків», а «забезпечення безпеки дорожнього руху – діяльність, спрямована на попередження 
причин та умов виникнення ДТП, зниження тяжкості їх наслідків [10].

У Типовому положенні про Систему управління безпекою руху на автомобільному 
транспорті (на всіх рівнях – міністерство – підприємство), затвердженому наказом Мінтранс 
України від 12.11.2003 р. № 877 визначено, що безпека дорожнього руху – характеристика 
дорожнього руху, що визначається аварійністю [12]. Водночас Національний стандарт Укра-
їни «Система управління безпекою дорожнього руху: Вимоги та настанова щодо застосуван-
ня (ISO 39001:2012, IDT) ДСТУ ISO 39001:2015» містить положення, що безпека дорожнього 
руху (road traffic safety) – це умови та чинники, внаслідок яких виникають дорожньо-тран-
спортні аварії та дорожньо-транспортні пригоди і які можуть (або мають можливість) спричи-
нити смерть або важкі тілесні ушкодження для учасників дорожнього руху [13].

Окремо уточнимо, що у розумінні цього стандарту дорожньо-транспортна аварія (road 
traffic crash) – це зіткнення або інша подія на дорозі, яка призвела до смерті, будь-якого тілесно-
го ушкодження або матеріальних збитків, а дорожньо-транспортна пригода (road traffic incident) 
є подією, що сталася внаслідок пошкодження складової частини дорожньо-транспортної сис-
теми (дороги, колісних транспортних засобів, системи швидкої медичної допомоги, учасників 
дорожнього руху) або її зовнішніх супутніх чинників. До таких пригод належать у тому числі 
дорожньо-транспортні аварії та інші менш значимі події. В нормативно-правових актах України, 
зокрема у Правилах дорожнього руху, термін «дорожньо-транспортна пригода визначено як «по-
дія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи 
завдані матеріальні збитки» [13].

Отже, в законодавстві України терміни «безпека дорожнього руху», «дорожній рух» ви-
користовуються, містяться їхні легальні визначення, однак: 1) їхнє розуміння адаптовано під 
потреби конкретного нормативно-правового акту; 2) нормативно-правові акти, що містять від-
повідні визначення вже втратили чинність або є застарілими чи результатом спільної діяльності 
представників міжнародної спільноти. Відповідно, чинне законодавство в частині визначення 
понятійного апарату у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні є недосконалим. 
Це неприпустимо, адже сучасна негативна ситуація щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 
становить загрозу для публічної безпеки і порядку. Тому наступний стратегічний документ щодо 
безпеки дорожнього руху в Україні має розроблятись з орієнтуванням на забезпечення безпеки 
дорожнього руху (нині чинна Стратегія орієнтована на підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні) та всі супутні нормативно-правові акти стратегічного значення (наприклад, План 
реалізації такої стратегії на поточний рік та Державні програми) мають апелювати однаковим 
термінологічним апаратом.
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Після аналізу законодавчих положень, на нашу думку, доцільно звернутись й до положень 
наукової доктрини. Можемо констатувати, що термін «безпека» трактується як певний динаміч-
ний стан, що виникає в процесі діяльності об’єкту безпеки і взаємодії його з навколишнім серед-
овищем. Вона не є певною характеристикою об’єкту, як наприклад колір, вага, і т.д. Вона не існує 
сама по собі, вона завжди відноситься до чогось. Безпека будь чого (предмет, машина, людина, 
суспільство і т. д.), розглядається тільки з позиції людських інтересів або людського розуміння 
позитивних або негативних процесів. Саме людська думка, на певному етапі, служить критерієм 
і визначає критерій небезпеки і безпеки. Таким чином, безпека є феноменом, а не певною якістю 
або характеристикою. Вона може бути виміряною і розрахованою щодо поставлених людиною 
критеріїв та може бути повною, відносною, частковою і т.п. Будь-який об’єкт теоретично може 
бути в повній безпеці навіть за відсутності захисту, при цьому повинні бути відсутні всі небезпе-
ки (внутрішні і зовнішні). Підвищення рівня захисту підвищує рівень безпеки у зв’язку з тим, що 
знижується рівень ризику або певні небезпеки для захищеного об’єкту більш такими не є. Саме 
тому її  слід розглядати, як динамічну категорію, адже небезпека і безпека виникають в процесі 
взаємодії об’єкта з навколишнім середовищем або є результатом внутрішньої діяльності об’єкта. 
В рамках статичної системи без включення часового компоненту питання безпеки та небезпеки 
не має сенсу [16, с. 94-95].

За думкою Т. Швеця, якщо термін «безпека» співвіднести з соціальним змістом «дорож-
нього руху, то в результаті отримаємо визначення: безпека дорожнього руху – це стан, коли учас-
никам дорожнього руху ніщо не загрожує. Адже безпеку дорожнього руху, як поняття, неможливо 
вирвати з контексту суспільних відносин в цілому. Насамперед, це серйозна наука, якою займа-
ються фахівці у всьому світі. Тут багато складових, починаючи з діючого законодавства, дорож-
ньої інфраструктури, організації перевезень, підготовки водіїв, в тому числі надання необхідної 
домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод і завершуючи суто 
ідеологічними аспектами, пов’язаними з потребою вчити громадян поважати закон [17, с. 272].

Дещо інше трактування цього терміну надає О. Герасимюк, вказуючи, що це комплекс та 
система правил, заходів і засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямо-
вані на захист і збереження життя і здоров’я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а 
також, захист і збереження довкілля та майна [18]. А за твердженнями В. Доненка [19], безпеку до-
рожнього руху у вузькому розумінні слід трактувати як специфічну складову громадського порядку 
та громадської безпеки, а в широкому – як частину національної безпеки. Безпека дорожнього руху 
визначена як складова національної безпеки, правотворча і правозастосовна діяльність уповнова-
жених державних органів щодо захисту конституційно закріплених життєво важливих інтересів, 
насамперед, життя, прав і свобод, а також інтересу щодо реалізації потреб у переміщенні учас-
ників дорожнього руху – громадян, осіб без громадянства та іноземців – пішоходів та водіїв [20].

Отже, під безпекою дорожнього руху ми розуміємо стан урегульованих суспільних відно-
син при якому мінімізовані з боку публічних суб’єктів ризики для учасників руху, що здійснено 
шляхом проведення комплексу державних, регіональних та місцевих управлінських, забезпечу-
вальних, охоронних та захисних заходів з метою недопущення заподіяння фізичної та моральної 
шкоди людині, пошкодження або знищення об’єктів рослинного та тваринного світу, а також 
завдання збитків матеріальним цінностям та благам конкретної особи, суспільства та держави 
в цілому.

Висновки. Встановлення правил безпечної поведінки, контроль та моніторинг їхнього 
виконання шляхом здійснення охоронної діяльності є необхідними умовами для становлення без-
пекового середовища у транспортних процесах на рівні допустимого. Мінімізація ризиків, загроз 
та викликів для соціально-економічних цінностей людини, суспільства та держави в цілому у 
сфері дорожнього руху є також невід’ємною складовою цього процесу. Тому беззаперечно безпе-
ка дорожнього руху є об’єктом адміністративної діяльності Національної поліції навіть пропри 
те, що як правова категорія вона має недосконале законодавче визначення.

Література
1. Ткаченко І. О. Ризики у транспортних процесах : навч. посібник; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 114 с.
2. Птиця Г. Г., Абрамова Л. С. Прогнозування ризиків ДТП на автомобільних дорогах. 

Вісник ВПІ. 2021. Вип. 3. С. 84–92.
3. Статистика ДТП в Україні: куди рухаємося – до Європи чи до Ліберії? ТОВ «УСІ», 2020. 

URL: https://ukrsi.com.ua/news/item/?id=97



8

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 5, том 3, 2021

4. У 2020 році кількість ДТП зросла майже на 8 тисяч. Українська правда, 2021.  
URL: https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/13/7279729/

5. За 10 місяців кількість ДТП в Україні збільшилася на 14%. Опендатабот, 2021.  
URL: https://opendatabot.ua/analytics/dtp-2021

6. Road Safety Strategy. For the United Nations. System and its Personnel. A Partnership for 
Safer Journeys. United Nations, 2020. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/road_
safety_strategy_booklet.pdf

7. Лазаренка М. В. Адміністративно-правове регулювання безпеки дорожнього руху в ав-
томатичному режимі: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 235 с.

8. Калюк О.М., Константінов С.Ф., Куліков В.А. Адміністративна діяльність Національної 
поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту; за ред. Кулікова В.А. К.: «Освіта Украї-
ни», 2016. 230 с. 

9. Конвенція про дорожній рух: Міжнародний документ від 08.11.1968. Офіційний сайт 
Верховної Ради України, 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041#Text

10. Дорожній рух. Термінологія законодавства. Офіційний сайт Верховної Ради України, 
2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/7754

11. Інструкція з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції 
МВС України: Наказ МВС України від 13.11.2006 № 1111. Офіційний сайт Верховної Ради Укра-
їни, 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-06/ed20090717/find?text=%C4%EE%F0
%EE%E6%ED%B3%E9+%F0%F3%F5#Text

12. Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху на 
автомобільному транспорті (на всіх рівнях – міністерство – підприємство): Наказ Мінтранс Укра-
їни від 12.11.2003 № 877. Офіційний сайт Верховної Ради України, 2021. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/rada/show/v0877361-03#Text

13. Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо засто-
сування (ISO 39001:2012, IDT): Національний стандарт України ДСТУ ISO 39001:2015. Закон,  
ТОВ «Ай Ті Сістем Юкрейн», 2021. URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/ 
39001-2015_0.pdf

14. Безпека. Термінологія законодавства. Офіційний сайт Верховної Ради України, 2021. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/1742

15. Безпека дорожнього руху. Термінологія законодавства. Офіційний сайт Верховної 
Ради України, 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/1753

16. Заплатинський В. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «безпека».  
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2012. Вип. 5. 
С. 90–97.

17. Швець Т.М. Організація дієвої та ефективної системи управління безпеки дорожнього 
руху та безпеки перевезень і належної її функціонування – це чиєсь врятоване життя!!! Пам’я-
таймо, бо це важливо для кожного з нас. Безпека дорожнього руху: правові та організаційні 
аспекти: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції),  
(м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 року). Кривий Ріг, 2017. С 271–276. 

18. Герасимюк О. В., Бурлака О.В. Аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху.  
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України серія: 
військові та технічні науки. 2013. 

19. Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього 
руху» як складові безпеки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету в 
нутрішніх справ. 2011. № 4. С. 29–37.

20. Про Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України: Проєкт Закону 
України. К., 2006. 



9

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

© ДАНИЛЕНКО І. В. – ад’юнкт кафедри поліцейського права (Національна академія 
внутрішніх справ)

УДК 342.9
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.5.3.2

ДАНИЛЕНКО І. В. 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

FEATURES OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATION  
OF VEHICLE PARKING RULES

Актуальність статті полягає в тому, що проблема порушення правил паркуван-
ня стосується не лише водіїв транспортних засобів, а й пішоходів, велосипедистів, 
пасажирів громадського транспорту та інших суб’єктів дорожніх відносин. Рівень 
завантаженості автошляхів України інтенсивно зростає, це відповідно породжує 
збільшення кількості порушень. Правове регулювання у сфері забезпечення безпе-
ки дорожнього руху є важливим інструментом регулювання й охорони правильної 
організації дорожнього руху та обов’язкового додержання вимог безпеки. Вплив 
загальнообов’язкових правил у сфері дорожніх відносин створює належний пра-
вовий режим на автотранспорті, що відповідає інтересам держави. Метою стат-
ті є дослідження особливостей адміністративної відповідальності за порушення 
правил паркування транспортних засобів. Актуалізовано місце адміністративної 
відповідальності в системі заходів адміністративного примусу. Розглянуто генезис 
запровадження адміністративно-деліктної охорони правил паркування транспорт-
них засобів. Охарактеризовано повноваження суб’єктів адміністративної юрис-
дикції у сфері порушень правил паркування транспортних засобів. Виокремлено 
особливості адміністративної відповідальності за порушення правил паркування 
транспортних засобів, як одного з напрямів запобігання правопорушенням в галу-
зі благоустрою населених пунктів. Суб’єктами адміністративної відповідальності 
за порушення правил паркування транспортних засобів є індивідуальні суб’єк-
ти. В залежності від виду вчиненого правопорушення вони диференціюються на 
загальних суб’єктів – фізичних осіб та спеціальних суб’єктів – посадових осіб 
суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування 
транспортних засобів. Зроблено висновок, що адміністративна відповідальність за 
порушення правил паркування транспортних засобів виражається у застосуванні 
спеціально уповноваженими суб’єктами адміністративної юрисдикції заходів ад-
міністративного впливу (примусу) до особи, яка вчинила адміністративне пору-
шення правил паркування транспортних засобів з метою захисту суспільних відно-
син у сфері благоустрою населених пунктів, на основі і в порядку встановленому 
чинним законодавством.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративний про-
ступок, правила паркування, благоустрій, транспортні засоби.

The relevance of the article lies in the fact that the problem of violation of parking 
rules concerns not only drivers of vehicles, but also pedestrians, cyclists, passengers of 
public transport and other subjects of road relations. The level of congestion on Ukraine's 
highways is growing intensively, which, accordingly, causes an increase in the number of 
violations. Legal regulation in the field of road safety is an important tool for regulation 
and protection of the correct organization of road traffic and mandatory compliance with 
safety requirements. The impact of mandatory rules in the field of road relations creates 
an appropriate legal regime for motor vehicles, which corresponds to the interests of the 
state. The purpose of the article is to study the peculiarities of administrative liability for 
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violation of vehicle parking regulations. The place of administrative responsibility in 
the system of measures of administrative coercion has been updated. The genesis of the 
introduction of administrative-delict protection of vehicle parking rules is considered. 
The powers of subjects of administrative jurisdiction in the field of violations of vehicle 
parking rules are characterized. Features of administrative liability for violation of vehicle 
parking rules are highlighted as one of the areas of prevention of offenses in the area 
of improvement of settlements. Subjects of administrative responsibility for violation 
of vehicle parking rules are individual subjects. Depending on the type of offense 
committed, they are differentiated into general subjects – natural persons and special 
subjects – officials of business entities that maintain sites for paid parking of vehicles. 
It was concluded that administrative responsibility for the violation of vehicle parking 
rules is expressed in the application by specially authorized subjects of administrative 
jurisdiction of measures of administrative influence (coercion) to a person who has 
committed an administrative violation of vehicle parking rules in order to protect public 
relations in the field of urban improvement. on the basis and in the order established by 
the current legislation.

Key words: administrative responsibility, administrative offense, parking rules, land-
scaping, vehicles.

Постановка проблеми. Останнім часом «звичайною», якщо можна так висловитися, 
стала практика паркування транспортних засобів під забороняючими дорожніми знаками, роз-
міткою тощо, а також на тротуарах, під багатоквартирними будинками, що створює перешкоди 
для пересування транспортних засобів спеціального призначення (швидкої допомоги, пожежних, 
комунальних служб та ін.). Звичайно, що без комплексного підходу (розширення мереж охоро-
нюваних та спеціально обладнаних автостоянок, а також посилення каральної функції держави) 
вирішити цю проблему непросто, що є додатковим аргументом посилення у цьому контексті дії 
заходів відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів [1, c. 167].

Проблема порушення правил паркування стосується не лише водіїв транспортних засобів, 
а й пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту та інших суб’єктів дорожніх 
відносин. Рівень завантаженості автошляхів України інтенсивно зростає, це відповідно породжує 
збільшення кількості порушень. Правове регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху є важливим інструментом регулювання й охорони правильної організації дорожнього руху та 
обов’язкового додержання вимог безпеки. Вплив загальнообов’язкових правил у сфері дорожніх 
відносин створює належний правовий режим на автотранспорті, що відповідає інтересам держави.

Серед засобів, які держава застосовує для боротьби з порушенням законодавства про 
дорожній рух, найважливіше місце посідає адміністративна відповідальність. Зокрема, дієвим 
засобом у боротьбі з правопорушеннями у сфері безпеки дорожнього руху, в тому числі пору-
шеннями правил паркування, є адміністративні превентивні заходи й заходи примусу [2, с. 187].

Одним з таких заходів примусу, в першу чергу, якраз і виступає адміністративна відпові-
дальність. На сьогоднішній день можемо констатувати, що таке поняття, як адміністративна від-
повідальність за порушення правил паркування транспортних засобів, до недавнього часу, взагалі 
не згадувалося. Норми, що регулювали організацію та порядок паркування транспортних засобів 
на вулицях і дорогах населених пунктів, взагалі не були захищені адміністративно-деліктним 
законодавством. У зв’язку з цим, актуальність дослідження цього інституту не викликає сумнівів.

Стан дослідження. Дослідженню правової природи та змісту адміністративної відпові-
дальності та адміністративних проступків, в тому числі в галузі благоустрою населених пунктів, 
присвятило свої праці багато вчених, серед яких: О. В. Битяк, С. Г. Братель, У. З. Ватаманюк- 
Зелінська, В. В. Волік, І .П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, О. О. Загоруй, І. Є. Іванов, Т. О. Ко-
ломоєць, В. К. Колпаков, М. Ф. Криштанович, І. О. Луговий, Р. І. Любицький, Р. Ю. Молча-
нов, О. Ю. Салманова, М. В. Плугатир, В. Й. Развадовський, А. В. Рижий, Г. В. Самойленко, 
Р. А. Сербин, А. О. Собакарь, Л. І. Сопільник, В. Ф. Швець, В. В. Ясько. та інші. При цьому 
науковцями недостатньо висвітлено специфіку застосування заходів адміністративної відпові-
дальності саме за порушення правил паркування транспортних засобів. Це і зумовлює актуаль-
ність обраної проблематики.

Метою статті є дослідження особливостей адміністративної відповідальності за пору-
шення правил паркування транспортних засобів.
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Виклад основних положень. Роль адміністративної відповідальності в системі юридич-
ної відповідальності є надзвичайно важливою насамперед тому, що вона виникає у результаті 
відносин між державою і громадянином. В умовах сьогодення в науці адміністративного права і 
практичній адміністративній (поліцейській) діяльності поняття адміністративної відповідально-
сті вживається як загальновідоме та зрозуміле, під яким розуміється щось визначене. Але, якщо 
спробувати розкласти його на складові частини і дати йому наукове визначення прийнятне для 
КУпАП, воно виявляється, на наш погляд, ще недостатньо конкретним. 

Так, А.Т. Комзюк визначає адміністративну відповідальність, як застосування до осіб, 
які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб 
обтяжливі наслідки майнового, морального особистісного чи іншого характеру і накладаються 
уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених 
нормами адміністративного права [3, с. 7].

І.П. Голосніченко зазначає, що адміністративна відповідальність у вузькому розумінні 
означає застосування, реалізацію адміністративного стягнення. Такий підхід є об’єктивним. Це 
обов’язок особи відповідати перед державою в особі її органу за вчинене протиправне діяння 
у межах встановленого законом стягнення. Адміністративна відповідальність характеризується 
негативною реакцією держави на протиправні прояви окремих фізичних осіб шляхом установ-
лення відповідних правил, заборон і адекватних їх порушенням санкцій відносно порушників. 
Адміністративна відповідальність має всі ознаки юридичної відповідальності, бо є різновидом 
останньої [4, с. 7].

В.К. Колпаков вважає, що адміністративна відповідальність – це примусове застосуван-
ня правомочною посадовою особою з дотриманням певної процедури передбачених законодав-
ством заходів впливу за вчинення адміністративного проступку, які виконані правопорушником 
[5, с. 76]. 

Як бачимо, існує багато різних підходів до визначення поняття адміністративної відпові-
дальності. Але більшість вчених, в тій чи іншій мірі, доходять висновку, що адміністративна від-
повідальність є наслідком вчинення адміністративного правопорушення і виражається в засто-
суванні адміністративних стягнень. Ми у своєму дослідженні також схиляємось до такої думки, 
розглядаємо питання адміністративної відповідальності виключно у традиційному її розумінні, 
а саме, як реагування держави на порушення адміністративно-деліктних норм права. Причому, 
реагування може бути, як негативним так і позитивним. З одного боку, це засіб впливу на пра-
вопорушника шляхом застосування до нього певних санкцій, а з іншого – інструмент виховного 
впливу з метою його перевиховання і виправлення. На жаль, КУпАП також не закріплює поняття 
адміністративної відповідальності у вигляді конкретного визначення, хоча використовує його, 
взявши за основу дві ознаки: адміністративне правопорушення та адміністративне стягнення.

Таке ж поняття, як адміністративна відповідальність за порушення правил паркування 
транспортних засобів, до недавнього часу, взагалі не згадувалося. Норми, що регулювали орга-
нізацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів, 
взагалі не були захищені адміністративно-деліктним законодавством.

Безпосередньо Правила паркування транспортних засобів (затв. постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342) передбачають, що порушення цих Правил тягне 
за  собою відповідальність згідно із законом [6].

В адміністративно-деліктному законодавстві також були відсутні склади правопорушень, 
що безпосередньо стосуються порушень правил паркування транспортних засобів, інститут ад-
міністративної відповідальності не застосовувався у сфері паркування транспортних засобів, що 
було суттєвим недоліком.

Вперше адміністративна відповідальність за порушення правил паркування транспортних 
засобів була введена лише у 2014 році шляхом доповнення Кодексу України про адміністративні 
правопорушення новою статтею 1521 «Порушення правил паркування транспортних засобів та 
порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів» [7].

На сучасному етапі розвитку української державності дослідження інституту адміністра-
тивної відповідальності, з’ясування його суті, місця і ролі як у системі адміністративного права, 
так і серед інших галузей права набуває особливого значення, оскільки це пов’язано з необхідні-
стю удосконалення українського законодавства, у тому числі систематизацією адміністративного 
законодавства. 

Проаналізувавши думки вчених стосовно загальних ознак адміністративної відповідаль-
ності, а також дослідивши норми законодавства, які встановлюють адміністративну відповідаль-
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ність за порушення правил паркування транспортних засобів, ми можемо виокремити такі її осо-
бливості.

1. Підставою адміністративної відповідальності за порушення правил паркування тран-
спортних засобів є адміністративний проступок, який посягає на організацію та порядок парку-
вання транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів.

Порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів вста-
новлюється, в першу чергу, Правилами паркування транспортних засобів [6], а також Правилами 
дорожнього руху [8].

2. Об’єктом даних адміністративних правопорушень виступають суспільні відносини 
у сфері благоустрою населених пунктів.

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», благоустрій населених 
пунктів це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, 
а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мі-
кроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території 
населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, ство-
рення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля [9].

3. Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення правил паркування тран-
спортних засобів відповідно до КУпАП є індивідуальні суб’єкти. В залежності від виду вчине-
ного правопорушення вони диференціюються на загальних суб’єктів – фізичних осіб та спеці-
альних суб’єктів – посадових осіб суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для 
платного паркування транспортних засобів.

4. Правом складання протоколу про адміністративне порушення правил паркування тран-
спортних засобів наділені уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції та 
члени громадських організацій осіб з інвалідністю.

