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THE EXPERIENCE OF THE UNITED KINGDOM 
IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL AML 

AND ANTI-CORRUPTION SYSTEMS IN UKRAINE:
COMPARATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

Abstract. Th e UK is one of the world’s most open countries. Its economic level is 
built on extensive and productive relationships across the globe. However, the UK open 
status as of a global fi nance center leads to the risk of illicit fi nancial fl ows. 

Combating money laundering and corruption prevention – general globe tendency. 
Th e USA has also got the documents of strategical importance to provide the tax policy.

Financial authorities of Ukraine, the UK, and the USA are the participants of the 
system to counteract to money laundering and fi nancing terrorism both at national 
and international levels.

Th e purpose of the article is to study the UK experience to develop Ukrainian AML 
and anticorruption system.

In 2015–2016, the UK and Ukraine published fi rst ever national risk assessment of 
money laundering and terrorist fi nancing, setting out candidly the areas where action 
was needed. 

Our legislation is constantly supplemented with the provisions on combating money 
laundering, which are in line with international standards. Changes in the suspicious 
transaction reporting and supervisory regime are conducted both in the UK and in 
Ukraine. 

Th e UK aggressively pursues money laundering and terrorist fi nancing investigations 
and prosecutions, achieving 1400 convictions each year for money laundering. UK law 
enforcement authorities have powerful tools to obtain benefi cial ownership and other 
information, including through eff ective public-private partnerships, and make good 
use of this information in their investigations.

Some key authorities were established in Ukraine, including the National Agency 
of Ukraine for fi nding, tracing and management of assets derived from corruption and 
other crimes. Th e functions of the Agency (the ARMA) are understandable for most 
countries of the world, but absolutely new in the system of state authorities of Ukraine. 
Th e UK has got special legislation, the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).

Актуально

© A. Chubenko, 2018
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Ukraine has been proactive in seeking international co‐operation through outgoing 
MLA requests with regards to investigations of domestic ML or other major predicate 
crimes. 

Nevertheless, it should be noted that the current lack of court decisions on the 
confi scation of seized assets is connected with the ongoing pre‐trial investigations into 
relevant criminal proceedings, since the investigated crimes are complex, requiring a 
large amount of investigative and other procedural actions.

Consequently, an important aspect of the Ukrainian system’s operation is the 
exchange of information. Th e UK provides unique opportunities for international co-
operation on cases and enhancing international public/private information sharing. 
Th e UK courts can also issue an order to freeze or confi scate this property.

Th e UK has signifi cantly strengthened its AML/CFT framework since its last 
evaluation particularly in relation to operational co-ordination among law enforcement 
agencies, stronger investigative tools, mechanisms to facilitate public/private 
information sharing.

Th is is especially important on the basis that Ukraine should show progress in the 
formation of a new national legislator AML/CFT, in particular when adopting the basic 
Law to implement EU Directive 2015/849 2015.

Keywords: corruptio prevention; combating money laundering; the National Agency 
of Ukraine for fi nding, tracing and management of assets derived from corruption and 
other crimes.

Th e UK is one of the world’s largest and most open economies, whose strength 
is built on extensive and productive relationships across the globe. Government 
responsibility for national security and fi nancial services, we want the UK to 
continue to be an attractive country for legitimate business and a leading global 
fi nancial centre. But we also recognize that the UK’s openness and status as a global 
fi nancial centre exposes it to the risk of illicit fi nancial fl ows. 

Money laundering and terrorist fi nancing are signifi cant threats. Recent terrorist 
attacks in London, Manchester and elsewhere highlight the importance of the fi ght 
to deprive terrorists of the resources they need. Serious and organized crime has 
been estimated to cost the UK tens of billions of pounds every year. Th at is why we 
must continue to crack down on dirty money, strengthening the UK’s security and 
prosperity as well as that of our partners overseas. 

Th e UK is not alone in facing these threats, and we work hand in hand with our 
international partners to tackle them. Th e UK has been at the forefront of recent 
global eff orts to shut down safe spaces for money laundering and terrorist fi nancing. 
Th e 2016 London Anti-Corruption Summit led to over 600 specifi c commitments 
made by more than 40 countries and six major international organizations1.

1 Cooperation in the sphere of fi nancial monitoring and anti-corruption eff orts: international and national aspects: 
joint international scientifi c and practical workshop (Odesa 2016) 148.
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Th ese issues are relevant throughout the world. Such strategic relevant 
documents for the implementation of tax policies are also exist in the United States 
of America.

Th e experience of the USA, in particular on the functioning of the departments 
of Criminal Investigation (CI) Internal Revenue Service (IRS), which operate not 
only in the USA but also abroad. Th e main objective of these units is to combat tax 
crimes worldwide.

Internal Revenue Service (IRS) of the USA applies long-term activities. So 
such IRS Strategic Plan of the Fiscal Service on 2014–2017 (Strategic Plan, Fiscal 
Years 2014–2017) exists and determines how the Internal Revenue Service (IRS) 
of the USA will improve taxpayer service and provide legislation for several years. 
Implementation of the Plan is monitored to evaluate progress in achieving the 
objectives specifi ed in the Strategic Plan2.

Fiscal authorities of Ukraine, Great Britain and the USA are the participants 
of the AML/CFT system, either national or international levels. Th us, if in the 
mentioned article “Cooperation in the sphere of fi nancial monitoring and anti-
corruption eff orts: international and national aspects” we have considered the IRS 
role, then in the latest one called “Anti-corruption and anti-legalization role of the 
General Prosecutor of Ukraine through the prism of international standards”3, we 
did an analysis of the work of the prosecutors in the AML process.

Th is article will be devoted to a comparative method of research of the UK 
experience in AML issues. We are grateful to those scientists who conduct 
research in these areas, in particular of the following: N. Akhtyrskaya, S. Bychkova, 
M. Loshitskyi, S. Minchenko, D. Pavlov, V. Filatova, T. Fulei, H. Khembach, 
O. Yanovska and other scientists. 

Th e purpose of the article is to study the UK experience to develop Ukrainian 
AML and anti-corruption system.

In 2015–2016, the UK and Ukraine published its fi rst ever national risk 
assessment of money laundering and terrorist fi nancing, setting out candidly the 
areas where action was needed. In 2016, the government published an action plan 
outlining the most signifi cant reforms to our anti-money laundering and counter-
terrorist fi nancing regime in over a decade. 

Ukraine has also prepared a number of strategic documents based on the NRA 
results and a corresponding plan has been prepared. Th is work was intensifi ed in 
2014, when the NRA was launched4.

2 A Chubenko, ‘National Tax security and prospects of usage of experience of the Internal Revenue Service (IRS) of the 
United States to combat shadow economy in Ukraine’ (2017) 1(25) Public Law18–25. 

3 A Chubenko, ‘Anti-corruption and anti-legalization role of the General Prosecutor of Ukraine through the prism of 
international standards’ (2018) 5 (1) European Science 200.

4 Implementation of the national risk assessment of money laundering and terrorist fi nancing as an element of the 
state policy of shadowing of the Ukrainian economy: joint international seminar of the OSCE and the State Financial 
Monitoring Service of Ukraine (Kyiv 2014) 100. 
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UK government many of the actions in this plan have now been launched or 
delivered. Th e Criminal Finances Act 2017 provided tough new powers such as 
Unexplained Wealth Orders for tackling money laundering and terrorist fi nancing. 
Th e Money Laundering Regulations 2017 bring the latest international regulatory 
standards into UK law. Reforms of the suspicious activity reports regime and 
the supervisory regime are underway, and our commitment to public-private 
partnership is embodied in the development of the Joint Money Laundering 
Intelligence Taskforce, which continues to deliver concrete outcomes in disrupting 
criminal activity. 

Ukraine is also working on the implementation of similar provisions, which was 
positively noted in international acts.

Th is year, the UK’s anti-money laundering and counter-terrorist fi nancing 
regime will be assessed by the Financial Action Task Force. Th e UK will be evaluated 
for the fi rst time against the strengthened global standards introduced in 2012. 

Th is government is determined to demonstrate the UK’s commitment to tackling 
illicit fi nancial fl ows. We must not stand still. As money laundering and terrorist 
fi nancing risks continue to evolve, so must our understanding and our response. 
Th is second national risk assessment shows how that has happened since 2015. 

Th is assessment will provide a critical component of the evidence base for the 
response to money laundering and terrorist fi nancing over the coming years. Th e 
government is confi dent that by responding to these risks, and through continued 
partnership between government, law enforcement, supervisors and the private 
sector, we can ensure that the UK economy is a hostile environment for illicit 
fi nance and an open, attractive destination for legitimate business.

Th e UK encounters diff erent terrorism and TF risks in mainland UK from those 
faced in Northern Ireland. Authorities in all jurisdictions demonstrate a good 
understanding of their particular TF risks and the nature, scale, and number of TF 
cases pursued across the UK is in line with its distinct risk profi le. Th e assessment 
team based these conclusions on numerous case studies demonstrating the types of 
cases pursued; statistics; a review of the NRA and other relevant assessments; and 
discussions with the National Terrorist Finance Investigation Unit (NTFIU), the 
Crown Prosecution Service (CPS), the Police Service of Northern Ireland (PSNI), 
the Public Prosecution Service of  Northern Ireland (PPSNI), and other LEAs. 

While international terrorism is assessed to be a severe threat to the UK, the 
majority of terrorist attack plots have been low complexity, planned and executed 
by lone actor extremists. Th e 2017 NRA therefore recognizes the UK’s TF threat as 
predominantly UK-based, with the highest risks posed by: low-level, self-funded 
attackers; individuals providing small amounts of funding to FTFs; or individuals 
fi nancing their own travel plans. As a result, MSBs, cash couriers and retail banking 
were considered at high risk of abuse for TF. TF risks in the NPO sector overall 
were considered to be low with certain parts of the sector facing signifi cantly higher 
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risks. Th e LEAs also noted a propensity for individuals to abuse benefi ts or commit 
low level fraud to generate funds for terrorist activity. Th is understanding of risk 
was consistently shared by all relevant LEAs and prosecutorial agencies. Numerous 
case studies illustrate the UK’s proactive investigation, prosecution and conviction 
of a range of TF activity, consistent with its identifi ed risks5.

Th e UK aggressively pursues money laundering and terrorist fi nancing 
investigations and prosecutions, achieving 1400 convictions each year for money 
laundering. UK law enforcement authorities have powerful tools to obtain 
benefi cial ownership and other information, including through eff ective public-
private partnerships, and make good use of this information in their investigations. 
However, the UK fi nancial intelligence unit needs a substantial increase in its 
resources and the suspicious activity reporting regime needs to be modernized and 
reformed.

An Act to establish the Assets Recovery Agency and make provision about the 
appointment of its Director and his functions (including Revenue functions), to 
provide for confi scation orders in relation to persons who benefi t from criminal 
conduct and for restraint orders to prohibit dealing with property, to allow the 
recovery of property which is or represents property obtained through unlawful 
conduct or which is intended to be used in unlawful conduct, to make provision 
about money laundering, to make provision about investigations relating to benefi t 
from criminal conduct or to property which is or represents property obtained 
through unlawful conduct or to money laundering, to make provision to give eff ect 
to overseas requests and orders made where property is found or believed to be 
obtained through criminal conduct, and for connected purposes.

As we have already mentioned in the article “National Agency of Ukraine 
for fi nding, tracing and management of assets derived from corruption and 
other crimes: formation of a new central executive body”6, Asset Recovery and 
Management Agency (ARMA) is one of the powerful central executive bodies with 
a special anti-corruption status. However, for the successful implementation of the 
functions assigned to it, it is necessary to implement certain organizational and 
jurisdictional actions, primarily at the government level. 

Th e functions of the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and 
Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes (hereinaft er – 
the ARMA) are understandable for most countries of the world, but absolutely 
new in the system of state authorities of Ukraine. Today, for most countries of the 
European Union, the existence of agencies like the ARMA is a long-established 

5 Th e National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing 2017 <https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/655198/National_risk_assessment_of_money_
laundering_and_terrorist_fi nancing_2017_pdf_web.pdf> accessed 30 December 2018.

6 A Chubenko, ‘National Agency of Ukraine for fi nding, tracing and management of assets derived from corruption 
and other crimes: formation of a new central executive body’ Th e shadow economy: world trends and Ukrainian 
realities: interdepartmental scientifi c-practical conference (Kyiv 2017).
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practice. In particular, Article 10 of the EU Directive of 04/03/2014 No 2014/42 / 
EU requires all EU Member States to take measures on eff ective asset management, 
which have been seized, as well as establishment of special institutions responsible 
for managing such assets in order to preserve them or preserve their economic 
value.

Th us, management of the seized property is one of the functions of the ARMA 
and it is the implementation of relevant EU practices on the management of a seized 
property. Th is function is not just another regulatory activity of the state, it creates 
a fundamentally new mechanism for public-private partnerships, the analogies 
of which did not exist in Ukraine, and involves the development of new markets 
of management of seized property and the market of seized property (but not yet 
confi scated).

In UK, the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) sets out the law in relation 
to the recovery of criminal assets with criminal being the most commonly used 
power. Confi scation normally only occurs aft er a conviction has taken place. Th e 
2002 Act codifi ed previous legislation and provided that of can be recovered where 
there has been no conviction i.e. cash seizure, civil recovery etc.

Simply put, the primary aim of POCA 2002 is to close loop-holes and deprive 
criminals of the use of their assets, recover the proceeds of crime and to show that 
crime doesn’t pay. It also has the eff ect of causing business people to think twice 
before undertaking a criminal enterprise and for those who advise such people to 
give robust advice so that such criminal enterprises don’t get started.

Between 2010 and 2014 the Home Offi  ce has indicated that more than £746 million 
of criminal assets has been seized. Over the same period, assets worth more than 
£2,5  billion have been frozen denying criminals access to these resources and 
£93 million has been returned to victims. As of December 2014, there were nearly 
1,250 live confi scation orders under the responsibility of the Crown Prosecution 
Service, amounting to nearly £500 million, of which 31,5% was deemed collectable.

In addition, the 2002 Act confers a number of investigative powers and tools: 
search and seizure; production orders and disclosure orders; orders for of assets to 
prevent assets being disposed of to a confi scation order being imposed.

Th e Act is comprehensive and sets out the legislative schemes of recovery 
which is broken down into parts. Th e relevant parts for POCA cases which arise 
in England are: Confi scation in England and Wales, Civil Recovery, including cash 
seizure, Revenue Functions, Money Laundering, and Investigation7.

We will not dwell on the specifi cs of building special AML/CFT laws, given that 
a new version of the Law has been prepared based on EU directive 2015/849 2015. 

7 Proceeds of Crime Act [2002] Chapter 29 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29> accessed 30 December 
2018.
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But it is worth noting that we prepared comments on this law8 earlier and it is 
available in free access to all who are interested or engaged in this process. 

We should note that the main areas of ARMA activities are asset fi nding and 
tracing. ARMA is responsible for fi nding (activity aimed at establishing the fact 
of existence) and tracing (activity aimed at determination the location) of assets – 
property that are subject to seizure in criminal proceedings. 

ARMA is entitled to support criminal investigation cases by means of:
– taking measures on tracing and fi nding of assets upon requests of the 

investigators, detectives, pre-trial investigation authorities, prosecutor’s offi  ce 
and courts and cooperate with such authorities for the purpose of seizure and 
confi scation of such assets;

– ensuring pre-MLA international cooperation with relevant authorities of 
foreign states, international organizations  dealing in this sphere by taking measures 
on tracing and fi nding of assets as well as requesting them on asset fi nding and 
tracing activities;

– fi ling claims with a court to fi nd invalid regulatory legal acts and individual 
decisions, contracts issued/made in violation of the requirements and limitations 
set forth in legislation;

– taking part in representation of the State of Ukraine in foreign jurisdictional 
bodies in cases related to return of assets derived from corruption and other crimes.

Asset Management area. Executing court decisions, ARMA is entitled for 
management of assets seized or confi scated in criminal proceedings in order to 
preserve or maintain economic value of the assets by:

– transferring into management using asset management agreement;
– disposal – sale with further cash disposal in state banking system temporary – 

till the end of the criminal proceedings.
State policy development area. ARMA is authorized to formulate and implement 

state policy in the sphere of tracing, fi nding and management of assets by:
– draft ing proposals for formulation and implementation of the state policy 

(draft  laws, bylaws, binding regulatory legal acts of the ARMA);
– concluding multi-agency international agreements on cooperation with 

authorities of foreign states the competence of which includes the issues concerning 
fi nding, tracing and management of assets derived from corruption and other 
crimes;

– providing clarifi cations, methodological and advisory assistance to 
investigators, detectives, prosecutors and judges with regard to the issues of fi nding, 
tracing, evaluation and management of assets;

8 A Chubenko, M Loshytskyi and others, On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Criminal 
Proceeds, Terrorism Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction: scientifi c and practical 
comment to the law of Ukraine (Vaite 2015) 816.
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– developing and keeping of the Unifi ed State Register of Assets Seized in 
Criminal Proceedings, which shall contain, for instance, information on assets, 
which have been seized in criminal proceedings, court decision on seizure and/or 
cancellation of seizure, number of criminal proceedings in the Unifi ed Register of 
Pre-Trial Investigations and other relevant information.

Confi scation is also facilitated under POCA through automatic assumptions 
being made in certain cases where the off ender has been found to have a criminal 
lifestyle. Th e assumptions apply to many of the UK’s priority off ences including 
ML, drug traffi  cking, people traffi  cking, and terrorism. In these cases, the court 
will assume that any property transferred to the defendant or expenditure by the 
defendant in the six years preceding criminal proceedings, or any property held 
by the defendant aft er the date of conviction, is assumed to have been obtained 
through criminality. Th e value of this property is then used in calculating the benefi t 
obtained by the defendant for the purpose of confi scation (unless the defendant can 
prove otherwise or there would be a serious risk of injustice if the assumption were 
to be made).

All LEAs, including regional police forces, have specialized proceeds of crime 
units which provide in-house expertise (these include: the NCA Proceeds of Crime 
Centre; the SFO Proceeds of Crime and International Assistance Division; the 
HMRC Fraud Investigation Service Proceeds of Crime Team; the HMRC Proceeds 
of Crime Intervention Team; the FCA Criminal Prosecutions Team asset recovery 
sub-team; the PSNI Economic Crime Unit; and the Regional Asset Recovery Teams 
of the England and Wales police forces).  Th ese units include POCA accredited 
fi nancial investigators who receive accreditation and training from the NCA 
Proceeds of Crime Centre and are able to exercise POCA powers, including search, 
seizure, and application for restraint. Financial investigators in Police Scotland also 
receive accredited training. Th e specialist teams have proved eff ective. Th e HMRC 
Proceeds of Crime Intervention Team (dedicated to cash intervention) has seized 
GBP 13,5 million and forfeited GBP 7,5 million since it was established in April 
2015, while the FCA Criminal Prosecutions Team’s asset recovery sub-team had 
secured approximately GBP 11 million as at March 2018.

In deciding whether to pursue asset recovery, the UK is primarily focused 
on output, but also takes into account the type or nature of off ending involved. 
Th e NCA Confi scation Framework guides investigators on the priorities, factors 
and considerations in deciding to pursue confi scation. While it is not focused on 
specifi c crime types, its focus on delivering outcomes and outputs against high 
priority threats does encourage the pursuit of confi scation in cases involving high-
end ML, organized immigration crime, and modern slavery and human traffi  cking. 
In pursuing the enforcement of confi scation orders, the CPS, the NCA, and HMRC 
identify priority cases based on the value of the outstanding debt as well as whether 
the off ending involved serious and organized crime.
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Large, multinational fi nancial institutions have made signifi cant improvements 
in their risk management of correspondent banking relationships following a 
decade of high profi le enforcement actions by foreign regulators and remedial 
eff orts required by the FCA in conjunction with foreign regulators. Th is remains 
a work in progress at some large institutions, but the FCA demonstrated a strong 
commitment to working with UK-based institutions to ensure that eff ective controls 
are in place. 

Large fi rms with substantial correspondent banking books also have groupwide 
policies and procedures related to AML/CFT and targeted fi nancial sanctions 
compliance, and have substantially expanded their compliance staff  over the 
last decade. While signifi cant progress has been made, some gaps in compliance 
related to correspondent banking persist, particularly at smaller banks. Th is was 
demonstrated in a 2014 survey by the FCA which found that while some retail, 
wholesale, and private banks had implemented eff ective AML/CFT and sanctions 
controls, signifi cant and widespread weaknesses persisted at some fi rms (including 
in relation to correspondent banking, EDD and the ongoing monitoring of high 
risk clients). Particularly serious issues were found at six banks, four of which 
voluntarily limited their business activities until weaknesses are corrected, three 
were required to appoint a skilled person to conduct a more detailed review and 
make recommendations for improvements, and three conducted remedial work 
under the guidance of external consultants. Th e FCA took enforcement action 
against two of these banks, as well as updating regulatory guidance with further 
examples of good practice. Th e FCA has seen signifi cant improvements as a result. 

Remedial eff orts by the FCA, reputational concerns, and enforcement eff orts 
by the UK, high-profi le actions taken by foreign regulators, and the establishment 
Senior Managers and Certifi cation Regime (SMCR) and its attendant liabilities on 
senior management have led to continued progress in addressing these issues. Th e 
gap between examinations of SAMLP and PAMLP banks and limited number of 
smaller bank examinations, however, leads to an uneven playing fi eld in terms of 
correspondent banking policies and procedures.

Banks and MSBs interviewed by the assessment team all stated that they 
analyze new products and services for ML/TF risks prior to their introduction to 
the market. Th e assessment team was satisfi ed with the examples of policies and 
procedures provided by these fi rms. However, discussions with the private sector 
raised concerns that some of the EABs fi rms providing online services, with no 
faceto-face contact with their clients, may not adequately fulfi ll their AML/CFT 
obligations.

In the UK context, banking institutions and MSBs conduct wire transfers. In 
June 2017, the UK adopted new EU requirements on cross-border wire transfer 
reporting which contain new obligations for the FIs that are subject to them. Th e 
FCA monitors banks’ compliance with new legislative requirements as part of its 
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ongoing supervisory engagement. It has not identifi ed any signifi cant issues with 
fi rms’ implementation of the new wire transfer regulations. Th e FSA (predecessor 
to the FCA) conducted a review of fi rms’ compliance with previous wire transfer 
legislation in 2011 and found no major weaknesses. 

HMRC noted that MSBs, in most cases, apply the appropriate identity checks 
and record-keeping where the requirements to establish the identity of the payer 
(originator) are triggered. HMRC also noted that compliance is also reinforced 
because the MLRs overlap with the EU’s fund transfer regulations requiring 
payment institutions to collect and retain information on payers and payees when 
transferring funds (in addition to the CDD requirements in the MLRs).

All interviewed fi rms stated that they ran names through sanctions checks prior 
to customer on-boarding. Large fi nancial institutions and professional gatekeepers 
demonstrated more sophisticated understanding of sanctions risks related to Iran 
and DPRK and have more complex risk management and policies and procedures 
in place to manage these risks. Some small and medium-sized FIs and fi nancial 
gatekeepers have a less than uniform understanding of sanctions-related risks 
and have less sophisticated sanctions compliance programs, as demonstrated by 
the FCA’s 2014 survey. Firms have, however, improved their sanctions compliance 
programs over the last decade in response to FCA activity and the activities and 
awareness raising from OFSI. 

Industry representatives and authorities focused on sanctions agree that 
due to the vast breadth of the legal, accounting, TCSPs, HVDs, and EABs, these 
industries have inconsistent levels of understanding of their sanctions obligations. 
Th e Gambling Commission provides guidance in relation to these obligations and 
the National Casino Forum provides guidelines on how casinos can meet their 
sanctions obligations, including making use of database suppliers for sanctioned 
persons checks.

Overall, fi rms met with during the evaluation understand and implement their 
reporting obligations adequately; however, it is not clear this applies equally across 
all sectors as SAR fi ling is low in some sectors. SAR fi lings across some of the biggest 
sectors in the UK show a healthy trend, and it appears that the amount of defensive 
fi ling has declined. Th e UK receives more than 450 000 SARs a year which provides 
a rich source of fi nancial intelligence for LEAs. While concerns remain about the 
quality of reports fi led, work is ongoing between relevant authorities and fi rms to 
improve quality and remind fi rms of their obligations. 

In Ukraine, banks are also members of the AML system and submit a certain 
number of SARs. Th e National Bank of Ukraine is the entity of state fi nancial 
monitoring which exercises state regulation and supervision in the sphere of 
prevention and counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from 
crime or fi nancing terrorism with regard to banks, payment institutions and 
members of payment systems being banking institutions.
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Th e powers of the National Bank regarding measures of impact were reported by 
us at an interdepartmental scientifi c and practical workshop on “Topical issues of 
using the possibilities of unscheduled documentary audits and other inspections in 
criminal proceedings” and our report was called “Authorities of the national bank 
of Ukraine on the imposition of administrative fi nes”9.

SARs fi ling is highly concentrated on a few institutions. Banks contribute almost 
85% of the total SAR fi llings, with four banks contributing 80% of the reporting. 
Although this is consistent with the consolidated nature of the UK’s banking sector 
(fi ve banks account for over 85% of the total market share and banks are constantly 
involved in the movement of money and therefore most likely to spot a suspicious 
transactions), it does not explain the low level of reporting across other sectors. 

While large banks met with at the onsite have a window of 30/60 days to 
undertake their own investigation prior to fi ling SARs, there is a requirement to 
report matters requiring immediate attention to the UKFIU and all confi rmed that 
they report SARs as soon as they reach the threshold of suspicion. Th e UKFIU 
accepts bulk reporting by the main reporters to facilitate the fi ling of SARs. Earlier 
thematic work by the FCA identifi ed instances where a lack of resources in smaller 
fi rms had led to backlogs in alerts generated and potential exposure to undisclosed 
suspicious activity or sanctions breaches. Remedial action, including interventions, 
was taken.

Refl ecting the high volume of reporting and the wide variety of sectors and 
businesses incorporated into the UK’s AML/CTF regime, there are concerns about 
the quality of reporting by all reporting entities, including banks. During the on-
site visit, some fi rms indicated that they were sometimes fi ling SARs in response 
to unexplained/unusual transactions without additional analysis or investigation. 
LEAs reported concerns about the quality of the SARs, including that they lacked 
information on a genuine suspicion of ML/TF. 

SARs reporting by banks from Oct 2016 to Sept 2017 were 360,393.
Th e UK participates in various multilateral fora to seek and provide cooperation. 

Th e UK International Crime Bureau (UKICB) is the National Central Bureau for 
INTERPOL and handled over 264 000 INTERPOL messages in 2016. Th e Europol 
Headquarters hosts 185 offi  cers from across UK law enforcement, including 
regional police offi  cers. Information is regularly exchanged through the Europol 
Secure Information Exchange Network Application (SIENA) (in 2016, the UK sent 
1 836 disseminations relating to ML and received 2 668). Th e UK is a member of 
the Five Eyes ML Working Group, which recently established a project to facilitate 
member countries’ direct sharing of fi nancial information. Th e UK also hosts the 
International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC) which combines 

9 S Cherniavskyi, M Tsytsiridze, ‘Topical issues of using the possibilities of unscheduled documentary audits and other 
inspections in criminal proceedings’ Authorities of the National bank of Ukraine on the imposition of administrative 
fi nes: interdepartmental scientifi c-practical conference (Kyiv 2016) 124. 
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resource from the UK, Interpol, the United States, Canada, Australia, New Zealand 
and Singapore to improve intelligence-sharing on grand corruption and ML. Joint 
investigation teams (JITs) are also actively used. Th e UK has nine active JITs relating 
specifi cally to ML and has completed10.

In Ukraine, the MoJ and the PGOU are the central authorities for the receipt, 
processing and allocation of MLA requests. During the investigation stage, 
the competent authority for incoming and outgoing MLAs is the PGO, who 
disseminates the requests to the relevant LEA in accordance with the subject matter 
of the request. At the stage of the court review, the competent authority is the MoJ 
for both incoming and outgoing MLA requests.

Ukraine has been proactive in seeking international co‐operation through 
outgoing MLA requests with regards to investigations of domestic ML or other 
major predicate crimes (inter alia, corruption, economic crime, organised crime, 
drug traffi  cking and human traffi  cking). Th e authorities indicate that the increase in 
the number of outgoing MLA requests in 2016 in relation to ML and corruption is 
the result of the intensifi cation of the pre‐trial investigation of criminal proceedings 
related to ML and requests for additional information on criminally‐obtained assets 
in foreign countries.