5. Справи про адміністративні порушення правил паркування транспортних засобів мо-
жуть розглядатись різними суб’єктами адміністративної юрисдикції:

 – виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, – вико-
навчі органи, що виконують їх повноваження) (ч. 1-5 та 8 ст. 1521 КУпАП);

 – від імені виконавчих комітетів (а у населених пунктах, де не створено виконавчих ко-
мітетів, – виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських 
рад уповноважені виконавчим комітетом (виконавчим органом) сільської, селищної, міської ради 
посадові особи виконавчих органів сільської, селищної, міської ради – інспектори з паркування 
(ч. 1, 2 та 8 ст. 1521 КУпАП);

 – органи Національної поліції (ч. 6-8 ст. 1521 КУпАП).
6. Окремі категорії справ про адміністративні порушення правил паркування транспорт-

них засобів розглядаються у скорочений термін.
Згідно зі ст. 277 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається 

у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розгля-
дати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Але 
справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 та 8 статті 1521 КУпАП, зафік-
совані в режимі фотозйомки (відеозапису), розглядаються уповноваженою особою невідкладно 
після виявлення правопорушення та отримання відомостей про суб’єкта цього правопорушення.

7. За вчинення адміністративного порушення правил паркування транспортних засобів 
законом передбачене єдине адміністративне стягнення – штраф. Відповідно до ст. 27 КУпАП 
штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за 
адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими 
законами України.

Особливістю штрафу за вказаний вид правопорушень є те, що в залежності від об’єктив-
ної сторони правопорушення розмір штрафу визначається двома способами:

 – в кратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком 
для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний засіб у мо-
мент порушення;

 – неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
8. Окремі, відмінні від загальних, вимоги до змісту постанови у справі про адміністратив-

не правопорушення у сфері паркування транспортних засобів.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 283 КУпАП постанова по справі про адміністративне правопо-

рушення у сфері паркування транспортних засобів, крім даних, визначених частиною другою 
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цієї статті, повинна містити відомості про: дату, час і місце вчинення адміністративного право-
порушення; транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, 
модель, номерний знак); технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис (якщо такий запис 
здійснювався); розмір штрафу та порядок його сплати; правові наслідки невиконання адміністра-
тивного стягнення та порядок його оскарження; відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та 
можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Постанова по справі про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних 
засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), крім даних, визначених частинами дру-
гою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу веб-сайту в мережі Інтернет, 
на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в мо-
мент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної ін-
формації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності [10].

9. Окремі особливості оскарження постанови у справі про адміністративне правопору-
шення. 

Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 288 КУпАП постанову інспектора з паркування про накла-
дення адміністративного стягнення (ч. 1, 2 та 8 ст. 152-1 цього Кодексу) – можливо оскаржити 
в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом 
адміністративного судочинства України, з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом.

Також на противагу загальному правилу, що скаргу на постанову по справі про адміні-
стративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, 
щодо постанов по справі про порушення правил паркування транспортних засобів, зафіксовані 
в режимі фотозйомки (відеозапису), скаргу може бути подано протягом десяти днів з дня набран-
ня постановою законної сили.

10. Законом передбачено можливість розгляду справи про порушення правил паркування 
без присутності особи, яка притягається до відповідальності. 

Так, відповідно до ст. 2791 КУпАП, у разі якщо адміністративне порушення правил пар-
кування транспортних засобів зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису), посадова особа 
уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування за даними Єдино-
го державного реєстру транспортних засобів, а також у разі необхідності – за даними Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
встановлює відповідальну особу. Посадова особа уповноваженого підрозділу Національної 
поліції або інспектор з паркування зобов’язані розмістити на лобовому склі транспортного 
засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні 
можливості дозволяють встановити відповідальну особу) або повідомлення про притягнення 
до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості не дозволяють встановити 
відповідальну особу) [10].

11. Можливість внесення змін до постанови у справі про адміністративне правопорушен-
ня у разі звільнення відповідальної особи від адміністративної відповідальності за порушення 
правил паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).

Так, відповідно до ст. 2793 КУпАП, якщо особа, яка керувала транспортним засобом на мо-
мент вчинення зазначеного правопорушення, звернулася особисто до органу (посадової особи), 
уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення, із заявою про визнан-
ня зазначеного факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення до 
адміністративної відповідальності, а також надала документ (квитанцію) про сплату відповідно-
го штрафу, до винесеної постанови стосовно відповідальної особи вносяться зміни щодо визна-
чення суб’єктом правопорушення особи, яка фактично керувала транспортним засобом у момент 
вчинення правопорушення, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису) [10].

12. На відміну від загального правила коли постанова адміністративного органу (посадо-
вої особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення 
строку оскарження цієї постанови, постанова по справі про адміністративне порушення правил 
паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), набирає за-
конної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або 
про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручен-
ня, або під час її виконання у випадках, передбачених ч. 1 ст. 300-1 КУпАП.

13. Особливий порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнен-
ня у вигляді штрафу за порушення правил паркування транспортних засобів, зафіксоване в режи-
мі фотозйомки (відеозапису).
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Згідно ст. 300-1 КУпАП у разі сплати відповідальною особою 50 відсотків розміру штрафу 
за постановою про накладення адміністративного стягнення за порушення правил паркування 
транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), до вручення такої поста-
нови або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або 
повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або протягом десяти днів з 
дня набрання постановою законної сили така постанова вважається виконаною. Постанова про 
накладення адміністративного стягнення за порушення паркування транспортних засобів, зафік-
соване в режимі фотозйомки (відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу 
за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповнова-
женою посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного 
засобу, у тому числі шляхом сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом десяти днів з дня 
вчинення відповідного правопорушення.

14. У разі оформлення інспектором з паркування адміністративних матеріалів за вчинення 
порушення правил паркування транспортних засобів, законом передбачена можливість застосу-
вання ним такого заходу забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушен-
ня, як тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціаль-
ний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора.

Висновки. Завершуючи аналітичний огляд теоретичних положень і змісту адміністратив-
ної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів, сформулюємо її уза-
гальнене поняття. Адміністративна відповідальність за порушення правил паркування транспорт-
них засобів виражається у застосуванні спеціально уповноваженими суб’єктами адміністративної 
юрисдикції заходів адміністративного впливу (примусу) до особи, яка вчинила адміністративне 
порушення правил паркування транспортних засобів з метою захисту суспільних відносин у сфері 
благоустрою населених пунктів, на основі і в порядку встановленому чинним законодавством.
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АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВСТАНОВЛЕННЯ

ADMINISTRATIVE JURISDICTION AND FEATURES OF ITS ESTABLISHMENT

Про належність конкретного публічно-правового спору до юрисдикції адміні-
стративного суду, її відмежування від інших видів судової юрисдикції можна судити 
за сукупної наявності зовнішніх ознак публічно-правових відносин, з яких цей спір 
виник. Суспільні відносини виникають, розвиваються і видозмінюються набагато 
стрімкіше, аніж національне законодавство. Неможливо та й недоцільно у нормах 
Кодексу адміністративного судочинства України намагатися описувати і перерахо-
вувати публічно-правові спори. Тому для практики адміністративного судочинства 
принципово важливо застосовувати однозначні критерії оцінки публічності юри-
дичного спору, його належності до юрисдикції адміністративних судів. Метою цьо-
го дослідження є теоретичне обґрунтування сутності адміністративної юрисдикції, 
аналіз правого та організаційного регулювання порядку її встановлення, розмежу-
вання таких категорій, таких як «компетенція», «підвідомчість» та «підсудність». 
Наукова новизна полягає у встановленні основних ознак адміністративної юрис-
дикції та чіткому формулюванні визначення вказаної категорії, а також окресленні 
критеріїв оцінки публічності юридичного спору, його належності до юрисдикції 
адміністративних судів на підставі комплексного аналізу національного законодав-
ства, Пленумів Вищого адміністративного суду України  та різних наукових праць 
у зазначеній сфері. У статті наголошено, що основною функцією адміністративних 
судів є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб у сфері публічноправових відносин. Визначено, що ефективність захисту су-
спільних відносин в значній мірі визначається можливостями держави протидіяти 
порушенням законів. Аргументовано, що адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність досить близька до публічного управління, вона є виключною компетенцією 
держави, у тому числі щодо передачі частини повноважень адміністративно-ю-
рисдикційної діяльності інститутам громадянського суспільства. Доведено, що 
пpaвoзaxиcнa cпpямoвaнicть пoзacyдoвoï aдмiнicтpaтивнoï юpиcдикцiï є пiдcтaвoю 
виoкpeмлeння вiдпoвiднoгo видy пpoцecyaльнoï фopми – пoзacyдoвoï, y мeжax якoï 
poзpiзняєтьcя aдмiнicтpaтивнo-юpиcдикцiйний пpoцec i провадження зa cкapгaми 
гpoмaдян. Cyдoвa aдмiнicтpaтивнa юpиcдикцiя i пpoцecyaльнa фopмa ïï peaлiзaцiï – 
є oкpeмoю пpoцecyaльнoю фopмoю peaлiзaцiï aдмiнicтpaтивнoï юpиcдикцiï. Ак-
центовано, що адміністративна юрисдикція є важливою складовою в правоохорон-
ному механізмі, оскільки процесуальна форма діяльності властива юрисдикційній 
діяльності, саме це робить охорону права більш ефективною та впорядкованою.

Ключові слова: aдмiнicтpaтивнa юpиcдикцiя, aдмiнicтpaтивнe cyдoчинcтвo, 
пpoцecyaльнa фopмa, критерії, організаційно-правові засади, система, законодав-
ство, вдосконалення.

The affiliation of a particular public law dispute to the jurisdiction of the 
administrative court, its separation from other types of judicial jurisdiction can be 
judged by the combined presence of external signs of public law relations, from which 
this dispute arose. Public relations are emerging, developing and changing much 
faster than national legislation. It is impossible and inexpedient to try to describe 
and list public law disputes in the norms of the Code of Administrative Procedure of 
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Ukraine. Therefore, for the practice of administrative proceedings it is fundamentally 
important to apply unambiguous criteria for assessing the publicity of a legal dispute, 
its belonging to the jurisdiction of administrative courts. The purpose of this study is 
to theoretically substantiate the essence of administrative jurisdiction, analysis of legal 
and organizational regulation of its establishment, delimitation of such categories as 
"competence", "jurisdiction" and "jurisdiction". Scientific novelty is to establish the 
main features of administrative jurisdiction and clearly formulate the definition of this 
category, as well as outlining criteria for assessing the publicity of a legal dispute, its 
jurisdiction over administrative courts based on a comprehensive analysis of national 
legislation, Plenums of the Supreme Administrative Court and various scientific papers. 
The article emphasizes that the main function of administrative courts is to protect the 
rights, freedoms and interests of individuals, the rights and interests of legal entities 
in the field of public relations. It is determined that the effectiveness of protection of 
public relations is largely determined by the state’s ability to combat violations of the 
law. It is argued that administrative and jurisdictional activities are quite close to public 
administration, it is the exclusive competence of the state, including the transfer of 
some powers of administrative and jurisdictional activities to civil society institutions. 
The current administrative jurisdiction and the procedural form of implementation 
are a separate procedural form of the implementation of administrative jurisdiction. 
It is emphasized that administrative jurisdiction is an important component in the law 
enforcement mechanism, as the procedural form of activity is inherent in jurisdictional 
activity, which is what makes law enforcement more effective and orderly.

Key words: administrative jurisdiction, administrative procedure, procedural form, 
criteria, organizational and legal principles, system, legislation, improvement.

Вступ. Про належність конкретного публічно-правового спору до юрисдикції адміністра-
тивного суду, її відмежування від інших видів судової юрисдикції можна судити за сукупної на-
явності зовнішніх ознак публічно-правових відносин, з яких цей спір виник. Вірно звертає увагу 
Суддя Верховного Суду В. Бевзенко, що намагання законодавця формально у статтях Кодексу ад-
міністративного судочинства України перерахувати належні до юрисдикції адміністративних су-
дів справи у публічно-правових спорах – справа невдячна, марна і малодієва. Суспільні відносини 
виникають, розвиваються і видозмінюються набагато стрімкіше, аніж національне законодавство. 
Неможливо та й недоцільно у нормах Кодексу адміністративного судочинства України намагатися 
описувати і перераховувати публічно-правові спори. Тому для практики адміністративного судо-
чинства принципово важливо застосовувати однозначні критерії оцінки публічності юридичного 
спору, його належності до юрисдикції адміністративних судів. Саме такі ознаки і є критеріями адмі-
ністративної юрисдикції. Відсутність, принаймні, одного з критеріїв унеможливлює висновок про 
належність конкретного публічного-правового спору до юрисдикції адміністративного суду [1]. 

Тому визначення сутності адміністративної юрисдикції та особливостей її встановлення є 
актуальним та відповідає сьогоденним суспільним запитам.

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є теоретичне обґрунтування 
сутності адміністративної юрисдикції, аналіз правого та організаційного регулювання порядку її 
встановлення, розмежування таких категорій, таких як «компетенція», «підвідомчість» та «під-
судність». Досягнення вказаної мети буде здійснено через проведення порівняльно-правового 
аналізу Кодексу адміністративного судочинства України [2], Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» [3] та постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 
№ 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» [4] щодо визначення сутності  ад-
міністративної юрисдикції та особливостей її встановлення. Наукова новизна полягає у встанов-
ленні основних ознак адміністративної юрисдикції та чіткому формулюванні визначення вказаної 
категорії, а також окресленні критеріїв оцінки публічності юридичного спору, його належності до 
юрисдикції адміністративних судів на підставі комплексного аналізу національного законодавства, 
Пленумів Вищого адміністративного суду України  та різних наукових праць у зазначеній сфері.

Огляд літератури. Окремі питання щодо теоретичного встановлення сутності адміні-
стративної юрисдикції та аналізу правого й організаційного регулювання порядку її встановлен-
ня були предметом досліджень таких учених, як В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, О. І. Безпало-
вої, І. О. Богомазової, Ю. П. Битяка, О. В. Джафарової, Є. В. Додіна, О. С. Іщука, А. Т. Комзюка, 
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О. І. Корчинського, Р. В. Миронюка, О. М. Нечитайла, О. І. Остапенка, О. М. Пасенюка, Н. Є. Хлі-
бороб, В. К. Шкарупи, О. Ю. Якімова та інших. Дослідження вказаних науковців сприяли вдо-
сконаленню розуміння сутності адміністративної юрисдикції та аналізу правого й організаційно-
го регулювання порядку її встановлення. Однак, окремим проблемним питанням у даній сфері, 
уваги в працях цих учених було приділено недостатньо, оскільки вказані моменти аналізувалися 
тільки щодо загальних питань вивчення адміністративної юрисдикції в Україні. Також до ос-
новних причин розгляду даної тематики потрібно віднести значне оновлення національного за-
конодавства в галузі адміністративного судочинства.

Методологія дослідження. Під час проведення дослідження використовувалися  загаль-
нонаукові та спеціальні методи пізнання. Системне використання та поєднання зазначених ме-
тодів покращує комплексне вивчення питання визначення сутності адміністративної юрисдикції. 
Під час дослідження окремих аспектів особливостей встановлення адміністративної юрисдикції 
використовувалися такі загальні методи пізнання, як аналіз, спостереження, порівняння. Ці ме-
тоди допомогли визначити перелік матеріалу для комплексного дослідження. Окрім цих, засто-
совувалися спеціальні методи. До них віднесено: історико-правовий, структурно-функціональ-
ний, системний, порівняльно-правовий, формально-логічний. Проаналізувати ступінь розвитку 
категорії «адміністративна юрисдикція» дозволив  історико-правовий метод. Оцінку спірних 
правовідносин на предмет їх належності до адміністративної юрисдикції досліджено за допомо-
гою структурно-функціонального методу, зокрема, аналіз фактів, обставин справи, зміст спірних 
правовідносин; аналіз і добір норми права, які регулюють спірні відносини; порівняння фактів, 
обставин справи, змісту спірних правовідносин із відібраними нормами права; аналіз критеріїв 
адміністративної юрисдикції у змісті спірних правовідносин. Для окреслення системи суб’єктів, 
які уповноважені розглядати адміністративні спори використано системний метод пізнання. По-
рівняльно-правовий метод застосовувався для дослідження нормативно-правового регулювання 
суміжних галузей, зокрема видів юридичної відповідальності (кримінальної, цивільно-правової, 
дисциплінарної). Формально-логічний метод застосовувався як спосіб щодо наведення аргумен-
тів, висновків та пропозицій з удосконалення та адаптації національного законодавства України 
щодо окремих проблемних аспектів адміністративного судочинства.

Результати дослідження та дискусія. Активне оновлення адміністративного законодав-
ства значно посилює вплив адміністративного регулювання як елемента державного регулюван-
ня. Реформуванню піддається вся система адміністративного права, у тому числі інститут адміні-
стративної юрисдикції. З цим і пов’язана необхідність з’ясування теоретичних питань розробки 
підходів до формування визначення сутності адміністративної юрисдикції [5, c. 71].

Такої ж думки і Н. В. Лелеченко, що соціально-економічні перетворення в Україні немож-
ливі без відповідного правового забезпечення, проведення судово-правової та адміністративної 
реформ, які покликані не лише охопити сферу нормативного регулювання суспільних відносин, 
поглибити демократичні права і свободи громадян, структурні та організаційні зміни державних 
інститутів, а й сприяти формуванню принципово нової системи адміністративної юстиції, орієн-
тованої на стандарти, розроблені світовою практикою та обумовлені змінами до змісту держав-
ного управління [6].

Р. В. Миронюк у своєму дослідженні зазначає, статтею 124 Конституції України встанов-
лено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а 
також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Однак Ос-
новний Закон та процесуальні закони, на жаль, не дають можливості з’ясувати зміст категорії 
«юрисдикція». Як наголошує автор, наукові та навчальні видання активно використовують цей 
термін, хоча й не завжди належним чином розкривають його зміст. Що стосується наукової літе-
ратури, то в ній поняття «юрисдикція» належить до числа дискусійних [7, с. 71].

Отже, розпочати дослідження вказаного питання потрібно з визначення самого терміну 
«адміністративна юрисдикція».

Відповідно до Великої української енциклопедії, адміністративна юрисдикція – це компе-
тенція судів щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів за правилами адміністратив-
ного судочинства [8]. Предметом адміністративної юрисдикції зазвичай є спори з адміністратив-
ними органами, де приватна особа оскаржує їхні рішення, дії чи бездіяльність. У деяких країнах 
(наприклад, Франція) предмет адміністративної юрисдикції може бути ширшим і передбачати 
публічно-правові спори не лише з адміністративними органами, а також з державними чи кому-
нальними установами [9, с. 241].

https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В Україні до адміністративної юрисдикції закон зараховує вирішення таких публічно-пра-
вових спорів: спори приватної особи із адміністративним органом щодо оскарження його рішень, 
дій чи бездіяльності; спори між адміністративними органами щодо їхньої компетенції; спори з 
адміністративних договорів; спори за зверненням адміністративного органу до суду у випадках, 
встановлених законом; спори з правовідносин, пов’язаних із виборами чи референдумом; спори 
приватної особи з розпорядником публічної інформації щодо доступу до публічної інформації; 
деякі категорії спорів щодо державних закупівель. Водночас вирішення справ про адміністратив-
ні провини та накладання адміністративних стягнень не стосується адміністративної юрисдикції. 
Інколи це поняття визначають ширше – як компетенцію уповноважених органів вирішувати ін-
дивідуальні адміністративні спори. У літературі термін адміністративної юрисдикції часто зву-
жують до компетенції органів влади вирішувати справи про адміністративні провини [10, с. 199].

Аналіз тлумачення самого терміна «юрисдикція» показує, що він походить від латинсько-
го «iurisdictio», яке складається з двох слів – «ius» та «dicere», що означає «говорити право», 
«право мовлення». Цим словом позначались у різні періоди Риму сукупність прав домовласника 
над членами сім’ї, розпорядча і судова влада, управління магістратів, підсудність. Детальне озна-
йомлення з такими міжнародними документами як Загальна декларація прав людини, Конвенція 
про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права дає змогу прийти до висновку, що наразі немає єдиного підходу до його визначення. 
Під цим терміном розуміють: 1) встановлену законом сукупність правових повноважень відпо-
відних державних органів вирішувати правові спори, у тому числі вирішувати справи про пра-
вопорушення, тобто оцінювати дії особи з точки зору їх правомірності, застосовувати юридичні 
санкції до правопорушників; 2) коло повноважень суду чи адміністративного органу з правової 
оцінки конкретних фактів, у тому числі з вирішення спорів та застосування передбачених зако-
ном санкцій [7, с. 71].

Потрібно погодитися з тезою П. В. Вовка, який у своїй праці акцентує, що в сучасних умо-
вах проблеми адміністративної юрисдикції залишаються не досить розробленими. Так, відсутній 
єдиний підхід вчених-правників до визначення адміністративної юрисдикції, яка доволі спроще-
но ототожнюється з підвідомчістю, що видається спірним. З практичної точки зору досліджен-
ня адміністративної юрисдикції зумовлено неоднозначним вирішенням питання про належність 
того чи іншого спору або іншого правового питання до відання конкретного суду, що в кінцевому 
підсумку призводить до порушення права людини на справедливий розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом [11, с. 517].

Таким чином, потрібно навести точки зору різних науковців з цього приводу. 
На думку Н. В. Лелеченко, адміністративна юрисдикція представляє собою один із видів 

діяльності органів публічної влади й виступає як складова реалізації ними сукупності повнова-
жень щодо розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів і справ про адміністративні 
правопорушення, надання правової оцінки діянням суб’єктів публічно-правових відносин з по-
гляду їх правомірності або неправомірності, застосування санкцій до правопорушників [6].

Я. В. Ващук визначає адміністративну юрисдикцію як сукупність елементів, які вико-
ристовуються під час розгляду адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні пра-
вопорушення суб’єктами публічної адміністрації та судами [12, с. 111-112].

А. О. Селіванов акцентує, що поняття «адміністративна юрисдикція» пов’язане з певного 
роду або виду виконавчо-розпорядчої діяльності держави, в процесі якої дійсно розв’язується 
(вирішується) спір про право, і, хоча ці дії не обов’язково пов’язані з покаранням, все ж наявність 
системи органів каральної адміністративної юрисдикції є іншою стороною цього виду діяльності 
[13, с. 27].

Дослідник С. С. Василів, пропонує адміністративну юрисдикцію визначати як процесу-
альну діяльність, що зумовлюється сукупністю повноважень, прав та обов’язків певного дер-
жавного органу, зокрема, стосовно розгляду та вирішення справ про адміністративні правопору-
шення та місцем цього органу у державній ієрархії. Що ж до підвідомчості, то у визначенні цієї 
правової категорії акцент слід робити саме на розмежуванні компетенції з розгляду справ про 
адміністративні правопорушення між різними юрисдикційними органами [14, с. 57].

Е. Ф. Демський пропонує наступне визначення адміністративної юрисдикції: це встанов-
лена чинним законодавством компетентність органів публічної адміністрації здійснювати свої 
функції у сфері публічного управління і розглядати будь-які адміністративні справи у відповідній, 
визначеній адміністративними актами, адміністративно-процесуальній формі, виносити по них рі-
шення із застосуванням у необхідних випадках заходів адміністративного примусу [15, с. 138-139].



19

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наступним етапом дослідження адміністративної юрисдикції буде аналіз нормативно-пра-
вової основи у зазначеній сфері, зокрема Пленумів  Вищого адміністративного суду України.

Так, у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013  № 8 
«Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» зазначено, що законодавство не 
містить визначення терміна «публічно-правовий спір». Для розгляду спору адміністративним 
судом необхідно встановити його публічно-правовий зміст (характер). Для з’ясування характеру 
спору суди повинні враховувати, що протилежним за змістом є приватноправовий спір. Це озна-
чає, що в основі розмежування спорів лежить поділ права на публічне та приватне. Вирішуючи 
питання про віднесення норми до публічного права, а спору до публічно-правового, суди повинні 
враховувати загальнотеоретичні та законодавчі критерії. Зокрема, за змістом пункту 1 частини 
першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України у публічно-правовому спорі, як 
правило, хоча б однією стороною є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 
їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функ-
ції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Суди повинні 
звертати увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед 
суб’єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відноси-
нах владних управлінських функцій [4].

Вирішуючи питання про визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення 
адміністративних справ, суди повинні враховувати, що Кодекс адміністративного судочинства 
України встановлює такі правила відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів 
юрисдикції:

 – понятійно-функціональне, тобто визначення адміністративної справи, що наведене у 
пункті 1 частини першої статті 3 Кодекс адміністративного судочинства України;

 – визначення видів публічних правовідносин (управлінські правовідносини та правовід-
носини, пов’язані з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень), зазначених у части-
ні першій статті 17 Кодекс адміністративного судочинства України;

 – встановлення переліку публічно-правових спорів, що підпадають під юрисдикцію адмі-
ністративних судів;

 – встановлення переліку публічно-правових справ, що не належать до предмета адміні-
стративної юрисдикції[4].

Потрібно погодитися з тезою Я. Я. Сідея. Автор наголошує, що незважаючи на постійну 
зміну законодавства щодо компетенції судів стосовно визначення юрисдикції, знайти оптималь-
ну модель її розмежування не вдається. Визначення юрисдикції спору здебільшого залишається 
досить складною проблемою для практики, що зумовлено не лише недосконалим законодав-
ством, а й наявними в науці та практиці догмами. Особливі проблеми в розмежуванні юрисдикції 
виникають у разі, якщо у визначенні критеріїв такого розмежування закон виходить із різнопла-
нових ознак, не узгоджених між собою, внаслідок яких один і той самий спір формально може 
бути розглянутий судами різних юрисдикцій. Вирішуючи такі питання, процесуальна наука та 
практика, керуючись неписаним правилом щодо неможливості альтернативи у визначенні су-
дової юрисдикції, всі свої зусилля спрямовує на вирішення начебто наявних колізій [10, с. 199].

З цього приводу доцільною є пропозиція В. Б. Авер’янова, який вже давно зазначає, що 
зміст інституту «адміністративна юрисдикція» необхідно юридично закріпити у відповідному 
нормативно-правовому акті, відповідно у ньому об’єднати юрисдикційну діяльність: а) органів 
виконавчої влади, уповноважених розглядати скарги громадян і юридичних осіб на незаконно 
прийняті рішення, як нижчих органів, так і підлеглих осіб, тобто сфера адміністративного оскар-
ження; б) органів виконавчої влади, уповноважених застосовувати заходи адміністративної від-
повідальності (адміністративна позасудова юстиція); в) адміністративних судів (адміністративна 
судова юстиція) [16, с. 193-195].

Окремо потрібно зауважити, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на 
справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 2) що мають вирішуватися 
в порядку кримінального судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень, крім випад-
ків, визначених цим Кодексом; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) 
громадського об’єднання, саморегулівної організації віднесені до його (її) внутрішньої діяльно-
сті або виключної компетенції, крім справ у спорах, визначених пунктами 9, 10 частини першої 
статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України [2].

Вірно зазначає у своєму дослідженні Р. В. Миронюк, який приходить до висновку, що 
у статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України законодавець застосував абстрактний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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спосіб викладення адміністративно-правових норм, що стосуються юрисдикції адміністратив-
них судів. Визначений перелік публічно-правових спорів залишається відкритим, оскільки він 
сформований, виходячи зі специфіки функцій та компетенції суб’єктів владних повноважень. 
Водночас трансформація праворозуміння суті й змісту діяльності суб’єктів владних повноважень 
з імперативної на обслуговуючу суспільні потреби обумовлює викладення цієї статті у новій 
редакції, що встановлюватиме перелік категорій публічноправових спорів, виходячи не зі специ-
фіки діяльності суб’єктів владних повноважень, а з конкретних порушень прав, свобод законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб у публічно-правових відносинах. За такого підходу право 
на звернення суб’єктів владних повноважень до адміністративного суду набуває декларативного 
характеру і втрачає актуальність, залишаючи при цьому право на звернення фізичної та юридич-
ної особи в разі порушення їх прав внаслідок прийняття владного рішення суб’єктом владних 
повноважень [7, c. 75-76].

Висновки. Таким чином, адміністративні суди не розглядають позовні вимоги, які є по-
хідними від вимог у приватно-правовому спорі і заявлені разом з ними, якщо цей спір підлягає 
розгляду в порядку іншого, ніж адміністративне, судочинства і знаходиться на розгляді відповід-
ного суду. 

Наведені вище проблемні моменти, які існують щодо чіткого встановлення адміністра-
тивної юрисдикції судів призводять до суттєвих негативних наслідків, зокрема, порушення кон-
ституційних прав кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, захисту виборчих прав, 
права на доступ до публічної служби. Оцінка спірних правовідносин на предмет їх належності 
до адміністративної юрисдикції повинна проходити за наступними етапами: аналіз фактів, обста-
вин справи, змісту спірних правовідносин;  аналіз і добір правових норм, які регулюють спірні 
відносини; порівняння фактів, обставин справи, змісту спірних правовідносин із відібраними 
правовими нормами; аналіз критеріїв адміністративної юрисдикції у змісті спірних правовідно-
син; формулювання відповідно до проведеного аналізу висновку про наявність або відсутність 
адміністративної юрисдикції.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ 
СИСТЕМУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» 

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

IMPLEMENTATION OF EU LEGISLATION IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM 
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE  “EUROPEAN GREEN COURSE” 

IN AGRICULTURE

Стале «зелене» сільське господарство є одним із перспективних напрямів щодо 
впровадження Європейського Зеленого Курсу в Україні. Для ефективного впро-
вадження якого необхідна гармонізація європейських стандартів і правил з укра-
їнським. А отже на перший план виходять питання імплементації законодавства 
ЄС в національну правову систему. Метою статті є розгорнутий аналіз ступеня 
імплементації європейського законодавства в національну правову систему щодо 
впровадження «Європейського Зеленого Курсу» в сільському господарстві Украї-
ни. У статті на основі аналізу європейських та вітчизняних нормативно-правових 
актів досліджується рівень імплементації законодавства ЄС в національну правову 
систему щодо впровадження «Європейського Зеленого Курсу» в сільському госпо-
дарстві України. Адже Стале «зелене» сільське господарство є одним із перспек-
тивних напрямів щодо впровадження ЄЗК в Україні. Для ефективного впроваджен-
ня якого необхідна гармонізація європейських стандартів і правил з українським. 
А отже на перший план виходять питання імплементації законодавства ЄС в націо-
нальну правову систему. Терміни «гармонізація», «адаптація», «наближення» – це 
процес приведення національного законодавства у відповідність до законодавства 
ЄС (створення нових норм – нормотворчий процес), в свою чергу імплементація 
законодавства щодо ЄЗК в національну правову систему – це впровадження (здійс-
нення й виконання) вже прийнятих та приведених у відповідність  національних 
правових норм (правозастосовний процес) в національну правову систему. В стат-
ті робиться висновок, що імплементація законодавства ЄС в національну правову 
систему щодо впровадження «Європейського Зеленого Курсу» в сільське госпо-
дарство України здійснюється: 1) на підставі – Угоди про асоціацію, Плану заходів 
з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому комплексі 
та інших нормативно-правових актів; 2) у підсекторах – політики якості і безпеч-
ності харчових продуктів; експорту сільськогосподарських товарів і продуктів до 
ЄС; екологічних вимог до агробізнесу; органічного виробництва; біорізномаїття; 
3) шляхом запровадження державної системи підтримки, у формі – фінансової 
(прямого та непрямого фінансування державних програм, субсидій, грантів тощо) 
та інституційної (через систему консультативно-дорадчих органів).

Ключові слова: Європейський зелений курс, імплементація, нормативно-пра-
вовий акт, європейське законодавство, сільське господарство.

Sustainable “green” agriculture is one of the promising areas for the implementation 
of the European Green Course in Ukraine. For its effective implementation it is necessary 
to harmonize European standards and rules with Ukrainian ones. Consequently, the issues 
of implementation of EU legislation into the national legal system come to the fore. 
The aim of the article is a detailed analysis of the degree of implementation of European 
legislation in the national legal system for the implementation of the “European Green 
Course” in agriculture of Ukraine. The article examines the level of implementation of 
EU legislation in the national legal system for the implementation of the “European 
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Green Course” in agriculture in Ukraine based on the analysis of European and domestic 
regulations. After all, Sustainable Green Agriculture is one of the promising areas for 
the implementation of EPC in Ukraine. For its effective implementation it is necessary 
to harmonize European standards and rules with Ukrainian ones. Consequently, the 
issues of implementation of EU legislation into the national legal system come to the 
fore. The terms “harmonization”, “adaptation”, “approximation” – is the process of 
bringing national legislation in line with EU law (creation of new rules – rule-making 
process), in turn, the implementation of EPC legislation in the national legal system – is 
the implementation ) already adopted and brought into line with national legal norms 
(law enforcement process) in the national legal system. The article concludes that the 
implementation of EU legislation in the national legal system for the implementation 
of the  “European Green Course” in agriculture of Ukraine is carried out: 1) on the 
basis of the Association Agreement, the Action Plan to approximate Ukrainian legislation 
to EU law – legal acts; 2) in subsectors – food quality and safety policies; exports of 
agricultural goods and products to the EU; environmental requirements for agribusiness; 
organic production; biodiversity; 3) by introducing a state support system, in the form 
of financial (direct and indirect financing of state programs, subsidies, grants, etc.) and 
institutional (through a system of advisory bodies).

Key words: European Green Dеal, implementation, normative-legal act, European 
legislation, agriculture.

Вступ. Стале «зелене» сільське господарство є одним із перспективних напрямів щодо 
впровадження ЄЗК в Україні. Для ефективного впровадження якого необхідна гармонізація євро-
пейських стандартів і правил з українським. А отже на перший план виходять питання імплемен-
тації законодавства ЄС в національну правову систему.

Інтеграція до Європейського Союзу є одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики 
України. Гармонізація законодавства є на сьогодні об’єктивно необхідним кроком для підготов-
ки до вступу у Європейський Союз. Ми погоджуємося з М. Рабіновіч, що процес гармонізації 
законодавства слід починати з юридичної термінології. Чіткий понятійно-категоріальний апарат 
дуже важливий, якщо законодавець ставить за мету уніфікацію, гармонізацію або зближення за-
конодавства, його відповідність європейським стандартам та традиціям. Вироблення сталої сис-
теми юридичних понять і термінів є не просто результатом наукового дослідження, а необхідною 
умовою, одним з пріоритетних напрямів правового реформування. Тільки така система може 
забезпечити зближення законодавства, його одноманітне тлумачення, а також вірне застосування 
правових норм [1; 2].

Метою статті є розгорнутий аналіз ступеня імплементації європейського законодавства в 
національну правову систему щодо впровадження «Європейського Зеленого Курсу» в сільському 
господарстві України.

Виклад основного матеріалу. До термінологічних проблем також належить й уточнення 
поняття «імплементація законодавства». У вітчизняній юридичній науці та практиці це поняття 
також часто називають «адаптацією», «апроксімація», «гармонізацією» і т. ін. 

Слід зазначити, що в установчих договорах про Європейські Співтовариства та в інших 
документах, які створюють правові засади для регулювання європейської інтеграції, використо-
вуються різні терміни для визначення процесу приведення національного законодавства у відпо-
відність з правом ЄС. Зокрема, в Договорі про Співтовариство такими термінами є «зближення» 
(ст. 3/ж, 94,136) та «гармонізація» (ст. 93,129, 149, 150,174) [3]. Як свідчить практика реалізації 
права ЄС, обидва терміни вживаються як синоніми. Зближення (гармонізація) законодавства не 
вимагає від держав-членів ухвалення однакових правових актів. Ідеться насамперед про те, щоб 
держави-члени застосовували схожі закони чи інші правові акти. Угода про партнерство і співро-
бітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (1994 р.) 
[4] також оперує різними термінами на позначення процесу імплементації, таких як «зближення» 
(ст. 51, 76), «адаптація» (ст. 53, 77), «наближення» (ст. 60), «встановлення еквівалентних норм» 
(ст. 67) [2]. Тобто усі вище зазначені терміни характеризують процес приведення національного 
законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС. 

В національному законодавстві також використовуються усі вище зазначені терміни. Так, 
у «Методиці визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм», 
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яка була затверджена наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 16.03.2005 № 62 дається визначення наступним термінам: 1) адаптація законодавства (збли-
ження) – це процес приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповід-
ність із acquis communautaire; 2) acquis communautaire – правова система ЄС, яка включає акти за-
конодавства ЄС (але не обмежується ними), прийняті в рамках ЄС, спільної зовнішньої політики 
та політики безпеки, співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ; 3) гармонізація (приведення 
у відповідність) – це процес приведення національних стандартів у відповідність із стандарта-
ми ЄС; 4) імплементація – здійснення, виконання державою міжнародних правових норм [5].

Тобто як видно із вищезазначеного ми можемо зробити наступний висновок, що «гар-
монізація», «адаптація», «наближення» – це процес приведення національного законодавства у 
відповідність до законодавства ЄС (створення нових норм – нормотворчий процес) то імплемен-
тація законодавства щодо ЄЗК в національну правову систему – це впровадження (здійснення й 
виконання) вже прийнятих та приведених у відповідність національних правових норм (правоза-
стосовний процес) в національну правову систему.

З процесом впровадження нових європейських положень у законодавство і політику Укра-
їни тісно пов’язана проблема подальшого ефективного застосування на практиці прийнятих нор-
мативно-правових актів, стратегій та планів дій. Адже великий масив вже прийнятого раніше 
екологічного законодавства просто ігнорується на практиці і чиновниками, і звичайними грома-
дянами. Така ситуація призводить до того, що навіть з прогресивним законодавством, невико-
нання його норм матиме негативний вплив на стан довкілля та якість життя населення [6, c, 6]. 

В Україні процес імплементації стосується як всієї галузі сільського господарства, так і 
санітарних та фітосанітарних заходів, які нерозривно пов‘язані з можливістю для українських 
харчових продуктів отримати доступ до ринку ЄС. Паралельно треба ще й відслідковувати ті 
зміни, що запроваджуються в суміжних галузях, але безпосередньо стосуються аграрного секто-
ру, наприклад, в сфері захисту навколишнього середовища. Нововведення, над якими протягом 
останніх 4 років ретельно працюють експерти Мінагрополітики, Мінеконорозвитку, Міндовкілля 
разом з фахівцями в різних галузях та громадянським суспільством, вже відбиваються на діяль-
ності українських аграріїв. Пристосовуватись до нових умов праці доводиться не тільки великим 
агрохолдингам, а й дрібним виробникам. Перебудова господарств у відповідності до вимог онов-
леного законодавства дозволить підвищити конкурентоспроможність малих і середніх сільгосп-
виробників, збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції з високою доданою 
вартістю і зрештою сприятиме досягненню глобальних цілей щодо подолання голоду на планеті, 
переходу на зелену економіку та зменшення навантаження на клімат [7]. 

Дійсно, сільське господарство, яке забезпечує 10% ВВП, потребує структурних змін, 
які, до речі, передбачені зобов’язаннями України за Угода про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторонни (далі Угода про асоціацію). Згідно зі ст. 404 зазначеного 
документу визначається необхідність «заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського 
виробництва, з урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема 
поширення застосування методів органічного виробництва й використання біотехнологій, шля-
хом впровадження найкращих практик у цих сферах» [8; 9, c. 69]. З моменту підписання Угода 
про асоціацію законодавство ЄС зазнало певних змін. Останній «План заходів з виконання Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонни» (далі План заходів 
з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС) [10], затверджений Кабінетом Міністрів України 
25 жовтня 2017 року, враховує ці зміни, посилаючись вже на нові нормативні акти. Також за 
останні роки з’явилось більше перекладів актів права ЄС, завдяки підтримці проектів технічної 
допомоги. Але, на жаль, рівень обізнаності агровиробників щодо законодавчих змін залишається 
досить низьким [7, c. 6].

На виконання «Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС» та положень 
глави 17 Угоди про асоціацію Мінагрополітики розробило «План заходів з наближення законо-
давства України до права ЄС в агропромисловому комплексі», затверджений Наказом Мінагро-
політики від 27 червня 2018 року № 313 [11]. Він включає заходи з імплементації 44 актів права 
ЄС: 6 актів щодо політики якості; 25 актів ЄС щодо стандартів торгівлі рослинами, насінням 
рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами; 4 акти щодо органічного фер-
мерства; 23 акти ЄС щодо стандартів торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва; 
1 акт стосується генетично модифікованих зернових [7]. 
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Отже, імплементація законодавства ЄС в національну правову систему щодо впрова-
дження «Європейського Зеленого Курсу» в сільське господарство України стосується наступних 
основних підсекторів курсу: 1) політики якості і безпечності харчових продуктів; 2) експорту 
сільськогосподарських товарів і продуктів до ЄС; 3) екологічних вимог до агробізнесу; 4) орга-
нічного виробництва; 5) біорозмаїття. 

Коротко розглянемо, які існують нормативно-правові акти ЄС по кожному підсектору, 
що було виконано і що необхідно ще зробити щодо їхньої імплементації в національну правову 
систему. 

1. Підсектор політики якості і безпечності харчових продуктів. Відповідно до «Всеохо-
плюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Тор-
гівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони» [12], яка була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України № 228 від 24.02.2016 року Україна взяла на себе зобов’язання впровадити в національну 
систему контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів, що буде еквівалентна системі 
ЄС, яка базується на принципі забезпечення контролю «від лану до столу». Стратегія охоплює 
заходи з розроблення законодавства та впровадження значної кількості заходів, які стосуються як 
загальної національної системи контролю, так і окремих продуктів та процесів.

Відповідно до Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2015–
2020 роки, було Ухвалено низку нормативно-правових актів Мінагрополітики, якими встановле-
но вимоги до низки продуктів харчових продуктів, а саме: Наказ від 13.07.2016 р. № 157 «Вимоги 
до продуктів з какао та шоколаду» та Наказ від 28.12.2017 р. № 705 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157», яким 
установлено, що надання на ринку продуктів із какао та шоколаду, які введені або будуть введені 
в обіг до 01 липня 2019 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності 
всім чи окремим положенням Вимог, затверджених Наказом від 13.07.2016 № 157, до закінчення 
строку придатності таких продуктів; Наказ від 02.11.2017 р. № 592 «Вимоги до видів цукрів, при-
значених для споживання людиною»; Наказ від 19.06.2019 р. № 330 «Про затвердження Вимог 
до меду». Також із 01 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень», 
яким визначено засади правової охорони географічних зазначень в Україні та врегульовано від-
носини, що виникають у зв’язку з їх реєстрацією, використанням та захистом [13, c. 136].

Однією з основоположних системних змін є впровадження Міжнародної системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP – Hazard Analysis and Critical 
Control Points) [14], яка інтегрована в законодавство ЄС і її впровадження затверджено в Україні 
Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [15] та 
доповнена рядом інших законодавчих актів. Аналогом HACCP є стандарти Системи управління 
безпечністю харчових продуктів вітчизняні – ДСТУ 4161-2003 [16] та міжнародні – ISO 22000 [17].

З метою подальшої інтеграції європейських норм та усунення окремих невідповідностей 
вимогам ЄС 18 травня 2017 року було прийнято Закон України № 2042 «Про державний кон-
троль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин» [18], який приводить національне законодавство 
у відповідність з Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009, Директивою Ради ЄС 
№ 97/78/EC. Він покликаний побудувати систему контролю безпечності харчових продуктів і 
кормів, яка буде еквівалентною європейській системі. Це, в свою чергу, дозволить зняти існуючі 
обмеження на експорт вітчизняних харчових продуктів та кормів до ЄС. Головна ідея цього За-
кону – це комплексний контроль на всіх стадіях виробництва харчових продуктів за принципом 
«від лану до столу» на основі ризик-орієнтованого підходу. При цьому контроль починається ще 
на рівні харчового ланцюга тварини. В Законі йдеться про контроль не тільки харчових продук-
тів, а й кормів, якими годують тварин, а також про їх здоров’я і благополуччя [7].

2. Підсектор експорт сільськогосподарських товарів і продуктів до ЄС. Договір про функ-
ціонування Європейського Союзу (ДФЄС) [19] заклав правову основу та основи цінностей про-
довольчої системи ЄС. Торгівля сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування з 
країнами, що не входять до ЄС, є ще одним важливим елементом продовольчої системи ЄС [20]. 

У даному підсекторі Україна взяла на себе низку зобов’язань, які умовно можна розділити 
на кілька напрямів: 1) питання, пов’язані із приведенням національного законодавства у відпо-
відність до вимог європейських норм щодо маркування, пакування, торгівлі та захисту прав спо-



26

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 5, том 3, 2021

живача щодо цукру, фруктових соків, екстрактів кави та цикорію, какао і шоколаду, фруктових 
джемів, желе та мармеладу, оливкової олії; 2) питання, пов’язані із наближенням законодавства 
у сфері насінництва, матеріалу для розмноження фруктових рослин, винограду та декоративних 
рослин, лісного репродуктивного матеріалу, насіння злакових культур; 3) питання встановлення 
європейських правил регулювання на ринку сільськогосподарської продукції; 4) вдосконалення 
законодавства про корми відповідно до вимог ЄС [21].

Загалом у підсекторі передбачено роботу з наближення законодавства до 33 європей-
ських Регламентів та Директив, що тягне за собою величезну кількість заходів, робота над яки-
ми дуже складна та обтяжлива, зважаючи на обмежені можливості та ресурси Мінекономіки й 
об’єми майбутньої діяльності [21]. Зобов’язання по яким ще не почався процес імплементації: 
304  «Встановлення детальних правил реалізації м’яса великої рогатої худоби, вік якої не пере-
вищує 12 місяців, проведення перевірок і контролю м’яса з третіх країн та взаємодії з органа-
ми ЄС у питаннях контролю» (Регламент Комісії (ЄС) 566/2008 від 18 червня 2008 року); 305 
«Розробка та впровадження детальних стандартів торгівлі яйцями відповідно до європейських 
вимог, запровадження детальних стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, 
та курчатами/пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах, розробка та впрова-
дження детальних стандартів торгівлі м’ясом свійської птиці відповідно до вимог права ЄС» 
(Регламент Комісії (ЄС) 598/2008 від 24 червня 2008 року; Регламент Комісії (ЄС) 617/2008 
від 27 червня 2008 року); 306 «Запровадження європейської системи ідентифікації та реєстра-
ції великої рогатої худоби, торгівлі тваринами, маркування м’яса, запровадження класифікації 
туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них» (Рег-
ламент Комісії (ЄС) 1249/2008 від 10 грудня 2008 року); 307 «Впровадження системи стан-
дартів продажу сільськогосподарської продукції» (Регламент Ради (ЄС) 2991/94 (скасований 
та замінений Регламентом Ради (ЄС) 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) 
1308/2013 від 17 грудня 2013 року); 308 «Приведення вимог щодо відсоткового вмісту жирів 
у певних видах молочної продукції, а також умов використання позначення «масло» у відповід-
ність із нормами права ЄС» (Регламент Комісії (ЄС) 445/2007 від 23 квітня 2007 року).