Between 2010 and 2016, Ukraine sent 30 MLA requests (most of them in 2016) 
in relation to asset arrests, but none with a view to requesting the fi nal confi scation 
of assets 59. Substantial amounts of assets were arrested in foreign countries on the 
basis of a request from the UAs. However, based on meetings with the authorities, 
and as also substantiated by open sources, the evaluators have been made aware 
of cases in which Ukraine had not been eff ective with regard to outgoing MLA 
requests, by failing to provide requested countries with suffi  cient evidence in a 
timely manner to enable them to render a fi nal confi scation order. In particular, 
it seems that Ukraine has not yet been able to provide requested countries with 
a Ukrainian fi nal court decision on confi scation, so as to allow foreign courts to 
render a fi nal confi scation decision.

Nevertheless, it should be noted that the current lack of court decisions on the 
confi scation of seized assets is connected with the ongoing pre‐trial investigations 
into relevant criminal proceedings, since the investigated crimes are complex, 
requiring a large amount of investigative and other procedural actions.

Th e FIU in Ukraine is a member of the Egmont Group and adheres strictly to 
the Group’s Principles for the Exchange of Information. Th e FIU does not need to 
enter into bilateral or multilateral agreements to co‐operate with its counterparts. 
Nevertheless, the FIU has entered into a MoU with 73 foreign FIUs to facilitate co‐
operation. Exchange of information is conducted through the Egmont Secure Web. 

10  FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist fi nancing measures – United Kingdom, Fourth Round 
Mutual Evaluation Report, FATF, Paris <http://www.fatf-gafi .org/publications/mutualevaluations/documents/mer-
united-kingdom2018.html> accessed 30 December 2018.
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In 2014–2016, the FIU sent 1,547 requests to, and received 1,144 responses from 
foreign FIUs. 103 letters related to spontaneous dissemination of information were 
sent to foreign counterparts. 

Consequently, an important aspect of the Ukrainian system’s operation is 
the exchange of information. UK – JMLIT provides unique opportunities for 
international co-operation on cases and enhancing international public/private 
information sharing. LEAs in other countries may submit cases to JMLIT through 
the NCA. Th is is a new feature and has not yet been widely used, but, if used 
regularly, it provides scope to enhance international co-operation. Th e UKFIU 
has initiated a pilot to push appropriate inbound Egmont requests through JMLIT. 
Th e UK is also championing public/private partnerships in other countries with 
the goal of establishing a worldwide network of public/private partnerships which 
could share information between themselves. 

Th e UK is capable of providing assistance in the context of non-conviction 
based confi scation and related proceedings, including in circumstances where 
a perpetrator is unavailable by reason of death, fl ight, absence, or where the 
perpetrator is unknown. Instrumentalities, proceeds and laundered property can 
be identifi ed through a range of available investigative measures which can be 
exercised on behalf of another state (POCA (External Investigations) Order 2013, 
ss. 6, 13, 16, 22, 29, 40, 47, 50, 56, 63). 

A UK court can also issue an order to freeze or confi scate this property, or 
property of a corresponding value, where there is an ongoing investigation or 
proceeding in the requesting state, or where a corresponding foreign order has been 
issued, provided there is dual criminality (POCA (External Requests and Orders) 
Order 2005, ss. 143, 144, 147, 161).

UK police forces can coordinate on seizure and confi scation with requesting 
states through police-to-police arrangements, multilateral organizations, or Joint 
Investigation Teams (JITs). Th e UK has mechanisms to manage and dispose of 
property frozen, seized or confi scated on behalf of a foreign state, including the 
appointment of management receivers or administrators or enforcement receivers 
(Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 (Enforcement of Overseas 
Forfeiture Orders) Order 2005, ss. 12, 22).

We should take into account that the UK is able to share confi scated property 
with other countries and endeavours to enter into 50:50 sharing arrangements the 
country to which it has provided assistance. Stolen state assets (e.g. the proceeds of 
corruption) are returned to the requesting state in full, less reasonable expenses.

In particular, it is important that the UK faces signifi cant ML risks from overseas, 
in particular from other fi nancial centres (including some of its Overseas Territories 
and Crown Dependencies), due to its position as a major global fi nancial centre 
and the world’s largest centre for cross-border banking. In particular, the UK is 
vulnerable and at risk of being used as a destination or transit location for criminal 
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proceeds. Criminal activity in the UK also generates a signifi cant amount of proceeds 
although domestic crime levels have continued to decrease over the past 20 years. 
Th e main money laundering (ML) risks include high-end ML, cash-based ML, and 
the laundering of proceeds from fraud and tax off ences, drug off ending and human 
traffi  cking, and organized crime. Th e UK also faces particular and signifi cant risks 
from laundering the proceeds of foreign predicate crimes, including transnational 
organized crime and overseas corruption.

Th e UK faces severe threats from international terrorism. Terrorist fi nancing 
activity in the UK is usually low-level, involving small amounts of funds raised by 
UK based individuals to fund their own travel to join terrorist groups, to send to 
terrorist associates, or to fi nance their own terrorist attack plans. Th e UK also faces 
threats from Northern Ireland-related terrorism which are rated severe in Northern 
Ireland and substantial in Great Britain. Th e nature of the Northern Ireland-related 
terrorism threat has evolved with paramilitaries and terrorist groups focusing on 
forms of organized crime which are not all specifi cally intended to raise funds for 
terrorism. Th is experience is extremely important for Ukraine, in view of the fact 
that our state suff ers from identical threats, in particular, in uncontrolled areas by 
the Government of Ukraine and adjacent areas to these territories, but also outside 
these territories.

Th e UK has implemented an AML/CFT system that is eff ective in many 
respects. Particularly good results are being achieved in the areas of investigation 
and prosecution of ML/TF, confi scation, the implementation of targeted fi nancial 
sanctions related to terrorism and proliferation, protecting the non-profi t sector 
from terrorist abuse, understanding the ML/TF risks facing the country, preventing 
misuse of legal structures and co-operating domestically and internationally to 
address them. However, major improvements are needed to strengthen supervision 
and implementation of preventive measures, and ensure that fi nancial intelligence 
is fully exploited. 

In terms of technical compliance, the legal framework is particularly strong 
with only two areas in need of signifi cant improvements – measures related to 
correspondent banking and the UKFIU. 

Th e UK has signifi cantly strengthened its AML/CFT framework since its 
last evaluation particularly in relation to operational co-ordination among law 
enforcement agencies, stronger investigative tools, mechanisms to facilitate 
public/private information sharing, and the creation of an authority to address 
inconsistencies in the supervision of lawyers and accountants. One important 
issue which is outstanding from the previous assessment is the need to enhance 
the resources and capabilities available to the UKFIU. Th is is especially important 
on the basis that Ukraine should show progress in the formation of a new national 
legislator AML/CFT, in particular when adopting the aforementioned basic Law to 
implement EU Directive 2015/849 2015.
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ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ПОБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ 
АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНОЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

Анотація. Велика Британія є однією з найбільш відкритих держав у світі. Рі-
вень економічного розвитку в цій країні ґрунтується на широких і продуктив-
них відносинах для всіх держав світу. Проте необхідно зазначити, що відкритий 
статус Великої Британії як глобального фінансового центру призводить до ризи-
ку незаконних фінансових потоків.

Боротьба з відмиванням коштів і протидія корупції – загальна тенденція, ак-
туальна для всіх держав світу. Стратегічно важливі документи для здійснення 
податкової політики наявні також у США.

Фінансові органи України, Великої Британії та США є учасниками системи 
протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму як на національному, 
так і на міжнародному рівнях. 

Метою статті є вивчення досвіду Великої Британії для побудови антилега-
лізаційної та антикорупційної систем в Україні.

У 2015–2016 роках Велика Британія та Україна опублікували свої перші націо-
нальні оцінки ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму, визначив-
ши ті сфери, де потрібно вжити заходів, пов’язаних із виявленням доходів і май-
на, отриманих злочинним шляхом, що надалі використовуються для боротьби з 
відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 

До законодавства нашої держави додаються положення про боротьбу з від-
миванням коштів, що відповідають міжнародним стандартам. Зміни режиму 
звітності про підозрілі операції та наглядовий режим ведуться як у Великій Бри-
танії, так і в Україні.

Велика Британія активно проводить розслідування та кримінальне переслі-
дування відмивання коштів і фінансування тероризму (1 400 судових рішень 
на рік). Правоохоронні органи Великої Британії мають потужні інструмен-
ти для отримання вигідної інформації, зокрема й за допомогою державних та 
приватних зв’язків, а також ефективно використовують цю інформацію у своїх 
 розслідуваннях. 
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В Україні створено кілька спеціальних органів, ключове місце серед яких по-
сідає Національне агентство України з пошуку, відстеження та управління ак-
тивами, отриманими від корупції та інших злочинів. Функції цього Агентства 
зрозумілі для більшості країн світу, але зовсім нові в системі органів державної 
влади України. У Великій Британії наявне спеціальне законодавство, зокрема За-
кон про доходи від злочинів 2002 року.

Україна активно долучається до міжнародного співробітництва шляхом на-
дання запитів про відшкодування збитків у зв’язку з розслідуванням внутрішніх 
протиправних дій або інших злочинів.

Однак варто зазначити, що поточний брак судових рішень про конфіскацію 
вилученого майна пов’язаний із проведенням досудового слідства у відповідних 
кримінальних справах, оскільки розслідувані злочини є складними, що потре-
бує виконання великої кількості слідчих та інших процесуальних дій.

Отже, важливий аспект роботи української системи – обмін  інформацією. 
Велика Британія надає унікальні можливості для міжнародного співробіт-
ництва у справах та посиленні міжнародного публічного/приватного обміну 
 інформацією. Важливим є те, що суди у Великій Британії також можуть видати 
наказ про заморожування або конфіскацію власності. 

Велика Британія значно посилила свою систему відмивання коштів/фінан-
сування тероризму, особливо у сфері оперативної координації діяльності пра-
воохоронних органів, посилення інструментів розслідування, механізмів для 
полегшення публічного та приватного обміну інформацією. 

Це особливо важливо з огляду на те, що Україна має продемонструвати про-
грес у формуванні нового національного законодавства з протидії відмиван-
ню коштів і фінансуванню тероризму, зокрема, прийнявши базовий закон про 
імплементацію Директиви ЄС2015/849 2015 року. Законопроект № 9417, ініційо-
ваний урядом України, зареєстровано у парламенті 19 грудня 2018 року як не-
відкладний.

Ключові слова: запобігання корупції; боротьба з відмиванням грошей; Націо-
нальне агентство України з пошуку, відстеження та управління активами, отри-
маними від корупційних та інших злочинів.
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КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. Здійснено виклад ключових положень Концепції електронного 
кримінального провадження в Україні (Концепція). Пропонована Концепція 
розроблена на виконання п. 5.12 Стратегії реформування судоустрою, судочин-
ства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Пре-
зидента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, щодо забезпечення належ-
ної координації правових інститутів та єдності інформаційної системи.

Метою статті є формулювання ключових положень Концепції електронно-
го кримінального провадження в Україні.

Уперше запропоновано авторське визначення поняття „електронне кримі-
нальне провадження” (ЕКП) – режим кримінальної процесуальної діяльності, 
заснований на композиційних алгоритмах автоматизованих кримінальних про-
цесуальних процедур Єдиного реєстру досудових розслідувань та інтегрова-
них із ним електронних інформаційних систем. Таке провадження реалізується 
суб’єктами в електронному форматі та фіксується в офіційному електронному 
процесуальному документі.

Вказано, що запровадження ЕКП організаційно та технічно найбільш доціль-
но здійснювати на базі ЄРДР. Цей процес передбачає чотири етапи: 1) удоскона-
лення функціоналу ЄРДР; 2) залучення слідчого судді до ЕКП; 3) залучення всіх 
суб’єктів кримінального провадження до ЕКП за допомогою зовнішніх ресурсів 
цифрового обміну повідомленнями (електронна пошта); 4) перехід до здійснен-
ня електронних кримінальних процесуальних процедур із використанням осо-
бистих віртуальних кабінетів.

З метою виконання відповідних дій на кожному етапі встановлено необхід-
ність проведення заходів щодо: створення нормативної бази; вдосконалення 
функціональної архітектури інтеграційного середовища ЄРДР; залучення суб’єк-
тів кримінального провадження до ЕКП; створення програмного забезпечення; 
розширення інфраструктури; навчання працювати з функціоналом електрон ної 
системи.

© А. Столітній, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 4(56), с. 24–35
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Концепція електронного кримінального провадження в Україні

Інтегрована система ЕКП складається з таких підсистем: електронне досьє 
кримінального провадження; шаблони електронних процесуальних документів; 
особистий віртуальний кабінет / автоматизоване робоче місце; аналітика та ві-
зуалізація; облік діяльності; інформаційна безпека; координація та планування.

Запровадження ЕКП спрямоване на досягнення позитивних результатів у 
виді: спрощення процедури досудового розслідування, удосконалення систем 
процесуального контролю та нагляду, економії бюджетних коштів, покращення 
якості роботи органів прокуратури й органів досудового розслідування, підви-
щення соціального капіталу.

Ключові слова: електронне кримінальне провадження; інтеграція; концепція; 
етапи запровадження; заходи; програмне забезпечення; підсистеми; електронне 
досьє; шаблони; особистий віртуальний кабінет.

Інформатизація соціальних, економічних, культурних умов життя суспіль-
ства і держави, створення в Україні антикорупційних установ, реформування 
органів прокуратури та правопорядку, запровадження такої нормативної осно-
ви, як Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС), актуа-
лізують необхідність забезпечення ефективними інноваційними процесуаль-
ними процедурами ведення досудового розслідування. Сьогодні на досудовому 
розслідуванні застосовуються окремі електронні процедури, які між собою 
структурно та системно не пов’язані, що не дає змоги реалізувати інноваційні 
можливості, спрямовані на максимально ефективне використання людських, 
часових та фінансових ресурсів.

Водночас у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України 
(КПК України) закріплено низку актуальних технологічних рішень щодо 
здійснення електронних процесуальних процедур та їх інноваційної фікса-
ції: електронна форма початку досудового розслідування, що залежить від 
внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) (ч. ч. 1–5 
ст. 214 КПК України); внесення до ЄРДР ключових процесуальних рішень 
у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 218, ч. 4 ст. 278, ч. 4 ст. 280, ч. 3 ст. 282, 
ч. 2 ст. 281, ст. 283, ч. 6 ст. 2974 КПК України); використання електронних 
документів як джерела доказів (ст. ст. 84, 99 КПК України); використання 
сучасних телекомунікаційних засобів для виклику особи (ст. ст.  133–136 
КПК України); проведення низки слідчих (розшукових) дій у режимі відео- 
або телефонної конференції (ст. 232 КПК України)1 тощо. Однак вказані ‘ін-
новаційні процесуальні процедури та засоби нині функціонують як відо-
кремлені інститути’2. Зазначене свідчить про потребу створення концепції 
з об’єднання їх інтегрованим електронним кримінальним процесуальним 

1  Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 20.11.2018).

2  А Столітній, Електронне кримінальне провадження: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи 
розвитку: монографія (АртЕк 2016) 724.
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засобом та функціонування як єдиної електронної кримінальної процесу-
альної системи.

Застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій під час 
досудового розслідування частково досліджували такі українські вчені, як: 
В. Білоус, В. Бірюков, В. Голубєв, М. Карчевський, Є. Лук’янчиков, Т. Михаль-
чук, А. Молдован, А. Рибченко, М. Смирнов, О. Татаров, В. Уваров, І. Хара-
берюш, Д. Цехан, С. Чернявський та інші. Це питання також розглядалося 
у працях російських науковців, зокрема: А. Абдулвалієва, А.  Гарифулліної, 
Н. Колоколова, Ю. Соколова, О. Сухаревої, В. Терьохіна, А. Федюніна. Разом 
з тим проблема систематичного використання в кримінальній процесуаль-
ній діяльності інноваційних досягнень з метою забезпечення максимально 
швидкого та ефективного проведення кримінальної процесуальної процеду-
ри залишається не вирішеною.

Метою статті є формулювання ключових положень Концепції електрон-
ного кримінального провадження в Україні.

Методологічною основою цієї роботи виступає сукупність загальнонау-
кових та спеціально-юридичних методів, а саме: системного аналізу, анало-
гії, діалектичний, системно-структурний, компаративістський, формально- 
юридичний, правового моделювання, синергетичний тощо.

Пропонована у статті Концепція електронного кримінального проваджен-
ня розроблена на виконання п. 5.12 Стратегії реформування судоустрою, су-
дочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої 
Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, щодо забез-
печення належної координації правових інститутів та єдності інформаційної 
системи. У Стратегії визначено, зокрема, такі завдання: 

– розробка механізмів координації реформ системи органів судоустрою, су-
дочинства та суміжних правових інститутів на центральному та місцевому 
рівнях; 
– підвищення рівня стратегічного планування; 
– покращення управління та забезпечення взаємосумісності інформаційних 
систем судів, прокуратури, адвокатури, пенітенціарної служби та інших ор-
ганів юстиції<...>3.

Електронне кримінальне провадження – це режим кримінальної процесу-
альної діяльності, заснований на композиційних алгоритмах автоматизова-
них кримінальних процесуальних процедур Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань та інтегрованих із ним електронних інформаційних систем. Таке 
провадження реалізується суб’єктами в електронному форматі та фіксується 
в офіційному електронному процесуальному документі.

3 Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: 
Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015. ULR: https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 
(дата звернення: 20.11.2018).
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Запровадження ЕКП організаційно та технічно найбільш доцільно здійс-
нювати на базі ЄРДР у чотири етапи.

Перший із них – це вдосконалення функціональної архітектури ЄРДР, що 
досягається шляхом розробки таких нових підсистем, як: електронне досьє 
кримінального провадження; шаблони електронних процесуальних доку-
ментів; особистий віртуальний кабінет (ОВК); управління діяльністю та ор-
ганізаційними правилами; інформаційна безпека; координація та плануван-
ня, –  а також модернізації діючих підсистем за допомогою аналітики ЄРДР 
(доповнення модулем “Графічна інформаційно-аналітична система ЄРДР  
“Візуалізація””) та обліку діяльності ЄРДР.

Суб’єктами ЕКП на цьому етапі виступають: Генеральна прокуратура 
України; регіональні прокуратури (за винятком військових); прокурори  – 
процесуальні керівники; керівники прокуратур; керівники органів досудо-
вого розслідування; слідчі органів досудового розслідування.

Другий етап полягає у залученні до цього процесу слідчого судді. Це відбу-
вається внаслідок удосконалення функціональної архітектури інтеграційно-
го середовища ЕКП, що досягається шляхом створення модуля обміну струк-
турованою електронною інформацією між ЄРДР та ЄСІТС і таким чином 
залучення з його допомогою слідчого судді до ЕКП. Суб’єкти, які додатково 
залучаються до ЕКП на цьому етапі, це – слідчий суддя; секретар судового 
засідання; працівник апарату суду.

Третій етап – це  залучення всіх суб’єктів кримінального провадження 
до ЕКП за допомогою зовнішніх ресурсів цифрового обміну повідомленнями 
(елект ронна пошта). Відбувається це внаслідок удосконалення функціональ-
ної архітектури інтеграційного середовища ЕКП, що досягається шляхом 
залучення за допомогою зовнішніх ресурсів цифрового обміну повідомленнями 
(електронна пошта) спеціалізованих процесуальних суб’єктів, визначених 
у КПК України (адвоката, експерта тощо), та інших учасників кримінально-
го провадження до ЕКП; інтеграції загальнодержавних реєстрів та баз да-
них з ЄРДР, встановлення між системами модуля обміну структурованою 
електрон ною інформацією в режимі он-лайн; налагодження електронної ко-
мунікації сторони обвинувачення з суб’єктами владних повноважень. 

На третьому етапі до ЕКП додатково залучаються такі суб’єкти: потер-
пілий; представник потерпілого; законний представник потерпілого; особа, 
яка притягується до кримінальної відповідальності: підозрюваний, особа, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 
характеру або примусових заходів виховного характеру; захисник; заявник; 
цивільний позивач; цивільний відповідач; представник цивільного пози-
вача, цивільного відповідача; законний представник цивільного позивача; 
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; тре-
тя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт; свідок; пере-
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кладач; експерт; спеціаліст; представник персоналу органу пробації; пору-
читель; заставодавець; педагог, психолог, лікар; обшукуваний; особи, яким 
передано майно на зберігання; особа, в якої беруться зразки для експертного 
 дослідження.

Четвертим етапом є перехід до здійснення електронних кримінальних про-
цесуальних процедур з використанням особистого віртуального кабінету / 
автоматизованого робочого місця. Відбувається це внаслідок удосконалення 
функціональної архітектури інтеграційного середовища ЕКП, що досягаєть-
ся шляхом: залучення до електронної системи за допомогою ОВК спеціалі-
зованих суб’єктів кримінального провадження (адвоката, експерта тощо) за 
допомогою спеціалізованого ОВК (АРМ); інтеграції з ЄРДР Єдиного реєстру 
адвокатів України (ст. 45 КПК України) та державного Реєстру атестованих 
судових експертів (ст. 9 Закону України “Про судову експертизу”). Суб’єктів 
ЕКП на даному етапі додатково не залучають, а деякі суб’єкти (залучені на 
третьому етапі) змінюють інструмент комунікації з електронної пошти на 
ОВК (АРМ).

Окрім того, на всіх етапах необхідно вжити заходів щодо:
– створення нормативної основи шляхом внесення змін та доповнень до: 

КПК України; Положення про порядок ведення ЄРДР, затвердженого нака-
зом Генерального прокурора України від 6 квітня 2016 року № 139; Порядку 
надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електро-
нних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопору-
шення, затвердженого наказом Генерального прокурора України та Голови 
Державної судової адміністрації України від 14 серпня 2014 року № 82/108;

– створення програмного забезпечення, що передбачає розробку комплекс-
ного технічного завдання: аналіз вимог, концептуальне проектування; роз-
роблення програмного забезпечення: проектування, тестування функціо-
нальності, застосовності та безпеки; аудит інформаційної та криптографічної 
безпеки програмного забезпечення; тестування дієвості та продуктивності 
інтеграційного середовища ЕКП у формі пілотного проекту;

– розширення інфраструктури, що означає збільшення потужностей цен-
трів зберігання та обробки даних ЕКП; забезпечення підрозділів органів до-
судового розслідування, прокуратури та суду пристроями для оцифрування 
документів, отриманих у паперовій формі; збільшення пропускної здатності 
мережевого підключення приміщень органів досудового розслідування, про-
куратури та суду для забезпечення суб’єктів кримінального провадження мож-
ливістю працювати з відеофайлами та іншими матеріалами великого обсягу;

– навчання суб’єктів ЕКП працювати з функціоналом електронної систе-
ми: створення спеціалізованих програм-тренажерів; професійне навчання та 
підвищення кваліфікації в Національній академії прокуратури України.

Розглянемо докладніше, що являють собою підсистеми інтеграційного се-
редовища ЕКП.
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1. Електронне досьє кримінального провадження.
Повністю або частково доступне суб’єктам кримінального провадження 

відповідно до їх статусу у провадженні, обсягу процесуальних повноважень 
та стану (етапу) досудового розслідування.

Електронне досьє кримінального провадження включає: метадані – струк-
туровану інформацію, що характеризує електронне провадження, як от: дата, 
суб’єкти та засоби внесення даних чи здійснення змін, наповнення та розмір 
справи після кожної зі змін, суб’єкти, які переглядали провадження, відомості 
про час і зміст даних, якими обмінюються в електронній системі, тощо); права 
доступу – відомості про суб’єктів або їх групи, які мають доступ до електрон-
ного досьє кримінального провадження або його частини, рівень їх доступу 
(реєстратор, реєстратор і користувач, тільки користувач); документи прова-
дження – матеріали провадження, які зберігаються як структуровані сукуп-
ності даних або електронні документи: електронні процесуальні документи, 
згенеровані електронною системою за результатами здійснення електронних 
кримінальних процесуальних процедур; електронні документи або додатки 
до документів, складені за результатами здійснення кримінальних процесу-
альних процедур і сформовані за межами ЄРДР (фото-, відео-, аудіо-) та за-
вантажені до електронної системи в структурованому вигляді; цифрові копії 
паперових документів, складених під час досудового розслідування. Оциф-
рування поданих у паперовому форматі процесуальних документів  (з вико-
ристанням додатка для сканування документів) та приєднання до справи в 
структурованому вигляді (з використанням метаданих справи).

2. Шаблони електронних процесуальних документів.
Створення в ЄРДР функції формування електронного документа шляхом 

заповнення (автоматизованого, з наявних в системі даних) електронних по-
лів системи уніфікованих шаблонів електронних процесуальних документів.

Розробка уніфікованих шаблонів електронних процесуальних докумен-
тів забезпечить їх сталість та структурованість форми. Це стосується таких 
документів: постанов (ст. ст. 110, 169, 216, 218, 220, 232, 239, 241, 251, 268, 
269, 272, 280–282, 284, 295 КПК України); протоколів (глава 5 КПК України); 
документів з оформлення заходів забезпечення кримінального провадження 
(глава 10 КПК України); повідомлень про підозру (глава 22 КПК України); 
обвинувального акта (ст. ст. 290–293 КПК України) тощо.

Шаблони електронних процесуальних документів поділяються на такі 
види: прості – у створенні документа бере участь один суб’єкт, документ не 
містить додатків; композитні: першого рівня – документ створює більше ніж 
один суб’єкт, він потребує погодження/затвердження; другого рівня – доку-
мент розробляється більше ніж одним суб’єктом, він потребує погодження/
затвердження, містить гіперпосилання на конкретні матеріали кримінально-
го провадження, що додаються до нього як додатки; вільний формуляр.
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Наявність шаблонів електронних процесуальних документів усуває по-
требу у веденні наглядового провадження та, як наслідок, створенні елек-
тронного наглядового провадження. Водночас ця підсистема інтеграційного 
середовища ЕКП не передбачає цілковитої відмови від паперових носіїв ін-
формації. У разі відсутності доступу до електронної процедури ЄРДР, напри-
клад, за умови виявлення ознак кримінального правопорушення на морсько-
му чи річковому судні, що перебуває поза межами України, надзвичайних 
природних чи техногенних катаклізмів, збою в роботі електронної системи, 
введення антитерористичного режиму, військового стану тощо відомості 
вносяться до ЄРДР за першої можливості.

3. Особистий віртуальний кабінет.
Електронне досудове розслідування здійснюється суб’єктами криміналь-

ного провадження в ОВК ЄРДР.
Вхід до ОВК та підтвердження здійснюваних у ньому дій (підписання чи 

погодження документів) відбуватимуться за допомогою електронного циф-
рового ключа.

Структурними складовими ОВК є модулі: керування електронними досьє 
кримінальних проваджень – сортування, профілювання, пріоритизація, ке-
рування доступом й обмін даними відповідно до автоматизованих маршру-
тів руху інформації; інформування – підсистеми електронних сповіщень про 
отримані документи та актуальні завдання, що функціонує за принципом 
електронної пошти: перелік завдань щодо погодження документів; повідом-
лення для оперативного контролю дотримання чи виконання завдань; ка-
лендар для планування та контролю завдань – мережевого планувальника 
для призначення робочих зустрічей і нарад з автоматичним повідомленням 
учасників.

Модуль керування документами електронного досьє кримінального 
провадження, запроваджений в ЄРДР, охоплює весь цикл діловодства; 
забезпечує розробку документів, включаючи колективну розробку, ві-
зування, погодження та затвердження документів; забезпечує підтрим-
ку шаблонів документів, сполучених документів, версій і підверсій, пе-
рехресних посилань між документами; автоматично відслідковує зміни 
в документах, час та суб’єктів їх здійснення, а також контролює кожну 
версію цих документів; забезпечує централізоване формування та збері-
гання документів, зокрема складних композиційних документів у елек-
тронному досьє кримінального провадження; поєднує розрізнені потоки 
документів територіально віддалених органів у єдину систему і забезпе-
чує гнучке керування документами як за допомогою чіткого визначення 
маршрутів руху, так і шляхом вільної маршрутизації документів; нала-
штований на наявну організаційно-штатну структуру і систему діловод-
ства органів кримінальної юстиції, а також інтегрується з існуючими 
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корпоративними електронними системами, системами документообігу, 
реєстрами, базами даних.