3. Підсектор екологічних вимог до агробізнесу. Угода про асоціацію також містить в ін-
ших розділах вимоги, які безпосередньо стосуються операторів сільськогосподарського ринку та 
дотримання ними екологічних стандартів. Так, Директива 2011/92/ЄС Європейського парламен-
ту та Ради «Про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середо-
вище (кодифікація)» та Директива Ради 91/676/ ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого 
нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом 
(ЄС) № 1882/2003. Ці директиви містяться у додатку XXX до глави 6 «Навколишнє природне 
середовище» Угоди про асоціацію. Директива щодо оцінки впливу на навколишнє середовище 
вже імплементована в українське законодавство шляхом прийняття Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля», який вступив у силу 18 грудня 2017 року. Він передбачає проведення 
процедури оцінки потенційного впливу на довкілля великих об’єктів та видів діяльності, які по-
тенційно можуть мати значний негативний вплив на довкілля, а також проведення громадського 
обговорення щодо цього планованого об’єкту. Процедура оцінки впливу є частиною дозвільної 
процедури для цих об’єктів. Закон стосуватиметься лише нових об’єктів, тобто, діючі ферми, 
наприклад, не підпадатимуть під його дію, лише у разі значної реконструкції, перепрофілювання 
тощо. Закон містить перелік видів діяльності, до яких застосовується ця процедура (стаття 3 
Закону) [7, c. 16].

Разом з набранням чинності закону «Про оцінку впливу на довкілля», запущено Єдиний 
реєстр із оцінки впливу на довкілля, де також розміщені підзаконні акти та процедури. За ін-
формацією із єдиного Реєстру з оцінки впливу на довкілля, щороку розпочинається близько 
1600 процедур оцінки впливу на довкілля. Значна кількість справ завершується відмовою у вида-
чі висновків з оцінки впливу на довкілля або призначенням додаткової оцінки впливу на довкілля, 
і основною причиною цього є некоректність звітів з оцінки впливу на довкілля, поданих суб’єкта-
ми господарювання. Фактично, кількість таких звітів з оцінки впливу на довкілля є більшою [22]. 

Тому на нашу думку необхідно внести зміни у Закон України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» та надати можливість доопрацьовувати подані звіти та завершити процедуру. Адже в за-
коні передбачено або повторну подачу звіту (ч.3 ст.13) або нового.

Крім зазначеного, експерти Професійної асоціації екологів України вважають, що великій 
кількості випадків у звітах бракує інформації про найбільш значні впливи на довкілля, що дуже 
ускладнює видачу обґрунтованих висновків, порушує права громадськості на належне екологіч-
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не інформування, перешкоджає належному плануванню екологічних заходів у проектах госпо-
дарської діяльності, яка має значний вплив на довкілля [22]. 

Директива, про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподар-
ських джерел (91/676/EEC), яка запровадить систему застосування безпечніших методів ведення 
сільськогосподарських робіт, обмежуючи забруднення нітратами, зокрема, через внесення до-
брив у ґрунт чекає на імплементацію. Директива передбачає використання декількох докумен-
тів, це: Методика визначення зон вразливих до нітратного забруднення та Кодекс кращих сіль-
ськогосподарських практик, які б дозволили збалансувати господарські потреби з необхідністю 
забезпечення доброго стану води та водних екосистем [23]. Впровадження положень Нітратної 
директиви було протерміновано вже двічі: у 2017 та 2018 роках, незважаючи на те що вони є ін-
тегрованою частиною нової системи водного управління. Вже зараз розробляються Плани управ-
ління річковими басейнами, які би мали включати у себе опис та відповідні заходи для вразливих 
зон. Проте це досі не можливо зробити, бо немає затвердженої Методики визначення вразливих 
зон [23]. Імплементація зазначеної директиви дозволить розробити якісні регіональні стратегії та 
плани з управління водними ресурсами. 

4. Підсектор органічного виробництва. Органічне виробництво є одним із перспективних 
напрямків для впровадження ЄЗК у сільське господарство України. Тому більш детально зупини-
мось саме на імплементації законодавства ЄС в національну правову систему щодо органічного 
виробництва і маркування органічних продуктів.

Для України ринок органічної продукції є доволі перспективним, особливо у частині 
експорту до ЄС, оскільки на таку продукцію встановлено «нульові» ставки та не поширюється 
квотування, а ціни, як правило, в середньому на 30% вищі за звичайні (неорганічні) аналоги. 
У цьому сегменті на європейському ринку вже представлені українські компанії, які займають-
ся виробництвом березового соку, концентрованих соків, сублімованих, свіжих та заморожених 
фруктів, вирощуванням та реалізацією зернових культур тощо, хоча обсяги їх поставок поки 
що явно недостатні [9, c. 69]. Крім того, Україна має свої переваги в АПК, у т.ч. 25% світового 
«чорнозему». Україна – 4-й найбільший експортер харчових продуктів до ЄС, світовий лідер за 
експортом соняшнику, у першій десятці – за експортом меду, кукурудзи, пшениці, м’яса птиці 
[24]. Наразі в Україні працює понад 600 операторів у сфері органічного виробництва [25]. Украї-
на протягом останніх років є лідером з експорту органічної продукції до країн ЄС [21].

Відповідно до статті 405 та Додатку ХХХVІІІ Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана 
поступово наблизити національне законодавство до європейських вимог щодо органічної про-
дукції, зокрема запровадити та встановити: 1) європейські підходи до регулювання ринку орга-
нічної продукції, включаючи правила та принципи виробництва та обігу органічної продукції та 
сировини; 2) європейські правила виробництва органічних харчових продуктів за допомогою пе-
реробки; 3) єдиний перелік термінів та логотипів, пов’язаних з маркуванням органічної продукції 
згідно з правилами ЄС; 4) європейські механізми контролю у сфері органічного виробництва; 
5) європейські підходи до регулювання імпорту органічної продукції з третіх країн [21]. Тоб-
то, Україна взяла на себе зобов’язання щодо поступового наближення вітчизняного законодав-
ства по ряду Регламентів, що стосуються органічного фермерства: Регламент Ради ЄС № 834 від 
28.06.2007 року про органічне виробництво та маркування органічної продукції [26]; Регламент 
Комісії ЄС № 889 від 05.09.2008р., що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради 
ЄС № 834 [27] стосовно органічного виробництва, маркування та контролю; Регламент комісії 
ЄС №1235 від 08.12.2008 року стосовно умов імпорту органічних продуктів з третіх країн [28]. 

Іплементація аналізованного підсектору ЄЗК в національну правову систему є найбільш 
«просунутим», адже було прийнято ряд законів та підзаконних актів щодо європейських стан-
дартів органічного виробництва. Так, крім прийнятого Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» на його вико-
нання були прийняті наступні підзаконні акти: 1) постанови КМУ: від 23.10.2019 р. № 970 «Про 
затвердження Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продук-
ції»; від 12.02.2020 р. № 87 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру операторів, 
що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифіка-
ції у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органіч-
ного насіння і садивного матеріалу»; 2) накази Мінагрополітики: від 19.03.2019 р. № 143 «Про 
затвердження порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва 
та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва»; від 22.02.2019 р. № 67 «Про 
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затвердження державного логотипа для органічної продукції»; від 30.01.2020 р. № 109 «Про за-
твердження форми заявки на внесення до державного реєстру органів сертифікації у сфері орга-
нічного виробництва та обігу органічної продукції». 

Однак, попри позитивні зміни щодо імплементації законодавства ЄЄ про органічне ви-
робництво має місце деякі проблемні питання, які пов’язані щонайменше з відсутністю належної 
державної підтримки органічних господарств. 

5. Підсектор – біорозмаїття. У цьому підсекторі, згідно з Додатком XXXVIII до Глави 17 
«Сільське господарство та розвиток сільських територій», Україна взяла зобов’язання наблизити 
національне законодавство до вимог Регламенту Ради (ЄС) 870/2004 від 24.04.2004 р., що засно-
вує програму Співтовариства щодо збереження, характеристики, збору та використання генетич-
них ресурсів у сільському господарстві, та скасовує Регламент (ЄС) 1467/94. Регламент поширю-
ється на генетичні ресурси рослин, мікроорганізмів та тварин, які використовуються або можуть 
бути використані в сільському господарстві. Його положення містять вимоги щодо заходів, яким 
надається підтримка на підставі Рамкової програми Європейського співтовариства стосовно до-
сліджень, технологічного розвитку та демонстраційної діяльності. Впровадження цих норм на-
дасть українським селекціонерам можливість більш тісно співпрацювати з європейськими коле-
гами щодо обміну селекційним матеріалом та стосовно підвищення якості такого матеріалу [21]. 

Однак, взяте зобов’язання 286 «Створення передумов для функціонування європейських 
правил регулювання поводження з генетичними ресурсами рослин, мікроорганізмів та тварин, 
які використовуються або можуть бути використані в сільському господарстві» (Регламент Ради 
(ЄС) 870/2004 від 24 квітня 2004 року) так досі не було імплементовано. Поданий проект Закону 
України № 5839 від 05.08.2021 р. «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності 
та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікова-
ної продукції для забезпечення продовольчої безпеки» [29] направлений на розгляд і чекає на 
прийняття.

Разом з тим, «озеленення» сільського господарства передбачає не лише виробництво ор-
ганічної продукції, а й вирощування енергетичних культур та їх використання в енергетичних 
цілях – для переходу на біопаливо. Відтак, з одного боку, Україна посилює свою конкуренто-
спроможність на європейських ринках, експортуючи продукцію, а з іншого – знижує потребу 
у традиційних джерелах енергії, сприяючи забезпеченню енергетичної безпеки країни [9, c. 69]. 
Для цього вже є ціла низка розроблених спільно з Міненерго України ініціатив. «Зелений» пе-
рехід та його невід’ємні складові – енергоефективність та «чиста» енергетика – вже є частиною 
євроінтеграційного процесу. Серед пріоритетних завдань – законопроекти щодо: 1) відновлення 
та удосконалення енергосервісу для термомодернізації 100 тисяч бюджетних установ, а також 
поширення цього механізму об’єктів комунальної сфери та енергетики; 2) створення Фонду де-
карбонізації – гарантованого джерела фінансування у розмірі щонайменше 1,3 млрд грн. у рік 
для проектів з енергоефективності, в першу чергу, в промисловості; 3) розвитку високоефектив-
ної когенерації для ефективного використання палива; 4) активізації вітчизняної біоенергетики; 
5) запровадження конкурентного ринку виробництва і використання біоетанолу та біокомпо-
нентів у транспортній сфері України; 6) введення зелених облігацій в Україні та інші.[30]. Вже 
прийнятий Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, розробленого 
відповідно до міжнародних зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства [31]. 

Висновки. Імплементація законодавства ЄС в національну правову систему щодо впро-
вадження «Європейського Зеленого Курсу» в сільське господарство України здійснюється: 1) на 
підставі – Угоди про асоціацію, Плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС 
в агропромисловому комплексі та інших нормативно-правових актів; 2) у підсекторах – політи-
ки якості і безпечності харчових продуктів; експорту сільськогосподарських товарів і продуктів 
до ЄС; екологічних вимог до агробізнесу; органічного виробництва; біорізномаїття; 3) шляхом 
запровадження державної системи підтримки, у формі – фінансової (прямого та непрямого фі-
нансування державних програм, субсидій, грантів тощо) та інституційної (через систему кон-
сультативно-дорадчих органів).
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD  
OF CYBER SECURITY OF UKRAINE

У статті висвітлено основи адміністративної відповідальності у сфері забез-
печення кібербезпеки в Україні. Зазначено, що серед правових механізмів за-
безпечення кібербезпеки адміністративна відповідальність займає першорядне 
місце в системі заходів охорони суспільних відносин у кіберсфері, так як норми 
адміністративної відповідальності спрямовані на попередження та припинення 
протиправних посягань на охоронювані законом відносини у кіберпросторі та є 
найкращим і ефективним засобом підтримання в державі законності й правопо-
рядку. Визначено, що обґрунтованим є наступне визначення адміністративної від-
повідальності у сфері забезпечення кібербезпеки України – це різновид юридич-
ної відповідальності, що є засобом адміністративно-правової охорони відносин у 
кіберпросторі, є наслідком винного антисуспільного діяння у сфері забезпечення 
кібербезпеки, і головне призначення якого у примусовому припиненні протиправ-
них дій, що стосуються незаконного втручання в комп’ютерні та телекомунікацій-
ні системи й порушення при цьому прав та свобод людини, інтересів держави та 
суспільства. Адміністративним проступком у сфері забезпечення кібербезпеки є 
протиправне, винне діяння (бездіяльність), що завдає значної шкоди відносинам 
у сфері кіберпростору, порушує права людини й інтереси суспільства і держави у 
цій сфері та встановлений правопорядок використання інформаційних й телеко-
мунікаційних систем, а також за яке законодавством передбачено особливий вид 
державного примусу – адміністративну відповідальність. З’ясовано, що виявлен-
ня спеціальних ознак конкретного складу адміністративного правопорушення, 
здійснення його правильної класифікації, а також визначення адекватної характеру 
делікту міри адміністративного покарання є неможливим без встановлення його 
безпосереднього об’єкта. За своїм змістом безпосередній об’єкт адміністративного 
інформаційного правопорушення є результатом найнижчого ступеня нормативного 
та наукового узагальнення соціальних цінностей, які охороняються законом, що за-
безпечує їх прямий зв’язок із конкретними інформаційними відносинами, в межах 
яких вчинено адміністративний делікт, змістом конкретної правової заборони, а 
також адміністративними стягненнями, передбаченими за її порушення. 

Ключові слова: цифровізація, адміністративна відповідальність, кібербезпека, 
юридична відповідальність, санкції, електронне урядування, державні послуги.

The article highlights the basics of administrative responsibility in the field of 
cybersecurity in Ukraine. It is noted that among the legal mechanisms for cybersecurity, 
administrative liability is paramount in the system of measures to protect public relations 
in cyberspace, as the rules of administrative liability are aimed at preventing and 
stopping illegal encroachments on legally protected relations in cyberspace and are the 
best and most effective means of maintaining law. and law and order. It is determined 
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that the following definition of administrative liability in the field of cybersecurity of 
Ukraine is justified – it is a kind of legal liability, which is a means of administrative and 
legal protection of relations in cyberspace, concerning illegal interference in computer 
and telecommunication systems and violation of human rights and freedoms, interests 
of the state and society. An administrative offense in the field of cybersecurity is an 
illegal, culpable act (inaction) that causes significant damage to relations in the field of 
cyberspace, violates human rights and the interests of society and the state in this area 
and the established law on information and telecommunications systems. a special type 
of state coercion – administrative liability. It was found that the detection of special 
features of a particular composition of an administrative offense, the implementation of 
its correct classification, as well as determining the adequate nature of the tort measure of 
administrative punishment is impossible without establishing its direct object. In terms 
of its content, the direct object of an administrative information offense is the result of 
the lowest degree of normative and scientific generalization of social values protected 
by law, which provides their direct connection with specific information relations within 
which an administrative tort is committed, the content of a specific legal prohibition also 
administrative penalties provided for its violation.

Key words: digitalization, administrative responsibility, cybersecurity, legal respon-
sibility, sanctions, e-government, public services.

Актуальність теми. В умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні особливо-
го значення набуває інститут адміністративної відповідальності, який є обґрунтованим засобом 
охорони інформаційних правовідносин, зокрема, і в кіберпросторі, що спрямовується на запобі-
гання порушень прав людини та інтересів держави у зазначеній сфері відносин. 

Юридична відповідальність є тим фундаментальним правовим засобом, механізмом, га-
рантом, який покликаний забезпечувати регулятивну, захисну й охоронну дієвість права, конче 
необхідну сьогодні в інформаційному житті суспільства [1, с. 6]. Сучасна вітчизняна практика 
переконливо доводить, що неспроможність держави забезпечити ефективну дію інституту юри-
дичної відповідальності – своєчасно відновити порушені права громадян, примусити державні 
органи та їхніх посадових осіб до виконання своїх обов’язків, послідовно, незважаючи на по-
сади, чини і ранги, застосовувати до правопорушників відповідні заходи державного впливу – 
призводить до того, що вказане конституційне положення так і залишатиметься декларацією [2].

Виклад основного матеріалу. Сучасне розуміння юридичної відповідальності пов’язу-
ється з правовідносинами між державою і правопорушником, до якого застосовують юридичні 
санкції з негативними для нього наслідками [3, с. 29]. Іншими словами, реагування держави в 
особі посадових осіб чи органів на правопорушення та обов’язок правопорушника зазнавати 
несприятливих наслідків. У свою чергу для правопорушника юридична відповідальність означає 
застосування до нього санкцій правових норм, вказаних в них певних заходів відповідальності.

Узагальнюючи різноманітність думок вчених, логічним є твердження, що юридична від-
повідальність є реакцією уповноважених органів через примусові заходи на протиправну по-
ведінку правопорушника, негативним наслідком чого є позбавлення певних суспільних благ. 
Крім того, юридична відповідальність формує у громадян розуміння певних їх юридичних зо-
бов’язань, недотримуючись яких вони стають правопорушниками. Таким чином, виходячи із 
загальних суджень щодо юридичної відповідальності обґрунтованим є визначення юридичної 
відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення кібербезпеки, як правових гарантій 
забезпечення суб’єктивних прав та обов’язків громадян, застереження їх від кіберконфліктів, за 
умови належного та своєчасного реагування суб’єктів забезпечення кібербезпеки на протиправні 
діяння у кіберсфері. 

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки Украї-
ни» «особи, винні у порушенні законодавства у сферах національної безпеки, електронних кому-
нікацій та захисту інформації, якщо кіберпростір є місцем та/або способом здійснення злочину, 
іншого винного діяння, відповідальність за яке передбачена цивільним, адміністративним, кримі-
нальним законодавством...» [4]. Також закон визначає загальні засади юридичної відповідальності 
за порушення законодавства у сфері кібербезпеки. Так, стаття 12 Закону визначає, що кіберпро-
стір може бути одночасно «місцем та способом вчинення» злочину чи іншого правопорушення. 

Серед правових механізмів забезпечення кібербезпеки адміністративна відповідаль-
ність займає першорядне місце в системі заходів охорони суспільних відносин у кіберсфері, 
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так як норми адміністративної відповідальності спрямовані на попередження та припинення 
протиправних посягань на охоронювані законом відносини у кіберпросторі та є найкращим і 
ефективним засобом підтримання в державі законності й правопорядку. Крім того, адміністра-
тивній відповідальності притаманні ознаки, які виокремлюють її у самостійний вид юридичної 
відповідальності. Це, насамперед, власний об’єкт правоохорони; власний метод правоохорони 
(адміністративний та адміністративно-судовий); юридична цілісність галузі, що виявляється 
у матеріальних, процесуальних нормах, системі адміністративних покарань та можливості ви-
значення їхніх особливостей і меж; здатність до саморозвитку, систематизації нормативного 
фонду галузі [5, с. 129].

Варто звернути увагу на те, що усвідомлення та розкриття інституту адміністративної від-
повідальності, з’ясування його місця в системі адміністративного права та інших галузях права, а 
також щодо забезпечення кібербезпеки України набуває надзвичайно важливого значення, так як 
безпосередньо пов’язується з необхідністю удосконалення національного законодавства. 

Перш за все, необхідно чітко розмежовувати кримінально каране діяння з адміністратив-
ним правопорушенням. Традиційно таким розмежуванням є ступінь суспільної небезпеки, при 
цьому злочин характеризується суспільною небезпечністю, а адміністративний проступок – сус-
пільною шкодою. Дурманов Н.Д., Здравомислов Б.В., Строгович М.С., Самощенко І.С. дотри-
муються погляду, згідно з яким злочини – це якісно особливий вид правопорушень, а їх основна 
матеріальна властивість полягає у суспільній небезпечності. Суспільна небезпека сповна харак-
теризує винятково кримінальні правопорушення. Тому для інших порушень права ця ознака є 
необов’язковою [6, с. 72]. 

Поряд з цим, має місце і думка, що суспільна небезпека характерна для всіх правопору-
шень, зокрема й адміністративних. Вчені, що розглядають адміністративні правопорушення як 
суспільно небезпечні діяння, керуються матеріальною єдністю всіх правопорушень. І злочини, і 
адміністративні правопорушення, і дисциплінарні провини, і цивільні правопорушення є певною 
мірою суспільно небезпечними діяннями. Тому суспільна небезпека – це ознака, властива усім без 
винятку правопорушенням. Відмінність полягає лише в ступені суспільної небезпеки [6, с. 72]. 

Враховуючи однорідність відносин в інформаціній сфері та кіберпросторі, важливим є 
також зазначення того, що КУпАП містить більше сотні статей, що визначають адміністративну 
відповідальності за порушення порядку створення, збирання, одержання, зберігання, викори-
стання, поширення, охорони та захисту інформації [1, с. 81].

І, враховуючи визначене раніше співвідношення інформаційної безпеки та кібербезпеки 
як загального та специфічного, слушною є думку Перуна Т.С., який виділяє три групи адмінвід-
повідальності в інформаційній сфері: 

1) забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до публічної інформації, необхідної 
для реалізації їх прав, свобод та законних інтересів; 

2) забезпечення обмеження доступу до певних відомостей, розповсюдження яких може 
спричинити негативний вплив правам та свободам громадян, законній діяльності юридичних 
осіб або національній безпеці; 

3) забезпечення безпеки у сфері медіа-інформації [7]. 
Тобто адміністративна відповідальність у сфері кібербезпеки хоч і не виділяється окре-

мим розділом КУпАП, все ж має певний родовий об’єкт, що хоча б теоретично але відмежовує 
адміністративні проступки у сфері забезпечення кібербезпеки у загальній сукупності. 

З цього приводу актуальним є аналіз ознак адміністративної відповідальності загалом та 
безпосередньо у сфері кіберпростору. Коваль Л.В. зазначає, що ознаками адміністративної від-
повідальності є публічний державно- обов’язковий характер [8]. Тобто, правопорушення в будь-
якій сфері є порушенням правопорядку, а метою та завданням держави є його охорона. Держава, 
виконуючи свої функції, забезпечує відновлення порушених права суб’єктів, зокрема, і щодо без-
пеки відносин у кіберпросторі, забезпечуючи тим самим, правопорядок у суспільстві.

З-поміж іншого, виділяють цілу низку ознак адміністративної відповідальності, зокрема: 
1) зосередження права адміністративного покарання в руках органів виконавчої влади та 

загальних судів; 
2) репресивний характер правопорушення, тобто будь-яка особа притягується до адмі-

ністративної відповідальності, якщо буде доведена її вина, що є виявленням волі та свідомості 
людини; 

3) в адміністративній відповідальності міститься два аспекти правової відповідальності: 
їх позитивне та ретроспективне виявлення: перше визначається як безпосередній обов’язок ви-
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конувати норми права, нести відповідальність за їх порушення, а друге – наслідок конкретного 
протиправного діяння, відповідальність за адміністративний проступок, тобто за вчинене діяння; 

4) норми, які встановлюють адміністративну відповідальність, своїм впливом виконують 
допоміжну роль для інших галузей права; 

5) введення до багатьох норм КУпАП таких повноважень, згідно з якими можна діяти на 
власний розсуд під час встановлення адміністративних заборон; 

6) можливість того, що існує заміна деяких видів покарання, наприклад, виправних робіт 
на штраф чи адміністративний арешт тощо [9, с. 58]. 

Отже, обгрунтованим є наступне визначення адміністративної відповідальності у сфері 
забезпечення кібербезпеки України – це різновид юридичної відповідальності, що є засобом ад-
міністративно-правової охорони відносин у кіберпросторі, є наслідком винного антисуспільного 
діяння у сфері забезпечення кібербезпеки, і головне призначення якого у примусовому припи-
ненні протиправних дій, що стосуються незаконного втручання в комп’ютерні та телекомуніка-
ційні системи й порушення при цьому прав та свобод людини, інтересів держави та суспільства. 

Для виникнення адміністративної відповідальності необхідною є наявність усіх трьох 
підстав і у, визначеній вище послідовності, тобто, насамперед наявність норми адміністратив-
ної відповідальності з визначенням правопорушення (проступку) та санкцій, що застосовуються 
до суб’єкта правопорушення. Таким чином, адміністративним проступком у сфері забезпечення 
кібербезпеки є протиправне, винне діяння (бездіяльність), що завдає значної шкоди відносинам 
у сфері кіберпростору, порушує права людини й інтереси суспільства і держави у цій сфері та 
встановлений правопорядок використання інформаційних й телекомунікаційних систем, а також 
за яке законодавством передбачено особливий вид державного примусу – адміністративну від-
повідальність. 

Зазначені ознаки формують фактичні підстави адміністративної відповідальності у сфері 
забезпечення кібербезпеки і вони притаманні будь- якому адміністративному проступку в цій 
сфері. Поряд з цим, юридичною підставою залишається склад адміністративного проступку, що 
є встановленою нормами адміністративного права сукупністю об’єктивних і суб’єктивних ознак, 
за наявності яких діяння визнається адміністративним проступком. 

Визначені статтею 9 КУпАП ознаки адміністративного правопорушення є конструктивни-
ми, загальними і властиві будь-яким адміністративним правопорушенням. Їх сукупність у пра-
вознавстві і отримала назву «склад адміністративного правопорушення». 

Обгрунтований підхід до визначення об’єкта адміністративного правопорушення в сфе-
рі забезпечення кібербезпеки має значне теоретичне й практичне значення. Об’єкт адміністра-
тивного правопорушення обумовлює не тільки виникнення адміністративно-правової заборони, 
але й значною мірою юридичну структуру, обсяг і межі адміністративно-правової охорони. Крім 
того, об’єкт має істотне значення також для визначення самого поняття адміністративного ін-
формаційного правопорушення, впливає на зміст об’єктивних і суб’єктивних ознак цих деліктів. 

Розкриваючи юридичну сутність об’єкта адміністративних правопорушень у сфері забез-
печення кібербезпеки варто зазначити, що перш за все це охоронювані законом суспільні від-
носини, що виникають у зв’язку зі збиранням, зберіганням, поширенням, захистом інформації, 
проти яких спрямоване правопорушення, яким заподіюється шкода чи створюється загроза її 
заподіяння. 

З точки зору прихильників такого тлумачення об’єкту адміністративного правопорушен-
ня, конкретні діяння саме тому і мають характер соціально шкідливих, антисуспільних правопо-
рушень та забороняються правовими нормами з одночасною загрозою застосування адміністра-
тивних стягнень, що вони заподіюють шкоду охоронюваним законом суспільним відносинам. 
Їх визнання об’єктом адміністративних правопорушень сприяє виявленню соціальної сутності 
адміністративного проступку.

Враховуючи чинне законодавство щодо відповідальності за вчинення адміністративних 
правопорушень, та види інформаційних відносин, що можуть обмежуватися відносинами у кі-
берпросторі, можливим є виділення наступних видових об’єктів адмінпроступків у сфері забез-
печення кібербезпеки: 

1) адміністративні правопорушення в галузі інформатизації;
2) адміністративні правопорушення в галузі реклами;
3) адміністративні правопорушення у галузі формування та використання 
4) інформаційної інфраструктури;
5) адміністративні правопорушення у сфері електронного урядування;
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6) адміністративні правопорушення у галузі індустрії програмної продукції; 
7) адміністративні правопорушення у сфері забезпечення інформаційної безпеки та захи-

сту інформації;
8) адміністративні правопорушення в медіа-сфері; адміністративні правопорушення 

у сфері інформаційного забезпечення виборчого процесу та процесу референдуму; 
9) адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок інформацій-

ного забезпечення діяльності суб’єктів владних повноважень.
Виявлення спеціальних ознак конкретного складу адміністративного правопорушення, 

здійснення його правильної класифікації, а також визначення адекватної характеру делікту міри 
адміністративного покарання є неможливим без встановлення його безпосереднього об’єкта. 

За своїм змістом безпосередній об’єкт адміністративного інформаційного правопорушення 
є результатом найнижчого ступеня нормативного та наукового узагальнення соціальних ціннос-
тей, які охороняються законом, що забезпечує їх прямий (найбільш тісний) зв’язок із конкретними 
інформаційними відносинами, в межах яких вчинено адміністративний делікт, змістом конкрет-
ної правової заборони, а також адміністративними стягненнями, передбаченими за її порушення. 

Враховуючи традиційний підхід, безпосередній об’єкт адміністративного правопорушен-
ня у сфері забезпечення кібербезпеки обмежується диспозицією норми про адміністративну від-
повідальність чинного законодавства. Але з метою розширення переліку соціальних благ, що 
стосуються сфери забезпечення кібербезпеки та потребують адміністративно-правової охорони, 
чинне законодавство щодо адміністративної відповідальності містить склади адміністративних 
правопорушень, за якими кілька соціальних благ одночасно є безпосереднім об’єктом. Зокрема, 
у сфері забезпечення кібербезпеки це стосується статей 512, 1483 та 2126 КУпАП [299]. У межах 
таких складів в адміністративному праві виділяють основний, додатковий та факультативний 
безпосередні об’єкти. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ 
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Актуальність статті полягає в тому, що важливість створення та діяльності 
універсальних механізмів запобігання кримінальним правопорушенням міжнарод-
ного характеру потребує більш детального комплексного наукового дослідження 
окремих питань, пов’язаних із цією діяльністю. Деякі проблемні питання міжна-
родного співробітництва в боротьбі зі злочинністю, у тому числі за участю Украї-
ни, дедалі частіше стають предметом обговорення в засобах масової інформації, в 
наукових колах, а також предметом гострих дискусій. У зв’язку з цим актуальним 
є дослідження міжнародних організацій щодо запобігання злочинності. Метою 
наукової статті є вивчення та аналіз діяльності окремих міжнародних організацій 
щодо запобігання злочинності, обґрунтування основних напрямів їх діяльності. 
У статті розглянуто діяльність окремих міжнародних організацій щодо запобігання 
злочинності. Зазначено, що запобігання злочинності є одним з важливих напрямів 
діяльності кожної держави. Стрімке зростання й інтернаціоналізація кримінальних 
правопорушень в останні роки зумовила розширення співпраці держав у цьому на-
прямку і створення міжнародних універсальних норм, які передбачають основи за-
побігання кримінальним правопорушенням міжнародного характеру. Окрім цього, 
важливим напрямом запобігання кримінальним правопорушенням на міжнародно-
му рівні є створення окремих інституцій, основним завданням яких є запобігання 
злочинності в усьому світі. Наголошено, що для ефективної діяльності із запобі-
гання, протидії та розслідування злочинів міжнародного характеру (транскордон-
них, трансконтинентальних, транснаціональних) вважаємо за доцільне створення 
міжнародних органів карного правосуддя в структурі ООН – міжнародної органі-
зації, під егідою якої узгоджуються дії націй у досягненні міжнародного миру та 
безпеки. Зроблено висновок, що стрімке зростання й інтернаціоналізація кримі-
нальних правопорушень в останні роки зумовила розширення співпраці держав у 
цьому напрямку і створення міжнародних універсальних норм, які передбачають 
основи запобігання кримінальним правопорушенням міжнародного характеру. Ок-
рім цього, важливим напрямом запобігання кримінальним правопорушенням на 
міжнародному рівні є створення окремих інституцій, основним завданням яких є 
запобігання злочинності в усьому світі. 

Ключові слова: кримінальні правопорушення міжнародного характеру, між-
народний механізм, ООН, міжнародні органи, запобігання злочинності
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The relevance of the article lies in the fact that the importance of the creation and 
operation of universal mechanisms for the prevention of international criminal offenses 
requires a more detailed comprehensive scientific study of individual issues related to 
this activity. Some problematic issues of international cooperation in the fight against 
crime, including with the participation of Ukraine, are increasingly becoming the subject 
of discussion in the mass media, in academic circles, as well as the subject of heated 
discussions. In this regard, research by international organizations on crime prevention 
is relevant. The purpose of the scientific article is to study and analyze the activity of 
individual international organizations in the prevention of crime, to substantiate the main 
directions of their activity. The article examines the activities of certain international 
organizations related to crime prevention. It is noted that crime prevention is one of the 
important areas of activity of every state. The rapid growth and internationalization of 
criminal offenses in recent years led to the expansion of cooperation between states in 
this direction and the creation of international universal norms that provide for the basics 
of preventing criminal offenses of an international nature. In addition, an important 
direction for the prevention of criminal offenses at the international level is the creation 
of separate institutions whose main task is the prevention of crime around the world. 
It was emphasized that for the effective prevention, counteraction and investigation 
of crimes of an international nature (cross-border, transcontinental, transnational), we 
consider it expedient to create international criminal justice bodies within the structure 
of the UN – an international organization under whose auspices the actions of nations are 
coordinated in order to achieve international peace and security. It was concluded that 
the rapid growth and internationalization of criminal offenses in recent years led to the 
expansion of cooperation between states in this direction and the creation of international 
universal norms that provide for the basics of preventing criminal offenses of an 
international nature. In addition, an important direction for the prevention of criminal 
offenses at the international level is the creation of separate institutions whose main task 
is the prevention of crime around the world.

Key words: criminal offenses of an international nature, international mechanism, 
UN, international bodies, crime prevention.

Вступ. Запобігання злочинності є одним з важливих напрямів діяльності кожної держави. 
Стрімке зростання й інтернаціоналізація кримінальних правопорушень в останні роки зумовила 
розширення співпраці держав у цьому напрямку і створення міжнародних універсальних норм, 
які передбачають основи запобігання кримінальним правопорушенням міжнародного характеру. 
Окрім цього, важливим напрямом запобігання кримінальним правопорушенням на міжнародно-
му рівні є створення окремих інституцій, основним завданням яких є запобігання злочинності 
в усьому світі. 

Важливість створення та діяльності універсальних механізмів запобігання кримінальним 
правопорушенням міжнародного характеру потребує більш детального комплексного наукового 
дослідження окремих питань, пов’язаних із цією діяльністю. Деякі проблемні питання міжнарод-
ного співробітництва в боротьбі зі злочинністю, у тому числі за участю України, дедалі частіше 
стають предметом обговорення в засобах масової інформації, в наукових колах, а також предме-
том гострих дискусій. У зв’язку з цим актуальним є дослідження міжнародних організацій щодо 
запобігання злочинності.

Метою статті є вивчення та аналіз діяльності окремих міжнародних організацій щодо 
запобігання злочинності, обґрунтування основних напрямів їх діяльності.

Виклад основного матеріалу. Важливим зовнішньополітичним завданням для нашо-
ї держави є формування безпечного міжнародного середовища, розвиток кооперації у протидії 
транснаціональній злочинності у глобальному і регіональному вимірах, що є найважливішими 
гарантіями суверенного розвитку України. Держава прагне забезпечити для себе гідний геополі-
тичний статус повноцінного й рівноправного суб’єкта в системі міжнародних відносин, надійно-
го партнера у вирішенні будь-яких питань, що стосуються співпраці у протидії злочинності [1].

Важливою ланкою в системі міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю є 
Організація Об’єднаних Націй. У ст. 1 Статуту ООН однією з її цілей проголошується здійснен-
ня міжнародного співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, 
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культурного і гуманітарного характеру. До сфери соціальної і гуманітарної діяльності ООН на-
лежать питання попередження злочинності, боротьби з нею і поводження з правопорушниками. 
Зазначені питання стали предметом систематичного розгляду Генеральною Асамблеєю ООН, Ра-
дою Безпеки ООН, Економічною і Соціальною Радою ООН. 

Україна як одна з держав-фундаторів ООН надає особливого значення діяльності ООН 
з підтримання міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник 
своєї зовнішньої політики. 

Упродовж майже 65-річної історії членства в ООН Україна зробила суттєвий внесок у її 
діяльність у сфері міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. За час свого член-
ства в Раді Безпеки ООН, Економічній і Соціальній Раді ООН, Раді ООН з прав людини, Комісії з 
попередження злочинності та кримінального правосуддя, Комісії з наркотичних засобів, Статис-
тичної комісії та інших органах, Україна проводила активну діяльність щодо вироблення міжна-
родних механізмів з протидії міжнародній злочинності. 

Виходячи з нагальної необхідності розробки світовою спільнотою ефективних заходів 
боротьби з тероризмом, Україна приєдналася до глобальної антитерористичної коаліції, підтвер-
дила свою готовність докласти максимальних зусиль для спільної боротьби з міжнародним те-
роризмом, насамперед у рамках ООН. На 56-й сесії Генеральної Асамблеї та засіданнях Ради 
Безпеки ООН делегацією України було виголошено низку ініціатив, спрямованих на активізацію 
міжнародного співробітництва в цій сфері. Під час Всесвітнього Саміту у 2005 р. Україна поряд 
із США, Росією, Канадою та Францією увійшла в першу п’ятірку держав, які підписали Міжна-
родну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму. Наразі наша держава є учасником 
усіх універсальних антитерористичних міжнародних договорів [2]. 

Серед зовнішньополітичних пріоритетів України у сфері боротьби зі злочинністю є під-
тримання й розвиток співробітництва з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтер-
полом), провідною і водночас унікальною міжнародною правоохоронною організацією. 

Завдяки винятковій структурі, правовій базі й технічному оснащенню Інтерпол здатний 
ефективно й раціонально координувати міжнародне поліцейське співробітництво, а також бра-
ти безпосередню участь у попередженні та локалізації злочинності. До повноважень Інтерполу 
належать координація спільних операцій поліцейських підрозділів різних країн щодо боротьби з 
наркобізнесом, торгівлею людьми, тероризмом, сприяння узгодженості й одночасності їх прове-
дення, а також оголошення міжнародного розшуку злочинців, які переховуються від правосуддя. 

Україну було прийнято до Міжнародної організації кримінальної поліції у 1992 р. Пов-
ноправним членом цієї організації наша держава стала в 1993 р. після створення Національного 
центрального бюро Інтерполу [3]. За цей період пройдено нелегкий шлях становлення, розвитку 
і визнання українського Бюро Інтерполу як одного з передових підрозділів, що представляє інте-
реси держави на міжнародному рівні. 

Для ефективної діяльності із запобігання, протидії та розслідування злочинів міжнародно-
го характеру (транскордонних, трансконтинентальних, транснаціональних) вважаємо за доцільне 
створення міжнародних органів карного правосуддя в структурі ООН – міжнародної організації, 
під егідою якої узгоджуються дії націй у досягненні міжнародного миру та безпеки.

При їх створенні слід врахувати позитивний досвід діяльності Міжнародного суду ООН 
(стаття 7 Статуту ООН, Статут Міжнародного Суду) [4], а також Міжнародного кримінального 
суду щодо: встановлення карної відповідальності за кримінальні правопорушення міжнародного 
характеру та визначення міри покарання за їх вчинення; засад притягнення до карної відпові-
дальності за вчинення кримінальних правопорушень міжнародного характеру; повноважень та 
юрисдикції такого міжнародного органу правосуддя; розслідування кримінальних правопору-
шень міжнародного характеру; карного переслідування; судового розгляду відповідних справ, 
оскарження й перегляду рішень; виконання покарань.

Крім того, необхідно розробити дієвий міжнародно-правовий механізм запобігання кри-
мінальним правопорушенням міжнародного характеру новоствореними міжнародними органами 
кримінального правосуддя, спрямований на реалізацію рішень ООН із зазначених питань, зо-
крема Віденської декларації про злочинність та правосуддя: відповіді на виклики XXI століття, 
прийнятої на Десятому конгресі Організації Об’єднаних Націй щодо попередження злочинності 
та поводження з правопорушниками, яка відбулася 10-17 квітня 2000 року у Відні.

Головні органи кримінального правосуддя ООН та підрозділи в державах-членах ООН 
мають комплектуватися працівниками безпекових структур органів правосуддя та правоохорон-
них органів. У зв’язку з цим в національному трудовому законодавстві слід запровадити інститут 
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направлення досвідчених працівників для подальшої роботи та службової діяльності в міжнарод-
ні організації. Для цього необхідно визначити категорії таких посад, порядок направлення пра-
цівників, передбачити зарахування часу їх перебування на відповідних посадах у міжнародних 
організаціях до стажу роботи (служби) у відповідних органах державної влади України [5, c. 11].

Реалії такі, що уже сьогодні є нагальна потреба в подальшому поглибленні наукових до-
сліджень міжнародної та регіональної юрисдикції щодо засадничих положень соціально-комуні-
каційного права, інтелектуального права, інноваційного права, інформаційного права, електро-
нного права, кіберправа, ІТ-права, ІТ-економіки, ІТ-інтелектуального права, ІТ-кібербезпеки, 
кіберкримінологїї, кіберкриміналістики, кіберекспертології, кібердетективознавства з метою по-
силення ефективності запобігання і протидії протиправним діям у кіберпросторі та інтернет-про-
сторі (кібертероризму, кібершахрайству, кіберзлочинності) у сфері соціально-комунікаційних ін-
формаційних технологій [6, c. 25].

Свідоме людство насторожує можливе поетапне надання прав і свобод електронному ін-
телекту та можливе зрівняння даних прав у майбутньому з правами людини, що стає загрозою 
для людства як правового, так і суспільно-етичного характеру. В будь-якому варіанті правового 
розвитку суспільства «електронна особа» потребує безпосереднього визначення її сутності та 
правового статусу. Тому очевидно, що її творці, власники, користувачі мають і будуть повною 
мірою нести карну відповідальність за вчинення комп’ютерних злочинів із використанням елек-
тронного інтелекту. Вважаємо, що основоположним завданням правотворців та правозахисників 
є недопущення порушення прав і свобод людини, суспільства та держави з використанням «елек-
тронної особи», створеної на базі електронного інтелекту. На ранніх етапах розвитку правової 
бази, регулюючої даний тип правовідносин між людиною та сабботом (роботом або програмою 
з електронним інтелектом), необхідно передбачити «правові запобіжники» для унеможливлення 
використання електронного інтелекту для злочинних цілей проти людини, суспільства, держав 
світу та світової спільноти.

Насамперед на основі впровадження інноваційних технологій електронного інтелекту 
в життя людства необхідно сформувати на науковому рівні концептуальні засади взаємовідносин 
людини і саббота (робота) [7].

Науковці С. Ф. Денисов та В. Г. Павлов звертають увагу на прогностичне повідомлення 
інформаційного видання Technology Review, що вже через 60 років електронний (штучний) інте-
лект стане значною загрозою для людства. До 2022 року він буде мислити приблизно на 10% як 
людина, до 2040 року – на 50%, до 2075 року – процеси мислення неможливо буде відрізнити від 
людських. Таких висновків дійшов шведський вчений, професор Оксфордського університету 
Нік Бостром (Niklas Boström), який пропонує бути більш обережними в цих питаннях, оскільки 
вважає його занадто загрозливим для людства (наразі проблемою контролю над штучним інте-
лектом займаються в світі приблизно шість дослідників, питаннями його створення – десятки 
і сотні тисяч). Такої самої думки дотримується й Ілон Маск (Elon Musk) – засновник компаній 
Tesla і SpaceX.

На сьогодні особливу увагу громадськості привертає питання контролю над електронним 
інтелектом задля забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави та світового 
співтовариства, зокрема захисту інформації з обмеженим доступом: конфіденційної, службової 
(комерційна, банківська, адвокатська, нотаріальна, лікарська таємниця, в цілях правосуддя та су-
дочинства тощо) та державної таємниці.

Так, Європейська коаліція за цифрові права (EDRi) разом із 61-ю іншою громадською 
організацією, в тому числі Amnesty International, German Digitale Freiheit та Польським фондом 
Panoptykon, направили відкритий лист із цих питань комісарам ЄС. Автори відкритого листа, 
а саме шістдесят дві громадські організації, закликали Європейську комісію заборонити вико-
ристання в ЄС технологій електронного (штучного) інтелекту, які порушують права людини й 
дозволяють, наприклад, масове спостереження за жителями. 

Високий рівень інноваційних наукових досягнень у сфері електронного інтелекту доз-
воляє використовувати його можливості для зберігання та обробки великих масивів інформації 
з метою своєчасного прийняття управлінських рішень, що зумовлює масове розповсюдження 
таких технологій у житті людства. Проте слід встановити правові механізми запобігання та про-
тидії порушенням фундаментальних прав людини.

Зокрема, низка юридичних сервісів/систем, що використовують електронний (штучний) 
інтелект, використовуються в судах і поліції та допомагають приймати процесуальні рішення, 
а саме: 1) у Франції – Doctrine.fr (пошукова система), Prédictice (аналітика, крім кримінальних 
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справ), Case Law Analytics (аналітика, крім кримінальних справ), Juris Data Analytics – LexisNexis 
(пошукова система, аналітика, крім кримінальних справ); 2) у Великій Британії – Luminance (ана-
літика), HART – Harm Assessment Risk Tool (аналітика, кримінальні справи, оцінка ризику шко-
ди); 3) у Сполучених Штатах Америки – Watson/Ross – IBM (аналітика), Lex Machina – LexisNexis 
(аналітика), COMPAS – Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions ви-
користовуються судами США для оцінки ймовірності скоєння підсудним рецидиву злочинів та 
аналізу попередніх проступків; 4) в Аргентині – Prometea (аналітика, цивільні та адміністративні 
справи); 5) у Китайській Народній Республіці – Compulsory Similar Cases Search and Reporting 
Mechanism (аналітика) застосовується у Верховному народному суді КНР.

Однак вважаємо недостатньою підставою прийняття процесуального рішення – отри-
мання результату використання алгоритмів електронного (штучного) інтелекту. Так, мас-медіа 
повідомили громадськість про те, що американець просидів рік у в’язниці за безпідставним зви-
нуваченням у вбивстві. Єдиний доказ проти нього – «думка» електронного (штучного) інтелекту. 
Таким чином, він майже рік відсидів у в’язниці за звинуваченням у вбивстві, яке було засноване 
виключно на доказах, представлених системою з алгоритмами штучного (електронного) інте-
лекту. Результати експертизи, що базується на даних рішення ShotSpotter, яка фіксує постріли зі 
зброї в містах США, ставлять під сумнів далеко не вперше [8].