Модуль інформування про нові надходження забезпечує електронний до-
кументообіг ЕКП та функціонує за умови: одноразової реєстрації; фіксації 
часу та дати (автоматичне підтвердження факту одержання електронного 
документа); обов’язкової ідентифікації автора; можливості одночасного ви-
конання різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підви-
щення оперативності їх виконання; наявності єдиної бази документальної 
інформації для централізованого зберігання документів і виключення мож-
ливості їх дублювання; ефективної системи пошуку документів; розвиненої 
системи звітності за статусами й атрибутами документів, що дає змогу кон-
тролювати їх поетапний рух (система міток “переглянуто”, “погоджено”, “від-
мовлено”, “на доопрацюванні”, “виконано” тощо).

Модуль інформування забезпечує повідомлення суб’єкта ЕКП про перебіг 
досудового розслідування, поставлені завдання та стан їх виконання: пові-
домлення про нові документи (кримінальні провадження) з’являється в ОВК 
користувача автоматично відповідно до процесуальних повноважень, про 
що надходить електронне повідомлення; повідомлення про опрацювання 
документа співавтором; повідомлення про погодження/затвердження доку-
мента, його надсилання тощо; повідомлення від підсистеми управління ді-
яльністю та організаційними правилами.

4. Підсистема управління діяльністю та організаційними правилами.
Підсистема управління діяльністю та організаційними правилами забез-

печить швидке налаштування та впровадження автоматизації організацій-
них процедур із взаємодії суб’єктів кримінального провадження між собою 
в межах та порядку, визначених у КПК України.

Елементами автоматизованого кримінального процесуального контро-
лю є: об’єкт  – електронна кримінальна процесуальна інформація ЄРДР та 
інтегрованих інформаційних систем; суб’єкт  – контрольна підсистема, що 
містить прописану структуру процесу (вичерпну множину дій, що можуть 
бути виконані, причому як загалом для всього процесу, так і для конкретної 
його частини чи обсягу, доступного для певного суб’єкта). Суб’єкт контро-
лює процес формування реєстраторами електронного досьє кримінального 
провадження.

Система забезпечує розроблення на основі норм КПК України алго-
ритмів усіх електронних кримінальних процесуальних процедур під час 
досудового розслідування та відображення їх у підсистемі управління 
діяльністю й організаційними правилами (електронний кримінальний 
процесуальний контроль) для здійснення суб’єктами кримінального про-
вадження у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законом, 
виключно таких дій. 
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На цьому етапі відбувається також ‘запровадження трьох видів автомати-
зованого кримінального процесуального контролю: превентивного, поточ-
ного, наступного’4.

5. Вдосконалення аналітичної підсистеми ЄРДР “Візуалізація”.
Схематичне або графічне презентування кримінальної процесуальної 

інформації – візуалізація даних у зрозумілих і чітких логічно вибудуваних 
формах. Є дві візуалізаційні форми (ВФ) – “діаграма” та “карта”.

“Діаграма” – відображення інформації відповідно до заданих опера-
тором параметрів. Параметри формування цієї ВФ: 1) визначення меж 
оброб люваної інформації: часовий період, територія, вид злочину; 2) ви-
значення типу діаграми відповідно до характеру порівнюваних даних.

“Карта” – типовий відображуваний територіальний аспект. Види цієї ВФ: 
1) базова карта ; 2) поєднання карти з круговими діаграмами; 3) анімаційна 
карта.

Є дві модифікації ВФ: 1) щодо заданої дати (періоду); 2) у режимі реального 
часу (он-лайн). Онлайн-візуалізація: динамічні графіки, діаграми, інтерактивні 
карти, що відображатимуть дані ЄРДР у режимі реального часу 5.

6. Вдосконалення облікової підсистеми діяльності ЄРДР передбачає: допов-
нення видовими та родовими категоріями, що обліковуватимуться в елек-
тронній системі; максимальне структурування інформації, що обліковується 
в ЄРДР; розширення функціональності звітів та запровадження автоматич-
ного формування підсистемою ЄРДР стандартних звітів на основі внесених 
до реєстру відомостей; автоматичне формування звітності (СЛ-М, СЛ, фор-
ма “П” тощо); усунення дублюючих облікових підсистем (інформаційно-ана-
літична система “Облік та статистика органів прокуратури”); запровадження 
єдиних класифікаторів у державних реєстрах та базах даних суб’єктів досу-
дового розслідування. Для забезпечення семантичної сумісності даних та 
уникнення дублювання класифікаторів інформаційні системи основної ді-
яльності та класифікатори ЄРДР утримуватимуться і поширюватимуться на 
інші інформаційні системи суб’єктів досудового розслідування.

7. Інформаційна безпека.
Необхідно створити Акредитований центр сертифікації ключів для забез-

печення суб’єктів ЕКП електронними цифровими підписами з метою роз-
межування доступу до даних, а також комплексну систему захисту для ін-
формаційної системи ЕКП за модульним принципом.

8. Координація та планування.
Планування і узгодження подій між суб’єктами досудового розслідуван-

ня (в тому числі автоматичні) для впорядкування слідчих і процесуальних 
4 А Столітній, ‘Автоматизований кримінальний процесуальний контроль’ (2017) 3 Вісник Національної акаде-

мії прокуратури України 92.
5 Див.: А Столітній, ‘Візуалізація у процесуальній діяльності в кримінальному провадженні’ (2016) 3 Науко-

вий часопис Національної академії прокуратури України 230–40.
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дій: розгляду клопотань, допиту, ознайомлення з матеріалами провадження 
тощо. З цією метою формулюється календар процесуальних дій. Для таких 
процесуальних дій, як розгляд клопотань, проведення відеоконференцій під 
час слідчих та процесуальних дій, допити, конвоювання затриманих (ув’язне-
них) та інших, передбачено єдину модель управління, де кожна інтегрована 
інформаційна система надає інформацію про доступність суб’єктів досудо-
вого розслідування, що є обов’язковими учасниками такої дії, ресурсів (зали 
судових засідань, пристрої для відеоконференцій, автомобілі та персонал для 
конвоювання ув’язнених), планування, узгодження дій. А електронна система 
централізовано координує та планує відповідні події в межах строків, визна-
чених у КПК України.

Таким чином, запровадження ЕКП спрямоване на досягнення позитивних 
результатів у виді: 

1) спрощення процедури досудового розслідування шляхом запрова-
дження електронного формату спілкування між суб’єктами провадження 
та забезпечення віддаленого доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня. Це забезпечуватиме зручність та оперативність; зменшення ймовірності 
втрати, видалення чи фальсифікації матеріалів досудового розслідування; 
усунення необхідності перевезення чи пересилання паперових документів;

2) удосконалення систем процесуального контролю та нагляду шляхом 
самостійного отримання суб’єктами нагляду (контролю) актуальної інфор-
мації в мінімальні строки; забезпечення автоматизованого контролю за про-
цесуальними порушеннями шляхом опрацювання розширеної бази аналізо-
ваного матеріалу (за рахунок переведення значної частини паперових даних 
в електронні) в стислі терміни;

3) економії бюджетних коштів завдяки: скороченню видатків на витратні 
матеріали (папір, фарба), пересилання (конверти, поштові послуги), проце-
суальну експедицію; економії фонду заробітної плати внаслідок скорочення 
чисельності працівників наглядових та контролюючих відділів, канцелярії, 
експедиції, а також ресурсів на зберігання паперових проваджень (зменшен-
ня розмірів архівів); 

4) покращення якості роботи органів прокуратури та досудового розслі-
дування за рахунок усунення бюрократичних процедур і перерозподілу ре-
сурсів на реальне розслідування злочинів;

5) збільшення соціального капіталу: суспільної довіри до правоохоронних 
та судових органів; рівня довіри експертного середовища (адвокати, юристи) 
до правоохоронних та судових органів; покращення рейтингу України у від-
повідних міжнародних реєстрах ефективності правоохоронних та судових 
систем тощо.

За результатами реалізації Концепції кримінальне провадження під час 
досудового розслідування в Україні здійснюватиметься на основі ефектив-
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ної, продуктивної та скоординованої системи електронної взаємодії суб’єктів 
досудового розслідування, буде вільним від будь-якого позапроцесуального 
впливу та відповідатиме стандартам і передовим практикам країн Європей-
ського Союзу.
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ELECTRONIC CRIMINAL CASE CONCEPT IN UKRAINE 

Abstract. Th e author outlines the key provisions of the Electronic Criminal Case 
Concept in Ukraine (the Concept). Th e Concept is developed to meet the p. 5.12 
of Ukraine Justice Sector Reform Strategy 2015–2020, approved by the Oder of the 
President of Ukraine on 20 May 2015 № 276/2015, on ensuring coordination between 
justice sector institutions and unity of data system.

Th e purpose of the article is to set the key aspects of the Electronic Criminal Case 
Concept in Ukraine.

For the fi rst time the author off ers the defi nition of electronic criminal case (e-case) – 
form of criminal procedure activity based on the composite algorithms of automated 
criminal procedure processes of the Unifi ed Register of Pre-trial Investigations and 
integrated electronic data systems. Such criminal proceeding is managed electronically 
and is noted in offi  cial electronic procedure document. 

It is noted that e-case is more expedient to carry out on the basis of the Unifi ed 
Register of Pre-trial Investigations. Th is process involves 4 stages: 1) improvement 
of the Unifi ed Register of Pre-trial Investigations; 2) involving an investigative judge 
in e-case; 3) involving all parties of the criminal proceeding in e-case using e-mail; 
4) carrying out e-case procedures via personal accounts.

To implement the abovementioned, the following actions are to be taken: creation 
of legal framework; improvement of the Unifi ed Register of Pre-Trial Investigations; 
involving the parties to the criminal proceedings to e-case system; development 
of soft ware; development of infrastructure; training on e-case application and 
maintenance.

Integrated e-case system consists of the following sub-systems: criminal proceeding 
e-fi le; criminal procedure documents templates; personal account; analytics and 
visualization; statistics; data security; coordination and planning.

Implementation of e-case aims at achieving the following positive results: 
simplifi cation of pre-trial procedure, improvement of procedural control and 
supervision, budget saving, improvement of prosecution and pre-trial authorities 
quality of work.

Keywords: electronic criminal case; integration; concept; stages of implementation; 
measures; soft ware; subsystems; e-fi le; templates; personal account.
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ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
VS 

УЧАСТЬ У РОБОТІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

Анотація. Одним із антикорупційних застережень, регламентованих Зако-
ном України “Про запобігання корупції”, що стосуються осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обмеження на 
здійснення іншої оплачуваної або підприємницької діяльності (п. 1 ч. 1 ст. 25). 
Проте деякі види діяльності законодавець відніс до дозволених. Ідеться про 
викладацьку, наукову і творчу діяльність, медичну практику, інструкторську 
та суддівську практику зі спорту. Здійснюючи вказані види діяльності, особа, 
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
не буде вважатися корупціонером і не підлягає притягненню до кримінальної 
відповідальності згідно з ч. 1 ст. 1724 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (КУпАП). 

Метою статті є встановлення належності до викладацької діяльності уча-
сті особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, у роботі екзаменаційних комісій закладів вищої освіти. 

Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішити такі 
завдання: 1) охарактеризувати поняття “викладацька діяльність”, що вжите в ре-
гулятивному законодавстві; 2) встановити, у чому полягає сутність участі функ-
ціонера у роботі екзаменаційних комісій закладів вищої освіти; 3) охарактеризу-
вати дидактичні вимоги до вищої освіти у частині співвідношення викладацької 
діяльності та педагогічного контролю; 4) встановити, чи охоплюється поняттям 
“викладацька діяльність” участь функціонера у роботі зазначених комісій.

Зроблено висновки, що у судовій практиці існує два підходи до віднесення 
роботи члена (голови) екзаменаційної комісії, який є особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та разом з тим не 
належить до штатних працівників закладів вищої освіти, до викладацької діяль-
ності. Перший із них безпосередньо пов’язаний із тлумаченням поняття “викла-
дацька діяльність”, без урахування особливостей освітнього процесу закладів 
вищої освіти. Відповідно, таких функціонерів визнають у судах корупціонерами 

© З. Загиней, 2018
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та притягають до відповідальності за ч. 1 ст. 1724 КУпАП. Другий підхід ґрунту-
ється на тлумаченні антикорупційного законодавства України та регулятивного 
законодавства в освітній сфері відповідно до загальних принципів права. Тож і 
робота членом (головою) екзаменаційної комісії оцінюється як викладацька ді-
яльність, а стосовно таких функціонерів закриваються провадження у справах 
про адміністративні правопорушення у зв’язку з відсутністю складу правопору-
шення, передбаченого у ч. 1 ст. 1724 КУпАП.

Аналіз положень закладів вищої освіти про екзаменаційні комісії, які затвер-
джуються вченими радами цих закладів, засвідчив, що діяльність таких комісій 
спрямована на діагностику знань та умінь здобувачів вищої освіти, є завершаль-
ним етапом викладацької роботи та становить з нею нерозривне ціле. Окрім 
того, одна з функцій (завдань) екзаменаційної комісії полягає у тому, що під час 
підсумкової атестації відбувається не лише відповідна педагогічна діагностика, 
а й виконується прогностична функція викладацької діяльності – подальше по-
ліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності за результата-
ми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. З членами (головами) екза-
менаційних комісій, які не є працівниками закладу вищої освіти, укладається 
контракт, оплата їх праці здійснюється погодинно, а їхнє навантаження фактич-
но обліковується як навчальна робота викладача закладу вищої освіти.

Регулятивне законодавство у сфері освіти також свідчить про те, що підсум-
ковий контроль є невід’ємною складовою викладацької діяльності. Це вбачаєть-
ся як із дефініції поняття “викладацька діяльність”, так і зі структури Закону 
України “Про вищу освіту”. Належність роботи членом (головою) екзаменацій-
ної комісії до викладацької діяльності обґрунтовується також дидактикою ви-
щої освіти, яка традиційно визначає викладацьку діяльність та педагогічний 
контроль складовими навчального процесу у закладах вищої освіти. Віднесення 
роботи членом (головою) екзаменаційної комісії закладів вищої освіти до викла-
дацької діяльності обґрунтовується принципом верховенства права, складови-
ми якого є принцип правової визначеності та передбачуваності законодавства, 
згідно з яким обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих 
обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності 
застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Вирішую-
чи питання про те, чи належить робота членом (головою) екзаменаційної комісії 
закладу вищої освіти до викладацької діяльності, слід пам’ятати про правило, 
що випливає із презумпції невинуватості, відповідно до якого всі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь (in dubio pro reо).

Зроблено підсумковий висновок, що особа, уповноважена на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, яка є членом або головою ек-
заменаційної комісії закладу вищої освіти та отримує за це плату, здійснює ви-
кладацьку діяльність та не порушує обмежень, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 25 
Закону України “Про запобігання корупції”. Тому й немає підстав притягати її до 
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, 
передбачене у ч. 1 ст. 1724 КУпАП.
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Одним із антикорупційних застережень, регламентованих Законом Укра-
їни “Про запобігання корупції”, що стосуються осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, є обмеження 
на здійснення іншої оплачуваної або підприємницької діяльності (п. 1 ч. 1 
ст.  25)1. Проте окремі види діяльності законодавець відніс до дозволених. 
Ідеться про викладацьку, наукову і творчу діяльність, медичну практику, 
інструкторську та суддівську практику із спорту. Здійснюючи вказані види 
діяльності, особа, уповноважена на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, не буде вважатися корупціонером та не підлягає відпо-
відальності за ст. 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня. Зауважимо, що є різні тлумачення кожного дозволеного виду діяльності 
як у колі науковців, так і практичних працівників, які уповноважені скла-
дати протоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією. Така ситуація 
обумов лена насамперед невизначеністю як антикорупційного, так і регуля-
тивного законодавства України. Разом з тим причиною наявності різних під-
ходів до розуміння дозволених видів діяльності є й відсутність прагнення 
(йдется передусім про практичних працівників) належно аналізувати регу-
лятивне законодавство України, відсутність культури щодо опрацювання 
наукових публікацій, небажання прислухатися до обґрунтованих аргументів 
опонентів (надто  наукових). 

Не так давно вщухла дискусія стосовно “пані з НАБУ” та тлумачення по-
няття “викладацька діяльність” (ВД) в частині проведення функціонерами 
тренінгів, яка викликала жваву полеміку у середовищі науковців та практи-
ків2. До неї долучилися свого часу і ми3. Проте виникла інша проблема, яка 
стосується різних підходів у судовій практиці щодо віднесення до ВД участі 
функціонера у роботі як екзаменаційних комісій (ЕК) закладів вищої осві-

1 Див.: Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 02.12.2018).

2 Див.: Л Біла-Тіунова та О Хамходера, ‘Щодо визначення поняття “викладацька діяльність” в контексті ан-
тикорупційного законодавства’ (2017) 43 (2) Науковий вісник Ужгородського національного університету 
28–32; О Литвинов та Д Усов, ‘Про сумісництво, нові форми навчання й приховування корупції’ (2016) 5 
Юридичний вiсник України 14–5.

3 Див.: З Загиней та О Кваша, ‘Проблеми тлумачення поняття “викладацька діяльність” в антикорупційно-
му законодавстві України’ (2016) 3 Актуальні проблеми правознавства 69–73; З Загиней та О Кваша, ‘До 
проблеми встановлення змісту поняття “викладацька діяльність” у контексті антикорупційного законодав-
ства України’ Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого 
розвитку: ІІ Львівський форум кримінальної юстиції (Львівський державний університет внутрішніх справ 
2016) 82–87; З Загиней та О Кваша, ‘Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in 
dubio pro reo’ (2017) 1 Вісник Львівського торгово-економічного університету 146–154; О Кваша, ‘Стратити 
не можна помилувати (Тренінг: вид викладацької діяльності чи правопорушення, пов’язане з корупцією?)’ 
(2016) 1114–1115 Юридичний вісник України 14–5.
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ти (ЗВО). Відповідно, ці питання потребують наукового осмислення на під-
ставі аналізу як антикорупційного, так і регулятивного законодавства Укра-
їни. 

Метою статті є встановлення належності до викладацької діяльності 
участі особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у роботі екзаменаційних комісій закладів вищої освіти. 

Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішення та-
ких завдань: 1) охарактеризувати поняття “викладацька діяльність”, що вжи-
те в регулятивному законодавстві; 2) встановити, у чому полягає сутність 
участі функціонера у роботі екзаменаційних комісій закладів вищої освіти; 
3) охарактеризувати дидактичні вимоги до вищої освіти у частині співвідно-
шення викладацької діяльності та педагогічного контролю; 4) встановити, чи 
охоплюється поняттям “викладацька діяльність” участь функціонера у робо-
ті зазначених комісій.

Методологічною основою запропонованої статті визначено як традиційні, 
так і новітні методи дослідження. Зокрема, йдеться про використання мето-
ду логічного аргументу, відповідно до якого здійснено доведення істинності 
певних суджень (тез), що висуваються у цій праці, за допомогою аргументів. 
Окрім того, у процесі дослідження використано догматичну методологію, 
яка ґрунтується на поняттєвому мисленні та законах логіки. Для досягнен-
ня поставленої мети автор послуговувалася й іншою методологією наукових 
досліджень.

Розпочинаючи виконання вказаних завдань, проаналізуємо судову прак-
тику в частині притягнення (непритягнення) функціонерів до адміністра-
тивної відповідальності за ч. 1 ст. 1724 КУпАП у випадку їх участі у роботі 
ЕК ЗВО. У Єдиному державному реєстрі судових рішень вдалося відшукати 
лише 5 судових рішень у чотирьох справах про вчинення відповідного пра-
вопорушення. У двох випадках функціонери визнавалися невинуватими у 
вчиненні відповідного правопорушення, пов’язаного з корупцією4. По одній 
справі особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, була притягнута до відповідальності за ч. 1 ст. 1724  КУпАП5. 
Причому така кваліфікація була підтверджена й апеляційним судом6. В одно-
му випадку судом було прийнято рішення про закриття провадження у спра-
ві про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого у ч.  1 
ст. 1724 КУпАП, у зв’язку з закінченням на момент розгляду справи строків, 

4 Див.: Постанова Зарічного районного суду м. Суми від 6 квітня 2017 року у справі № 591/1458/17. URL: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/65828436 (дата звернення: 02.12.2018); постанова Мелітопольського міськра-
йонного суду Запорізької області від 26 липня 2018 року у справі № 320/5019/18. URL: http://reyestr.court.gov.
ua/Review/75592780# (дата звернення: 02.12.2018).

5 Див.: Постанова Рубіжанського міського суду Луганської області від 8 квітня 2016 року у справі № 3/425/97/16. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57048110 (дата звернення: 02.12.2018).

6  Див.: Постанова Апеляційного суду Луганської області від 13 травня 2016 року у справі № 425/883/16-п. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57656025 (дата звернення: 02.12.2018).
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передбачених у ч. 3 ст. 38 КУпАП7. В останньому випадку питання про вину-
ватість особи у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, не вирішувалося. Однак з резолютивної частини постанови вба-
чається, що винуватість особи все ж була встановлена судом, оскільки у ній 
передбачено: ‘Конфіскувати отриману Особою-1 винагороду від роботи за 
сумісництвом у розмірі 531 грн 47 коп. (п’ятсот тридцять одну гривню сорок 
сім копійок) в дохід держави’8.

У судовій практиці мають місце різні підходи до вирішення вказаного 
питання. В одних випадках, відповідно, суди закривають адміністративне 
провадження та не вирішують питання про винуватість особи у вчиненні 
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, а в інших, 
навпаки, ухвалюють рішення про винуватість (невинуватість) особи та за-
кривають провадження у зв’язку із закінченням строків, передбачених у ч. 3 
ст. 38  КУпАП. З узагальненого висновку Науково-консультативної ради при 
Вищому адміністративному суді України вбачається, що науковці, чиї дум-
ки бралися до уваги, вважають, що ‘під час закриття провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення  у зв’язку із закінченням строків 
притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 
КУпАП, вина особи не встановлюється’9.

Вважаємо за доцільне підтримати інший підхід, відповідно до якого: 

<…> провадження в адміністративній справі не може бути закрито на підста-
ві п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП без встановлення вини особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності. А встановлення винуватості є важливим 
юридичним фактом, який може вплинути на відшкодування шкоди або мож-
ливість застосування більш жорсткої санкції10.

Яким чином суди мотивують прийняті рішення? 
Так, констатуючи винуватість функціонера, який був членом ЕК ЗВО, 

у вчиненні правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 1724 КУпАП, суди наво-
дять наступні аргументи: 

– відсутність вказівки у Переліку робіт, які не є сумісництвом, що є додат-
ком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників держав-
них підприємств, установ і організацій, на участь у роботі ЕК; 

– посилання на один із науково-практичних коментарів до Закону Украї ни 
“Про засади запобігання і протидії корупції”, відповідно до якого ВД визна-

7  Див.: Постанова Апеляційного суду Луганської області від 13 травня 2016 року у справі № 425/883/16-п. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57656025 (дата звернення: 02.12.2018).

8  Там само.
9 Узагальнений науковий висновок Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді 

України від 7 листопада 2017 року. URL: https://protocol.ua/ua/shchodo_vstanovlennya_vini_osobi_pid_chas_
zakrittya_provadgennya_pro_administrativni_pravoporushennya_u_zv_yazku_iz_zakinchennyam_strokiv_
prityagnennya_do_administrativnoi_vidpovidalnosti/ (дата звернення: 02.12.2018).

10 В Коломійчук, ‘Щодо встановлення вини під час закриття адміністративного провадження’ <https://blog.liga.
net/user/vkolomiychuk/article/31039> дата звернення 2 Грудень 2018. 
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чається як діяльність особи як викладача тієї чи іншої навчальної дисциплі-
ни в освітньому закладі, що полягає у читанні лекцій, проведенні семінарів, 
практичних та інших занять, гуртків, секцій тощо, веденні уроків;

– відсутність вказівки на посаду голови ЕК (так само, як і участь у такій 
комісії) у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;

– розмежування понять “навчальний процес” та “викладацька діяльність”. 
Так, на думку суду, участь у роботі ЕК пов’язана з прийняттям іспитів, оці-
нюванням (відповідно до завдань державних комісій, Закону України “Про 
вищу освіту”), що безперечно стосується навчального процесу, але не стосу-
ється викладацької (або педагогічної) діяльності;

– наявність у голови ЕК адміністративних повноважень та відсутність по-
вноважень щодо викладацької діяльності11.

У постановах місцевих судів, згідно з якими функціонери визнавалися не-
винуватими у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого 
у ч. 1 ст. 1724 КУпАП, а їх діяльність як голови (члена) ЕК визнавалася ВД, 
містяться наступні аргументи:

– посилання на нормативні акти Міністерства освіти і науки України, які 
діяли на момент вчинення правопорушення (Положення про порядок ство-
рення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих на-
вчальних закладах України12), а також на локальні акти навчального закладу, 
які визначають вимоги до голів ЕК, та доведення того, що за кваліфікаційни-
ми вимогами особа могла бути призначена головою ЕК;

– державна атестація вважається продовженням навчального процесу, 
його складовою частиною;

– фіксування роботи голови ЕК у картці персонального обліку виконання на-
вчальної роботи на умовах погодинної оплати у відповідному навчальному році;

– фіксування роботи голови ЕК у табелі оплати навчальної роботи із фон-
ду погодинної оплати у відповідний період; 

– здійснення оплати праці головою ЕК як за педагогічну діяльність13.
Таким чином, як вбачається, рішення про віднесення (невіднесення) ро-

боти функціонера як голови ЕК у розглянутих висновках належним чином 
обґрунтовується. 

11 Див.: Постанова Рубіжанського міського суду Луганської області (н 5); постанова Апеляційного суду Лу-
ганської області (н 6); Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, 
установ і організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Мі-
ністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93 
(дата звернення: 02.12.2018); Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/963-2000-п (дата звернення: 02.12.2018).

12 Див.: Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у ви-
щих навчальних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 
2013 року № 584. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0955-13 (дата звернення: 02.12.2018).

13 Див.: Постанова Зарічного районного суду м.  Суми; постанова Мелітопольського міськрайонного суду 
 Запорізької області (н 4).
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Для того, щоб дати відповідь на запитання про те, чи є робота голови ЕК 
викладацькою діяльністю, слід насамперед проаналізувати регулятивне за-
конодавство у сфері освіти.

Сьогодні поняття “викладацька діяльність” має законодавчу дефініцію. 
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про освіту”:

<…> викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на формування 
знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і твор-
чих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів осві-
ти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо) та яка про-
вадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою 
особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена 
законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або 
цивільно-правового договору14.

Як вказано у ч. 2 ст. 5 Закону України “Про вищу освіту”: ‘Здобуття вищої 
освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою 
відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присуджен-
ня відповідного ступеня вищої освіти’15.

Згідно зі ст. 6 цього Закону атестація визначається як ‘встановлення від-
повідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, 
інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти’16.

При цьому атестація здійснюється ‘екзаменаційною комісією, до складу 
якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відпо-
відно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою ра-
дою закладу вищої освіти (наукової установи)’17.

Рішення ЕК є підставою для присвоєння відповідної кваліфікації закладом 
вищої освіти та свідчить про те, що особа успішно виконала освітню програ-
му на певному рівні вищої освіти. Унормування діяльності ЕК здійснюється на 
локальному рівні та регулюється відповідними положеннями, затвердженими 
вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ). З проаналізованих 
нами положень п’яти ЗВО (Київського національного торговельно- економічного 
університету (КНТЕУ)18, Національного технічного університету України “Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ)19, Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ)20,  Націо нального уні-
14 Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19 (дата звернення: 02.12.2018).
15 Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/1556-18 (дата звернення: 02.12.2018).
16 Там само.
17 Там само. 
18 Положення про екзаменаційну комісію у Київському національному торгово-економічному університеті. 