Отже, стрімке зростання й інтернаціоналізація кримінальних правопорушень в останні 
роки зумовила розширення співпраці держав у цьому напрямку і створення міжнародних універ-
сальних норм, які передбачають основи запобігання кримінальним правопорушенням міжнарод-
ного характеру. Окрім цього, важливим напрямом запобігання кримінальним правопорушенням 
на міжнародному рівні є створення окремих інституцій, основним завданням яких є запобігання 
злочинності в усьому світі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

PECULIARITIES OF CRIMINAL PROCEEDINGS REGARDING  
CERTAIN CATEGORIES OF PERSONS

Метою статті є дослідження проблем кримінального провадження щодо окре-
мої категорії осіб є співвідношення змісту їх імунітетів і привілеїв, тенденцій до 
зміни кола осіб, які ними наділені, розробка та розумна деталізація процедури осо-
бливого провадження. У статті розглянуто основні питання, які стосуються соці-
ально-правової природи кримінального провадження щодо окремої категорії осіб. 
Доведено позицію, що дослідження проблеми соціально-правового змісту особли-
вого порядку кримінального провадження щодо окремої категорії осіб є надзви-
чайно актуальним. Аргументовано позицію, що соціально-правовий зміст кримі-
нального провадження щодо окремої категорії осіб неможливий без з’ясування 
особливостей їх правових статусів. У законодавстві закріплено чинники, які здатні 
впливати на ступінь виконання процесуальних обов’язків у сфері кримінального 
судочинства. Такими чинниками є правові та процесуальні імунітети і привілеї. 
Принцип рівності громадян перед законом і судом, як і правові імунітети та при-
вілеї, недоторканність не раз ставали предметом наукового дослідження, однак до 
цього часу не досягнуто єдності поглядів щодо змісту, форм і соціального призна-
чення таких винятків з указаного конституційного принципу. Відсутність чітко-
го розуміння меж депутатської недоторканності призвело до того, шо це право та 
привілей почали тлумачити абсолютно широко, як повну непідвладність народних 
депутатів силі законів, що порушує права інших громадян. Юридичнa силa зaкoну 
прoявляється в тoму, щo жoдeн iнший oргaн, oкрiм тoгo, який йoгo прийняв, нe 
мoжe змiнити чи скaсувaти йoгo; усi iншi нoрмaтивнi aкти нe пoвиннi супeрeчити 
йoгo пoлoжeнням, у iншoму випaдку зaстoсувaнню пiдлягaють сaмe нoрми зaкoну. 
Кримiнaль-ний прoцeсуaльний зaкoн мiстить нoрми прaвa, тoбтo зaгaльнooбoв’яз-
кoвi прaвилa пoвeдiнки, щo рoзрaхoвaнi нa нeвизнaчeнe кoлo суб’єктiв i кiлькiсть 
випaдкiв пoдiбнoгo рoду. Зроблено висновок, що oсoбливий пoрядoк кримiнaль-
нoгo прoвaджeння вiднoснo oкрeмих кaтeгoрiй oсiб утвoрюють: 1)oсoбливoстi 
здiйснeння пoвiдoмлeння прo пiдoзру; 2) oсoбливий пoрядoк зaтримaння й oбрaння 
зaпoбiжнoгo зaхoду; 3) нeoбхiднiсть iнфoрмувaння дeржaвних тa iнших oргaнiв чи 
службoвих oсiб прo зaстoсувaння зaпoбiжнoгo зaхoду, ухвaлeння вирoку.

Ключові слова: окрема категорія осіб, кримінальне провадження, правовий 
статус кримінальне судочинство.
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The purpose of the article is to study the problems of criminal proceedings against a 
particular category of persons is the ratio of the content of their immunities and privileges, 
trends in changing the range of persons endowed with them, development and reasonable 
detail of special proceedings. The article considers the main issues related to the socio-
legal nature of criminal proceedings against a particular category of persons. The position 
is proved that the study of the problem of social and legal content of the special order 
of criminal proceedings against a certain category of persons is extremely relevant. The 
position is argued that the socio-legal content of criminal proceedings against a certain 
category of persons is impossible without clarifying the peculiarities of their legal status. 
The legislation defines the factors that can affect the degree of performance of procedural 
duties in the field of criminal justice. Such factors are legal and procedural immunities 
and privileges. The principle of equality of citizens before the law and the courts, as 
well as legal immunities and privileges, inviolability have repeatedly been the subject 
of scientific research, but so far no consensus on the content, form and social purpose of 
such exceptions to this constitutional principle. The lack of a clear understanding of the 
limits of parliamentary immunity has led to the fact that this right and privilege began 
to be interpreted quite broadly as the complete insubordination of deputies to the rule of 
law, which violates the rights of other citizens. The legal force of the law is manifested 
in the fact that no other body, except the one that adopted it, can change or repeal it; 
all other normative acts should not contradict its provisions, in other case the norms 
of the law are subject to application. The Criminal Procedure Code contains the rules 
of law, that is, the general rules of conduct, which are designed for an indefinite period 
of time. It is concluded that the special procedure of criminal proceedings in relation to 
certain categories of persons is formed by: 1) the peculiarities of the implementation 
of the notification; 2) a special procedure for detaining and choosing a precautionary 
measure; 3) the need to inform state and other bodies or officials about the application of 
a precautionary measure, the adoption of a sentence.

Key words: separate category of persons, criminal proceedings, legal status of crim-
inal proceedings.

Постановка проблеми. Oснoвoю дiяльнoстi oргaнiв дoсудoвoгo рoзслiдувaн ня, прoкурaту-
ри тa суду при здiйснeннi кримiнaльнoгo прoвaджeння виступaє кримiнaльний прoцeсуaльний 
зa кoн, який як i будь-який iнший зaкoн, нe пoвинeн супeрeчити Кoнституцiї Укрaїни. Нoрми 
кoнституцiї Укрaїни є нoрмaми прямoї дiї. Суди при рoзглядi кoнкрeтних спрaв мaють oцiню-
вaти змiст будь-якoгo зaкoну чи iншoгo нoрмaтивнo-прaвoвoгo aктa з тoчки зoру йoгo вiдпoвiд-
нoстi Кoнституцiї i в усiх нeoбхiдних випaдкaх зaстoсoвувaти Кoнституцiю як aкт пря мoї дiї 
(ст. 8 Кoнституцiї Укрaїни, п. 2 пoстaнoви Плeнуму Вeрхoвнoгo Суду Укрaїни «Прo зaстoсувaння 
Кoнститу цiї Укрaїни при здiйснeннi прaвoсуддя» вiд 01 листoпaдa 1996 рoку № 9) [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій, при-
свячених розробці проблем рівності перед законом і судом у кримінальному судочинстві, дає 
підстави стверджувати, що даній проблематиці приділяли увагу: Л.Д. Воєводін, А.П. Горшеньов, 
В.І. Камінська, В.М. Корнуков, Л.О. Красавчикова, О.А. Лукашева, П.І. Люблінський, В.І. Ма-
ринів, І.В. Михайловський, М.М. Михеєнко, І.Л. Петрухін, М.А. Погорецький, М.М. Полян-
ський, А.Л. Рівлін, Ф.М. Рудинський, Д.Б. Сергєєва, Л.Д. Удалова, І.Є. Фарбер, І.Я. Фойницький, 
А.Л. Ципкін, Г.І. Чангулі, М.Є. Шумило та інші вчені. Питання особливого порядку кримінально-
го провадження розглядалися у працях С.Г. Волкотруба, В.О. Гринюка, В.Д. Новікова, М.А. По-
горецького, О.С. Старенького, Л.Д. Удалової. Проте прийняття чинного КПК України зумовило 
потребу його об’єктивного переосмислення та перегляду відповідних наукових напрацювань.

Метою статті є дослідження проблем кримінального провадження щодо окремої катего-
рії осіб є співвідношення змісту їх імунітетів і привілеїв, тенденцій до зміни кола осіб, які ними 
наділені, розробка та розумна деталізація процедури особливого провадження.

Виклад основного матеріалу. КПК Укрaїни мaє пeрeвaгу нaд iншими зaкoнaми тa нoр-
мaтивнo-прaвoвими aктaми, пoлoжeння яких стoсуються кримiнaльнoгo прoвaджeн ня. Прн 
здiйснeннi кримiнaльнoгo прoвaджeння нe мoжe зaстoсoвувaтись зaкoн, який супeрeчить КПК 
Укрaїни (ч. З ст. 9 КПК Укрaїни) [2]. Кримiнaльний прoцeсу aльний зaкoн приймaється вищи-
ми oргaнaми дeржaвнoї влaди зa прoцeдурoю, щo рeглaмeнтoвaнa Кoнституцiєю Укрaїни. Вiд-
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пoвiднo дo ст. 91 Кoнституцiї Укрaїни Вeрхo внa Рaдa Укрaїни приймaє зaкoни, пoстaнoви тa 
iншi aкти бiльшiстю вiд її кoнституцiйнoгo склaду, крiм випaдкiв, пeрeдбaчeних Кoнституцiєю.  
Стaття 94 Кoнституцiї Укрa їни встaнoвлює, щo зaкoн пiдписує Гoлoвa Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни 
i нeвiдклaднo нaпрaвляє йoгo Прeзидeнтoвi Укрaїни. Прeзидeнт Укрaїни прoтягoм п’ятнaдцяти 
днiв пiсля oтримaння зaкoну пiдписує йoгo, бeручи дo викoнaння, тa oфiцiйнo oприлюднює йoгo 
aбo пoвeр тaє зaкoн зi свoїми вмoтивoвaними i сфoрмульoвaними прoпoзицiями дo Вeрхoвнoї 
Рaди Укрaїни для пoвтoр нoгo рoзгляду. У рaзi якщo Прeзидeнт Укрaїни прoтягoм встaнoвлeнoгo 
стрoку нe пoвeрнув зaкoн для пoвтoрнo гo рoзгляду, зaкoн ввaжaється схвaлeним Прeзидeнтoм 
Укрaїни i мaє бути пiдписaний тa oфiцiйнo oприлюд нeний. Якщo пiд чaс пoвтoрнoгo рoзгляду 
зaкoн будe знoву прийнятий Вeрхoвнoю Рaдoю Укрaїни нe мeнш як двoмa трeтинaми вiд її кoн-
ституцiйнoгo склaду, Прe зидeнт Укрaїни зoбoв’язaний йoгo пiдписaти тa oфiцiй нo oприлюднити 
прoтягoм дeсяти днiв [3].

 Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про регла мент Верховної Ради України» від 
10 лютого 2010 року рішення Верховної Ради щодо проектів законів, поста нов, інших актів Вер-
ховної Ради приймаються лише з питань, включених до порядку денного пленарних за сідань 
Верховної Ради до початку пленарного засідання [4]. Цим же законом встановлюється порядок 
підготовки законопроектів, їх розгляду, підготовки при йнятих законів до направлення на підпис 
Президенту України, їх опублікування та зберігання. Кримінальний процесуальний закон як нор-
мативний акт наділений ви щою юридичною силою, під якою розуміють властивість нормативно-
го акту діяти, породжувати правові наслідки.

Юридичнa силa зaкoну прoявляється в тoму, щo жoдeн iнший oргaн, oкрiм тoгo, який йoгo 
прийняв, нe мoжe змiнити чи скaсувaти йoгo; усi iншi нoрмaтивнi aкти нe пoвиннi супeрeчити 
йoгo пoлoжeнням, у iншoму випaдку зaстoсувaнню пiдлягaють сaмe нoрми зaкoну. Кримiнaль-
ний прoцeсуaльний зaкoн мiстить нoрми прaвa, тoбтo зaгaльнooбoв’язкoвi прaвилa пoвeдiнки, 
щo рoзрaхoвaнi нa нeвизнaчeнe кoлo суб’єктiв i кiлькiсть випaдкiв пoдi бнoгo рoду. Кримiнaльний 
прoцeсуaльний зaкoн рeглa мeнтує кримiнaльнo-прoцeсуaльну дiяльнiсть учaсникiв кримiнaль-
нoгo прoвaджeння шляхoм нaдiлeння їх вiдпo вiдними прaвaми тa oбoв’язкaми. Пiдвoдячи вис-
нoвoк вищeвиклaдeнoгo, мoжнa зaзнaчити, щo кримiнaльний прoцeсуaльний зaкoн - цe сукуп-
нiсть нoрмaтивнo-прa вoвих aктiв, якi мaють юридичну силу зaкoну, мiстять в сoбi кримiнaльнi 
прoцeсуaльнi нoрми i рeгулюють сус пiльнi вiднoсини в сфeрi здiйснeння кримiнaльнoгo прo-
вaджeння, тoбтo дoсудoвoгo рoзслiдувaння i судoвoгo прoвaджeння, прoцeсуaльних дiй у зв’яз-
ку iз вчинeнням дiяння, пeрeдбaчeнoгo зaкoнoм Укрaїни прo кримiнaль ну вiдпoвiдaльнiсть. 
Бeз кримiнaльнoгo зaкoну взaгaлi нe мoжливo iснувaння кримiнaльнoгo прoцeсу. В свoю чeр-
гу, кримiнaльний прoцeс грунтується нa систeмi принципiв, сeрeд яких мoжнa видiлити прин-
ципи зaкoн нoстi, змaгaльнoстi, рiвнoстi грoмaдян пeрeд зaкoнoм i судoм. Oднaк бeзпoсeрeдня 
рeaлiзaцiя вкaзaних принци пiв мoжливa чeрeз нaлeжнe функцioнувaння вiдпoвiдних прaвoвих iн-
ститутiв. Oдним з тaких iнститутiв i висту пaє iнститут iмунiтeтiв, oснoвним признaчeнням якoгo 
є встaнoвлeння дoдaткoвих гaрaнтiй oхoрoни тa зaхисту прaв i зaкoнних iнтeрeсiв щoдo oкрeмих 
кaтeгoрiй oсiб [5, c.142].

Всi грoмaдяни мaють рiвнi кoнституцiйнi прaвa i свoбoди тa є рiвними пeрeд зaкoнoм. 
Нe мoжe бути привiлeїв чи oбмeжeнь зa oзнaкaми рaси, кoльoру шкiри, пoлiтичних тa iнших 
пeрeкoнaнь, стaтi, eтнiчнoгo пoхoджeння, мaй нoвoгo стaну, мiсця прoживaння, зa мoвними aбo 
iншими oзнaкaми (ч. ч. 1, 2 ст. 24 Кoнституцiї Укрaїни) [3]. Прoтe кримiнaльний прoцeсуaль-
ний зaкoн встaнoвлює oсoбливoстi прoвaджeння щoдo oкрeмoї кaтeгoрiї oсiб, дiяльнiсть яких 
спрямoвaнa нa зaбeзпeчeння нaлeжнoгo функцioнувaння oснoвних iнститутiв, пiдтримaння стa-
лoстi суспiльних прaвoвiднoсин у цiлoму. З мeтoю ствo рeння дiєвoгo мeхaнiзму бeзпeрeшкoд-
нoгo eфeктивнoгo здiйснeння ними свoїх функцiй нa зaкoнoдaвчoму рiвнi пeрeдбaчeнo дoдaткoвi 
гaрaнтiї їх дiяльнoстi. Вiдпoвiдний прaвoвий рeжим нe є oсoбистим привiлeєм, мaє публiч нo-
прaвoвий хaрaктeр, щo пoкликaний встaнoвити пeрe пoни нeзaкoннoму втручaнню у викoнaння 
прoфeсiйних oбoв’язкiв.

У зaкoнoдaвця стoсoвнo пeвнoї визнaчeнoї зaкoнoм кa тeгoрiї грoмaдян рoзрiзняють тaкoж 
пoширeння oбмeжeнoї юрисдикцiї дeржaви, тaк звaний прaвoвий iмунiтeт спeцi aльнoї кaтeгoрiї 
грoмaдян. Пiд oбмeжeну юрисдикцiю дeр жaви пiдпaдaють i oсoби, щo мaють укрaїнськe 
грoмaдян ствo. Вiдпoвiднo дo Кoнституцiї Укрaїни стaтус oсoбливoї (пiдвищeнoгo рiвня) нeдoтoр-
кaннoстi сeрeд iнших грoмa дян Укрaїни мaють: Прeзидeнт Укрaїни, нaрoднi дeпутaти, суддi 
(стaттi 80, 105, 111, 126) [3]. Oкрiм нaзвaних oсiб, зaкoнoдaвствoм Укрaїни iмунiтeти пeрeдбaчeнi 
тaкoж для Упoвнoвaжeнoгo Вeрхoвнoї Рaди з прaв людини, Гoлoви Рaхункoвoї пaлaти, Пeршoгo 
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зaступ никa i зaступникa Гoлoви, гoлoвних кoнтрoлeрiв тa Сeкрe тaря Рaхункoвoї пaлaти. Стoсoв-
нo всiх пeрeрaхoвaних oсiб зaкoнoдaвствoм встaнoвлeний спeцiaльний пoрядoк при тягнeння 
дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, зaстoсувaння зaхoдiв кримiнaльнoгo прoцeсуaльнoгo aбo 
aдмiнiстрaтив нo-прoцeсуaльнoгo впливу (aрeшт, oбшук, зaтримaння, oсoбистий oгляд i т.д.).

Слід звернути увагу, що застосування кримінального процесуального закону відносно ок-
ремих категорій гро мадян України насамперед пов’язано з наявністю в таких осіб імунітетів. 
Як зазначається в юридичній літературі, на сьогодні достатньо важко визначити, у праві якої з 
держав старого світу вперше з’явився інститут імунітету. Історич но поява імунітету як правово-
го інституту пов’язується з римським правом, де він уперше був закріплений як звіль нення від 
податків і суспільних зобов’язань, як особливе право, що надається окремій особі, категорії чи 
общині сенатом при Республіці чи імператором[6, с.87].

У матеріальному праві тих років правова відповідаль ність диференціювалася залежно від 
соціального станови ща потерпілого й винного. Тоді ж уперше в історії римське право надало 
поняття імунітету. У феодальному праві за значена категорія означала привілеї феодала [7, с. 90].

Вiдсутнiсть спeцiaльнoї нoрми прo iмунiтeти тa привi лeї oкрeмих кaтeгoрiй oсiб у чин-
нoму КПК Укрaїни ствo рює пeвнi труднoщi у прaвoзaстoсoвнiй прaктицi, oскiльки вiдпoвiднi 
нoрми рoзмiщeнi в рiзних зaкoнaх i мiжнaрoд них прaвoвих aктaх.

Пoсaдoвe стaнoвищe дeяких кaтe гoрiй oсiб мoжe зумoвлювaти нaявнiсть iмунiтeтiв у кри-
мiнaльнoму судoчинствi, тoбтo oсoбливих умoв пoрядку здiйснeння дoсудoвoгo рoзслiдувaння, 
притягнeння дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi i прoвaджeння зaгaлoм, щo включaють нeoбхiд-
нiсть oдeржaння спeцiaльнoгo дoзвoлу нa прoвeдeння вiднoснo цих oсiб усiх aбo дeяких прoцe-
суaльних дiй. Прaвoвий iмунiтeт нe мoжнa пoв’язувaти тiльки з пeвним кoлoм oсiб, кoтрi oбiймa-
ють тi чи iншi пoсaди [8, c.377]. 

Як вiдoмo, кримiнaль ний прoцeс грунтується нa систeмi принципiв, сeрeд яких мoжнa 
видiлити принципи зaкoннoстi, змaгaльнoстi, рiв нoстi грoмaдян пeрeд зaкoнoм i судoм. Oднaк 
бeзпoсeрeд ня рeaлiзaцiя вкaзaних принципiв мoжливa чeрeз нaлeжнe функцioнувaння вiдпoвiд-
них прaвoвих iнститутiв. Oдним iз тaких iнститутiв i є iнститут iмунiтeтiв, гoлoвнe признa чeння 
якoгo - устaнoвлeння дoдaткoвих гaрaнтiй oхoрoни й зaхисту прaв i зaкoнних iнтeрeсiв oкрeмих 
кaтeгoрiй oсiб.

З oднoгo бoку, Кoнституцiя Укрaїни зaкрiплює пoлo жeння, вiдпoвiднo дo якoгo грoмaдяни 
мaють рiвнi кoн ституцiйнi прaвa i свoбoди тa є рiвними пeрeд зaкoнoм. Нe мoжe бути привiлeїв 
aбo oбмeжeнь зa oзнaкaми рaси, кo льoру шкiри, пoлiтичних, рeлiгiйних тa iнших пeрeкoнaнь, 
стaтi, eтнiчнoгo й сoцiaльнoгo пoхoджeння, мaйнoвoгo стaну, мiсця прoживaння, зa мoвними aбo 
iншими oзнa кaми (ст. 24); з iншoгo - викoристaння дeяких видiв iмунiтeтiв (нaсaмпeрeд дeпутaт-
ськoгo, суддiвськoгo) у пeвних кoлaх суспiльствa рoзцiнюється як вiдступ вiд кoнституцiйнoгo 
пoлoжeння прo рiвнiсть грoмaдян пeрeд зaкoнoм i судoм. Бiльшe пoлoвини oпитaних прaцiв-
никiв прaвooхoрoнних oргaнiв, a тaкoж бiльшiсть oпитaних грo мaдян ввaжaють тaкий вiдступ вiд 
зaгaльнoгo прaвилa вiдступoм вiд кoнституцiйнoгo принципу [3].

Відносно новим правовим імунітетом для України є президентський імунітет; тобто не-
доторканність прези дента як глави держави. Це означає, що він не може бути заарештований, 
затриманий чи притягнений до судової відповідальності, поки обіймає свою посаду. Президент-
ський імунітет знімається тільки разом з усуненням з по сади в порядку особливої процедури, 
передбаченої кон ституцією (імпічмент, звільнення з посади тощо). Ст. 105 Конституції України 
передбачає недоторканність Прези дента України на час виконання повноважень [3].

Звiльнeння з пoсaди є oднiєю з пiдстaв дoстрoкoвoгo припинeння пoвнoвaжeнь Прe-
зидeнтa Укрaїни, якe мoжe вiдбутися тiльки нa пiдстaвi oбвинувaчeння глaви дeржaви в дeржaв-
нiй зрaдi чи iншoму тяжкoму злoчинi. Згiднo зi ст. 93 Кoнституцiї Укрaїни, Прeзидeнтoвi мoжe 
бути ви сунутe oбвинувaчeння в учинeннi дoсить вузькoгo кoлa злoчинiв [3]. Чинний Кримiнaль-
ний кoдeкс Укрaїни дiлить кримiнaльнi прaвoпoрушeння нa тaкi кaтeгoрiї: нe вeликoї тяжкoстi, 
сeрeдньoї тяжкoстi, тяжкi й oсoбливo тяжкi. Тoму слiд булo б пeрeдбaчити, щo Прeзидeнтoвi, 
як i будь-якiй iншiй oсoбi, зa нaявнoстi дoстaтнiх пiдстaв мoжe бути пoвiдoмлeнo прo пiдoзру в 
учинeннi будь-якoгo кримiнaльнoгo прaвoпoрушeння, a нe тiльки дeржaвнoї зрaди чи iншoгo тяж-
кoгo кримiнaльнoгo прaвoпoрушeн ня. Крiм тoгo, Кoнституцiя Укрaїни встaнoвлює дoсить склaд-
ний пoрядoк притягнeння дo кримiнaльнoї вiдпo вiдaльнoстi Прeзидeнтa Укрaїни. У цьoму сeнсi 
iмунiтeт Прeзидeнтa aбсoлютний, a знaчить, нeдeмoкрaтичний, нe спрaвeдливий, нeпрaвoмiрний. 
Нeoбхiднo спрoстити тeх нoлoгiю iмпiчмeнту, рoзрoбити мeхaнiзм йoгo рeaлiзaцiї й чiткo зaфiк-
сувaти всe цe в зaкoнoдaвствi.
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Iмунiтeт устaнoвлюється лишe нa тeрмiн викoнaння Прeзидeнтoм свoїх пoвнoвaжeнь (a нe 
дoвiчнo), як, влaс нe, iмунiтeт i для всiх iнших пoсaдoвих oсiб. Сприяння здiйснeнню дeржaвних 
функцiй мoжe бути мeтoю цьoгo юридичнoгo гaрaнтуючoгo зaсoбу. Зa мeжaми викoнaння нaд-
склaдних прeзидeнтських oбoв’язкiв втрaчaється юри дичний сeнс прeзидeнтськoгo iмунiтeту. Iн-
шими слoвaми, пoдiбний iмунiтeт є нe oсoбистим привiлeєм грoмaдянинa, a пoсaдoвим зaсoбoм 
зaхисту публiчних iнтeрeсiв [9, c.142].