URL: https://www.knteu.kiev.ua/fi le/MTc=/990c0c230cc758bf9bbb03809ef7cae8.pdf (дата звернення: 02.12.2018).
19 В Головенкін (уклад), Положення про екзаменаційну комісію (НТУУ “КПІ” 2015) 16. 
20 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Київсько-

му національному університеті  імені Тараса Шевченка. URL.: http://webcache.googleusercontent.
com/s earch?q=cache : iB oyrma8gZQJ :nmc.univ.k ie v.ua/do cs/Polojennya%2520pro%2520DEK.
doc+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 02.12.2018).
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верситету “Києво-Могилянська академія” (НаУКМА)21, Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка (ЛНУ)22 вбачається, що функції (завдання) 
ЕК зводяться здебільшого до наступного: комплексна перевірка та оцінювання 
науково-теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників з 
метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандар-
тів вищої освіти, робочим навчальним планам та програмам підготовки; вирі-
шення питання про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачі 
диплома; вирішення питання про надання випускникам рекомендацій до всту-
пу на навчання на наступному рівні вищої освіти; внесення пропозицій щодо 
подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з певної спеціальності.

У проаналізованих нами положеннях висуваються вимоги до тих осіб, які 
можуть бути членами ЕК, у тому числі їх головами. Зокрема, у КНТЕУ до 
складу ЕК можуть призначатися:

<…> делеговані, відповідно до укладених договорів про співпрацю, представ-
ники територіальних/галузевих представницьких органів роботодавців, спів-
робітники наукових та науково-дослідних установ. Членами ЕК не можуть 
призначатися фахівці, які не мають кваліфікації за відповідним фахом та/або 
мають недостатньо тривалий (менше 5 років) стаж за фахом23. 

У КПІ:

 <…> головами ЕК з атестації випускників, які навчались за ОКР “спеціа-
ліст”, освітнім ступенем “магістр”, призначаються фахівці у відповідній галузі 
або провідні науковці відповідного напряму наукової діяльності, науково- 
педагогічні працівники зі спеціальності, які не є штатними співробітниками 
університету24. 

У КНУ: 

<…> голова ЕК призначається ректором Університету з числа провідних фа-
хівців галузі, представників державних та недержавних підприємств, уста-
нов, висококваліфікованих працівників інститутів Національної академії 
наук України або інших державних академій (за їх згодою), представників 
інших ВНЗ, які готують фахівців таких самих спеціальностей25. 

У НаУКМА ‘головою ЕК призначається висококваліфікований фахівець у 
відповідній галузі або провідний науковець чи науково-педагогічний праців-

21 Положення про порядок створення, організацію та роботу екзаменаційної комісії Національного університе-
ту “Києво-Могилянська академія”. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-
naukma/doc_view/201-polozhennia-pro-poriadok-stvorennia-orhanizatsiiu-i-robotu-ekzamenatsiinoi-komisii-v-
naukma (дата звернення: 02.12.2018).

22 Положення про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка. URL: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf (дата звернення: 02.12.2018).

23 Положення про екзаменаційну комісію у Київському національному торгово-економічному університеті 
(н 18).

24 В Головенкін (уклад), Положення про екзаменаційну комісію (н 19).
25 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Київському національ-

ному університеті  імені Тараса Шевченка (н 20).
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ник зі спеціальності, який не є співробітником НаУКМА’26. Те саме передба-
чено і в Положенні про екзаменаційну комісію ЛНУ імені Івана Франка.

У проаналізованих положеннях визначаються умови оплати праці членів 
ЕК, які не є працівниками відповідних ЗВО. Зокрема, оплата праці членів 
ЕК здійснюється на умовах оплати з фонду погодинної оплати відповідно до 
чинного законодавства. При цьому, як вказується у проаналізованих поло-
женнях, участь у роботі ЕК її членів – працівників закладів вищої освіти пла-
нується як навчальне (педагогічне) навантаження та зараховується за фак-
том на наступний навчальний рік27. 

У положеннях закріплено й повноваження голови ЕК, до яких зазвичай на-
лежать: головування на засіданнях ЕК; ознайомлення членів ЕК з їх обов’язка-
ми; забезпечення роботи ЕК відповідно до затвердженого розкладу; обов’яз-
кова присутність під час проведення екзаменів або захисту атестаційних робіт, 
на засіданнях комісії при обговоренні результатів екзаменів та виставленні 
оцінок, вирішенні питань про присвоєння відповідного ступеня вищої освіти 
та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів (дипломів з відзна-
кою) або відмову в їх видачі (з необхідною аргументацією); контроль роботи 
секретаря ЕК щодо підготовки необхідних документів до початку роботи ко-
місії та оформлення протоколів; складання звіту про результати роботи28.

Таким чином, як вбачається з проаналізованих положень про ЕК, їх ді-
яльність належно регламентована та є невід’ємною складовою навчального 
процесу ЗВО, а голови ЕК зазвичай призначаються з осіб, які не є штатними 
працівниками цих закладів. Незважаючи на організаційно-розпорядчий ха-
рактер повноважень голови ЕК, він в аспекті атестації виступає таким самим 
членом ЕК, як і інші особи, оскільки повинен бути присутнім на засіданні ЕК, 
брати участь у прийнятті ними рішень щодо атестації.

Згідно з дидактикою вищої освіти ЕК здійснюють підсумковий конт роль, 
яким, як зазначають О. Березюк та О. Власенко, є:

 <...>перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за більш тривалий пе-
ріод навчання: за семестр, рік або курс навчання (заключний контроль). Мета 
його – встановити систему і структуру знань, навичок і вмінь. Підсумковий 
контроль дає змогу визначити також ефективність функціонування всього 
дидактичного процесу й окремих його ланок, дієвість впливів відповідних 
посадових осіб і служб на цей процес. Змістом перевірки рівня навчальних 
досягнень учня має бути не тільки виявлення суми засвоєних знань, умінь та 
навичок, а й сформованості й компетенції, тобто загальної здатності, що базу-
ється на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню29. 

26 Положення про порядок створення, організацію та роботу екзаменаційної комісії Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія” (н 21).

27 Див.: Положення (нн 18–22).
28 Там само.
29 О Березюк та О Власенко, Дидактика: теорія і практика (Житомирський державний університет 

ім. І. Франка 2017) 164–5.
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Як вказує А. Комишан:

<…> ключовим компонентом педагогічного діагностування у вищій школі є 
контроль, сутність якого зводиться до виявлення, вимірювання і оцінювання 
знань, умінь та навичок студентів на різних етапах засвоєння змісту навчаль-
них дисциплін протягом семестру. Контроль включає перевірку знань, умінь 
і навичок та їх оцінювання. Перевірка як складова контролю включає вияв-
лення знань, умінь і навичок студентів за допомогою вимірювання протягом 
семестру на навчальних заняттях з урахуванням самостійної роботи студен-
тів. Основною педагогічною функцією перевірки є забезпечення постійного 
зворотного зв’язку між науково-педагогічним працівником (НПП) і студен-
том для отримання своєчасної об’єктивної інформації про рівень засвоєння 
кожним студентом і групою в цілому навчального матеріалу, що вивчається, 
виявлення недоліків у навчальній роботі студентів і надання їм необхідної 
допомоги, а також виявлення недоліків у діяльності НПП30.

Про те, що підсумковий контроль у формі атестації здобувачів вищої освіти 
має прогностичну функцію для подальшої ВД у відповідному ЗВО, свідчить 
і виокремлення у проаналізованих нами положеннях про ЕК такої функції 
(завдання) ЕК, як внесення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості 
підготовки фахівців з відповідної спеціальності. Таким чином, простежується 
й зворотний вплив підсумкового контролю на вдосконалення викладацької 
діяльності у майбутньому. Цей контроль дає змогу провести ревізію поперед-
ньої викладацької діяльності та створює можливості для її подальшого пере-
форматування з урахуванням узагальнених результатів, одержаних внаслідок 
підсумкового контролю у роботі ЕК.

Важливо зазначити й про те, що ВД недоцільно відокремлювати від усього 
педагогічного процесу у ЗВО. Адже безпосередньо передача знань від викла-
дача до здобувача вищої освіти не здатна сформувати в останнього інших 
компетентностей, світогляду, розвинути інтелектуальні й творчі здібності, 
емоційно-вольові та/або фізичні якості, що визначені у законодавстві метою 
викладацької діяльності. Для цього згідно з дидактикою вищої школи перед-
бачаються різні форми педагогічного контролю, до яких віднесено й підсум-
ковий контроль. На нашу думку, будь-який вид педагогічного контролю є 
квінтесенцією ВД та становить з останньою нерозривну єдність.

На підтвердження того, що ВД та педагогічний контроль поєднані, свід-
чить і дефініція поняття “викладацька діяльність” у Законі України “Про 
вищу освіту”. У п. 4 ч. 1 ст. 1 цього Закону визначено форми ВД: ‘лекція, семі-
нар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар’31. При цьому законодавець зали-
шає наведений перелік відкритим, що дає змогу включати до нього й різно-
манітні форми педагогічного контролю у закладах вищої освіти. Окрім того, 
про єдність ВД та педагогічного контролю свідчить і структура Закону Укра-
30 А Комишан, ‘Педагогічна діагностика досягнень студентів з навчальних дисциплін’ <fi le:///C:/

Users/%D0%97%D0%BE%D1%8F/Downloads/znppo_2013_15_11%20(4).pdf> дата звернення 2 Грудень 2018.
31  Про вищу освіту: Закон України (н 15).
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їни “Про вищу освіту”, в якому положення про атестацію здобувачів вищої 
освіти включені до розділу ІІ “Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти”32. 
Це означає, що педагогічний контроль є невіддільною складовою ВД та освіт-
нього процесу закладу вищої освіти.

Для обґрунтування наведеної тези можна використати й структуру навчаль-
ного навантаження викладача ЗВО. Наприклад, у КНУ структура навантажен-
ня містить навчальні заняття та інші види навчальної роботи, до яких нале-
жить і проведення підсумкової атестації. Такий самий підхід застосовується 
і в інших ЗВО. Отже, навчальне навантаження члена (голови) ЕК на умовах 
погодинної оплати праці формується так само, як і для штатного працівника 
ЗВО. Тому й участь у підсумковій державній атестації є частиною навчального 
навантаження та свідчить про її належність до викладацької діяльності.

Наголошуємо, що доцільність віднесення роботи членом (головою) ЕК 
ЗВО до викладацької діяльності може бути обґрунтована й верховенством 
права як базовою вимогою, що висувається до національних нормативно- 
правових актів у практиці Європейського суду з прав людини. Одним із еле-
ментів верховенства права визнається принцип правової визначеності та 
передбачуваності законодавства, згідно з яким обмеження основних прав 
людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме 
лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, 
встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права 
повинно ґрунтуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлюва-
ти правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки 
своєї поведінки (рішення у справі “Гешмен і Герруп проти Сполученого Ко-
ролівства” від 25 листопада 1999 року, рішення у справі “Пухк проти Естонії” 
від 10 лютого 2004 року, рішення у справі “Єлоєв проти України” від 6 листо-
пада 2008 року та інші).

Окремі суди в адміністративних справах покладають цей принцип в осно-
ву прийнятого рішення. Приміром, в ухвалі Колегії Вищого адміністративно-
го суду України від 31 серпня 2016 року вказано таке: 

<…> принцип правової визначеності потребує чіткості, зрозумілості та од-
нозначності правових норм, зокрема передбачуваності (прогнозованості) 
законодавчої політики в соціальній сфері та стабільності правових норм як 
відсутності частого внесення змін до нормативно-правових актів. Тож право-
ва визначеність вимагає, щоб правові норми були чіткими й точними, спря-
мованими на те, щоб забезпечити постійну прогнозованість ситуацій та пра-
вовідносин, що виникають.
Відповідно до вимог принципу правової визначеності правозастосовний ор-
ган у випадку неточності, недостатньої чіткості, суперечливості норм пози-
тивного права має тлумачити норму на користь невладного суб’єкта (якщо 
однією зі сторін спору є представник держави або органу місцевого само-

32  Про вищу освіту: Закон України (н 15)
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врядування), адже якщо держава нездатна забезпечити видання зрозумі-
лих правил, то саме вона і повинна розплачуватися за свої прорахунки. Це 
так зване правило пріоритету норми за найбільш сприятливим для особи 
 тлумаченням33.

Насамкінець зауважимо, що, вирішуючи питання про те, чи належить ро-
бота членом (головою) ЕК закладу вищої освіти до ВД та чи порушує особа, 
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, заборону суміщати основну роботу з ВД, слід пам’ятати про правило, що 
випливає з презумпції невинуватості, відповідно до якого всі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь (in dubio pro reо). Це по-
ложення відображене у ст. 62 Конституції України. В. Нор та Б. Яворський 
зазначають про це правило наступне: ‘Суть його полягає у тому, що коли у 
суду виникають сумніви щодо тих чи інших доказів і якщо той чи інший факт 
можна витлумачити як на користь, так і на шкоду підсудного, то ухвалюють 
рішення, більш сприятливе для останнього’34. 

До цього слід лише додати, що, незважаючи на пріоритетність протидії 
корупції в нашій державі, будь-яка особа, уповноважена на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, є насамперед громадянином 
України і, відповідно, має всі права, передбачені Конституцією України.

З викладеного можна зробити такі висновки:
1) у судовій практиці існує два підходи щодо віднесення роботи члена (го-

лови) ЕК, який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та одночасно не належить до штатних працівни-
ків ЗВО, до ВД. Перший із них пов’язаний з буквальним тлумаченням понят-
тя “викладацька діяльність”, без урахування особливостей освітнього проце-
су закладів вищої освіти. Відповідно, й такі функціонери визнаються судами 
корупціонерами та притягаються до відповідальності за ч. 1 ст. 1724 КУпАП. 
Другий підхід ґрунтується на тлумаченні антикорупційного законодавства 
України та регулятивного законодавства в освітній сфері відповідно до за-
гальних принципів права. Тож і робота членом (головою) ЕК оцінюється як 
ВД, а стосовно таких функціонерів закриваються провадження у справах про 
адміністративні правопорушення у зв’язку з відсутністю складу правопору-
шення, передбаченого у ч. 1 ст. 1724 КУпАП;

2) аналіз положень закладів вищої освіти про екзаменаційні комісії, які за-
тверджуються вченими радами цих закладів, засвідчив, що діяльність таких 
комісій спрямована на діагностику знань та умінь здобувачів вищої освіти, 
є завершальним етапом викладацької роботи та становить із нею нерозрив-
не ціле. Окрім того, одна з функцій (завдань) ЕК полягає у тому, що під час 
33 Постанова Колегії суддів Вищого адміністративного суду України від 31 серпня 2016 року у справі 

№ К/800/11692/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60759224 (дата звернення: 02.12.2018).
34 В Нор та Б Яворський, ‘Тлумачення сумнівів на користь підсудного під час постановлення вироку’ (2010) 51 

Вісник Львівського університету 437.
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 підсумкової атестації відбувається не лише відповідна педагогічна діагности-
ка, а й виконується прогностична функція ВД – подальше поліпшення яко-
сті підготовки фахівців з відповідної спеціальності за результатами підсум-
кової атестації здобувачів вищої освіти. З членами (головами) ЕК, які не є 
працівниками ЗВО, укладається контракт, оплата їхньої праці здійснюється 
погодинно, а їх навантаження фактично обліковується як навчальна робота 
викладача ЗВО;

3) регулятивне законодавство у сфері освіти також свідчить про те, що 
підсумковий контроль є невіддільною складовою ВД. Це вбачається з дефі-
ніції поняття “викладацька діяльність” і зі структури Закону України “Про 
вищу освіту”;

4) належність роботи членом (головою) ЕК до ВД обґрунтовується також 
дидактикою вищої освіти, яка традиційно розглядає ВД та педагогічний кон-
троль складовими навчального процесу у закладах вищої освіти;

5) віднесення роботи членом (головою) ЕК ЗВО до ВД обґрунтовується 
принципом верховенства права, складовими якого є принцип правової ви-
значеності та передбачуваності законодавства, згідно з яким обмеження ос-
новних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці 
допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування пра-
вових норм, встановлюваних такими обмеженнями;

6) вирішуючи питання про те, чи належить робота членом (головою) ек-
заменаційної комісії закладу вищої освіти до викладацької діяльності та чи 
порушує особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, заборону суміщати основну роботу з викладацькою діяль-
ністю, слід пам’ятати про правило, що випливає з презумпції невинуватості, 
відповідно до якого всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на 
її користь (in dubio pro reо).

Таким чином, вважаємо, що особа, уповноважена на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, яка є членом або головою екзаме-
наційної комісії закладу вищої освіти та отримує за це оплату, здійснює ви-
кладацьку діяльність та не порушує обмежень, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 25 
Закону України “Про запобігання корупції”. Тому й немає підстав притягати 
її до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з ко-
рупцією, передбачене у ч. 1 ст. 1724 КУпАП.
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TEACHING VS MEMBERSHIP IN BOARD OF EXAMINERS

Abstract. Th e Law of Ukraine “On Corruption Prevention” imposes restrictions on 
being engaged in other paid work or business activities (p. 1 p. 1 art. 25) which apply 
to offi  cials of state authorities or local government. However, some paid work, e.g. 
teaching, scientifi c and artistic activities, medical practice, training and refereeing in 
sport, is allowed. Being engaged in these activities does not result in criminal liability 
(p. 1 art. 1724 of the Code of Ukraine on Administrative Off ences) for state authorities 
or local government offi  cials.

Th e purpose of the article is to argue that the offi  cials’ membership in the boards 
of examiners in higher education institutions can be considered the part of teaching 
functions.

To reach the purpose, the following objectives are to be accomplished: 1) to describe 
the notion “teaching” used in the legislation; 2) to determine the scope of responsibilities 
of the boards of examiners’ members; 3) to outline the correlation between teaching and 
pedagogical control; 4) to set whether the notion “teaching” includes the membership 
in the boards of examiners.

Th e study results in the following conclusions. Courts apply two approaches to 
understanding the teaching functions of offi  cials being not permanent staff  members 
of higher education institutions. According to the fi rst approach, the notion “teaching” 
is interpreted literally neglecting the peculiarities of the education process in higher 
education institutions. And, subsequently, offi  cials, who were members of the boards 
of examiners, are charged with corruption off ences according to p. 1 art. 1724 of the 
Code of Ukraine on Administrative Off ences. Th e second approach is based on the 
interpretation of anti-corruption and education legislation in line with the common 
law principles. Th us, the membership in the boards of examiners is considered to be 
teaching and no proceeding is possible due to the absence of the elements of the off ence 
set out in p. 1 art. 1724 of the Code of Ukraine on Administrative Off ences.

Th e analysis of regulations on the boards of examiners shows that these boards aim 
at assessing students’ knowledge and skills, and the membership in these boards is 
considered to be the fi nal stage of teaching being an integral part of it. Moreover, the 
fi nal exam, being, on the one hand, the form of pedagogical control, on the other hand, 
performs the prognostic function – it helps to improve the further teaching on the 
basis of exam results. Offi  cials being not permanent staff  members of higher education 
institution, but being members of the examination boards sign contracts, their get 
hourly pay, and their labour is counted as teaching activity of a lecturer of this higher 
education institution.



53

Викладацька діяльність vs участь у роботі екзаменаційних комісій 

Th e legislation on education also indicates that the fi nal exam is an integral part 
of teaching functions. Th is fact is proven by the defi nition of the notion “teaching 
activity”, as well as by the overall structure of the Law of Ukraine “On Higher 
Education”. Moreover, the higher education didactics traditionally consider teaching 
activity and pedagogical control as essential parts of the educational process itself. 
Th e membership in the boards of examiners as teaching activity is based on the rule 
of law principle, the components of which are the principles of legal certainty and 
predictability of legislation, according to which the restriction of basic human rights 
and the implementation of this restriction are permissible only subject to the provision 
of predictability of application of the legal norms established by such restrictions. Th us, 
deciding whether the membership in the board of examiners comprises the part of 
teaching, one should keep in mind the rule arising from the presumption of innocence, 
according to which all doubts as to the proof of the guilt of the person is interpreted in 
his/her favor (in dubio pro reo).

Th e fi nal conclusion is made that offi  cials being members or chairmen of the boards 
of examiners in higher education institutions and receiving payment for this, carry out 
teaching activity and do not violate the restrictions provided for in p. 1 p. 1 art. 25 of the 
Law of Ukraine “On Corruption Prevention”. Th erefore, there are no grounds to bring 
him/her to administrative liability for corruption off enses, stipulated in p. 1 art. 1724 of 
the Code of Ukraine on Administrative Off ences.

Keywords: teaching activity; board of examiners; member of board of examiners; 
assessment; pedagogical control; anti-corruption legislation. 
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ПРАВОВА ДЕФІНІЦІЯ СТАТУСУ ПРОКУРОРА В УКРАЇНІ 

Анотація. Для врегулювання питання реформування прокуратури України в 
сучасних умовах було прийнято законодавчі зміни та введено новели щодо по-
нятійного апарату прокуратури з урахуванням рекомендацій європейських ін-
ституцій. У статті розглянуто проблеми правового закріплення дефініції статусу 
прокурора. Автор наголошує, що Закон України “Про прокуратуру” не спрощує 
застосування його норм, а навпаки – ускладнює таке застосування. Поняття “ста-
тус прокурора” сьогодні є лише теоретичною категорією, а законодавець під цим 
словосполученням передусім розуміє його належність до відповідної посади.

Метою статті є теоретичний та нормативно-правовий аналіз дефініції ста-
тусу прокурора в Україні.

Зазначено, що для здійснення діяльності, виконання поставлених завдань 
прокурора наділено сукупністю прав і обов’язків, тобто певними повноважен-
нями, наявність яких є головним елементом його статусу та слугує досягненню 
поставлених перед органами прокуратури цілей щодо захисту прав і свобод лю-
дини, загальних інтересів суспільства та держави. 

Статус прокурора є спеціальним, оскільки прокурор є спеціальним суб’єк-
том правовідносин, адже наділений законом властивими лише йому правами та 
обов’язками, має додаткові гарантії та до нього висунуті особливі вимоги для 
набуття такого статусу. У Законі визначено чіткий перелік суб’єктів, які наділені 
статусом прокурора, тобто є прокурорами. 

У статті вказано, що будь-яка особа, яка займає адміністративну посаду в 
прокуратурі, наділена статусом прокурора, однак не кожний прокурор займає 
адміністративну посаду. Звільнення прокурора з адміністративної посади не 
позбавляє його статусу прокурора, що є додатковою гарантією незалежності 
прокурора в Україні.

Питання прокурорської діяльності
Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 4(56), с. 54–65
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Статус прокурора є загальним поняттям, зміст якого становлять права (пов-
новаження), обов’язки, гарантії незалежності та спеціальні види відповідально-
сті й механізми її застосування, належність до громадянства, спеціальні норми 
етичної поведінки, особливий порядок набуття статусу прокурора (вступу на 
посаду, яка і надає особі статус прокурора).

Для особи, яка має статус прокурора, незалежно від посади, відрядження та 
покладених на неї обов’язків, визначено ще і загальні права та обов’язки.

У статті зроблено висновок, що статус прокурора – це сукупність закріп-
лених у Конституції України та законах України нормативних приписів, ко-
трі визначають: єдині для всіх права та обов’язки прокурорів як суб’єктів 
владних повноважень при реалізації конституційних функцій прокуратури; 
організаційно- управлінські (адміністративні) функції прокурора; гарантії їх 
діяльності; вимоги до осіб, що перебувають на службі в органах прокуратури, 
процедуру відбору, прийняття на службу та її проходження; відповідальність 
прокурорів, зокрема й дисциплінарну відповідальність; фінансування та мате-
ріальне (в тому числі соціальне) забезпечення прокурорів; правила професійної 
етики та поведінки прокурорів (основні принципи і моральні норми, якими по-
винні керуватися прокурори при виконанні своїх службових обов’язків та поза 
службою).

Права та обов’язки прокурора як основний елемент його статусу регламен-
товано в окремих законодавчих актах за кожною з конституційних функцій 
 прокуратури. 

Однак законодавець статус прокурора визначає як належність відповідного 
суб’єкта до певної посади в прокуратурі, а не сукупність закріплених у Консти-
туції України та законах України нормативних приписів.

Автор пропонує для усунення неоднозначного тлумачення проаналізованих 
у статті понять доповнити розділ III Закону України “Про прокуратуру” норма-
ми, які регулюють вимоги до осіб, що перебувають на службі в органах прокура-
тури, процедуру відбору, прийняття на службу та її проходження; відповідаль-
ність прокурорів, зокрема дисциплінарну; фінансування та матеріальне (в тому 
числі соціальне) забезпечення прокурорів; загальні правила професійної етики 
та поведінки прокурорів. Такі зміни сприятимуть формуванню дефініції статусу 
прокурора на законодавчому рівні в Україні.

Ключові слова: статус прокурора; правовий статус прокурора; повноваження; 
права та обов’язки прокурора; гарантії; відповідальність.

Для врегулювання процесу реформування прокуратури України в сучас-
них умовах було прийнято законодавчі зміни та введено новели щодо по-
нятійного апарату прокуратури з урахуванням рекомендацій європейських 
інституцій. У результаті попередньо здійснених наукових досліджень визна-
чено проблеми, пов’язані із застосуванням норм Закону України “Про про-
куратуру” від 14 жовтня 2014 року, зокрема:
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<…> оскільки важко стверджувати про застосування законодавцем правил 
або будь-яких принципів юридичної техніки при підготовці норм вказаного 
закону, а тому даний Закон не спрощує застосування його норм, а навпаки – 
ускладнює таке застосування та акцентує увагу на правовому нігілізмі нор-
мотворців1.

Викликає сумнів також правова дефініція статусу прокурора і правового 
статусу прокурора, адже ‘визначення поняття “статус прокурора” на сьогод-
нішній день є лише теоретичною категорією, яка в більшості випадків спів-
ставляється із поняттям “правовий статус прокурора”, хоча законодавець 
вводить у нормативно-правовий обіг словосполучення “статус прокурора”, 
закріпивши його за належністю до відповідної посади’.

Метою статті є теоретичний та нормативно-правовий аналіз дефініції 
статусу прокурора в Україні.

Вивченням окресленої проблематики щодо нормативно-правового закрі-
плення статусу та правового статусу прокурора в Україні займалися такі ві-
домі науковці, як Л. Грицаєнко, В. Долежан, П. Каркач, І. Когутич, О. Комар-
ницька, М. Косюта, В. Кравчук, О. Литвак, О. Михайленко, М. Мичко, В. Нор, 
С. Подкопаєв, Є. Попович, С. Прилуцький, В. Прядко, В. Сухонос, П. Шум-
ський та багато інших. Однак нині ця проблема знову набуває актуальності.

У науковій літературі, зокрема в тлумачних словниках, надано таке визна-
чення: ‘Статус (від лат. status – стан, становище) – абстрактне багатозначне 
слово, в загальному сенсі означає сукупність стабільних значень параметрів 
об’єкта або суб’єкта’2. Статус суб’єкта або об’єкта – це його стан або позиція, 
ранг в будь-якій ієрархії, структурі, системі, часі тощо.

Поняття “статус прокурора” слід розуміти як наділення особи, яка відпо-
відно до Закону України “Про прокуратуру” призначена на посаду прокуро-
ра, правами та обов’язками, які пов’язані з призначенням3.

У Законі України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року не закріп-
лено дефініції статусу прокурора, однак вказано, що ‘статус прокурора ви-
значається Конституцією України4, Законом України “Про прокуратуру” та 
іншими законами України, чинними міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України’5.

Статус прокурора становлять насамперед його права, обов’язки, відпові-
дальність і гарантії. Для здійснення прокурором діяльності, виконання по-

1 Н Наулік, ‘Юридична техніка у конституційному закріпленні функцій прокуратури України’ (2015) 3–4 (14–
15) Соціологія права 180.

2 Див.: Офіційний сайт Вільної енциклопедії (“Вікіпедія”) <uk.wikipedia.org> дата звернення 30 Листопад 2018.
3 Див.: М Лошицький (ред), Закон України “Про прокуратуру”: науково-практичний коментар. Станом на 

20 травня 2018 року (Професіонал 2018) 72.
4 Див.: Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.11.2018).
5 Див.: Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1697-18. (дата звернення: 30.11.2018).
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ставлених перед ним завдань він наділяється сукупністю прав і обов’язків, 
тобто певними повноваженнями, наявність яких є головним елементом його 
статусу та слугує досягненню поставлених перед органами прокуратури ці-
лей щодо захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та 
держави6. Повноцінне й безперешкодне виконання прокурором своїх повно-
важень забезпечується гарантіями, визначеними у законі, зокрема засобами 
правового й соціального захисту прокурорів. Невиконання або неналежне 
виконання прокурором своїх посадових обов’язків, порушення вимог зако-
нодавства тягне встановлену законом відповідальність. 

Однак, аналізуючи змістовне наповнення розділу III Закону, можна дій-
ти висновку, що законодавець до статусу прокурора включає перелік посад 
прокурорів, гарантії незалежності прокурора, особливості підпорядкування 
прокурора та виконання ним наказів і вказівок, вимоги щодо несумісності, 
загальні права та обов’язки, загальні обставини відповідальності прокурора, 
а також наявність посвідчення у прокурора.

Все перелічене вказує на специфіку статусу прокурора, оскільки він є спе-
ціальним суб’єктом правовідносин, бо наділений законом властивими лише 
йому правами та обов’язками, має додаткові гарантії та особливі вимоги для 
набуття даного статусу. У Законі визначено чіткий перелік суб’єктів, які на-
ділені статусом прокурора, тобто є прокурорами7. 

 Відповідно до статті 15 Закону прокурором органу прокуратури є:  

Генеральний прокурор, його  перший заступник та заступник;   заступник 
 Генерального прокурора – Головний військовий прокурор;  заступник Гене-
рального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри;   керівник підрозділу, його заступник та прокурор Генеральної прокуратури 
України (у тому числі перший заступник та заступник Головного військового 
прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах 
структурного підрозділу Генеральної прокуратури України);     керівник регіо-
нальної прокуратури, його перший заступник та заступник (у тому числі 
військової прокуратури на правах регіональної);     керівник підрозділу регіо-
нальної прокуратури та його заступник (у тому числі військової прокуратури 
на правах регіональної);     прокурор регіональної прокуратури (у тому числі 
військової прокуратури на правах регіональної);   керівник місцевої прокура-
тури, його перший заступник та заступник (у тому числі військової прокура-
тури на правах місцевої);     керівник підрозділу місцевої прокуратури та його 
заступник (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої);     проку-
рор місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах 
місцевої)8.

 У ст. 39 Закону визначено перелік адміністративних посад в прокуратурах, 
які входять до системи прокуратури України. Згідно із зазначеними норма-

6 Див.: Про прокуратуру (н 5).
7 Там само.
8 Там само.



58

Наталія Наулік

ми адміністративними посадами у прокуратурі є посади керівників, перших 
заступників та заступників керівників прокуратур та їх структурних підроз-
ділів, які входять до системи прокуратури відповідно до ст. 7 Закону України 
“Про прокуратуру”9.

Аналізуючи ці норми, можна стверджувати, що будь-яка особа, яка  займає 
адміністративну посаду в прокуратурі, наділена статусом прокурора, однак 
не кожний прокурор займає адміністративну посаду.

Звільнення прокурора з адміністративної посади не позбавляє його стату-
су прокурора. Що є додатковою гарантією незалежності прокурора в Україні.

Варто звернути увагу на визначення законодавцем таких понять, як статус 
прокурора, посада прокурора, повноваження прокурора, відрядження про-
курора.

Статус прокурора мають особи, які визначені в ст. 15 Закону. Прокурор 
незалежно від займаної ним посади:

1) здійснює повноваження з виконання покладених на нього функцій (ви-
конання конституційних функцій прокуратури);

2) не здійснює повноважень з виконання покладених на нього функцій 
(виконання конституційних функцій прокуратури), але який забезпечує 
 організацію діяльності прокуратури (прокурори регіональних прокуратур, 
Генеральної прокуратури);

3) обіймає адміністративну посаду, а відповідно до частини 9 статті 39 За-
кону перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не 
звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної прокура-
тури, передбачених Законом10.

До повернення з відрядження до Вищої ради правосуддя, Кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії прокурорів, Національної академії прокуратури 
України, іншого органу для участі в його роботі на постійній основі – повно-
важення прокурора зупиняються11.

У Законі (ст. 64) визначено випадки зупинення повноважень прокурора, 
а саме – коли прокурор відряджений до органу або установи на постійній 
основі, звільнений з адміністративної посади, відсторонений від посади під 
час дисциплінарного провадження стосовно нього, відсторонений від поса-
ди в порядку, передбаченому у ст. ст. 154–158 Кримінального процесуального 
кодексу України.

Законодавець визначає ще один випадок зупинення повноважень проку-
рора у разі його відсторонення від виконання службових повноважень у по-
рядку, передбаченому у Законі України “Про засади запобігання і протидії 

9  Див.: Про прокуратуру (н 5).
10  Див.: М Лошицький (ред), Закон України “Про прокуратуру”: науково-практичний коментар (н 3).
11  Там само.
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корупції”. Однак правомірність застосування цієї норми є сумнівною, оскіль-
ки 1 вересня 2016 року вказаний Закон втратив чинність12. 

Крім того, варто звернути увагу, що у ч. 2 ст. 15 Закону виділено прин-
цип єдності системи органів прокуратури, оскільки ‘прокурори в Україні ма-
ють єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури 
України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у  прокуратурі’13.

Статус прокурора є основою для визначення його правового статусу, який 
є комплексною дефініцією, що розкриває правові аспекти становища особи, 
тобто сукупність її прав та обов’язків.

У юридичній літературі доволі вживаним є словосполучення “правовий 
статус”, його застосовують і в наукових дослідженнях, і у нормах законодав-
ства. Так, більшість науковців дотримується позиції, згідно з якою із ним 
пов’язані такі категорії, як принципи правового статусу, законний інтерес, 
права та обов’язки, повноваження, гарантії, правові обмеження, функції та 
завдання, засади відповідальності, правосуб’єктність14.

Зокрема, у довідковій літературі наявне таке визначення: ‘Правовий ста-
тус (лат. status – становище) – сукупність прав і обов’язків фізичної та юри-
дичної осіб <…> За характером правового регулювання виділяють загаль-
ний, галузевий і спеціальний правовий статус фізичної особи’15. 

Крім того, О. Зайчук та Н. Оніщенко розкривають правовий статус як 
юридичну категорію, яка ‘не лише визначає стандарти можливої та необхід-
ної поведінки, що забезпечують нормальну життєдіяльність соціального се-
редовища, а й характеризує реальну взаємодію держави та особи’16.

Слушним, на нашу думку, є визначення правового статусу прокурора як 
цілісної правової категорії, що ‘визначає увесь спектр юридичних можливо-
стей, професійних, соціально-психологічних якостей прокурора, обумовле-
них специфікою завдань та функцій органів прокуратури’17, наведене С. Под-
копаєвим.

Донедавна науковці слушно зауважували, що: ‘прокурори є державними 
службовцями <…> Правовий статус прокурора включає в себе правовий 
статус державного службовця. А тому є спеціальним і містить низку додат-
кових особливостей, що виокремлюють прокурора в середовищі інших дер-
жавних службовців’18. 
12 Див.: Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17 (дата звернення 30.11.2018); Про запобігання корупції: Закон 
України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернен-
ня: 30.11.2018).

13 Див.: М Лошицький (ред), Закон України “Про прокуратуру”: науково-практичний коментар (н 3).
14 Див.: Н Якимчук, ‘Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів’ (2010) 1 Вісник Націо-

нальної академії прокуратури України 54–63.
15 Великий енциклопедичний юридичний словник (Юридична думка 2007) 693.
16 О Зайчук та Н Оніщенко, Теорія держави і права. Академічний курс: підручник (Юрінком Інтер 2006) 78.
17 О Литвак (ред), Основи прокурорської діяльності: навч. посіб. (Посвіт 2012) 88.
18 Там само.
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Проте із набранням чинності Закону України від 15 грудня 2015 року 
(вступив у дію 1 травня 2016 року) “Про державну службу” прокурор втра-
тив статус державного службовця, оскільки відповідно до п. 13 ч. 3 ст. 3 цього 
Закону його дія не поширюється на прокурорів19, а відповідно, посада про-
курора не є посадою державної служби. Тобто статус прокурора передбачає 
належність прокурора лише до системи прокуратури із визначеними повно-
важеннями, правами, обов’язками, гарантіями прокурора, а не державного 
службовця.

Деякі автори, зокрема О. Комарницька і В. Прядко, вказують на те, що 
‘статус прокурора безумовно розглядається як “правовий”’20. Однак з огляду 
на зазначене статус прокурора є загальним поняттям, до змісту якого вхо-
дять права (повноваження), обов’язки, гарантії незалежності та спеціальні 
види відповідальності й механізми її застосування, належність до громадян-
ства, спеціальні норми етичної поведінки, особливий порядок набуття статус 
прокурора (вступу на посаду, яка і надає особі статус прокурора), а відповід-
но, можна припустити, що правовий статус прокурора виникає після набут-
тя особою статусу прокурора.

У будь-якому випадку для особи, яка має статус прокурора, незалежно від 
посади, відрядження та покладених на неї обов’язків, визначені загальні пра-
ва та обов’язки, що підтримано у висновку Венеціанської комісії від 2 червня 
2014 року21.

 Прокурор має право:
– брати участь у прокурорському самоврядуванні; 
– бути членом професійних спілок;
– утворювати громадські організації та брати в них участь з метою захисту 

своїх прав та інтересів; 
– підвищувати свій професійний рівень.
 Прокурор зобов’язаний:
– вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою підвищувати 

кваліфікацію;
 – періодично проходити підготовку у Національній академії прокуратури 

України, що має включати вивчення правил прокурорської етики;
 – неухильно додержуватися присяги прокурора ;
 – виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень;
 – не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом;

19 Див.: Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/889-19 (дата звернення: 30.11.2018).

20 О Комарницька, В Прядко, ‘Статус прокурора відповідно до Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовт-
ня 2014 року з урахуванням положень КПК України’ (2015) 2 (8) Часопис Академії адвокатури України 65.

21 Висновок Венеціанської комісії від 2 червня 2014 року. URL: www.scourt.gov.ua (дата звернення: 30.11.2018).
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 – діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені  Конституцією 
та законами України;

  – додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати по-
ведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашко-
дити авторитету прокуратури22.

Варто зауважити, що серед обов’язків прокурора є й такі, що раніше не 
були передбачені. Наприклад, Закон зобов’язує прокурора щорічно проходи-
ти таємну перевірку доброчесності. 

Крім того, відповідно до Закону України “Про прокуратуру” до дефі-
ніції статусу прокурора слід віднести і гарантії його незалежності (ст. 16), 
зокрема особливий порядок призначення на посаду та звільнення з неї, 
притягнення до дисциплінарної відповідальності;  порядок здійснення 
повноважень, визначений процесуальним та іншими законами;  заборону 
незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень про-
курора; порядок фінансування та організаційного забезпечення діяльно-
сті прокурора;  належне матеріальне, соціальне та пенсійне забезпечення 
прокурора;  функціонування органів прокурорського самоврядування  
тощо.

Наступним елементом статусу прокурора законодавець визначає його 
підпорядкування керівникам виключно в частині виконання письмових на-
казів адміністративного характеру, пов’язаних з організаційними питаннями 
діяльності прокурорів та органів прокуратури.

 Особливість статусу прокурора підкреслюється забороною (ст. 18) обій-
мати посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному ор-
гані, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на 
державних виборних посадах23.

При визначенні змісту статусу прокурора законодавець вказує лише на 
матеріальну відповідальність прокурора (ст. 20), а про особливості притяг-
нення його до дисциплінарної відповідальності йдеться у розділі VI Закону 
(ст. ст. 43–50). 

Останнім елементом, який визначає статус прокурора, на думку законо-
давця, є службове посвідчення прокурора (ст. 21).

  Аналізуючи зазначене, можна дійти висновку, що статус прокурора – це 
сукупність закріплених у Конституції України та законах України норматив-
них приписів, що визначають:

– єдині для всіх права та обов’язки прокурорів як суб’єктів владних по-
вноважень при реалізації конституційних функцій прокуратури;

– організаційно-управлінські (адміністративні) функції прокурора;
– гарантії діяльності прокурорів;

22  Див.: М Лошицький (ред), Закон України “Про прокуратуру”: науково-практичний коментар (н 3). 
23  Про прокуратуру (н 5).
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– вимоги до осіб, що перебувають на службі в органах прокуратури, про-
цедуру відбору, прийняття на службу та її проходження;

– відповідальність прокурорів, зокрема дисциплінарну відповідальність 
прокурора;

– фінансування та матеріальне (в тому числі соціальне) забезпечення про-
курорів;

– правила професійної етики та поведінки прокурорів (основні принципи 
і моральні норми, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх 
службових обов’язків та поза службою)24.

Права та обов’язки прокурора як основний елемент його статусу доклад-
но регламентовано в окремих законодавчих актах за кожною з конституцій-
них функцій прокуратури. 

Однак законодавець статус прокурора визначає як належність відповід-
ного суб’єкта до певної посади в прокуратурі, а не сукупність закріплених у 
Конституції України та законах України нормативних приписів. 

Тому для усунення правової колізії щодо статусу прокурора та інших де-
фініцій доречно доповнити Закон України “Про прокуратуру” визначенням 
термінів, які вживаються в Законі. 

Варто зауважити, що деякі елементи статусу прокурора потребують по-
глибленого дослідження та наукової дискусії, зокрема – обсяг і межі повно-
важень прокурора, гарантії його незалежності, наявність форменого одягу та 
класного чину.
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LEGAL DEFINITION OF THE STATUS OF THE PROSECUTOR IN UKRAINE

Abstract. Modern legislative changes infl uence the reform of the prosecutor’s offi  ce 
in Ukraine, introducing new notions as recommended by European institutions. Th e 
author draws attention to the problem of legal defi nition of the status of the prosecutor 
as the Law of Ukraine “On Prosecutor’s Offi  ce” (the Law) does not simplify the 
application of its norms, but rather complicates, and accentuates the legal nihilism 
of lawmakers. Th e defi nition of the notion ‘status of the prosecutor’ to date is only a 
theoretical category, which in most cases is compared with the notion ‘legal status of 
the prosecutor’, although the legislator introduces the phrase ‘status of the prosecutor’ 
in the legal vocabulary.

Th e purpose of the article is to provide theoretical and legal analysis of the defi nition 
of the status of the prosecutor in Ukraine.

Th e author draws attention to the fact that to fulfi l objectives and to exercise his/her 
powers the prosecutor is empowered with specifi c rights and duties, which constitute 
the essential element of his/her status and contribute to achieving the aims of human 
rights and freedoms, state’s and citizens’ common interests protection.

Th e status of the prosecutor is special as the prosecutor being a special subject of 
legal relations is empowered by the legislation with typical only for the prosecutor 
rights and duties, and has additional guarantees and particular requirements to gain 
such a status. Th e Law defi nes a clear list of persons who are prosecutors. 

Th e author argues that any person holding an administrative position in the 
prosecutor’s offi  ce is granted the status of the prosecutor, but not every prosecutor holds 
an administrative position. Th us, the dismissal of the prosecutor from an administrative 
position does not result in the deprivation of the status of the prosecutor, which is the 
additional guarantee of the prosecutor’s independence in Ukraine.

Th e status of the prosecutor is a general notion, which includes rights (powers), 
duties, guarantees of independence, special types of liability and mechanisms for its 
application, belonging to citizenship, special rules of ethical conduct, special procedure 
for acquiring the status of the prosecutor (entry into the offi  ce, which gives the person 
the status of the prosecutor).

In any case a person holding the status of the prosecutor (independently on the 
position, business trip and granted duties) is empowered with special prosecutorial 
rights and obligations.
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Th e conclusion is off ered that the status of the prosecutor is a set of legal provisions, 
provided in the Constitution of Ukraine and other laws of Ukraine, which defi ne the 
following: uniform rights and duties of prosecutors as of the persons who implement 
the constitutional functions of the prosecutor’s offi  ce; organizational and managerial 
functions of the prosecutor; requirements for persons who are in service in the 
prosecutor’s offi  ce, the procedure for enrollment, recruitment and service;  liability of 
the prosecutor, including the disciplinary one; fi nancial and material (including social) 
security of the prosecutor; rules of professional ethics and conduct of the prosecutor 
(general principles and moral norms the prosecutor should follow while at work and 
off -duty).

Th e rights and duties of the prosecutor as the main elements of his/her status are 
regulated in detail by separate legislative acts for each of the constitutional functions of 
the prosecutor’s offi  ce.

However, the legislator determines the status of the prosecutor as holding by a 
person of a particular position in the prosecutor’s offi  ce, and not the set of provisions 
provided in the Constitution of Ukraine and laws of Ukraine.

Th e author off ers (in order to eliminate the ambiguous interpretation of the analyzed 
notions) to supplement Section III “Th e Status of the Prosecutor” of the Law of Ukraine 
“On Prosecutor’s Offi  ce” with the norms regulating: requirements to persons who are 
in service in the prosecutor’s offi  ces, enrollment procedure, recruitment and service; 
liability of prosecutors, in particular disciplinary; fi nancing and material (including 
social) security of prosecutors; rules of professional ethics and conduct of the 
prosecutors. Such changes will contribute to forming of the defi nition of the ‘the status 
of the prosecutor’ at the legislative level in Ukraine.

Keywords: the status of the prosecutor; the legal status of the prosecutor; powers; 
rights and duties; guarantees; liability.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА 

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

Анотація. Аналізується визначений у Законі України “Про прокуратуру” но-
вий механізм дисциплінарної відповідальності. Автор приділяє увагу аналізу 
підстав дисциплінарної відповідальності прокурора, зокрема за порушення пра-
вил прокурорської етики. Актуальність цього питання посилюється у зв’язку з 
тим, що за останній рік значна кількість рішень КДКП про накладення дисци-
плінарних стягнень на прокурорів пов’язана з порушенням останніми правил 
професійної етики.

Метою статті є виокремлення та узагальнення специфіки дисциплінарної 
відповідальності прокурора за порушення правил прокурорської етики.

Для досягнення зазначеної мети у межах статті автором розглянуто та про-
аналізовано: основні вимоги до професійної етики і поведінки прокурора; особ-
ливості виявлення порушень правил прокурорської етики та реагування на них; 
загальні і спеціальні підстави дисциплінарної відповідальності за порушення 
правил прокурорської етики; проблеми практичного тлумачення положень Ко-
дексу професійної етики та поведінки прокурорів.

За результатами дослідження сформульовано визначення поняття грубого 
порушення правил прокурорської етики, виокремлено загальну та спеціальні 
підстави дисциплінарної відповідальності прокурора за порушення вимог про-
фесійної етики, а також запропоновано внесення змін до чинного законодавства 
з метою визначення повноваження за Радою прокурорів України щодо офіцій-
ного превентивного тлумачення положень Кодексу професійної етики та пове-
дінки прокурорів.

Ключові слова: правила прокурорської етики; дисциплінарний проступок; під-
става дисциплінарної відповідальності; професійна етика; неетична  поведінка.
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Реформування законодавства протягом 2014–2017 років зумовило суттєві 
організаційні та функціональні зміни інституту прокуратури. Створено органи 
прокурорського самоврядування та органи, що забезпечують діяльність про-
куратури, впроваджено нові процедури добору кандидатів на посади проку-
рорів, кар’єрного зростання прокурорів, гарантії їхньої незалежності, а також 
принципово змінено механізм дисциплінарної відповідальності.

У чинному Законі України “Про прокуратуру” (Закон) визначено перелік 
підстав дисциплінарної відповідальності прокурора (ст. 43). Розгляд дисци-
плінарних скарг ґрунтується на принципі змагальності сторін. Вирішення 
питання про накладення дисциплінарних стягнень на прокурора поклада-
ється на спеціально створений орган – Кваліфікаційно-дисциплінарну ко-
місію прокурорів (КДКП), за час функціонування якого вже напрацьована 
відповідна практика. 

Слід зауважити, що значна кількість рішень КДКП про накладення дис-
циплінарних стягнень на прокурорів пов’язана з порушенням останніми 
правил професійної етики. У зв’язку із цим набуває неабиякої актуальності 
дослідження особливостей дисциплінарної відповідальності прокурорів за 
це порушення1.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що вказана проблема-
тика частково розглядалася у працях таких науковців, як: І. Билиця, Д. До-
бровольський, В. Костюк, А. Манькут, В. Миколенко, І. Назаров, О. Овсян-
нікова та інші. Однак у юридичній літературі не приділено достатньої уваги 
аналізу дисциплінарної відповідальності прокурора за допущення неетичної 
та неналежної поведінки.

Метою цієї статті є виокремлення та узагальнення специфіки дисци-
плінарної відповідальності прокурора за порушення правил прокурорської 
етики.

Для досягнення зазначеної мети у межах статті буде розглянуто та про-
аналізовано: 1)  основні вимоги до професійної етики та поведінки проку-
рора; 2) особливості виявлення порушень правил прокурорської етики та 
реагування на них; 3) загальні та спеціальні підстави дисциплінарної відпо-
відальності за порушення правил прокурорської етики; 4) проблеми прак-
тичного тлумачення положень Кодексу професійної етики та поведінки про-
курорів (Кодекс).

Прокурори несуть велику соціальну відповідальність, яка обумовлена 
значними суспільними очікуваннями від їхньої діяльності. Суди сподівають-
ся, що прокурори будуть демонструвати високий рівень професіоналізму, 
дотримання законності та чітко визначеної професійної етики; суспільство в 

1 Див.: Звіт про результати першого року роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та її се-
кретаріату 2017–2018. URL: https://www.kdkp.gov.ua/uploads/fi les/0618%20звіт%20КДКП.pdf (дата звернення: 
22.12.2018).
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цілому розраховує, що прокурори будуть чутливими до потреб суспільства, 
особливо потерпілих від злочину осіб; слідчі очікують надійної та належної 
юридичної консультації поряд з ефективним процесуальним керівництвом в 
умовах дедалі складніших розслідувань; також підозрюваний чи обвинуваче-
ний сподівається, що докази будуть ретельно розглядатися згідно із законом 
і усі дискреційні повноваження прокурора будуть використовуватися ним 
справедливо та неупереджено2.

Для того, щоб такі очікування не виявилися марними, кожен прокурор 
повинен докласти значних зусиль, що також має вирішальне значення у фор-
муванні довіри суспільства до органів прокуратури. У зв’язку із цим кож-
ному прокурору окрім компетенції, сумлінності та доброчесності потрібно 
демонструвати поведінку, що відповідає високим стандартам, та професійну 
етику не лише під час виконання своїх повноважень, а й у приватному житті, 
завжди діяти безсторонньо та об’єктивно3. Своєю чергою, невиконання цих 
обов’язків (вчинення аморальних вчинків чи таких, що ганьблять честь і гід-
ність особи, яка уособлює державний авторитет) у тих чи інших умовах може 
вважатися дисциплінарним проступком4.

Відповідно до положень Кодексу професійної етики та поведінки проку-
рорів, виконуючи свої повноваження, прокурор повинен: 

<…> ставитися до людей справедливо; <…> у прийнятті конкретних рішень 
керуватися вимогами закону, морально-етичними принципами професії; 
<…> вживати заходів для гарантування права особи на справедливий судо-
вий розгляд; діяти справедливо та неупереджено; <…> постійно дбати про 
свою компетентність, професійну честь і гідність; <…> своєю доброчесністю, 
принциповістю, компетентністю, неупередженістю та сумлінним виконан-
ням службових обов’язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та 
зміцненню довіри громадян до неї; <…>  здійснювати службові повноважен-
ня сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально; <…> дотримуватися за-
гальноприйнятих етичних норм поведінки та бути взірцем доброчесності5.

Загалом, як слушно вказує О. Овсяннікова,  професійна етика є ‘системою 
ідей і уявлень про правильну й неправильну поведінку, які вимагають вико-
нання одних дій і забороняють інші’6. Також вимоги до професійної етики 
та поведінки прокурора є сукупністю моральних правил, за допомогою яких 

2 Див.: Th e Status and Role of Prosecutors. A United Nations Offi  ce on Drugs and Crime and International Association 
of Prosecutors Guide (United Nations 2014) 26.

3 Див.: В Миколенко, ‘Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержав-
ної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження’ (дис докт юрид наук, Івано-Франківський університет пра-
ва імені короля Данила Галицького 2017) 373.

4 Див.: А Манькут, ‘Поняття юридичної відповідальності працівників прокуратури’ (2016) 2 Підприємництво, 
господарство і право 158–161.

5 Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: затверджений рішенням всеукраїнської конференції 
прокурорів від 27 квітня 2017 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001900-17 (дата звернення: 
22.12.2018).

6 О Овсяннікова, ‘Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування гро-
мадської думки’ (2016) 8 Підприємництво, господарство і право 196.
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можна оцінити його дії з погляду таких цінностей, як справедливість, неупе-
редженість, об’єктивність, сумлінність, гідність, чесність тощо.

Разом з тим Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів розробле-
ний з метою закріплення правил прокурорської етики, моральних принци-
пів професії, яких повинен дотримуватися кожний відповідальний прокурор 
(незалежно від посади, наявності адміністративних повноважень чи рівня 
органу прокуратури, у якому працює), проте самі вони не передбачають за-
стосування дисциплінарних заходів чи стягнень за кожне можливе порушен-
ня. Не кожний випадок недотримання прокурором вимог професійної етики 
є дисциплінарним проступком. 

Правила прокурорської етики, закріплені у Кодексі, не прирівнюються до 
норм закону чи дисциплінарних норм. Разом із тим вони мають одночасно як 
рекомендаційний, так і імперативний характер, їх дотримання є обов’язко-
вим. Саме це з певною мірою умовності трансформує їх у дисциплінарні пра-
вила (ті, які застосовуються у формальному дисциплінарному провадженні). 
Проте питання про необхідність вжиття дисциплінарних заходів може зале-
жати від інших факторів, таких як ступінь шкідливості порушення, неодно-
разовість неетичних вчинків, неналежність поведінки і їх наслідки для інших 
осіб, у цілому органів прокуратури та системи правосуддя. Таким чином, у 
Законі України “Про прокуратуру” і Кодексі професійної етики та поведінки 
прокурорів відображені професійні стандарти діяльності і поведінки проку-
рорів. Їх порушення, власне, у більшості випадків буде підставою для дисци-
плінарної відповідальності7.

Загалом процедура ужиття дисциплінарних або інших заходів стосовно 
прокурорів, які порушують правила професійної етики, передбачена в Украї-
ні, відповідає міжнародним стандартам у цій сфері8. 

Загальні засади дисциплінарної відповідальності визначено в Кодексі за-
конів про працю України  (КЗпП України), зокрема у главі X “Трудова дис-
ципліна”. Згідно зі змістом ст. 147 КЗпП України за порушення трудової дис-
ципліни до працівника може бути застосовано тільки одне дисциплінарне 
стягнення. При цьому згідно зі ст. 149 КЗпП України механізм притягнен-
ня працівника до дисциплінарної відповідальності передбачає: отримання 
письмових пояснень працівника; врахування ступеня тяжкості вчиненого 
дисциплінарного проступку і заподіяну ним шкоду; обставини, за яких вчи-
нено проступок, і попередню роботу працівника; оголошення про стягнення 
в наказі і повідомлення працівникові під розписку.

В. Костюк та Б. Семененко вказують:

7 Див.: І Назаров та М Струженко, ‘Теоретичні засади відповідальності прокурорів’ (2017) 47 (3) Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право” 150.

8 Див.: Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: міжнародний документ від 31 жовтня 
2003 року  (2010) 10  Офіційний вісник України 44.
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Слід зауважити, що названі підходи до дисциплінарної відповідальності ма-
ють принципове значення по відношенню до механізмів її застосування щодо 
прокурорів. При цьому, такі підходи трансформовано у спеціальні процеду-
ри притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, ураховуючи 
вимоги законодавства про прокуратуру 9.

Таким чином, дисциплінарна відповідальність прокурорів є спеціальним 
видом дисциплінарної відповідальності, оскільки підстави та процедурні пи-
тання дисциплінарного провадження врегульовані не лише в КЗпП України, 
а й у профільному законі та мають відповідну специфіку.

У ст. 43 Закону України “Про прокуратуру” визначено дев’ять окремих 
підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, 
однією з яких є систематичне (два і більше разів протягом одного року) 
або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. Проте це 
не єдина підстава дисциплінарної відповідальності, диспозицією якої є 
порушення правил прокурорської етики. До таких можна зарахувати ще 
принаймні три:

<…> –  вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати 
сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та 
непідкупності органів прокуратури (п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону); <…>
<…> – втручання чи будь-який інший вплв прокурора у випадках чи поряд-
ку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого проку-
рора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних 
висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при 
цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення (п. 8 ч. 1 
ст. 43 Закону);
– публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості (п. 9 
ч. 1 ст. 43 Закону) <…>10.