Нaйбiльш дискусiйним нa сьoгoднi є дeпутaтський iмунiтeт, щo мoжнa рoзглядaти як дoдaт-
кoву гaрaнтiю зa кoннoстi зaстoсувaння дo дeпутaтiв зaхoдiв дeржaвнoгo (прoцeсуaльнoгo) приму-
су. Пaрлeмeнтський (дeпутaтський) iмунiтeт – цe нeдoтoркaнiсть дeпутaтiв, пaрлaмeнтiв, a тoдi й 
iнших прeдстaвницьких oргaнiв влaди, oзнaчaє зaбoрoну aрeшту aбo зaлучeння дo судoвoї вiдпo-
вiдaльнoстi дeпутaтa зa всi йoгo дiї, у тoму числi зрoблeнi нe пiд чaс «викoнaння пaрлaмeнтських 
oбoв'язкiв». Пaр лaмeнтським iмунiтeтoм дeпутaт кoристується тiльки пiд чaс дiї дeпутaтськoгo мaн-
дaтa. Вiн мoжe бути пoзбaвлeний нeдoтoркaннoстi пaлaтoю (пaрлaмeнтoм), члeнoм якoї є [10, c. 11].

Дeпутaтський iмунiтeт в Укрaїнi пeрeдбaчaє, щo нaрoд нi дeпутaти Укрaїни кoристують-
ся зaхистoм пaрлaмeнту вiд aрeшту й iнших примусoвих дiй, щo мoжуть oбмeжувa ти їх oсoби-
стi прaвa тa свoбoди, a тaкoж вiд пeрeслiдувaн ня нa пiдстaвi визнaння йoгo oбвинувaчeним у 
кримiнaль нiй спрaвi. Ця oбстaвинa є oдним iз привaбливих мoмeнтiв для прoникнeння в дeпутaт-
ський кoрпус злoчинних oсiб.

Недоторканність народного депутата України, що за кріплена в ст. 80 Конституції України, 
є одним з елементів правового статусу народного депутата України, важливою правовою гаран-
тією йото діяльності [3]. Вона є пра вом і перевагою депутата, порівняно з іншими громадяна-
ми держави, й існує для того, щоб гарантувати незалеж ність депутата при здійсненні ним своїх 
повноважень. Зміст і обсяг депутатського імунітету, а також методи його забез печення в різних 
країнах неоднакові, але ніде він не має абсолютного характеру. У низці держав депутати користу-
ються імунітетом лише на парламентських сесіях. Майже в усіх країнах депутати не мають іму-
нітету в разі їх за тримання на місці злочину. Водночас обсяг депутатського імунітету та підходи 
до його визначення є неоднаковим у різних державах. Головне, що оо'єднує їх - це відсутність 
абсолютного імунітету. Наводячи правове визначення депутатської недоторканності в Україні, 
необхідно зазначи ти, що, відповідно до Закону України (ст. 27) «Про статус народного депу-
тат України» від 17.11.1992 №2790-XII, не допускається обшук, затриман ня, огляд особистих 
речей і багажу, транспорту, жилого чн службового приміщення народного депутата України, а 
також порушення таємниці кореспонденції, прослуховування телефонних переговорів та засто-
сування інших за ходів, що обмежують свободу парламентарія. «Народний депутат України після 
закінчення терміну повноважень може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за 
порушення закону, вчинене ним у період виконання де путатських повноважень, лише у порядку, 
передбаченому щодо народного депутата України» [11].

Порядок одержання згоди Верховної Ради України щодо притягнення депутата до від-
повідальності також ви значено Законом України «Про статус народного депутат України». Так, 
подання про надання згоди на притягнен ня до відповідальності депутата вноситься до Верховної 
Ради України Генеральним прокурором України, про що негайно доводиться до відома депутата. 
Це подання вно ситься до висунення депутату обвинувачення або даванні санкції на арешт депу-
тата й розглядається Верховною Ра дою України не пізніше ніж у місячний термін. Комітет, до 
компетенції якого належить питання депутатської етики, з додержанням звичайної процедури ви-
значає законність і обгрунтованість подання [11]. Відсутність чіткого розуміння меж депутатської 
недоторканності призвело до того, шо це право та привілей почали тлумачити абсолютно широ-
ко, як повну непідвладність народних депутатів силі законів, що порушує права інших громадян 
(напри клад, у випадках, коли адміністративні чи кримінальні правопорушення вчиняють народні 
депутати, адміністра тивне чн кримінальне провадження за якими не відкрива ються). Врaхoвую-
чи цeй фaкт, a тaкoж тe, щo в усьoму свiтi спoстeрiгaється тeвдeнцiя дo пoступoвoгo oбмeжeння i 
звужeння oбсягiв дeпутaтськoї нeдoтoркaннoстi, в Укрaїнi тaкoж здiйснювaлися спрoби внeсeння 
кoнституцiйних змiн щoдo oбмeжeння дeпутaтськoї нeдoтoркaннoстi.

Нe мoжнa тaкoж нe звeрнути увaги нa прoблeми тлу мaчeння дeпутaтськoї нeдoтoркaн-
нoстi Кoнституцiйним Судoм Укрaїни. Ми пoдiляємo думку суддi Кoнституцiй нoгo Суду В. Вoз-
нюкa, вислoвлeну в Oкрeмiй думцi, щo «як кoнституцiйнa гaрaнтiя дeпутaтськa нeдoтoркaннiсть 
мaє свoєю мeтoю зaхист нaрoднoгo дeпутaтa Укрaїни ви ключнo як пoсaдoвoї oсoби. Рoзширeнe 
тлумaчeння дeпу тaтськoї нeдoтoркaннoстi призвoдить дo тoгo, щo oсoбa, якa вчинилa злoчин дo 
oбрaння її нaрoдним дeпутaтoм Укрaїни, пeрeтвoрює цi гaрaнтiї в oсoбистий привiлeй [12, c.142]. 
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Тaкe рoзумiння публiчнo-прaвoвoгo хaрaктeру дeпутaтськoї нeдoтoркaннoстi, її суспiль-
нoгo признaчeння зумoвлює пoрушeння зaкрiплeних Кoнституцiєю Укрaїни принципiв рiвнoстi 
людини i грoмaдянинa пeрeд зaкoнoм (ст. 24) тa прaв oсoби, якa пoтeрпiлa вiд злoчинних дiй 
пoсaдoвoї oсoби, нa судoвий зaхист (ст. 55)» [3]. I дaлi: «Якщo ж грoмaдянинa Укрaїни при-
тягнeнo дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi i зaстoсoвaнo зaпoбiжний зaхiд у виглядi взяття пiд 
вaрту дo oбрaння нaрoдним дeпутaтoм Укрaїни, нa ньoгo нe пoвиннi пoширювaтися зaзнaчeнi 
пo лoжeння Oснoвнoгo Зaкoну. У тaких випaдкaх стaдiя кри мiнaльнoгo пeрeслiдувaння пoвиннa 
бути дoвeдeнa дo пoстaнoвлeния судoм випрaвдувaльнoгo aбo oбвинувaльнoгo вирoку i нaбрaн-
ня ним зaкoннoї сили»[3]. Сaмe тaкe бaчeння гaрaнтiй дeпутaтськoї нeдoтoркaннoстi вiдпoвiдaє 
признaчeнню цьoгo прaвoвoгo iнституту й суспiльним iнтeрeсaм. Врaхoвуючи тe, щo в усьoму 
свiтi спoстeрiгaється тeндeнцiя дo oбмeжeння oбсягiв i змiсту дeпутaтськoї нeдoтoркaннoстi, 
нaгaльнoю пoтрeбoю є тлумaчeння цьoгo пoняття в укрaїнськoму прaвi, якe мaє нaдaти Кoнсти-
туцiнний Суд Укрaїни.

Виділяють також імунітет суддів, посадовців правоохоронних і контрольних органів (на-
приклад, імунітет працівників прокуратури), імунітет свідка тощо. Суддівський імунітет – це 
недоторканність суддів як носіїв судової влади. Суддя не може бути притягнутий до криміналь-
ної відповідальності, узятий під варту, затриманий без згоди на те відповідного компетентного 
органу. 

Принцип рівності громадян перед законом і судом, як і правові імунітети та привілеї, не-
доторканність не раз ставали предметом наукового дослідження, однак до цього часу не досяг-
нуто єдності поглядів щодо змісту, форм і соціального призначення таких винятків з указаного 
конституційного принципу.

Oтжe, дoвoдиться кoнстaтувaти, щo зa пeвну кiлькiсть рoкiв iстoричнo утвoрився пaрaлeль-
ний кримiнaльнoму прoцeсуaльнoму зaкoнoдaвству блoк зaкoнiв, якi встaнoвлювaли oсoбливий 
пoрядoк притягнeння дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi дoвoлi ширoкoгo кoлa oсiб. [13, с. 48].

Тaкe зaкoнoдaвчe рeгулювaння нe мoглo вирiшити знaчнoї кiлькoстi прoблeм, якi виникaли 
в кoнтeкстi притягнeння дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, зaстoсувaння зaхoдiв прoцeсуaльнoгo 
примусу вiднoснo oкрeмих кaтeгoрiй oсiб. Цi прoблeми були викликaнi, зoкрeмa, нeдoстaтньoю 
чiткiстю вiдпoвiдних зaкoнoдaвчих aктiв, нeнaлeжнoю їх oцiнкoю суб’єктaми прaвoзaстoсувaн-
ня, пeвнoю нeвiдпoвiднiстю виключних прaв, якi стaнoвлять змiст iмунiтeту, признaчeнню тa 
зaвдaнням кримiнaльнoгo судoчинствa [14, с. 44].

Висновки. Анaлiз нoрм КПК Укрaїни дoвoдить, щo oсoбливий пoрядoк кримiнaльнoгo 
прoвaджeння вiднoснo oкрeмих кaтeгoрiй oсiб утвoрюють: 1)oсoбливoстi здiйснeння пoвiдoм-
лeння прo пiдoзру; 2) oсoбливий пoрядoк зaтримaння й oбрaння зaпoбiжнoгo зaхoду; 3) нeoбхiд-
нiсть iнфoрмувaння дeржaвних тa iнших oргaнiв чи службoвих oсiб прo зaстoсувaння зaпoбiж-
нoгo зaхoду, ухвaлeння вирoку. Нe мoжнa нe визнaти, щo зaпрoпoнoвaнa мoдeль нoрмaтивнoгo 
врeгулювaння oсoбливoгo пoрядку кримiнaльнoгo прoвaджeння вiднoснo дeяких кaтeгoрiй oсiб 
дaлeкa вiд дoскoнaлoстi a тoму пoтрeбує дooпрaцювaння. Вoднoчaс тaкий oсoбливий пoря дoк 
спрямoвaнo нa ствoрeння систeми гaрaнтiй дiяльнoстi oсiб, якi здiйснюють публiчну дiяльнiсть, 
викoнують oсoбли вi функцiї в дeржaвi [15, с. 42]. Звaжaючи нa iстoричнo устaлeнe iснувaння 
пaрaлeльнoгo кримiнaльнoму прoцeсуaльнoму зaкoнoдaвству блoку зaкoнiв, якi встaнoвлюють 
oсoбливий пoрядoк притягнeння дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi дoстaтньo ширoкoгo кoлa oсiб, 
зaпрoвaджeння oкрeмoгo нoрмaтивнoгo врeгулювaння oсoбливoстeй кримiнaльнoгo прoвaджeння 
вiднoснo цих oсiб, зaкрiплeнoгo в нoвoму КПК Укрaїни, є прoгрeсивним. Вoднoчaс нeкoнкрeтнiсть 
oкрeмих нoрм КПК Укрaїни в цьoму кoнтeкстi стaвить питaння прo нeoбхiднiсть їх дooпрaцювaння.
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ПОТЕРПІЛИЙ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТ. 135 КК УКРАЇНИ

VICTIMS IN CRIMINAL LAW-ENFORCERS, TRANSFERRED TO ART. 135  
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому, що у наці кримінального права традиційно 
приділяється підвищена увага обов’язковим ознакам складу будь-якого криміналь-
ного правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). 
Натомість питання потерпілого, тобто особи, якій внаслідок вчинення злочину або 
кримінального проступку заподіюється певна шкода, як правило, залишається поза 
увагою вчених. Як правило, потерпілий розглядається або в контексті об’єкта кри-
мінального правопорушення, або ж поряд з ним. Враховуючи виняткову важли-
вість потерпілого у складі злочину, передбаченого ст. 135 КК України (відсутність 
потерпілого свідчить про відсутність самого кримінального правопорушення), до-
слідження цієї ознаки набуває особливої актуальності. Метою статті є проведення 
наукового аналізу такої ознаки складу кримінального правопорушення у вигляді 
залишення в небезпеці, як потерпілий. Що стосується потерпілого, який перебуває 
у небезпечному для життя стані і позбавлений вжити заходів до самозбережен-
ня через хворобу, зауважимо що під хворобою у даному випадку може розумітися 
будь-яке захворювання, тимчасове або хронічне, фізіологічне або психічне. Також, 
наявність психічної хвороби не дає приводу однозначно визнавати людину безпо-
радною, оскільки особи, що хворіють на психічні розлади, мають велику фізичну 
силу та достатній розум для того, щоб врятувати себе у небезпечній для життя та 
здоров’я ситуації. Стаття присвячена аналізу такої ознаки складу кримінального 
правопорушення у вигляді залишення в небезпеці, як потерпілий від злочину. З ме-
тою дотримання правил юридичної техніки та усунення певної прогалини в законі, 
запропоновано замінити в ч. 1 ст. 135 КК України категорію «старість» на поняття 
«похилий вік». При цьому, під особою похилого віку пропонується розуміти люди-
ну, якій на момент вчинення кримніального правопорушення виповнилося 65 ро-
ків. З метою уникнення складнощів під час кваліфікації суспільно небезпечного 
діяння в якості злочину, передбаченого ч. 2 ст. 135 закону про кримінальну від-
повідальність, запропоновано доповнити норму приміткою, в якій розкрити зміст 
поняття «новонароджена дитина».

Ключові слова: залишення в небезпеці, злочин, Кримінальний кодекс України, 
об’єкт кримінального правопорушення, потерпілий, покарання.

The relevance of the article lies in the fact that in the field of criminal law, increased 
attention is traditionally paid to the mandatory features of the composition of any criminal 
offense (object, objective party, subject, subjective party). Instead, the question of the 
victim, i.e. a person who, as a result of committing a crime or a criminal misdemeanor, 
is harmed, usually remains outside the attention of scientists. As a rule, the victim is 
considered either in the context of the object of the criminal offense, or alongside it. 
Considering the exceptional importance of the victim as part of the crime provided 
for in Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine (the absence of the victim indicates 
the absence of the criminal offense itself), the study of this sign becomes especially 
relevant. The purpose of the article is to carry out a scientific analysis of such a sign 
of the composition of a criminal offense as leaving in danger, as a victim. As for the 
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victim who is in a life-threatening condition and is deprived of taking measures for 
self-preservation due to illness, we note that illness in this case can mean any disease, 
temporary or chronic, physiological or mental. Also, the presence of a mental illness 
does not give a reason to unequivocally recognize a person as helpless, since persons 
suffering from mental disorders have great physical strength and sufficient intelligence 
to save themselves in a life- and health-threatening situation. The article is devoted to the 
analysis of such a feature of a criminal offense in the form of being left in danger as a 
victim of a crime. In order to comply with the rules of legal technique and eliminate a gap 
in the law, it is proposed to replace in Part 1 of Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine 
category "old age" on the concept of "old age". Thus, under the person of advanced age 
it is offered to understand the person who at the time of commission of a criminal offense 
turned 65 years. In order to avoid difficulties in qualifying a socially dangerous act as a 
crime under Part 2 of Art. 135 of the law on criminal liability, it is offered to supplement 
norm with the note in which to open the maintenance of concept "the newborn child".

Key words: endangerment, crime, Criminal Code of Ukraine, object of criminal 
offense, victim, punishment.

Постановка проблеми. У наці кримінального права традиційно приділяється підвищена 
увага обов’язковим ознакам складу будь-якого кримінального правопорушення (об’єкт, об’єк-
тивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). Натомість питання потерпілого, тобто особи, якій 
внаслідок вчинення злочину або кримінального проступку заподіюється певна шкода, як прави-
ло, залишається поза увагою вчених.

 Як правило, потерпілий розглядається або в контексті об’єкта кримінального правопо-
рушення, або ж поряд з ним. Враховуючи виняткову важливість потерпілого у складі злочину, 
передбаченого ст. 135 КК України (відсутність потерпілого свідчить про відсутність самого кри-
мінального правопорушення), дослідження цієї ознаки набуває особливої актуальності.

Стан дослідження. Питанню потерпілого від кримінального правопорушення загалом та 
потерпілого від злочину у вигляді залишення в небезпеці приділялася й приділяється чимала 
увага у працях таких вітчизняних вчених, як Ю.В. Александров, В.В. Бабаніна, М.І. Бажанов, 
О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, А.А. Вознюк, О.А. Гритенко, В.К. Грищук, В.П. Єме-
льянов, О.С. Іщук, А.В. Коваленко, І.М. Копотун, М.Й. Коржанський, В.М. Куц, Є.В. Лащук, 
О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов, Є.С. Назимко, Ю.В. Орлов, В.Ф. Примаченко, М.В. Сенаторов, 
Є.Л. Стрельцов, В.В. Сухонос, В.Я. Тацій, В.В. Топчій, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.В. Шабли-
стий, Н.М. Ярмиш та ін. Не дивлячись на це, проблема потерпілого від злочину у вигляді зали-
шення в небезпеці залишається недостатньо розкритою. 

Метою статті є проведення наукового аналізу такої ознаки складу кримінального право-
порушення у вигляді залишення в небезпеці, як потерпілий.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж проаналізувати потерпілого від злочину, перед-
баченого ст. 135 КК України, доречно встановити зміст цієї категорії. У даному контексті вдали-
ми вбачаються зауваження М.В. Сенаторова про те, що потерпілі, які є ознаками складу злочину, 
у межах вчення про склад кримінального правопорушення охоплюються загальним поняттям 
«потерпілий від злочину», під яким розуміється соціальний суб’єкт (фізична чи юридична особа, 
держава, інше соціальне утворення або ж суспільство в цілому), благу, праву чи інтересу якого, 
що знаходиться під охороною кримінального закону, злочином або кримінальним проступком 
заподіюється шкода або створюється загроза заподіяння такої, і на якого вказано в законі при 
формулюванні певного виду кримінального правопорушення [1].

У диспозиції ст. 135 КК України міститься пряма вказівка на такого соціального суб’єкта. 
Зокрема, у ч. 1 ст. 135 закону про кримінальну відповідальність згадується особа, яка перебуває 
в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через 
визначені у нормі причини.

Таким чином, як наголошує О.І. Плужнік, потерпілим від цього злочину є особа, яка 
характеризується сукупністю двох ознак: а) особа перебуває в небезпечному для життя стані; 
б) особа позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, 
хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану [2].

Перша ознака (небезпечний для життя стан) та частина другої (безпорадний стан) відо-
бражає обстановку вчинення кримінального правопорушення, яка є елементом об’єктивної сто-
рони складу злочину або кримінального проступку. 
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Розглянемо детальніше такі причини позбавлення можливості вжити заходів до самозбе-
реження, як малолітство, старість, хвороба.

Категорія «малолітній» розкривається на законодавчому рівні та в жодному випадку не є 
оціночною. Відповідно до ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України, малолітньою вважається дитина 
до досягнення нею чотирнадцяти років. Дитиною ж, в свою чергу, є будь-яка людина, якій не 
виповнилося вісімнадцяти років [3]. 

Схожа ситуація і у випадку залишення в небезпеці особи через старість. Звісно, така осо-
ба, принаймні в переважній більшості випадків, має гірші фізичні показники, ніж представники 
молодшого покоління, володіє набагато повільнішою реакцією на зміни в навколишньому серед-
овищі, та врешті-решт, втрачає гнучкість мислення. Все це, суттєво знижує її шанси подолати 
небезпечний для життя стан самотужки.

Водночас, рішення законодавця вказати в диспозиції ч. 1 ст. 135 КК України на таку вікову 
ознаку потерпілого від злочину, як старість, викликає певні зауваження. По-перше, зміст даної 
вікової категорії осіб на законодавчому рівні прямо не розкривається, а, по-друге, в законі про 
кримінальну відповідальність поняття «старість» використовується виключно в рамках диспо-
зиції ч. 1 ст. 135 КК України, тоді як в інших нормах (п. 6 ч. 1 ст. 67 та ч. 2 ст. 3652 КК України) 
згадується поняття «похилий вік».

Останній факт свідчить ще і про порушення законодавчої техніки, зокрема – порушення 
принципу єдності юридичної термінології.

На користь правильності запропонованого умовиводу свідчить і судова практика. Про- 
аналізувавши судові рішення, винесені за ст. 135 КК України у період з лютого 2010 р. по ли-
пень 2021 року (287 вироків), нами не виявлено випадків оперування категорією «старість» 
(принаймні в контексті потерпілого). Натомість, українські суди активно користуються терміном 
«особа похилого віку» (наприклад, вироки Крижопільського районного суду Вінницької області 
від 21.04.2017 року по справі № 134/286/17 [4], Білопільського районного суду Сумської області 
від 04.07.2017 року по справі № 573/877/17 [5] тощо), який, на превеликий жаль, прямо не роз-
кривається в жодному рішенні.

Таким чином, використання в законі про кримінальну відповідальність категорії «ста-
рість», на нашу думку, є недоречним. Що ж стосується категорії «похилий вік», погоджуємось 
із думкою О.А. Плашовецького про те, що даний вік потерпілих малодосліджений у вітчизняній 
науці кримінального права [6].

Водночас, названий віковий діапазон розкривається на законодавчому рівні. У ст. 10 «Осо-
би, які визначаються громадянами похилого віку» розділу ІІІ «Статус громадян похилого віку та 
гарантії їх соціального захисту» Закону України «Про основні засади соціального захисту вете-
ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» зазначається, що громадянами похилого 
віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазна-
ченого пенсійного віку залишилося не більш як півтора року [7].

Зауважимо, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», пенсії за віком призначаються залежно від різних обставин (віку грома-
дянина, його страхового стажу тощо). На сьогоднішній день, мінімальний вік отримання пенсії за 
віком для осіб чоловічої статі становить 60 років, а для осіб жіночої – 55 років [8].

З викладеного слідує, що мінімальний вік, з якого особа може підпадати під категорію 
«особа похилого віку» становить: 1) для осіб жіночої статі – 53,5 років; 2) для осіб чоловічої 
статі – 58,5 років.

Цілком очевидно, що даний вік є набагато нижчим ніж той, що визначається ВООЗ як 
старість (75 років). Водночас, закріплений на законодавчому рівні «похилий вік» відображає ві-
тчизняні реалії (тривалість життя, якість життя, рівень медицини тощо), тому у певних випадках 
є більш актуальним.

На нашу думку, викладене вище правило визначення похилого віку є не зовсім коректним 
для використання в контексті закону про кримінальну відповідальність, адже розповсюджується 
виключно на громадян України. Відтак, у випадку, якщо потерпілим від злочину виявиться гро-
мадянин (підданий) іншої держави або апатрид, встановити його статус як «особа похилого віку» 
буде неможливо. Через це, на нашу думку, категорія «похилий вік» має бути розкрита безпосе-
редньо в законі про кримінальну відповідальність. 