Вказані підстави дисциплінарної відповідальності за порушення правил 
прокурорської етики варто співвідносити як загальну (п. 6, ч. 1, ст. 43 Закону) 
і спеціальні (п. п. 5, 8, 9 ч. 1 ст. 43 Закону). Тобто, враховуючи значну шкід-
ливість для авторитету прокуратури, довіри до неї громадян, вбачається, що 
у профільному законі недотримання окремих правил прокурорської етики 
утворюють спеціальні підстави можливої дисциплінарної відповідальності 
прокурора, які поглинають у такому випадку  загальну.

Так, згідно з Порядком організації роботи з питань внутрішньої безпеки в 
органах прокуратури України, затвердженим наказом Генеральної прокура-
тури України від 13 квітня 2017 року № 111 та зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 16 травня 2017 року за № 623/30491:

9 В Костюк та Б Семененко, ‘Процедура застосування дисциплінарної відповідальності прокурора: теоретико- 
правовий аспект’ (2017) 42  Журнал східноєвропейського права 14.

10 Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1697-18 (дата звернення: 22.12.2018).
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До вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у 
його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкуп-
ності органів прокуратури, належать такі:
– вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших кримінальних правопорушень;
– керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного 
сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану сп’я-
ніння та ненадання документів, які підтверджують, що прокурор не перебу-
вав у такому стані;
–  неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин 
 анкети доброчесності прокурора;
– подання в анкеті доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі не-
повних) тверджень;
– умисне приховування достовірної інформації про вчинення іншим проку-
рором дій, що порушують Присягу прокурора чи вимоги Кодексу професій-
ної етики та поведінки прокурорів;
–  протиправні позаслужбові стосунки – використання прокурором своїх 
службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можли-
востей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх 
осіб;
– порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Закона-
ми України “Про запобігання корупції”, “Про прокуратуру”11.

Попередження та своєчасне виявлення порушень прокурорами Присяги 
прокурора, правил прокурорської етики, дій, що порочать звання, є одним 
із основних напрямів роботи в органах прокуратури з питань внут рішньої 
безпеки.

З цією метою на керівників місцевих прокуратур у межах їхньої компе-
тенції покладено обов’язок невідкладно повідомляти керівника прокуратури 
вищого рівня, працівників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури 
України, дислокованих у відповідних регіональних прокуратурах, про факти 
вчинення прокурорами дій, що порочать звання прокурора, порушень пра-
вил прокурорської етики.

Відповідно, на керівників регіональних прокуратур у межах їхньої компе-
тенції покладено обов’язок невідкладно повідомляти Генеральну інспекцію 
Генеральної прокуратури України про факти вчинення прокурорами дій, що 
порочать звання прокурора, порушень правил прокурорської етики – з по-
дальшим наданням упродовж доби також письмової інформації керівництву 
Генеральної прокуратури України.

У свою чергу, Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України ко-
ординує діяльність керівників самостійних структурних підрозділів Гене-
ральної прокуратури України, керівників регіональних, місцевих, військових 

11 Порядок організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України: затверджений 
наказом Генеральної прокуратури України від 13 квітня 2017 року № 111, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 16 травня 2017 року за № 623/30491. ULR: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0623-17 (дата звер-
нення: 22.12.2018).
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прокуратур із питань внутрішньої безпеки, насамперед профілактики вчи-
нення дій, що порочать звання прокурора, порушень правил прокурорської 
етики, вивчає причини та умови, які сприяли скоєнню прокурорами таких 
дій. Також здійснює постійний моніторинг оприлюднених в ЗМІ повідомлень 
про дії, що порочать звання прокурора, порушення правил прокурорської 
етики, вживає невідкладних заходів щодо перевірки зазначених відомостей 
та у взаємодії з відповідними самостійними структурними підрозділами Ге-
неральної прокуратури України забезпечує своєчасне реагування на публіка-
ції такого змісту12. 

У зв’язку із цим уся інформація про порушення прокурорами правил 
професійної етики акумулюється у Генеральній інспекції Генеральної про-
куратури України, яка на сьогодні в особі її працівників найчастіше є сто-
роною дисциплінарних проваджень з вказаних підстав дисциплінарної 
відповідальності прокурора. Хоча згідно з чинним законодавством із дис-
циплінарною скаргою до КДКП може звернутися будь-яка особа, якій стали 
відомі факти вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Зважаючи на правовий статус прокурора та значення його діяльності для 
суспільства, важливо гарантувати професійність та етичну компетентність 
реалізації ним різних функцій прокуратури. Тож невід’ємним елементом 
ефективності та незалежності прокуратури є відповідальність прокурора. 

У цілому встановлення дисциплінарної відповідальності прокурора за не-
дотримання положень Кодексу, їх порушення є однією з ключових характер-
них ознак професійної етики, що відрізняє її від загальносуспільної етики (за 
порушення вимог якої можливий лише суспільний осуд). Так, згідно з поло-
женнями законодавства вважається дисциплінарним проступком прокуро-
ра систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове 
грубе порушення правил прокурорської етики, за що прокурор може бути 
притягнутий до дисциплінарної  відповідальності.

Систематичність порушень правил прокурорської етики має місце у ви-
падку допущення прокурором такого порушення більше одно разу, якщо 
вони самі по собі не мають ознак грубого порушення правил прокурорської 
етики.

Характерною ознакою систематичності є повторюваність, у даному разі –  
у діяннях, вчинках чи поведінці. Також важлива умова встановлення систе-
матичності порушень правил прокурорської етики – вчинення їх протягом 
одного року. Якщо між різними порушеннями минув рік, це розриває їхній 
темпоральний зв’язок, тому повторюваність таких порушень правил проку-
рорської етики не утворюватиме систематичності.

Проміжок часу один рік обумовлений тим, що загальний строк, протягом 
якого може бути прийнято рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
12 Див.: Порядок організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України (н 11).
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прокурорів про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або про 
неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора, також ста-
новить один рік із дня вчинення проступку, однак без урахування часу тимча-
сової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці13.

Одноразове порушення правил прокурорської етики, яке не має ознак 
грубого порушення, фактично вважається малозначним, оскільки загалом 
не підриває, не шкодить та не применшує авторитет прокуратури, а також 
не порочить професійну честь, гідність та звання прокурора. Таке порушен-
ня хоч і не охоплюється жодною підставою дисциплінарної відповідально-
сті прокурора, проте все ж вважається самостійним порушенням ним вимог 
професійної етики та поведінки.

Водночас нормативно не визначено те, як на практиці повинні фіксувати-
ся окремі порушення правил прокурорської етики, зокрема ті, які у подаль-
шому можуть стати систематичними.

 Як зазначає Є. Безкровний: ‘Для підтвердження систематичності пору-
шень керівнику прокуратури доцільно фіксувати кожен такий факт, напри-
клад, у протоколах оперативних нарад, повідомленнях до Генеральної ін-
спекції Генеральної прокуратури України, рапортах керівнику прокуратури 
вищого рівня тощо’14.

Також слід зазначити, що наявність чи відсутність у діяльності прокурора 
дій, що порочать звання прокурора, порушень Присяги прокурора і правил 
прокурорської етики, дисциплінарного проступку, їх мотиви відносяться до 
переліку тих питань, які підлягають з’ясуванню під час проведення службо-
вого розслідування відповідно до відомчої інструкції15. Тому висновок служ-
бового розслідування також належить до службових документів, які можуть 
підтверджувати факти порушення прокурором правил професійної етики.

У свою чергу, поняття “грубе порушення правил прокурорської етики”, 
яке вживається у Кодексі та п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про прокурату-
ру”, має оціночний характер, а тому у кожному конкретному випадку воно 
повинно встановлюватися з огляду на фактичні обставини, об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки вчинку чи поведінки прокурора.

Ознакою грубого порушення є факт, який відповідним чином харак-
теризує дію або бездіяльність прокурора і свідчить про явне й умисне 
нехтування ним вимогами професійної етики, призводить до суттєвих 
негативних наслідків – насамперед значних репутаційних втрат інсти-

13 Див.: Про прокуратуру: Закон України (н 10).
14 Є Безкровний, ‘Особливості притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності за порушення 

правил прокурорської етики’ Професійна етика судового процесу: матеріали круглого столу (Національна 
академія прокуратури України 2018) 10–2.

15 Див.: Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури: затверджено на-
казом Генеральної прокуратури України від 6 грудня 2017 року № 343, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 2 січня 2018 року за № 8/31460. URL: zakon.rada.gov.ua/go/z0008-18 (дата звернення: 22.12.2018).
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туту прокуратури. Відповідно до судової практики “грубе порушення” 
також розглядається як триваюче порушення, яке припиняється лише у 
зв’язку із зверненням суб’єкта, проти якого спрямоване таке порушення16. 
Визнання порушення правил прокурорської етики грубим залежить від 
оцінки наведених критеріїв, кожен з яких має самостійне значення:

– характеру порушуваних принципів професійної етики, загальновизна-
них норм моралі та поведінки;

– категорії суб’єктів, стосовно яких допускаються неетичні вчинки чи по-
ведінка (громадяни, учасники судочинства, представники органів державної 
влади, місцевого самоврядування, окремі групи осіб, суспільство тощо);

– об’єктивних ознак здійснюваного порушення (тривалість, публічність та 
суспільна резонансність, ступінь шкоди авторитету прокуратури, репутації 
прокурора, поєднання з порушенням прав та свобод людини тощо);

– суб’єктивних ознак здійснюваного порушення (злісність мотивів, осо-
бисті неприязні стосунки тощо).

Одноразовість порушення означає одиничність діяння, проте це може 
бути як один вчинок, так і декілька пов’язаних між собою дій чи бездіяльно-
сті, які об’єднують єдиний намір, мета та обставини.

Тому, вирішуючи питання про те, чи є порушення правил прокурорської 
етики грубим, у кожному окремому випадку має враховуватися характер по-
рушених принципів професійної етики та загальновизнаних норм моралі, 
обставини та умови, за яких допущено це порушення, і те, яку ним завдано 
(могло бути завдано) шкоду. У свою чергу, окремі різновиди лише грубого 
порушення правил прокурорської етики визначають спеціальні підстави 
дисциплінарної відповідальності прокурора (зокрема, передбачені в п. п. 5, 
8, 9 ч. 1 ст. 43 Закону).

У цілому ж необхідною умовою для правової визначеності, особливо у 
контексті забезпечення гарантій незалежності прокурорів, є точне встанов-
лення, а також передбачуваність підстав для дисциплінарної відповідально-
сті за порушення правил прокурорської етики.

Також варто зазначити, що на відміну від інших у разі порушення про-
курором правил професійної етики його може бути притягнено до дисци-
плінарної відповідальності навіть у період перебування у довготривалій від-
пустці (наприклад, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 
3-річного віку)17. Оскільки, перебуваючи у відпустці чи у інший час поза 
службою особа не втрачає статусу прокурора, а отже, не може собі дозво-

16 Див.: Правова позиція Верховного Суду України, викладена в постанові від 1 жовтня 2015 року № 5-106кс15. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52312540 (дата звернення: 22.12.2018).

17 Див.: Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора прокуратури Донецької області: рішен-
ня Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 14 листопада 2018 року № 504дп-18. URL: http://
www.kdkp.gov.ua/ua/commission_decision.html?_m=publications&_t=rec&_c=view&id=1869 (дата звернення: 
22.12.2018).
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лити неналежну  поведінку, адже вимоги до професійної етики та поведінки 
прокурора повною мірою поширюються на сферу його приватного життя. 
У цьому сенсі необхідно зазначити, що у такому разі звільнення не супере-
читиме положенням ч. 3 ст. 40 КЗпП України, згідно з якою не допускаєть-
ся звільнення працівника в період перебування його у відпустці, оскільки 
розірвання трудового договору відбувається не з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу, а за наслідками дисциплінарного провадження 
і на підставі накладеного дисциплінарного стягнення. Тобто за результата-
ми дисциплінарного провадження на підставі прийнятого рішення КДКП 
про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора (ч. 4 
ст. 49 Закону).

Таким чином, кожному прокурору важливо знати практику 
Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів з питань притягнення 
прокурорів до дисциплінарної відповідальності за порушення правил про-
курорської етики, щоб уникати вчинків та поведінки, що можуть бути витлу-
мачені як такі порушення.

Фактично дисциплінарна практика Кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії прокурорів із застосування Кодексу є прикладом правозастосовного 
тлумачення його положень. Тож об’єктивно постала проблема відсутності у 
системі прокуратури уповноваженого органу, на який було б покладено офі-
ційне превентивне тлумачення змісту правил прокурорської етики, тобто 
тлумачення положень Кодексу до їх порушення прокурорами, коли остан-
нє стає предметом розгляду Комісії на підставі відповідної дисциплінарної 
скарги. 

По-різному вирішується питання тлумачення правил професійної етики 
у адвокатів та суддів. Зокрема, право тлумачення правил адвокатської етики 
належить З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. Обов’язок вирі-
шення проблемних питань і надання рекомендацій щодо етичної поведінки 
суддів покладено на комісію з питань суддівської етики Ради суддів України. 
Разом з тим проблеми тлумачення правил прокурорської етики та надання 
відповідних роз’яснень прокурорам не вирішені. Лише згідно з відомчими 
нормативно-правовими документами забезпечення консультування праців-
ників прокуратури щодо правил етичної поведінки покладено на Генеральну 
інспекцію Генеральної прокуратури України18. 

У цьому сенсі Д.  Добровольський пропонує наділити всеукраїнську 
конференцію прокурорів повноваженнями із затвердження роз’яснень 
щодо практичного застосування окремих положень Кодексу професійної 

18 В Кравчук, ‘Етика професійних учасників судочинства: реальний прояв та напрями розвитку’ Профе-
сійна етика судового процесу: матеріали круглого столу (Національна академія прокуратури України 
2018) 47.
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етики та поведінки прокурорів19. Підтримуючи таку пропозицію, варто 
покласти це повноваження також і на інший постійно діючий орган, осо-
бливо враховуючи, що періодичність чергового скликання всеукраїнської 
конференції прокурорів є значною (один раз на два роки). Тому існує ціл-
ком логічна необхідність внесення доповнень до ст. 71 Закону України 
“Про прокуратуру”, в яких треба передбачити покладення повноважен-
ня з тлумачення та роз’яснення правил прокурорської етики на постійно 
діючий орган професійного самоврядування (Раду прокурорів України), 
що забезпечуватиме єдність розуміння стандартів професійної етики та 
поведінки прокурорів.

Сьогодні найбільш поширеними порушеннями прокурорами правил про-
фесійної етики, що стають підставою для притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності, згідно з практикою дисциплінарних проваджень є:

– керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотич-
ного сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану 
сп’яніння, а також неетична поведінка прокурорів під час спілкування про це 
з працівниками поліції;

– вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупці-
єю правопорушень, інших кримінальних правопорушень;

–  неналежна поведінка прокурора у суді, неповага до суду, що у 
таких випадах нівелює виконання спільного завдання прокурату-
ри та суду щодо утвердження в суспільстві верховенства права та 
законності.

Вказані порушення характеризуються тим, що завдають найбільшої шко-
ди авторитету органів прокуратури та підривають довіру громадян до них. 
Тому прокурори, які допускають такі вчинки та поведінку, повинні бути усу-
нуті з публічної сфери дисциплінарними засобами.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, слід акцентувати 
увагу на таких положеннях:

– по-перше, аналіз Закону України “Про прокуратуру” дає змогу виокре-
мити загальну підставу дисциплінарної відповідальності за порушення пра-
вил прокурорської етики (п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону) та спеціальні (п. п. 5, 8, 9 ч. 1 
ст. 43 Закону);

–  по-друге, порушення правил прокурорської етики, яке не має ознак 
грубого чи систематичного, є малозначним та не вважається дисциплінар-
ним проступком прокурора;

– по-третє, грубе порушення правил прокурорської етики – це вчинок чи 
поведінка прокурора, що свідчить про явне й умисне нехтування ним вимо-
гами професійної етики, принципами професії, загальновизнаними норма-

19 Д Добровольський, ‘Незалежність як засада організації та діяльності органів прокуратури’ (дис канд юрид 
наук, Національний університет “Одеська юридична академія”  2016) 195.
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ми моралі та завдає значних негативних наслідків – насамперед репутацій-
них втрат інституту прокуратури;

–  по-четверте, окремі вчинки чи поведінка прокурора, які вважаються 
грубим порушенням правил прокурорської етики, утворюють спеціальні 
підстави дисциплінарної відповідальності (зокрема, передбачені в п. п. 5, 8, 9 
ч. 1 ст. 43 Закону);

–  по-п’яте, у приватному житті прокурор не втрачає свого професійно-
го статусу та його поведінка відповідним чином сприймається у суспільстві, 
тому вчинок або поведінка прокурора, які порушують правила прокурор-
ської етики, допущені ним поза службою, навіть у довготривалій відпустці, 
також буде дисциплінарним проступком за відповідною підставою дисци-
плінарної відповідальності;

– по-шосте, у системі органів прокуратури повноваження щодо офіцій-
ного тлумачення правил прокурорської етики необхідно покласти на постій-
но діючий орган прокурорського самоврядування (Раду прокурорів Украї-
ни) і у зв’язку з цим доповнити відповідним положенням ч. 9 ст. 71 Закону 
України “Про прокуратуру”.

Питання попередження випадків порушення прокурорами правил про-
фесійної етики, мотивації прокурорів у дотриманні ними цих вимог, а також  
обґрунтування альтернативних дисциплінарних заходів є пріоритетними на-
прямами для подальших наукових досліджень у цій сфері.
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FEATURES OF DISCIPLINARY LIABILITY FOR VIOLATION 
OF PROFESSIONAL ETHICS RULES

Abstract. Th e article is devoted to the analysis of the new mechanism of disciplinary 
liability set out in the Law of Ukraine “On Prosecutor’s Offi  ce”. Th e author pays 
attention to grounds for disciplinary liability, in particular to liability for violation of 
prosecutor’s ethics rules. Th is issue is becoming more and more urgent as for the last 
year the majority of the decisions of the Qualifi cations and Disciplinary Commission 
of Prosecutors have been made in cases on violation of professional ethics.

Th e purpose of the article is to identify and consolidate the specifi c features of 
disciplinary liability of prosecutors for violation of prosecutor’s ethics.

To reach the purpose of the article the author studies and analyzes: main 
requirements for professional ethics and conduct of a prosecutor; features of detection 
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of violations of prosecutor’s ethics rules and response to such violations; general and 
special grounds for the disciplinary liability for violation of prosecutor’s ethics rules; 
challenges of practical interpretation of provisions of the Code of Professional Ethics 
and Conduct of Prosecutors.

Th e study results in elaboration of the defi nition of the notion of serious violation 
of the prosecutor’s ethics rules, in identifying general and special grounds for the 
disciplinary liability of a prosecutor for violation of professional ethics, and in 
proposition to amend the current legislation to determine the powers of the Council of 
Prosecutors of Ukraine on offi  cial preventive interpretation of provisions of the Code 
of Professional Ethics and Conduct of Prosecutors.

Keywords: prosecutor’s ethics rules; disciplinary misdemeanor; grounds for 
disciplinary liability; professional ethics; non-ethical conduct.
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ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ: 
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО РОЗУМІННЯ

Анотація. Юридична діяльність повною мірою пов’язана з мовними актами 
(вербальними чи невербальними). Сутність таких мовних актів поєднана з так 
званою аргументативною практикою в різних сферах юридичної роботи. Аргу-
ментативна практика порушує проблему авторитету права загалом та автори-
тетності рішень суб’єктів правозастосування зокрема. З огляду на важливість 
юридичної аргументації не варто недооцінювати її значення для української 
юридичної освіти та науки. 

Мета статті полягає в акцентуванні уваги правничої спільноти на необ-
хідності переосмислення підходу до розуміння юридичної аргументації. Для 
досягнення поставленої мети вбачається за доцільне вирішити такі завдання: 
1) проаналізувати стан наукових досліджень із питань юридичної аргументації; 
2) висвітлити особливості розуміння юридичної аргументації у сферах освіти, 
науки та правозастосовної діяльності.

У результаті аналізу встановлено, що діяльність фахового правника (неза-
лежно від спеціалізації та змісту його роботи) потребує постійного використан-
ня юридичної аргументації. Мова права є підґрунтям юридичної аргументації. 
Крім того, дослідження мови права пов’язане з питанням про сутність права, із 
підходами до розуміння права – якщо правова аргументація здійснена з позицій 
права, що “не йде в ногу з часом”, не відповідає правовим цінностям і потребам 
реального життя (хоч як точно, зрозуміло, однозначно, нормативно-природно, 
емоційно-нейтрально було б прийняте юридично значуще рішення), то і роль 
цього рішення не матиме ніякого сенсу. Це важливо у будь-якій діяльності: 
в законодавчій – зокрема, під час розроблення проектів нормативно-правових 
актів і надання наукових висновків стосовно них; у науковій – для формування 
стратегічних планів, завдань, концепцій, шляхів розвитку суспільства; в прак-
тичній – при формулюванні рішення у справі, наведенні протилежних доказів і 
веденні судових дебатів. Саме в юридичній діяльності належна правова аргумен-
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тація рішень органів публічної влади є показником демократії, незалежності та 
неупередженості суду і, як результат, верховенства права.  

Ключові слова: правова аргументація; юридична наука; юридична освіта; пра-
возастосовна діяльність; право; верховенство права. 

Право є засобом регулювання суспільних відносин, ефективність якого 
перманентно змінюється, але саме воно залишається основним регулятором 
поведінки людини. Важливим фактором у цьому процесі, на нашу думку, 
є особливості правової аргументації, що тісно пов’язані зі специфікою права 
як соціокультурного явища. Будь-яка юридична діяльність поєднана з мов-
ними актами (вербальними чи невербальними). Сутність таких мовних актів 
тісно переплітається з аргументативною практикою в юридичній діяльності 
(‘аргументованість пояснень, тверджень, доказів, переконливість аргумента-
ції, що досягається в результаті втілення у правове життя основних поло-
жень теорії юридичної аргументації’1). Будучи засобом вирішення конфлікту 
(як і його профілактики, оскільки передусім право впорядковує відносини у 
соціумі, будучи “спрямованим” на правомірну поведінку суб’єктів суспіль-
ної комунікації (правотворчість) та, відповідно, забезпечуючи стан упоряд-
кованості суспільних відносин – правопорядок (правореалізація)), правовий 
наратив (наратив (англ. і фр. narrative – оповідь, від лат. narrare – розповіда-
ти) – історично і культурно обґрунтована інтерпретація певного аспекту сві-
ту з певної позиції) має бути крім іншого аргументованим. Означене, своєю 
чергою, зумовлює виникнення двох важливих проблем правничої науки та 
практики: по-перше, це авторитет права (і ця проблема пов’язана з норма-
тивно-правовим регулюванням), по-друге, авторитетність рішень суб’єктів 
правозастосування (ця проблема пов’язана з індивідуальним правовим регу-
люванням), – засобом розв’язання яких і є юридична аргументація. 

Мета статті полягає в акцентуванні уваги правничої спільноти на необ-
хідності переосмислення підходу до розуміння юридичної аргументації. Для 
досягнення поставленої мети вбачається за доцільне вирішити такі завдання: 
1) проаналізувати стан наукових досліджень із питань юридичної аргумен-
тації; 2) висвітлити особливості розуміння юридичної аргументації у сферах 
освіти, науки та правозастосовної діяльності.

Правова аргументація безпосередньо пов’язана з мовою, тому дореч-
но зазначити про лінгвістичний аспект розуміння правової аргументації та 
її роль у здійсненні юридичної діяльності. Як наголошують П.  Рабінович і 
Т. Дудаш, “юридична аргументація – це процес і результат мовного обґрунту-
вання пропонованого або ухваленого юридично значущого рішення чи діян-

1 О Чорнобай, ‘Аргументативна практика в юридичній діяльності: наукова проблема й можливості її вирішен-
ня’ (2015) 8 Юридична наука 15. 
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ня”2. Відповідно, від правової аргументації залежить ефективність правового 
 регулювання. 

Правова аргументація як явище не є достатньо дослідженим у вітчизня-
ній правничій науці. Можна виокремити лише кілька наукових статей таких 
українських правників, як М. Козюбра (моделі (типи) юридичної аргумен-
тації), М. Савенко (методологія юридичної аргументації у рішеннях консти-
туційної юстиції), А. Хворостянкіна (цінності в юридичній аргументації: 
особливості використання; юридична аргументація в англо-саксонській та 
романо-германській правових сім’ях: методологічні засади порівняльного 
аналізу), О. Чорнобай (аргументативна практика в юридичній діяльності), 
Р. Майданик (основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві 
України), П. Рабінович і Т. Дудаш (терміно-поняттєвий інструментарій пра-
вової аргументації).

Так, останні із вказаних дослідників (П. Рабінович і Т. Дудаш) докладно 
розглядають види правової аргументації. Сучасна система поглядів правової 
аргументації поєднує знання формально-логічних теорій загальнотеоретич-
ного значення зі змістовними завданнями правознавчої теорії та юридичної 
практики. Ми візьмемо до уваги правову аргументацію залежно від сфер 
здійснення юридичної діяльності, у яких вона  використовується.

Варто також зазначити, що сьогодні науково-педагогічними працівника-
ми кафедри логіки Національного університету “Юридична академія Украї-
ни імені Ярослава Мудрого” підготовлено монографію “Юридична аргумен-
тація. Логічні дослідження”3. Як бачимо, предметом цього комплексного 
монографічного дослідження є правова аргументація (однак у вказаній праці 
не вироблено єдиного підходу до розуміння поняття правової аргументації, 
її сутнісних ознак, елементного складу, видової характеристики. – О.М.). 

У монографії висвітлено питання генези теорії правової аргументації, 
акцентується увага на особливостях правничої мови, розкриваються ана-
літична й діалогічна моделі аргументації, а також науково-теоретичний і 
практичний типи аргументації, характеризуються види логічних помилок 
та способи їх уникнення при юридичній аргументації4. Однак ця робота має 
переважно навчальне, а не наукове спрямування. Більш того, незважаючи на 
необхідність розгляду питання юридичного аргументування через положен-
ня деонтичної логіки (з чим погоджуються і автори: “Найбільш цікавою для 
юристів є деонтична модальність (від грец. to deon – обов’язок), що містить 
інформацію щодо наказів, спонукань, заборон, розпоряджень і прохань”5), 

2 П Рабінович та Т Дудаш, ‘Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження’ (2016) 
2(85) Вісник Національної академії правових наук України 12.

3 О Юркевич та інші, Юридична аргументація. Логічні дослідження: монографія (Національний університет 
“Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” 2012). 

4 Там само. 
5 Там само. 
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матеріал викладається суто з позицій аристотелівської логіки; не береться до 
уваги, навіть не згадується, концепція визнаного правника, найбільш відомо-
го представника аналітичної теорії права Г. Харта.

Такі недоліки мають і деякі дисертаційні дослідження певних аспектів 
юридичної аргументації, як-от П. Балтаджі “Юридична мова правозастосов-
них актів” і О. Щербини “Логічний аналіз юридичної аргументації”. Крім цьо-
го, в означених роботах автори переважно орієнтуються на розуміння права 
не як соціокультурного явища, а як прескриптивного тексту. Це стосується 
і досліджень лінгвістів, згадаємо, зокрема, дисертацію Н. Коваль “Мовні за-
соби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законо-
давчих та судових документів)”.

Не вивчається правова аргументація і здобувачами вищої юридичної осві-
ти. Чи не єдиним виданням із загальної теорії права, у якому міститься ок-
ремий розділ, присвячений проблематиці, що розглядається, є підручник із 
загальної теорії права за редакцією М. Козюбри6.

Так, юридична освіта в Україні, на відміну від західних країн, передбачає 
більшою мірою вивчення інформації, наприклад, зміст відповідного норма-
тивно-правового документа, який потім можна буде вставити у текст акта 
застосування норм права та сформулювати його резолютивну частину. Зви-
чайно, при цьому вироблялись моделі аргументованих рішень, вчили вер-
бально формулювати – за допомогою лексичних форм моделі рішень тощо. 
Особливої аргументації не потребувалось. Креативність і критичність не 
були тими якостями, що їх слід було формувати у здобувачів вищої освіти, 
адже “закон є закон” (Dura lex sed lex – Закон суворий, але це закон). Для 
юриста за такої системи освіти цей латинський вислів став аксіомою, і ні 
про який несправедливий закон, верховенство права не могло і йтися. На 
нашу думку, реформування вищої юридичної освіти, яке триває в Україні, 
опосередковано має на меті усунення цієї прогалини. Адже для діяльності 
правника визначальна роль належить саме правовій аргументації, тому і 
методика здійснення освітньої діяльності повинна мати дещо інший зміст 
та іншу мету. Навчанню критичного сприйняття інформації, критичної 
оцінки ситуації необхідно приділяти більшу увагу, чи не головну.

Зважаючи на особливість наукової юридичної діяльності, правова аргу-
ментація застосовується доволі часто. Водночас слід зауважити, що інколи 
вітчизняні науковці як обґрунтування певних положень використовують 
не аргументи щодо досліджуваного явища, а думки інших науковців про це 
явище. Наприклад, у статті “Методологічний аналіз сучасних інтерпрета-
цій поняття “юридична відповідальність”” І. Сердюк вказує на необхідність 
уточнення змісту поняття “юридична відповідальність”, але при цьому ана-
лізує не саме явище, що позначається вказаним терміном, а підходи науков-
6 М Козюбра (ред), Загальна теорія права: підручник (Ваіте 2016) 392.
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ців до його розуміння та дефініції, що ними надаються. Зокрема, вчений 
зазначає: ‘Аналіз визначень досліджуваного нами поняття дає підстави для 
висновку про те, що юридична відповідальність є складним багатогранним 
явищем правової дійсності, а тому комплексне уявлення про означений фено-
мен може бути отримано лише в результаті його багатоаспектного  розгляду’7.

При цьому надана автором інтерпретація поняття “юридична відпові-
дальність” є фактично контамінацією (виникнення нового слова, його фор-
ми або вислову внаслідок зближення, поєднання частин двох подібних слів, 
форм, висловів) проаналізованих підходів науковців. 

І хоча можна зауважити, що предметом дослідження І. Сердюка були саме 
сучасні інтерпретації поняття “юридична відповідальність”, але метою робо-
ти була спроба на основі таких тлумачень ‘запропонувати власний підхід до 
розуміння цієї загальнотеоретичної категорії’8. Розуміння явища відбуваєть-
ся на основі роздумів науковців про нього, але при цьому автор не досліджує 
самого явища.

Такі випадки стаються тому, що немає чіткого розуміння самого терміно- 
поняття “правова аргументація”, таким чином, використовуються суміжні 
поняття – “правове обґрунтування”, “правове доведення”, “правова мотива-
ція”. Застосування цих термінів, як вказують П. Рабінович і Т. Дудаш, зале-
жить від контексту їх вживання9. Варто згадати також, що терміно- поняття 
“правова аргументація” відображає зміст та позначає такі явища, як ‘об-
ґрунтування, переконання, дискурс, діалог, судовий розгляд, діяльність з 
наведення доводів/аргументів (або тез та аргументів)’10. Тому для науковців 
важливо добре розумітися на лексичних значеннях терміно-поняттєвого ін-
струментарію правової аргументації.

Правова аргументація у практичній юридичній діяльності, зокрема у 
правозастосуванні, має особливе значення. Саме у судочинстві найбільш 
повно, ґрунтовно, об’ємно і найяскравіше можна спостерігати правову ар-
гументацію, оскільки навіть найдосконаліше законодавство часто не може 
дати відповіді на конкретні правові питання, адже життя часто виявляється 
складнішим, а отже, роль судді при прийнятті рішень у справах багато в чому 
залежить від його вміння аргументувати. 

На нашу думку, окреслений стан дослідження правової аргументації 
пов’язаний насамперед із тим, що і сьогодні вітчизняна правнича наука пере-
буває під впливом нормативістського розуміння права. За часів Радянського 
Союзу, коли право сприймалося як:

7 І Сердюк, ‘Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «юридична відповідальність»’ (2011) 1 
Бюлетень Міністерства юстиції України 30–5. 

8 Там само.
9 Див.: Рабінович та Дудаш (н 2) 8–17.
10 Там само 12.
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<…> сукупність правил поведінки людини, установлених державною владою 
як владою пануючого у суспільстві класу, а також звичаїв і правил співжиття, 
санкціонованих державною владою і здійснюваних в примусовому порядку 
за допомогою державного апарату, з метою охорони, закріплення і розвитку 
суспільних відносин і порядків, вигідних і угодних пануючому класу11. 

Ототожнення права і закону та принцип верховенства закону, точніше за-
конності, були фактором розвитку бюрократії, спричиняли формування пси-
хологічної установки необхідності наявності прескриптивного тексту, який 
повністю визначатиме порядок дій як громадян, так і органів публічної влади. 
За таких умов для посадової особи важливим було з метою визначення закон-
ності свого діяння послатися на відповідний припис нормативно-правового 
акта, і цього було достатньо, жодної іншої аргументації не треба. Зауважимо, 
що оскільки закон ототожнювався з правом, то і вимоги відповідності зако-
ну праву не було, відтак, хоч який був закон – справедливий чи несправедли-
вий, був спрямований на реалізацію людських прав чи, навпаки, заперечував 
їх – він був правовий, а тому підлягав безумовній реалізації. Свобода розсуду 
фактично виключалася. Є припис нормативно-правового акта – є відповідна 
поведінка державного службовця, відсутній такий припис – посадовець бездіє 
(аналогії права теж не могло бути, оскільки право – це закон, а закон не перед-
бачив механізм реалізації певного права, тому необхідно чекати, доки суб’єкт 
законотворчості (правотворчості) ухвалить нормативно-правовий акт, який 
визначить механізм реалізації права, а потім на виконання цього закону уряд 
прийме підзаконний нормативно-правовий акт, а відповідне відомство – 
 інструкцію чи методичні рекомендації щодо дій органу публічної влади). 

На відсутність або неналежну правову аргументацію деяких судових рішень 
в Україні звернув увагу і Європейський суд з прав людини. Так, наприклад, 
у справі “Сук проти України” зазначається, що національні суди аргументували 
своє рішення тим, що Законом “Про Державний бюджет на 2000 рік” не перед-
бачено видатків на виплати, стосовно яких скаржився заявник (як ми указува-
ли вище, за усталеною практикою аргументація зводиться лише до посилання 
на текст нормативно-правового акта). Однак Європейський суд з прав люди-
ни зазначає, що ‘національні суди проігнорували положення статті 28 Закону 
України “Про бюджетну систему України”, яке забороняло вносити зміни до 
законодавства Законом про Державний бюджет України, спочатку зміни слід 
було внести до відповідних законів’12. При цьому Суд констатував, що:

<…> не приймає аргументу уряду щодо бюджету, оскільки державні органи 
не можуть посилатися на відсутність коштів як на підставу невиконання зо-
бов’язань. Тому остаточна відмова національних органів у праві заявника на 

11  А Вышинский, Вопросы теории государства и права (Государственное издательство юридической литера-
туры 1949) 40–1. 

12 Сук проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 10 березня 2011 року, заява № 10972/05. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_715 (дата звернення: 19.12.2018). 
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цю доплату за період, що розглядається, є свавільною і такою, що не ґрунту-
ється на законі13. 

Акцентуємо увагу, що не будь-який закон (чи окремий його припис) є 
справедливим, відповідає верховенству права, відтак мусить імплементува-
тися, але в межах нормативізму це положення не має сенсу.

Фактор відстороненості народу від правотворчості, від права загалом; 
зростання правового нігілізму; підвищення рівня бюрократизму тощо при-
зводять до падіння авторитету права та зростання “авторитету” органів пуб-
лічної влади (власне, страху). Однак у межах нашого дослідження важливим 
є інший наслідок такої “аргументації”, який і сьогодні виявляється у деяких 
рішеннях органів судової влади. Приймаючи рішення, суд, не аргументуючи 
власної позиції, просто вказував на припис нормативно-правового акта. Але 
не аргументував, чому застосовується саме цей припис і чи можна ним керу-
ватися щодо зазначених обставин справи. Голова Верховного Суду України 
Ярослав Романюк на VII Міжнародному цивілістичному форумі “Принци-
пи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн” 
 зазначив:

Формалізм в аргументації судового рішення є логічним наслідком хибної 
координати, нав’язаної радянською системою юридичної освіти. Прави-
ло “точне і неухильне додержання закону” було вжито в Конституції СРСР 
1936 року, що на практиці призвело до дуже формального й буквального слі-
дування абстрактним нормам закону, коли суди часто не зважали на обстави-
ни справи, не намагалися установити справжню причину звернення до суду й 
постановляли рішення, які ніби й відповідали закону за формою, проте були 
несправедливими по суті14.

Чи не єдиним винятком щодо аргументування прийнятого рішення є акти 
Конституційного Суду України. Хоча значна кількість правників неодно-
значно оцінюють, точніше, обґрунтовано критикують Конституційний Суд 
України за:

– рішення у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно- 
правових актів15, коли судді не взяли до уваги ні принципу рівності суб’єктів 
права, ні принципу верховенства права тощо. До речі, аналіз тексту рішення 
не дає змоги збагнути, чому Конституційний Суд України застосував обме-

13 Сук проти України (н 12).
14 Я Романюк, ‘Аргументація як ключовий критерій якості судового рішення’ Принципи і тенденції застосу-

вання приватного права ЄС і пострадянських країн: VII Міжнародний цивілістичний форум (Верховний Суд 
України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2017) <http://www.scourt.gov.ua/clients/
vsu/vsu.nsf/(documents)/8168B61E8B9B8875C225811D0024C4D3?OpenDocument&year=2017&month=05&9> 
дата звернення 19 Грудень 2018.

15 Див.: Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі за конституційним 
зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої стат-
ті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) 
(1999) 7 Офіційний вісник України 160. 



88

Ольга Мінченко

жувальне тлумачення конституційного припису про те, що ‘закони та інші 
нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі у випадках, коли вони 
пом’якшують або скасовують відповідальність особи’16. Аргументація фак-
тично відсутня;

– рішення у справі щодо строків перебування на посту Президента Украї-
ни17. Зауважимо, до цього рішення висловлено три окремі думки суддів Кон-
ституційного Суду України. 

Суддя М. Савенко зазначає:

Цей акт Конституційного Суду України за формою є рішенням єдиного орга-
ну конституційної юрисдикції. Однак за змістом його проблематично назвати 
актом конституційного правосуддя, оскільки воно не містить належного пра-
вового обґрунтування, базується на неправильно застосованих та інтерпре-
тованих положеннях Конституції України, що дає підстави припустити наяв-
ність упередженості Конституційного Суду України, політичного підходу до 
вирішення спірного питання18.

Негативно про зазначені рішення висловлювався і суддя Конституційного 
Суду України у відставці М. Козюбра. Так, щодо останнього з названих рі-
шень правник зауважує: 

Його юридичну аргументацію, якщо можна так сказати, побудовано суто на 
формально-догматичному описі фрагментів тексту Конституції, без її систем-
ного аналізу, а також врахування принципу наступності конституційних по-
ложень, зрештою цілковитого ігнорування рішення КС Російської Федерації, 
прийнятого в аналогічній справі за п’ять років до української, яке позбавляло 
на той час президента Росії Бориса Єльцина можливості втретє балотуватися 
в президенти, оскільки це суперечить Конституції РФ, зокрема зазначеному 
принципу наступності19.

Крім того, належна правова аргументація рішень органів публічної вла-
ди є показником демократії, незалежності та неупередженості суду і, як на-
слідок, верховенства права. Для прикладу згадаємо рецензію Д. Вробеля на 
монографію Маркуса Д. Даббера “Відчуття справедливості”, у якій наголошу-
ється на значимості для суспільства справедливості20. Правосуддя не може 
16 Див.: Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 (н 15). 
17 Див.: Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003 у справі за конституцій-

ними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої 
статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) (2003) 52 
(1) Офіційний вісник України 327. 

18 Окрема думка судді Конституційного Суду України Савенка М. стосовно рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачен-
ня положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту 
Президента України). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/na22d710-03 (дата звернення: 19.12.2018).

19 Екс-суддя Конституційного Cуду України Микола Козюбра: “Не виключаю спроби квазіюридичних маніпу-
ляцій для продовження терміну повноважень Януковича” <https://tyzhden.ua/Politics/88498> дата звернення 
19 Грудень 2018. 

20 Див.: Markus Dirk Dubber, Th e Sense of Justice; Empathy in Law and Punishment <http://www.wsfny.com/
davidsarticles/64-book-reviewthe-sense-of-justiceempathy-in-law-and-punishment-by-markusdirk-dubber-
reviewed-by-d.html> дата звернення 19 Грудень 2018.
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бути несправедливим. І хоча автор наводить кілька прикладів неправосуд-
них рішень, вони додатково указують на важливість для суду прийняття 
 аргументованих, мотивованих рішень. Можливість суддівського розсуду є 
засобом запобігання прийняття несправедливого рішення. 

Загалом ми погоджуємося з позицією відомого філософа права Рональда 
Дворкіна, що ‘судову аргументацію слід висвітлювати через вивчення склад-
них справ, у яких обставини справи є звичними для юридичної практики, але 
виникають складні питання застосування права’21. Для прикладу наведемо 
кілька рішень Європейського суду з прав людини. Так, у справі “Прітті проти 
Сполученого Королівства” розглядалось питання евтаназії: заявниця (ура-
жена прогресуючою нейро-дегенеративною хворобою рухових клітин цен-
тральної нервової системи, яка призводить до надзвичайної слабкості рук і 
ніг та уражає м’язи, залучені у процес дихання; слабкість дихальних м’язів 
призводить до зупинки дихання та пневмонії, – жодне лікування не в змозі 
запобігти прогресуючому перебігу цієї хвороби) зверталась до прокуратури з 
проханням надати гарантійного листа про не притягнення її чоловіка до кри-
мінальної відповідальності, якщо він, за її бажанням, допоможе їй вчинити 
самогубство (самостійно вона фізично не могла учинити самогубство). Про-
куратура відмовила їй. Національні суди були на боці прокуратури22.

Обставини справи “Сінькова проти України” наступні. 16 грудня 2010 року 
заявниця разом з трьома іншими членами братства Святого Луки пішли до 
обеліска Вічної Слави пам’яті загиблим у Другій світовій війні, де були мо-
гили тридцяти двох солдатів, у тому числі й невідомого солдата. Заявниця 
взяла сковороду, розбила яйця і посмажила їх на полум’ї Вічного вогню біля 
могили невідомого солдата. Двоє з її друзів приєдналися до неї і смажили 
ковбаски. Інший учасник групи фільмував цю подію. Двоє співробітників 
міліції зробили зауваження, що їхня поведінка була неналежною, без подаль-
шого втручання. Того самого дня заявниця опублікувала відео в Інтернеті від 
імені братства Святого Луки з поясненням: 

Уже 53 роки під обеліском Слави в Києві безцільно спалюється дорогоцінний 
природний газ. Платникам податків це задоволення коштує близько 300 ти-
сяч гривень на місяць. І це лише одне язичницьке капище вічного вогню, яких 
в Україні сотні, а то й тисячі. 16 грудня братство Св. Луки відреагувало на це 
актом протесту в парку Слави у столиці <…>23.

Необхідність правової аргументації зумовлюється, як свідчать наведе-
ні справи, тим, що норма права, яка реалізується у конкретній ситуації, що 
розглядається суб’єктом правозастосування, має зіставлятися із семантикою 

21 R Dworkin, Taking rights seriously (Harvard University Press 1978) 371. 
22 Див.: Прітті проти Сполученого Королівства: рішення Європейського суду з прав людини від 29 квітня 

2002 року, заява № 2346/02. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_210 (дата звернення: 19.12.2018).
23 Сінькова проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 27 лютого 2018 року, заява 

№ 39496/11. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c77/conv (дата звернення: 19.12.2018).
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поведінки учасників суспільних відносин. У фактичній поведінці членів со-
ціуму рушійними факторами діяння переважно є мотиви, а не юридичні нор-
ми. На думку М. Байтеєвої: ‘хоча ці мотиви і не позбавлені “життєвої” логіки, 
вона у жодному разі не пов’язана з логічними або формальними законами. 
Радше навпаки: мотиви ніколи не слідують причинно-наслідковим відноси-
нам, оскільки прив’язані до відкритої сфери обставин, що змінюються‘24. 

При цьому слід зазначити, що мотиви людини не можна безпосередньо 
спостерігати та зафіксувати. Їх можна лише інтерпретувати. 

Таким чином, процес логічного наведення (доведення) тієї чи іншої дум-
ки, який має на меті досягнення правового результату з допомогою доказів 
із використанням аргументів, тез, дискурсного обговорення, доказування, 
дискусії (дебатів), називають правовою аргументацією. Діяльність фахово-
го правника (незалежно від спеціалізації і змісту його роботи) постійно пе-
редбачає необхідність використання юридичної аргументації. Мова права 
є підґрунтям юридичної аргументації. Крім цього, дослідження мови права 
пов’язане із питанням про сутність права, з підходами до розуміння права, 
бо хоч як точно, ясно, однозначно, нормативно-природньо, емоційно ней  -
т рально було прийняте юридично значуще рішення, якщо правова аргумен-
тація здійснена з позицій права, що “не йде в ногу з часом”, що не відповідає 
правовим цінностям і потребам реального життя, то і роль цього рішення не 
матиме ніякого сенсу. Саме в юридичній діяльності належна правова аргу-
ментація рішень органів публічної влади є показником демократії, незалеж-
ності та неупередженості суду і, як наслідок, верховенства права.  
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of the provision of the p. 1 Article 58 of the Constitution of Ukraine (case about the 
reciprocal eff ect in time of laws and other normative legal acts)] (1999) 7 Ofi tsiinyi visnyk 
Ukrainy 160 (in Ukrainian).

3. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 25 hrudnia 2003 roku № 22-rp/2003 u 
spravi za konstytutsiinymy podanniamy 53 i 47 narodnykh deputativ Ukrainy pro ofi tsiine 

24 М Байтеева, Язык и право: монография (Отечество 2013) 158. 
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tlumachennia polozhennia chastyny tretoi statti 103 Konstytutsii Ukrainy (sprava shchodo 
strokiv perebuvannia na postu Prezydenta Ukrainy) [Decision of the Constitutional Court 
of Ukraine No. 22-rp/2003 on 25 December 2003 in the case on the constitutional petitions 
of 53 and 47 people’s deputies of Ukraine on the offi  cial interpretation of the provisions of 
p. 3 article 103 of the Constitution of Ukraine (the case concerning the terms of offi  ce of 
the President of Ukraine)] (2003) 52 (1) Ofi tsiinyi visnyk Ukrainy 327 (in Ukrainian). 

4. Sinkova v. Ukraine App no 39496/11 (ECtHR, 27 February 2018). URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/974_c77/conv (accessed: 19.12.2018) (in Ukrainian). 

5. Suk v. Ukraine App no 10972/05 (ECtHR, 10 March 2011). URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/974_715 (accessed: 19.12.2018) (in Ukrainian).
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LEGAL ARGUMENTATION:
REDIFINING APPROACHES TO UNDERSTANDING 

Abstract. Legal activity is fully related to linguistic acts (verbal or non-verbal). Th e 
essence of such linguistic acts is closely linked to the so-called argumentative practice 
in various spheres of legal work. Th e argumentative practice raises the problem of the 
authority of the law in general and the authority of decisions of law enforcement in 
particular. Given the importance of legal arguments, one should not underestimate its 
signifi cance for Ukrainian legal education and science.

Th e purpose of the article is to focus the attention of the legal community on the 
need to rethink the approach to understanding the legal argumentation. To achieve 
this purpose, it seems appropriate to solve the following tasks: 1) to analyze the 
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state of scientifi c research on legal argumentation; 2) to highlight the peculiarities 
of understanding the legal argument in the spheres of education, science and law 
enforcement activities.

As a result of the analysis, it has been established that the activity of a professional 
lawyer (regardless of the specialization and the content of his/her work) requires constant 
use of legal argumentation. Th e language of law is the basis of legal argumentation. In 
addition, the study of the language of law involves the question of the essence of law, 
with approaches to understanding of law – if the legal argumentation is valid from the 
standpoint of law that “does not keep pace with time”, does not correspond to the legal 
values and needs of real life (no matter how clearly, unambiguously, normatively, and 
emotionally neutral the legal decision was made), then the role of this decision would 
have no meaning. Th is is important in any activity: in the legislative – in particular, 
during the draft ing of normative legal acts and the provision of scientifi c fi ndings on 
them; in the scientifi c – for the formation of strategic plans, tasks, concepts, ways of 
development of society; in practical terms – when formulating a decision in a case, 
giving the opposite evidence and conducting court debates. It is in legal work that 
the proper legal argumentation of decisions of public authorities is an indicator of 
democracy, independence and impartiality of the court and, as a result, the rule of law.

Keywords: legal argumentation; law science; law education; law practice; law; rule 
of law. 
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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ 
СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Анотація. Наркоманія є надзвичайно складним соціально небезпечним яви-
щем. Вона призводить до зниження рівня матеріально-технічного та інтелекту-
ального потенціалу суспільства, погіршення його генофонду, деградації особи-
стості, спонукає до вчинення злочинів, інших небезпечних  наслідків. Упродовж 
останніх років вік людей, які вживають наркотики, зменшується. В Україні вжи-
вання психоактивних речовин, включаючи й наркотики, стало настільки по-
ширеним, що становить загрозу для молоді, яка є рушійною силою суспільного 
прогресу.

Україна – одна з територій кінцевого ринку збуту наркотиків: при інтеграції 
у світову ринкову систему кордони нашої держави стали більш прозорими. Це 
сприяє можливості включення України до сфери світового наркобізнесу.

Профілактика наркоманії серед молоді є одним із найважливіших завдань су-
часності. Тому мета статті полягає у визначенні можливих шляхів запобіган-
ня наркоманії серед неповнолітніх в Україні.

Для її досягнення виконано низку завдань, а саме: розглянуто деякі ознаки 
наркоманії в Україні; досліджено головні напрями протидії злочинності непов-
нолітніх; визначено загальнодержавні заходи, спрямовані на запобігання нарко-
манії як загалом, так і серед неповнолітніх; запропоновано заходи запобігання 
наркоманії серед неповнолітніх. 

У результаті дослідження констатовано, що заклади освіти, зокрема й додат-
кової, безпосередньо долучені до процесу формування і розвитку особистості 
неповнолітніх. Вказано, що недоліком в організації протидії наркозалежності 
неповнолітніх є недостатня, а іноді й неналежна робота цих закладів. Наголо-
шено на необхідності започаткування вузькопрофільної підготовки фахівців- 
педагогів із профілактики наркоманії у навчальних закладах з метою запобіган-
ня наркоманії серед неповнолітніх.

Ключові слова: фонові явища злочинності; запобігання наркоманії; неповно-
літні; наркозлочинність.
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За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні нараховується 
‘500 тисяч наркозалежних, із них – 171,6 тисячі вживають наркотики регу-
лярно. Близько 5 тисяч наркозалежних не досягли 18 років’1. За даними  Мі-
ністерства охорони здоров’я України (МОЗ України), близько 346 тисяч осіб 
вживають наркотичні речовини (опіоїди або стимулятори) ін’єкційно. Що-
річно на наркооблік стає приблизно 12 тисяч осіб та майже 2 тисячі помирає 
від передозування2.

В Україні на стабільно високому рівні залишається кількість зареєстро-
ваних кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших зло-
чинів проти здоров’я населення. Так, у 2013 році зареєстровано 33 180 таких 
злочинів, а до суду з обвинувальним актом направлено 26 067, у 2014 році, 
відповідно, 30 494 та 22 883, в 2015 році – 25 325 та 18 301, у 2016 році – 22 217 
та 12 195, у 2017 році – 27 912 та 18 4893. Певне зниження кількості зареєстро-
ваних злочинів обумовлене, зокрема, неможливістю їх обліку на тимчасово 
окупованих територіях України.

У Всесвітній доповіді про наркотики 2018 наголошено:  

<…> ризик вживання наркотиків та пов’язані з цим негативні наслідки най-
більш високі саме серед неповнолітніх. Для початку вживання наркотичних 
засобів найбільш небезпечними періодами вважають ранній (12–14 років) та 
пізній (14–17 років) підлітковий вік, а пізніше рівень вживання досягає піку 
між 18–25 роками4. 

Тож запобіжні заходи слід застосовувати передусім щодо  неповнолітніх.
Проблему запобігання наркоманії загалом та серед неповнолітніх зокре-

ма в Україні досліджували такі вчені, як В. Борисов, В. Глушков, О. Гумін, 
В. Дьомін, А. Закалюк, М. Мельник, П. Мельник, Н. Мірошниченко, А. Му-
зика, Л. Раєцька, В. Сташис, М. Хавронюк та інші. Разом із тим відсутність 
суттєвих змін щодо зменшення кількості наркозалежних неповнолітніх 
свідчить про необхідність подальших розробок у сфері запобігання цьому 
явищу.

Тому мета статті полягає у визначенні можливих шляхів запобігання 
наркоманії серед неповнолітніх в Україні.

1 Страшна статистика: на сьогодні в Україні 500 тисяч наркозалежних <https://dyvys.info/2017/06/26/strashna-
statystyka-na-sogodni-v-ukrayini-500-tysyach-narkozalezhnyh/https://dyvys.info/2017/06/26/strashna-statystyka-
na-sogodni-v-ukrayini-500-tysyach-narkozalezhnyh/> дата звернення 9 Листопад 2018.

2 Див.: У МОЗ підрахували приблизну кількість ін’єкційних наркоманів <https://www.ukrinform.ua/rubric-
society/2488445-u-moz-pidrahuvali-pribliznu-kilkist-inekcijnih-narkomaniv.html> дата звернення 9 Листопад 
2018.

3 Див.: Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності 
 (Генеральна прокуратура України) <https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html> дата звернення 9 Листопад 2018.

4 Всемирный доклад о наркотиках 2018: опиоидный кризис, растущий уровень употребления рецептур-
ных препаратов, рекордные уровни производства кокаина и героина  <https://www.unodc.org/unodc/ru/
frontpage/2018/June/world-drug-report-2018_-opioid-crisis--prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-
opium-hit-record-highs.html> дата звернення 9 Листопад 2018.
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У рамках концепції розвитку людського потенціалу важливими є не тіль-
ки життя та здоров’я окремої людини, а і стан суспільства загалом, соціальне 
середовище, в якому розвиваються люди, оскільки, як зазначає Л. Журавльо-
ва, ‘хворе суспільство програмує патологію й на рівні індивідуальної пове-
дінки’5.

До факторів, що визначають динаміку наркоманії за масштабом, слід від-
нести глобальні, геополітичні й ті, що характерні для окремих груп населен-
ня (особливо для підліткового середовища).

В Україні рівень злочинних прибутків від незаконної торгівлі наркотика-
ми такий високий, що з ними не можна порівняти доходи від жодної іншої 
злочинної діяльності. Як вказує І. Балабан, ‘у середньому щорічно прибутки 
становлять від 1000 до 1500 млрд долларів США’6. При цьому не тільки фено-
мен наркотиків набуває глобального характеру, глобалізація, своєю чергою, 
на дедалі зростаючому рівні стає залежною від наркотиків та пов’язаних з 
ними видів діяльності7.

Важливим чинником глобального масштабу є географічне розташуван-
ня: Україна знаходиться на перехресті світових торговельних шляхів, межує 
з регіонами, в яких поширений наркобізнес. Наприклад, Росія є провідним 
ринком збуту наркотиків, на її території розташовані так звані наркозони. 
Основні постачальники наркотиків – це кримінальні структури Південно- 
Східної Азії та Латинської Америки, Афганістану, Таджикистану, Туреччини, 
Молдови, Румунії.

Наркотики стають невіддільною частиною молодіжної субкультури. Це 
відбувається на тлі руйнації колишніх ідеологічних основ, ціннісних орієн-
тацій та стереотипів поведінки, що обумовлює пасивну соціальну позицію 
щодо наркотиків. Загострення проблем, пов’язаних із вживанням нарко-
тиків, свідчить про те, що в суспільстві ліквідували бар’єр, який стримує їх 
поширення. Розвиток цієї епідемії може спричинити тяжкі соціальні, демо-
графічні та економічні наслідки. Це і подальший спад народжуваності, і зни-
ження потенціалу працездатного населення, і великі матеріальні витрати на 
лікування та соціальну підтримку хворих наркоманією, і значне зростання 
соціальних захворювань (СНІД, інфекції, що передаються статевим шляхом, 
вірусні гепатити В і С тощо).