Окремо додамо, що на сьогоднішній день особа, яка досягла 53,5-58,5 років, в переважній 
більшості випадків здатна продовжувати вести активний образ життя та цілком може подбати 
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про себе, тому, на нашу думку, визначення в законі про кримінальну відповідальність даного 
вікового діапазону для позначення категорії «особа похилого віку» є недоречним. 

Враховуючи викладене вище припускаємо, що в сучасних реаліях в контексті КК України 
похилим віком має визнаватися вік, менший за той, що розглядається ВООЗ як старість (75 ро-
ків), проте вищий за мінімальний вік, з якого особа може підпадати під категорію «особа похило-
го віку» відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні» на підставі положень Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування». 

Для вирішення вказаного завдання пропонуємо в рамках КК України під особою похилого 
віку розглядати людину, яка досягла 65 років. Саме такий вік фігурує в ч. 3 ст. 26 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а отже відповідне положення буде 
в певній мірі базуватися на вимогах Закону України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

Тим паче, як зауважує О.А. Плашовецький, Всесвітня організація охорони здоров’я ще у 
1982 р. визначила 65 років як індикатор похилого віку та рекомендувала серед осіб пізнього віку 
виділяти ще й групу престарілих –людей 80 років і старших [6].

Для реалізації запропонованої нами ідеї доречно внести до ст. 67 КК України «Обставини, 
які обтяжують покарання» (саме у цій нормі вперше зустрічається поняття «особа похилого віку) 
примітку наступного змісту:

«Примітка. Під особою похилого віку розуміється людина, якій на момент вчинення кри-
мінального правопорушення виповнилося 65 років».

Що стосується потерпілого, який перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлений 
вжити заходів до самозбереження через хворобу, зауважимо що під хворобою у даному випад-
ку може розумітися будь-яке захворювання, тимчасове або хронічне, фізіологічне або психічне. 
Треба зазначити, що наявність психічної хвороби не дає приводу однозначно визнавати люди-
ну безпорадною, оскільки особи, що хворіють на психічні розлади, мають велику фізичну силу 
та достатній розум для того, щоб врятувати себе у небезпечній для життя та здоров’я ситуації.  
Позбавленою можливості вжити заходів до самозбереження особа, що страждає фізіологічними 
або психічними захворюваннями, буде визнано тільки тоді, коли саме таке захворювання обумов-
лює нездатність діяти в небезпечному стані [9].

Таким чином, потерпілими від злочину, передбаченого ч. 1 ст. 135 КК України можуть 
виступати малолітні, старі та хворі особи, які позбавлені вжити заходів до самозбереження. До-
дамо, що диспозиція цієї норми передбачає невичерпний перелік станів, які можуть бути визнані 
в якості безпорадного. 

На нашу думку, рішення законодавця вказати у ч. 1 названої норми саме на можливість іс-
нування інших безпорадних станів є цілком правильним, адже дозволяє врахувати все розмаїття 
суспільно небезпечних діянь у вигляді залишення в небезпеці.

Ч. 2 ст. 135 закону про кримінальну відповідальність передбачає таку категорію потерпі-
лих, як «новонароджена дитина». Як і у випадку з особою похилого віку, поняття новонародже-
ної дитини прямо не розкривається в КК України та потребує додаткового встановлення. 

Станом на 01.07.2021 року питання змісту терміну «новонароджена дитина» (або «ново-
народжений») не врегульовано на законодавчому рівні. На підзаконному ж рівні дана категорія 
розкривається більш детально. Так, у п. 2 Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реа-
лізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав ди-
тини» зазначається, що під терміном «новонароджена дитина» слід розуміти дитину, яка не до-
сягла одного року з дня її народження, а також дитину, яка народилася на тимчасово окупованій 
території у Донецькій або Луганській області, Автономної Республіки Крим чи м. Севастополя 
та народження якої не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану [10].

Таким чином, даний підзаконний нормативно-правовий акт розкриває такий віковий діа-
пазон новонародженої дитини: з моменту народження до досягнення одного року.

Розгляд вказаного вище вікового діапазону під час характеристики новонародженої ди-
тини в контексті закону про кримінальну відповідальність є недоречним, адже, як зауважують 
автори згаданого вище навчального посібника «Актуальні проблеми кримінально-правової ква-
ліфікації» (за заг. ред. В.В. Топчія), судова практика при інкримінуванні ч. 2 ст. 135 КК керується 
наступними положеннями: 1) проміжок часу від моменту народження дитини до залишення її 
в небезпеці має бути якомога меншим; 2) цей проміжок часу необхідно встановлювати в кожному 
конкретному випадку, враховуючи всі обставини справи [11].
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Звісно, період часу до 1 року, навряд чи, можна розглядати в якості «якомога меншого 
проміжку часу», тому пропонуємо ознайомитися з іншими підзаконними актами, в яких розкри-
вається дане поняття.

Поняття «новонароджений» розкривається і у Порядку констатації та діагностичних кри-
теріях смерті мозку людини, затвердженому наказом МОЗ України від 09 листопада 2020 року 
№ 2559. Так, у п. 4 розділу І даного документа вказується, що новонародженим є дитина віком 
від 37 тижнів гестації до 30 днів [12].

Нагадаємо, початковим моментом життя як об’єкта посягання слід вважати початок фізіо-
логічних пологів [13], а отже, перенісши викладене вище визначення в площину закону про кри-
мінальну відповідальність, отримуємо наступний віковий діапазон новонароджених – з моменту 
народження до 30 повних діб життя. 

На нашу думку, з огляду на запропонований зміст документа та суб’єкта його видання 
(МОЗ України), саме цей віковий діапазон максимально точно розкриває зміст категорії «ново-
народжена дитина», з огляду на особливості психофізіологічного розвитку людини. Крім того, 
даний проміжок часу є набагато меншим, ніж той, що закріплено у Порядку надання комплек-
сної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 року № 691 (нагадаємо, судова практика під час розгляду кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 135 КК України, виходить з того, що проміжок часу від моменту народження 
дитини до залишення її в небезпеці має бути якомога меншим [11]).

Враховуючи викладене, пропонуємо включити до ст. 135 КК України примітку з наступ-
ним змістом:

«Примітка. Під новонародженою розуміється дитина з моменту її народження до досяг-
нення 30 діб життя».

Висновки. Отже, проведений аналіз демонструє, що ст. 135 КК України містить цілий ряд 
недоліків в частині регламентації обов’язкових ознак потерпілого від злочину. Для їх подолання 
вбачається доречним замінити категорію «старість» на «особа похилого віку», а також розкрити 
зміст понять «новонароджена дитина» та «особа похилого віку». 

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо розгляд та аналіз зарубіжного 
досвіду встановлення кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

THE CURRENT STATE OF THE LEGAL REGULATION  
OF THE OPERATIVE AND SEARCHING PROVISION OF THE SEARCH  

FOR CHILDREN WHO HAVE DISAPPEARED

Актуальність статті полягає в тому, що захист прав та свобод людини і грома-
дянина у світовому співтоваристві визнаються пріоритетним напрямком розбудови 
сучасної демократичної держави. Організація Об’єднаних Націй у Загальній де-
кларації прав людини. У першу чергу, пріоритетним є вдосконалення правових і 
організаційних потреб захисту прав і свобод дітей. Особливе місце у цьому питан-
ні належить оптимізації правового регулювання оперативно-розшукового забезпе-
чення розшуку дітей, які зникли безвісти. Не зважаючи на ратифікацію Україною 
значної кількості міжнародних угод щодо правого захисту осіб від зникнень та 
захисту прав дітей, протягом довгого часу в державі спостерігається криза зако-
нотворчого і нормотворчого процесу. Метою статті є визначення сучасного стану 
правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які 
зникли безвісти. У статті визначено стан правового регулювання оперативно-роз-
шукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти. Встановлено, ряд нега-
тивних тенденцій правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення 
розшуку дітей, які зникли безвісти. Запропонована класифікація нормативно-пра-
вових актів, які регулюють питання розшуку дітей, які зникли безвісти. Визначено, 
що сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення 
розшуку дітей, які зникли безвісти, потребує комплексних змін, а сама норматив-
но-правова база – оновлення. Аналіз нормативно-правових актів і практики засто-
сування їх норм свідчить про потребу їх постійного оновлення і вдосконалення 
у відповідності до тенденцій, які формуються у галузі розшуку дітей, що зникли 
безвісти, державної політики у сфері оперативно-розшукової діяльності, струк-
турно-функціональних змін у правоохоронних органах, світових стандартів та ін. 
Тому щодо оптимізації правової бази слід вести мову тільки про можливість визна-
чення поточного стану правового регулювання оперативно-розшукового забезпе-
чення розшуку дітей, які зникли безвісти й найбільш вразливих проблем та потреб, 
а також можливість їх вдосконалення. 

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, розшук дітей, правове регу-
лювання, Національна поліція.

The relevance of the article lies in the fact that the protection of human and citizen 
rights and freedoms in the world community is recognized as a priority direction for the 
development of a modern democratic state. United Nations in the Universal Declaration 
of Human Rights. First of all, the priority is to improve the legal and organizational needs 
for the protection of children's rights and freedoms. A special place in this issue belongs 
to the optimization of the legal regulation of operational and investigative support for 
the search for missing children. Despite Ukraine's ratification of a significant number 
of international agreements on the legal protection of persons against disappearances 
and the protection of children's rights, a crisis in the law-making and rule-making 
process has been observed in the country for a long time. The purpose of the article is 
to determine the current state of the legal regulation of operative investigative support 
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for the search for missing children. The article defines the state of legal regulation of 
operational and investigative support for the search for missing children. A number of 
negative trends in the legal regulation of operative investigative support for the search for 
missing children have been established. A proposed classification of legal acts regulating 
the search for missing children. It was determined that the current state of the legal 
regulation of operational and investigative support for the search for missing children 
requires complex changes, and the regulatory and legal framework itself needs updating. 
The analysis of legal acts and the practice of applying their norms shows the need for 
their constant updating and improvement in accordance with the trends that are forming 
in the field of searching for missing children, state policy in the field of operational and 
investigative activities, structural and functional changes in law enforcement agencies, 
world standards, etc. Therefore, in relation to the optimization of the legal framework, 
we should talk only about the possibility of determining the current state of the legal 
regulation of operational and investigative support for the search for missing children and 
the most vulnerable problems and needs, as well as the possibility of their improvement.

Key words: investigative activity, search for children, legal regulation, National 
Police.

Постановка проблеми. Захист прав та свобод людини і громадянина у світовому співто-
варистві визнаються пріоритетним напрямком розбудови сучасної демократичної держави. Орга-
нізація Об’єднаних Націй у Загальній декларації прав людини [1]. У першу чергу, пріоритетним 
є вдосконалення правових і організаційних потреб захисту прав і свобод дітей. Особливе місце 
у цьому питанні належить оптимізації правового регулювання оперативно-розшукового забезпе-
чення розшуку дітей, які зникли безвісти.

Не зважаючи на ратифікацію Україною значної кількості міжнародних угод щодо правого 
захисту осіб від зникнень та захисту прав дітей, протягом довгого часу в державі спостерігається 
криза законотворчого і нормотворчого процесу. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Теоретико-при-
кладні засади розшуку осіб, які зникли безвісти, на дисертаційному рівні досліджували такі ві-
тчизняні та зарубіжні автори: С. В. Богданов, Д. В. Бойчук, В. С. Будков, Н. І. Витовтова, О. І. Гі-
гевич, Д. А. Гріньова, Ч. М. Ісмаілов, Д. О. Іщук, В. Г. Камиш, Є. Г. Кілєссо, А. В. Котяжов, 
О. Я. Мазурок, А. С. Мальцев, В. О. Петросян, О. Ю. Плескач, В. П. Цильвік, В. М. Шванков та ін.

Метою статті є визначення сучасного стану правового регулювання оперативно-розшуко-
вого забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти.

Виклад основного матеріалу. Сучасна практика правового забезпечення розшуку дітей, 
які зникли безвісти, здебільшого спрямована на ситуативне виконання міжнародних зобов’язань, 
які взяла на себе держава із підписанням відповідних міжнародних зобов’язань.  З приєднанням 
України до Міжнародної конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень у 2015 році 
[2] указом Президента України ще у 2015 р. була затверджена Національна стратегія у сфері прав 
людини, в якій стратегічною метою захисту права на свободу та особисту недоторканність пе-
редбачається створення відповідної ефективної системи розслідування злочинів насильницького 
зникнення [3]. У 2016 р. під егідою Міністерства юстиції України був розроблений законопроєкт 
«Про попередження зникнення людей та сприяння в розшуку безвісно зниклих осіб», який за 
оцінкою управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини потре-
бував подальшого доопрацювання [4]. Сам закон був прийнятий лише 12.07.2018 р. однак під 
іншою назвою «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» [5], однак питання, пов’язані із 
організацією і тактикою розслідування фактів безвісного зникнення осіб цей закон не визначає.

Про негативні тенденції правового забезпечення розшуку осіб свідчать неодноразові реко-
мендації Робочої групи ООН з питань насильницьких або недобровільних зникнень (UNWGEID) 
до України. За результатами роботи UNWGEID в Україні 11-20 червня 2018 р. заступник голови 
робочої групи Тае-Унг Байк, зазначив, що відсутність правового врегулювання злочинів насиль-
ницького зникнення, політичної волі до розслідувань таких справ – основі проблеми, які має 
вирішити Україна, для того, щоб покращити ситуацію з насильницькими та недобровільними 
зникненнями в країні [6]. 11.09.2019 у виступі делегації України під час інтерактивного діалогу 
з Робочою групою з питань насильницьких зникнень у ході 42-ї сесії Ради ООН з прав людини 
зазначається, що сьогодні Україна вживає заходів щодо вдосконалення національного законодав-
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ства, спрямованого на захист зниклих або зниклих без вісті осіб. Поряд із Законом України «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти», Уряд у травні 2019 р. затвердив механізм виплати серед-
нього заробітку особам, які зникли під час виконання військових обов’язків [7]. Слід зазначити, 
що законодавчі ініціативи по-перше, не відповідають своєчасності, по-друге, здебільшого одно-
боко вирішують проблеми безвісного зникнення людей (тобто, стосуються осіб, які незаконно 
утримуються, ув’язнені або взяті в заручники на тимчасово окупованих територіях України чи за 
її межами, не вирішують нагальних потреб практичних підрозділів, спрямовані на врегулювання 
другорядних питань, а головні із них – залишаються поза полем правового регулювання).

Спостерігається і відсутність своєчасної нормотворчої ініціативи зі сторони правоохо-
ронних органів щодо удосконалення розшукової роботи. Так, відповідно до Стратегії розвитку 
органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року (далі – стратегія) передба-
чається, що подолання викликів у сфері протидії злочинності здійснюватиметься у таких напрям-
ках як: удосконалення організаційних і правових основ для посилення боротьби з організованою 
злочинністю та протидії торгівлі людьми, домашньому та гендерно обумовленому насильству, 
наркозлочинності та кіберзлочинності; розвиток системи ювенальної превенції у межах компе-
тенції органів системи МВС [8]. Поряд з цим, План заходів з реалізації Стратегії (далі – План 
заходів), яка передбачає реальні кроки із вдосконалення протидії безвісному зникненню дітей, 
затверджений лише 21.08.2019 р. Відповідальність за виконання заходів із вдосконалення розшу-
ку дітей, які зникли безвісти, здебільшого покладається на національну поліцію, зокрема: вжиття 
заходів для створення безпечного середовища для дітей, організації превентивної роботи з ними; 
розвиток загальної європейської «гарячої лінії» зниклих дітей «116000» в Україні з урахуванням 
положень вимог Директиви ЄС 2009/136; запровадження методик ювенальної превенції в межах 
компетенції органів системи МВС; реалізація пілотного проекту щодо запровадження інститу-
ту шкільних офіцерів поліції [9]. Проте Проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії 
розвитку Національної поліції на період до 2023 року», у межах якого передбачаються зазначені 
кроки, було винесено на громадське обговорення ще 12.04.2019 р. та досі не схвалено [10].

Крім цього, відділи (сектори) ювенальної превенції, які функціонують із 2015 р. у струк-
турі Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України до затвердження Ін-
струкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України 
від 19.12.2017 № 1044 [11] змушені були керуватися Інструкцією з організації роботи підрозді-
лів кримінальної міліції у справах дітей від 19.12.2012 р. № 1176, який втратив чинність лише 
12.06.2018 р., що свідчить про безсистемність правових реформ та низький рівень нормативного 
забезпечення. 

Опитані працівники підрозділів кримінальної поліції (19%) серед загальних причини 
(факторів), які впливають на ефективність оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, 
які зникли безвісти, визначили якість нормативно-правового забезпечення [12]. На запитання 
«Чи потрібно удосконалювати правове забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти?» 71% 
працівників слідчих підрозділів та 56% працівників підрозділів ювенальної превенції відповіли 
«так».

Слід зазначити, що система нормативно-правових актів, що регулюють питання опера-
тивно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, є досить розгалуженою. 
У Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбуван-
ня кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів 
(наказ МВС України від 05.01.2005 № 3дск) зазначено, що правовою основою розшуку осіб 
безвісно зниклих є: Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний 
кодекс, Закони України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», 
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», міжнародні пра-
вові акти, ратифіковані в установленому порядку [13]. Однак зазначена Інструкція, як головний 
регулятор відносин у питаннях розшуку осіб, які зникли безвісти, на сьогодні, крім цього, що не 
відповідає вимогам інших нормативно-правових актів, ще й своєчасно не оновлюється, вимоги її 
положень є протилежними до інших нормативно-правових актів. Визначений у ній перелік нор-
мативно-правових актів не є вичерпним, а окрема частина з них втратила чинність.

Звісно система нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності, є набага-
то ширшою (містить більше 300 нормативних актів лише з питань захисту прав дітей [14, с. 9]), 
а самі нормативно-правові акти не можливо однозначно перерахувати чи назвати ще й по тій при-
чині, що вони постійно оновлюються та зміннюються, а значна їх частина втрачає силу. Прикла-
дом безпідставного скасування нормативно-правового акту є наказ МВС «Про вжиття невідклад-
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них заходів щодо розшуку безвісти зниклих дітей» від 4 квіт. 2011 р. № 121. На наш погляд, його 
положення потребували оновлення. Так, п. 17.2 Інструкції зобов’язував уповноважені підрозділи 
після реєстрації відомостей про факт зникнення дитини протягом шести годин із моменту почат-
ку досудового розслідування відкритими каналами електронного зв’язку та поштою шляхом над-
силання орієнтувань і розшукових завдань інформувати про факт зникнення дитини компетентні 
правоохоронні підрозділи [15, с. 56].

Однак, на нашу думку, така система може бути певним чином окреслена. Слід зазначити, 
що вченими ще не здійснювалася систематизація нормативно-правових актів, які регулюють пи-
тання оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, а до цього часу 
не розглядався й механізм правового регулювання цієї діяльності. 

У зв’язку з цим, нами пропонується така класифікація нормативно-правових актів, які ре-
гулюють цей напрям роботи, в залежності від юридичної сили та ієрархії нормативно-правових 
актів, а також сфери правовідносин, зокрема: 

1. Конституція України. 
2. Кодифіквані джерела права: Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесу-

альний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс 
України, Сімейний кодекс України, Кодекс законів про працю та ін. 

3. Закони України: 
1) ті, що регулюють загальні засади оперативно-розшукової діяльності: «Про Національну 

поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь-
ному судочинстві», «Про прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про орга-
ни і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про протидію торгівлі людьми», 
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо-
рів та зловживанню ними», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ін.; 

2) ті, що регулюють сферу застосування оперативно-розшукової діяльності щодо протидії 
зникненню дітей, або їх розшуку: «Про охорону дитинства», «Про захист суспільної моралі», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитя-
чої порнографії», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про правовий статус осіб, 
зниклих безвісти», «По освіту» та ін. 

4. Рішення Європейського суду з прав людини. 
5. Укази Президента України: «Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку; по-
станови Кабінету Міністрів України: «Деякі питання провадження діяльності з усиновлення ді-
тей», «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду  
за дотриманням прав усиновлених дітей» тощо. 

6. Відомчі нормативно-правові акти (накази, положення, інструкції та ін.): 
1) загальні: наказ МВС України «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в ор-

ганах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» 
від 08.02.2019 р. № 100; наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Мі-
ністерства фінансів України, Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про ор-
ганізацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кри-
мінальному провадженні» від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5; наказ МВС України 
«Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 
органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопору-
шенням, їх виявленні та розслідуванні» від 07.07.2017 № 575. 

2) організаційно-функціональні: наказ Національної поліції України «Про затвердження 
Положенням про Департамент карного розшуку Національної поліції України»  від 14.11.2015 
№ 90.; наказ Національної поліції України «Про затвердження Положення про Департамент за-
хисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України» від 15.04.2020 № 297дск.; 
Наказ Національної поліції України «Про затвердження Положення про Департамент кіберпо-
ліції Національної поліції України» від 10.11.2015 № 85; Наказ Національної поліції України 
«Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції 
України» від 23.10.2019 № 1077; Наказ Національної поліції України «Про затвердження Поло-
ження про Департамент кримінального аналізу Національної поліції України» від 29.12.2019 р. 
№ 1354 та ін. 
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3) спеціальні: наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з організації розшуку об-
винувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно 
зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів» від 05.01.2005 № 3дск; наказ Націо-
нальної поліції України «Про забезпечення ефективності розшукової роботи підрозділів кримі-
нальної поліції» від 02.02.2016 № 88; наказ МВС України «Про затвердження змін до Інструкції 
з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування криміналь-
ного покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів» від 26.11.2012 
№ 1084дск; наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції України» від 19.12.2017 № 1044; наказ МВС України 
«Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозді-
лах) Національної поліції України» від 27.04.2020  № 357; спільний наказ Міноборони України, 
МВС України, СБ України, Служби зовнішньої розвідки України «Про затвердження Інструк-
ції з організації взаємодії Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів України, під час розшуку і затримання військо-
вослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, які самовільно залишили військову частину або місце служби» від 20.01.2017 
№ 31дск/43дск/33дск/18дск; наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про організа-
цію та порядок проведення поліцейських операцій з розшуку і затримання озброєних та інших 
осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння» від 09.10.2017 № 841дск; наказ МВС України, 
СБ України «Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни в питанні розшуку осіб» від 03.05.2012 № 169/391; наказ МВС України «Про затвердження 
Інструкції про організацію оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи оперативни-
ми підрозділами Національної поліції України» від 05.05.2016 № 07; наказ МВС України «Про 
затвердження Інструкції з організації діяльності оперативних підрозділів Національної поліції 
України щодо виявлення, документування та припинення діяльності організованих груп і зло-
чинних організацій, що готуються до вчинення або вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини» 
від 30.01.2019 № 69 дск та ін. 

7. Міжнародні нормативно-правові акти: конвенції, міжнародні договори, угоди про спів-
робітництво та ін.

Аналіз згаданих нормативно-правових актів і практики застосування їх норм свідчить про 
потребу їх постійного оновлення і вдосконалення у відповідності до тенденцій, які формуються у 
галузі розшуку дітей, що зникли безвісти, державної політики у сфері оперативно-розшукової ді-
яльності, структурно-функціональних змін у правоохоронних органах, світових стандартів та ін. 
Тому щодо оптимізації правової бази слід вести мову тільки про можливість визначення поточ-
ного стану правового регулювання розглядуваної нами тематики й найбільш вразливих проблем 
та потреб, а також можливість їх вдосконалення. 

Висновки. Підводячи підсумок зазначимо, що сучасний стан правового регулювання опе-
ративно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, потребує комплексних 
змін, а сама нормативно-правова база – оновлення.
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