Діти і підлітки – найуразливіші з точки зору залежності від наркоманії 
групи населення, оскільки вони, як і пенсіонери, є найбільш дезадаптовани-
ми в умовах реформ, що тривають в Україні.

В. Ковальчук зазначає, що ‘за даними Міністерства внутрішніх справ 
України, більше 71% осіб, які перебувають на обліку через вживання нар-
5 Л Журавлева, ‘Факторы и условия наркотизации молодежи’ (2000) 6 Социс 44.
6 І Балабан, ‘Незаконний обіг наркотиків та боротьба з ним’ (2012) 3 (3) Європейські перспективи 65.
7 Див.: Л Ланьель, ‘Наркотики и глобализация: неоднозначные взаимоотношения’ (1999) 27 Международный 

журнал социальных наук. Глобализация 128.
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котиків, – це неповнолітні підлітки та молоді люди віком від 18 до 29 років, 
з яких майже кожен п’ятий – жінка’8.

Зонами ризику поширення наркотиків є навчальні заклади, місця масово-
го відпочинку, гуртожитки, подвір’я, ромські поселення. Слід зазначити, що 
проблема наркоманії дуже актуальна і гостра не тільки в містах, а й у селах. 

Вживання наркотиків у більшості випадків починається у період навчан-
ня в середній школі, коли людина ще не сформувалася фізично, психологічно 
та соціально. Вирішального значення тут набуває індивідуальна потреба у 
штучній позитивній зміні психічного стану, настрою, біотонусу. Недостат-
ність дії психофізіологічних механізмів, що відповідають за переживання 
духовного й фізичного комфорту, задоволення, успішної адаптації та само-
актуалізації в межах нормативної поведінки обумовлюються багатьма факто-
рами: особистою дефіцитарністю (зі сторони активності, цілеспрямованості, 
вольових зусиль, адаптивних, творчих та інтелектуальних можливостей) та 
середовищною дефіцитарністю, а саме – обмеженістю розвитку особистості 
та задоволення її потреб, надзвичайно великим емоціональним навантажен-
ням, обумовленим наявністю стресогенних ситуацій. 

Загострення проблеми наркоманії свідчить насамперед про дефіцит 
профілактичної роботи, відсутність продуманої інфраструктури відпо-
відних закладів, офіційно затверджених програм їх діяльності, які б мали 
культурно-просвітницький, диференційований за демографічними озна-
ками  координуючий центр, механізм фінансування. Саму профілакти-
ку слід розглядати як особливий вид діяльності, що повинна інтегрувати 
наступні сфери знань: медицину, педагогіку, психологію, соціологію, пра-
вознавство, інформаційні технології та інші. Бо, як зазначають науков-
ці: ‘Попередження наркоманії серед неповнолітніх є важливою складовою 
запобігання злочинності неповнолітніх. Адже причини й умови злочинів 
неповнолітніх – це ті самі негативні соціальні явища і процеси, що детер-
мінують злочинність в цілому’9.

Запобігання вчиненню злочинів у науковій літературі вважають головним 
та ефективним напрямом протидії злочинності та визначають його як:

<…> діяльність, функціональний зміст та мета якої полягають у перешко-
джанні дії детермінант злочинності та її проявів, шляхом обмеження, ней-
тралізації, а за можливості – усунення їхньої дії, а також у припиненні розпо-
чатих злочинів. Залежно від стадії попереджувальної діяльності запобігання 
поділяється на: 1) профілактику вчинення злочинів; 2) відвернення вчинення 
злочинів; 3) припинення вчинення злочинів10.

8 В Ковальчук, ‘Наркоманія серед неповнолітніх як соціальна проблема’ (2017) 1 Науковий вісник Львівського 
державного університету внутрішніх справ 265.

9 В Голіна та В Ємельянов (ред), Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому 
місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: моногр. (Право 2006) 58.

10 О Кальман (ред), Проблеми протидії злочинності: підручник (Новасофт 2010) 16.



98

Сергій Мінченко

Враховуючи характер та основну мету застосування заходів, учені виділя-
ють наступні головні напрями протидії злочинності неповнолітніх: 

– здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень, бездогляд-
ності та безпритульності серед дітей;
– попередження рецидивної злочинності неповнолітніх;
– запобігання втягненню неповнолітніх в злочинну діяльність, наркоманію, 
пияцтво, заняття проституцією;
– віктимологічна профілактика;
– забезпечення своєчасного виявлення, досудового розслідування, судового 
розгляду фактів злочинної діяльності неповнолітніх, належне застосування 
до них передбаченої законом відповідальності;
– удосконалення чинного законодавства;
– поновлення порушених прав та інтересів неповнолітніх11.

Профілактика наркоманії серед молоді є одним із найважливіших завдань 
сучасності. Сама ж розробка профілактичних програм супроводжується 
певними труднощами через невизначеність, зокрема в тому, які відомства 
повинні виконувати роботу щодо боротьби з наркоманією. Як наслідок, від-
бувається розосередження державних коштів, неузгодженість ужитих захо-
дів, відсутність науково обґрунтованих програм первинної профілактики, 
збереження моделі залякування у профілактичній роботі, яка є неефектив-
ною в сучасних умовах, прагнення до утвердження зарубіжного досвіду без 
належного осмислення й урахування умов нашої дійсності, а також культу-
рологічного аспекту, відсутність системного підходу до розуміння наркома-
нії як явища, що стосується також медицини і психології.

І хоча Україна залишається однією з небагатьох країн, якій вдалося б адап-
тувати замісну терапію, на державному рівні проблема наркоманії розробля-
ється переважно в контексті боротьби з незаконним обігом наркотиків, орга-
нізації обізнаності населення щодо юридичної відповідальності та лікування 
захворювань, які виникають внаслідок цієї згубної пристрасті.

Загалом, як зазначає У. Суховолець, під державною політикою у сфері про-
тидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин слід 
розуміти: 

<…> засновану на чинних нормативно-правових актах, узгоджену за цілями 
діяльність уповноважених органів державної влади, спрямовану на протидію 
незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою 
охорони інтересів громадян, суспільства і держави в цілому12.

На загальнодержавному рівні для запобігання наркоманії приймаються 
відповідні нормативні документи. Це, зокрема, Програма реалізації держав-
11 Г Попов та ін., Протидія злочинності неповнолітніх в Україні (теорія і практика): наук.-практ. посіб. 

 (Національна академія прокуратури України 2014) 164.
12 У Суховолець, ‘Державна політика у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин у системі державної політики в цілому’ (2014) 7 Європейські перспективи 119.
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ної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на 2003–2010 роки, затверджена поста-
новою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 87713, Концеп-
ція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів на 2011–2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 13 вересня 2010 року № 1808-р14, Стратегія державної по-
літики щодо наркотиків на період до 2020 року, схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2013 року № 735-р15. 

Останнім часом відбувається переосмислення підходів до профілактики, 
оскільки вживання наркотиків виникає з метою “відсторонення” від проб-
лем, що ускладнюють соціальну адаптацію індивіда. Тож необхідно орієнту-
ватись на укріплення особистих ресурсів людини, збільшення її адаптивних 
можливостей, створення оптимальних умов життєдіяльності та гармонізації 
довколишнього природного і соціального середовища.

У науковій літературі також вказано, що вирішальну роль для особи непов-
нолітнього злочинця відіграє негативний вплив оточуючого середовища16. 

Основними причинами формування злочинної поведінки, на думку 
Р. Благути, є:

<…> відсутність належного соціально-правового захисту неповнолітніх, не-
доліки в роботі правоохоронних органів, недостатнє та несвоєчасне реагу-
вання на вчинені аморальні й протиправні дії та їх подальше попередження17.

У закладах освіти, у тому числі й додаткової, важливого значення набуває  
взаємодія та координація вчителя початкових класів, вчителя-предметника, 
класного керівника, психолога, валеолога, організатора виховної роботи та 
інших педагогів з метою проведення роботи, спрямованої на профілактику 
вживання дітьми наркотиків.

Науковці, що досліджують цю проблему, вважають:

Недоліком в організації протидії наркозалежності неповнолітніх є недостат-
ня, а іноді й неналежна, робота у цій сфері освітніх закладів. Розвиток ду-
ховної сфери, підвищення моральної свідомості, формування прагнення до 

13 Про Програму реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на 2003–2010 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 
2003 року № 877. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2003-%D0%BF (дата звернення: 09.11.2018).

14 Про Концепцію реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незакон-
ним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки: розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 року № 1808-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-
2010-%D1%80 (дата звернення: 09.11.2018).

15 Про Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 28 вересня 2013 року № 735-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80 
(дата звернення: 09.11.2018).

16 О Джужа (ред), Кримінологія: навч. посіб. (Прецедент 2006) 172.
17 Р Благута, ‘Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх’ (автореф дис канд юрид наук, 

Київський національний університет внутрішніх справ 2006) 13.
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навчання та саморозвитку – це завдання, які покладено на заклади освіти. 
У школах необхідно розробити цілісну концепцію виховної роботи, одним 
із напрямів якої повинна бути профілактика та запобігання наркоманії. Для 
успішної роботи з перешкоджання розповсюдженню наркоманії необхідним 
є об’єднання зусиль освітніх, медичних і соціальних установ18.

В Україні у багатьох вищих навчальних закладах введено спецкурси та 
факультативи, що дають спеціальні знання щодо зміцнення фізичного та 
духовного здоров’я для розроблення методики роботи з дітьми й підлітка-
ми у сфері профілактики наркоманії. Але отримана студентами в межах та-
ких курсів інформація має переважно спеціальний характер: вона неповна 
і обмежена через те, що викладач із вузькопрофільною освітою не в змозі 
надати всі відомості з різних галузей знань. Натомість необхідно створити 
єдину концепцію профілактики вживання наркотиків у освітньому середо-
вищі України, розробити цілісну модель практичної служби профілактики 
аддиктивної поведінки у дітей, підлітків та єдині вимоги до підготовки фа-
хівців у цій галузі.

Навчальний процес у закладах вищої освіти слід спрямовувати на форму-
вання професійної готовності майбутнього фахівця до роботи з профілакти-
ки вживання наркотиків. Під готовністю розуміється цілісність освітнього 
рівня фахівця для інтеграції психологічної, науково-теоретичної та практич-
ної підготовки з цим видом діяльності, включаючи переконання, знання, на-
вички та досвід творчої роботи.

Вбачається за доцільне навчати такого фахівця цілеспрямовано за трьома 
основними напрямами. Перший – світоглядний, що сприятиме формуванню 
науково-теоретичної бази розуміння проблеми і прийняттю за основу потре-
би у збереженні та зміцненні здоров’я.

До другого напряму слід віднести методику, яка б визначила рівень про-
фесіоналізму при організації роботи з дітьми в конкретному навчальному 
закладі за рахунок ознайомлення з усіма наявними засобами, методами та 
досвідом профілактики наркоманії у світі.

І нарешті третій напрям – застосування одержаних знань під час навчаль-
них та виробничих практик.

Стратегія підготовки фахівця до організації роботи з профілактики нар-
команії повинна ґрунтуватись на принципах: цілісності підходу до пробле-
ми; фундаментальної підготовки в галузі знань, що пов’язані з окресленою 
проб лемою, включаючи такі дисципліни, як філософія, правознавство, пси-
хологія, педагогіка, соціологія, медицина тощо; орієнтування навчальних 
програм на різний рівень підготовки фахівців; оптимального співвідношен-
ня між навчальними планами та індивідуальними особливостями фахівця; 
вузької спеціалізації підготовки в галузі профілактики наркоманії, врахову-

18 В Ковальчук, ‘Наркоманія серед неповнолітніх як соціальна проблема’ (н 8) 266.
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ючи потреби регіонів у спеціалістах, здатних вирішувати конкретні місцеві 
проблеми організації профілактичної роботи з населенням.

Підготовку фахівців вищих навчальних закладів доцільно здійснювати 
поетапно. Це початковий процес навчання студентів у сфері загальнотеоре-
тичних дисциплін, а також набуття медичних, економічних та валеологічних 
знань; самостійний курс з організації профілактичної роботи зі школярами; 
подальше закріплення знань у межах прикладних спецкурсів, практикумів 
та факультативів; залучення студентів до наукового дослідження цієї про-
блеми; формування вмінь і навичок організації профілактичної роботи че-
рез взаємодію з різними громадськими організаціями та фондами, зокрема й 
міжнародними; застосування одержаних знань при написанні кваліфікацій-
них робіт (в тому числі – за заявками закладів освіти).

Вищі навчальні заклади повинні стати центрами не тільки підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів з організації профілактики наркоманії 
як із числа студентів, так і працюючих педагогів, а й провідними наукови-
ми центрами, що об’єднають теоретичні й практичні напрацювання у цьому 
 напрямі.

Таким чином, профілактика наркоманії серед молоді є одним із найваж-
ливіших завдань сучасності. Заклади освіти, у тому числі й додаткової, ма-
ють брати в цьому активну участь, адже безпосередньо долучені до процесу 
формування і розвитку особистості неповнолітніх. Недоліком в організації 
протидії наркозалежності неповнолітніх є недостатня, а іноді й неналежна, 
робота таких закладів у цій сфері. З метою запобігання наркоманії серед не-
повнолітніх доцільно започаткувати вузькопрофільну підготовку фахівців- 
педагогів з профілактики наркоманії у навчальних закладах.
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MEASURES TO PREVENT DRUG ADDICTION AMONG MINORS 
IN UKRAINE

Abstract. Drug addiction is an extremely complex socially dangerous phenomenon. 
It leads to a decrease in the material and technical, and intellectual potential of society, 
the deterioration of its gene pool, the degradation of the individual, and encourages 
the commission of crimes, and other dangerous consequences. During the last years, 
the number of people who use drugs is decreasing. In Ukraine, the use of psychoactive 
substances, including drugs, has become so widespread that it poses a threat to young 
people, which is the driving force behind social progress.

Ukraine is one of the territories of the fi nal drug market: with the integration into 
the world market system, the borders of our state became more transparent. Th is 
contributes to the possibility of Ukraine’s inclusion in the world of drug traffi  cking.
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Prevention of drug addiction among youth is one of the most important tasks of our 
time. Th erefore, the purpose of the article is to identify possible ways to prevent drug 
abuse among minors in Ukraine.

A number of tasks have been accomplished for achievement of the purpose, namely: 
certain signs of drug abuse in Ukraine have been considered; the main directions of 
counteraction to juvenile delinquency are investigated; national measures aimed at 
preventing drug abuse in general and among minors are defi ned; measures to prevent 
drug abuse among minors are proposed.

As a result of the study it is stated that institutions of education, in particular, 
additional, are directly involved in the process of formation and development of the 
personality of minors. It is indicated that the lack of organization of counteraction 
to juvenile drug addiction is insuffi  cient, and sometimes improper work of these 
institutions. Th e necessity of launching narrow-profi le training of specialists-educators 
on the prevention of drug addiction in educational institutions with the aim of 
preventing drug addiction among minors is emphasized.

Keywords: background phenomena of crime; prevention of drug addiction; minors; 
drug crime.
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 ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ 
У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

Анотація. Оперативні підрозділи Національної поліції України діють не 
автономно, а в системі правоохоронних органів, зокрема і тих, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність. Також важливе значення має взаємодія опе-
ративних підрозділів Національної поліції України з іншими, крім правоохорон-
них суб’єктів, органами, як-от: органами державної влади та місцевого самовря-
дування, громадськими об’єднаннями, відомствами, в тому числі Національним 
банком України, державними та недержавними банківськими установами й ок-
ремими громадянами. Використання оперативними підрозділами Національної 
поліції можливостей цих суб’єктів (як внутрішніх, так і зовнішніх) свідчить, з 
одного боку, про їх професіоналізм, а з другого – про результативність спільної 
правоохоронної діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність

© Д. Никифорчук, М. Кобець, В. Никифорчук, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 4(56), с. 105–116
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Метою статті є аналіз взаємодії підрозділів Національної поліції України 
під час протидії злочинам, учинюваним у сфері банківських електронних розра-
хунків і платежів. 

Розглянуто питання про участь фахівців у галузі фінансів, комп’ютерних тех-
нологій, телекомунікації під час проведення оперативно-розшукових та слідчих 
(розшукових) дій, пов’язаних зі збиранням вагомої інформації про злочини, 
що вчиняються з використанням банківських електронних платіжних засобів і 
систем. Проте перелік відповідей, які можуть надати ці фахівці, для всебічного 
розслідування вказаного виду злочинів є неповним. У зв’язку із цим пропону-
ється сформувати новий вид експертизи – експертизи технологій і систем елек-
тронних розрахунків.

Відповідно, актуальність теми зумовлюється як її недостатньою науковою 
розробленістю сьогодні, так і практичною важливістю для діяльності з виявлен-
ня і розкриття злочинів, які вчиняються у сфері банківських електронних роз-
рахунків та платежів. 

Наведена у статті інформація допоможе працівникам правоохоронних ор-
ганів, які, зокрема, протидіють економічним злочинам, ефективно вирішувати 
організаційні питання під час розкриття та розслідування злочинів у сфері бан-
ківських електронних платежів.

Ключові слова: електронні гроші; платежі; взаємодія; оперативні підрозділи; 
протидія злочинам; підрозділи поліції; розслідування злочинів.

Успіх та результативність роботи оперативних підрозділів Національної 
поліції України щодо протидії злочинам у сфері банківських електрон них 
платежів значною мірою залежать від чітко налагодженої взаємодії між 
ними та іншими суб’єктами правоохоронної діяльності. Оперативні підроз-
діли Національної поліції України діють не автономно, а в системі право-
охоронних органів, зокрема й тих, що здійснюють оперативно- розшукову 
діяльність. Крім того, важливе значення має взаємодія оперативних підроз-
ділів Національної поліції України із іншими, крім правоохоронних суб’єк-
тів, органами, як-от: органами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, громадськими об’єднаннями, відомствами, в тому числі Національним 
банком України, державними і недержавними банківськими установами та 
окремими громадянами. Отже, використання оперативними підрозділами 
Національної поліції можливостей цих суб’єктів (як внутрішніх, так і зов-
нішніх) свідчить, з одного боку, про їх професіоналізм, з іншого – про ре-
зультативність спільної правоохоронної діяльності.

Під час протидії злочинам, що вчинюються у сфері банківських елект-
ронних платежів, оперативні підрозділи поліції переважно співпрацюють 
із: слідчими апаратами, черговими частинами, дільничними офіцерами 
поліції, експертними та криміналістичними підрозділами, оперативно- 
технічними підрозділами, підрозділами оперативних служб, патруль-
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ною службою, підрозділами охорони, підрозділами міграційної роботи, 
підрозділами інформаційно- аналітичної підтримки, ювенальної роботи. 
Розглянемо особ ливості внутрішньовідомчої взаємодії із цими суб’єктами 
детальніше.

Так, найтісніше працівники оперативних підрозділів співпрацюють із 
слідчими. Наприклад, згідно зі ст. 41 Кримінального процесуального кодек-
су України (КПК України) у межах кримінального провадження оперативні 
працівники обов’язково виконують письмове доручення слідчих та здійсню-
ють відповідні слідчі (розшукові) дії й негласні слідчі (розшукові) дії1. Також 
оперативні працівники надають інформацію слідчим про негласно отримані 
фактичні дані щодо протиправних дій підозрюваних чи обвинувачених та 
інші обставини, що сприяють розслідуванню злочинів. До найпоширеніших 
видів такої взаємодії необхідно віднести: спільну роботу щодо висунення 
версій; взаємне інформування (обмін необхідною інформацією); участь в 
охороні місця події, встановленні свідків і потерпілих, затриманні підозрю-
ваних; виконання оперативним підрозділом доручень слідчого; оперативно- 
розшукове сприяння слідчому при проведенні слідчих (розшукових) дій і 
криміналістичних експертиз; спільну діяльність у межах постійно чи тимча-
сово діючих слідчо-оперативних груп2.

Взаємодія під час протидії злочинам у сфері банківських електронних 
платежів здійснюється також між оперативними підрозділами, зокрема за-
хисту економіки як основним суб’єктом, на якого покладено розкриття 
цього виду злочинів, та підрозділами кіберполіції як спеціалістами у сфері 
інформаційно-телекомунікаційних технологій. Взагалі, одне із головних зав-
дань Департаменту захисту економіки Національної поліції України відпо-
відно до наказу Національної поліції України від 7 листопада 2015 року № 81 
“Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Націо-
нальної поліції України” – це ‘виявлення, запобігання та припинення зло-
чинів у сфері економіки’3. Слід зазначити, що злочини у сфері банківських 
електронних платежів відносять до економічних. При цьому Департамент 
захисту економіки Національної поліції України згідно з п. 16 цього наказу 
виконує таку функцію: ‘організовує взаємодію з органами досудового роз-
слідування, підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
науково- дослідними установами системи Національної поліції Украйни при 

1 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/go/4651-17 (дата звернення: 20.12.2018).

2 Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами 
та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні 
та розслідуванні: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2017 року № 575.  URL: https://
zakon.rada.gov.ua/go/z0937-17 (дата звернення: 20.12.2018).

3 Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: наказ 
Національної поліції України від 7 листопада 2015 року № 81. URL: https://nni1.naiau.kiev.ua/.../%20НП%20
81%20-%2007112 (дата звернення: 20.12.2018).
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здійсненні оперативно- службової діяльності, у тому числі за конкретними 
злочинами’4. 

Водночас відповідно до Положення про Департамент кіберполіції Націо-
нальної поліції України, затвердженого наказом Національної поліції України 
від 10 листопада 2015 року № 85 на Департамент покладаються такі завдання: 

Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо по-
передження та протидії кримінальним правопорушенням, механізм підготов-
ки, учинення або приховування яких передбачає використання електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку та сприяння в порядку, передбаченому чинним законо-
давством, іншим підрозділам Національної поліції України у попередженні, 
виявленні та припиненні кримінальних правопорушень5.

При цьому згідно з покладеними на нього завданнями Департамент реалі-
зує, зокрема, такі функції:

1) визначає, розробляє та забезпечує реалізацію комплексу організаційних і 
практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію криміналь-
ним правопорушенням у сфері протидії кіберзлочинності; 
2) у межах своїх повноважень уживає необхідних оперативно-розшукових за-
ходів щодо викриття причин і умов, які призводять до вчинення криміналь-
них правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності; 
3) визначає основні напрями роботи і тактики оперативно-службової діяль-
ності у сфері протидії кіберзлочинності; 
4) уживає передбачених чинним законодавством заходів зі збирання й уза-
гальнення інформації стосовно об’єктів, що становлять оперативний інтерес, 
у тому числі об’єктів сфери телекомунікації, інтернет-послуг, банківських 
установ і платіжних систем з метою попередження, виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень;
<…> 14) створює та забезпечує функціонування цілодобової контактної ме-
режі для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, пов’яза-
них з комп’ютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвину-
вачуються у вчиненні таких злочинів, а також збирання доказів в електронній 
формі6. 

Тобто працівники Департаменту можуть надавати інформацію до Де-
партаменту захисту економіки або слідчим про вихідні контакти,  IP- адреси 
комп’ютерів, з яких здійснилось проникнення у банківські платіжні системи.

Обслуговуючи певну територію, працівники оперативних підрозділів 
насамперед взаємодіють із працівниками Департаменту організаційно- 
аналітичного забезпечення та оперативного реагування і чергової служби. 
Так, у разі надходження до відділу організаційно-аналітичного забезпе-

4 Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України: наказ 
Національної поліції України від 10 листопада 2015 року № 85. URL: https://www.npu.gov.ua/uk/publish/arti-
cle/1816252 (дата звернення: 20.12.2018).

5 Там само.
6 Там само.
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чення та оперативного реагування відомостей про підготовку чи вчинення 
злочинів про це повідомляють оперативному працівнику, який інформує 
чергового про здійснення оперативно-розшукових заходів щодо перевірки 
одержаних відомостей, попереджає про можливе надходження конфіденці-
йної інформації від осіб, які сприяють виконанню оперативно-розшукових 
завдань. Оперативні працівники забезпечують своєчасне надходження до 
чергової служби даних про прикмети підозрюваних, ознаки викрадених 
предметів злочину, контролюють, щоб ці відомості були внесені на облік 
органів  поліції.

Дільничні офіцери поліції у взаємодії із працівниками оперативних 
підрозділів провадять на дільницях систематичну роботу для виявлен-
ня осіб та фактів, що становлять оперативний інтерес, використовуючи з 
цією метою відомості, одержані від осіб, які можуть повідомити про вчи-
нювані правопорушення, представників громадськості. При здійсненні 
першочергових оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції 
забезпечують охорону місця події, виявляють свідків, затримують підо-
зрюваних. За погодженням із працівниками оперативних підрозділів й ра-
зом з ними за потреби здійснюють переслідування та затримання злочин-
ців. Дільничні офіцери поліції інформують оперативних працівників про 
“інтернет- клуби”, “комп’ютерні клуби” та інші об’єкти на території їх обслу-
говування, осіб, які працюють на таких об’єктах, та інших осіб, які можуть 
бути причетні до вчинення злочинів у банківській сфері із застосуванням 
електронно- обчислювальної техніки (комп’ютерів) та інших інформаційно- 
телекомунікаційних засобів.

Працівники оперативних підрозділів також взаємодіють із суб’єктами про-
цесуальних дій, яких залучають до огляду місця події. Особливістю проваджен-
ня процесуальних дій (слідчих (розшукових) дій) щодо цього виду злочину є: 
огляд місця події, але не тільки місця, де знаходився підозрюваний у момент 
вчинення злочину чи в момент його виявлення, а й місцезнаходження потер-
пілого, апаратних і програмних засобів, які безпосередньо використовувалися 
для вчинення злочину, за винятком транзитних серверів, які передають дані 
при пересиланні їх у мережі Інтернет; огляд предметів, документів, що перед-
бачає використання сучасних експертних апаратно- програмних комплексів; 
обшук (в житлі, в інших приміщеннях); вилучення (цій процедурі підлягають 
комп’ютер, інший апаратний засіб, інформація на носіях якого може містити 
відомості про події злочину, або безпосередньо самі ці носії інформації); одер-
жання інформації про з’єднання між абонентами і (чи) абонентськими при-
строями, встановлення IP-адреси комп’ютерів злочинця і потерпілого, порів-
няння цих IP-адрес з адресами місцезнаходження цих осіб в конкретні дати і 
час; залучення фахівців у сфері інформаційно- телекомунікаційних технологій; 
призначення експертизи у державних та недержавних експертних установах.
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Стосовно залучення експертів і фахівців варто зазначити, що слідчі та 
оперативники можуть залучати працівників Департаменту кіберполіції На-
ціональної поліції як фахівців у інформаційно-телекомунікаційній сфері та 
мережевих інформаційних технологій, оскільки на них покладено один із 
відповідних обов’язків, зокрема ‘забезпечення функціонування локальних 
експертних лабораторій та мобільних груп швидкого реагування, призначе-
них для залучення до місць вчинення кримінальних правопорушень, з метою 
зняття даних із носіїв інформації’7. 

З огляду на специфіку злочинів у банківській сфері вчені не дійшли єди-
ної точки зору щодо питання про те, яких саме експертів варто залучати 
для їх розслідування. Так, В. Поливанюк наполягає на проведенні комп-
лексної судово-бухгалтерської й програмно-технічної експертиз8. Інші на-
уковці пропонують у таких випадках залучати фахівців у галузі судової 
комп’ютерно- технічної експертизи, інформаційних технологій і апаратно- 
комп’ютерних засобів9. Адже інколи злочинці здійснюють проникнення до 
банківських  мереж та систем за допомогою електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів) та засобів, і в таких випадках доцільно залучати від-
повідних фахівців.

Зауважимо, що під час проведення оперативно-розшукових та слідчих 
(розшукових) дій, пов’язаних зі збиранням вагомої інформації про злочини, 
вчинені з використанням банківських електронних платіжних засобів і сис-
тем, необхідна участь фахівця в галузі фінансів, комп’ютерних технологій, 
телекомунікацій тощо. Це пояснюється недостатньою підготовкою опера-
тивних працівників та слідчих у сфері мережевих інформаційних технологій, 
апаратно-програмних засобів, а також не повною їх обізнаністю із можли-
востями судової комп’ютерно-технічної експертизи.

Об’єктами судової комп’ютерно-технічної експертизи виступають при-
строї обробки цифрової інформації, які мають оперативну енергозалежну 
або зовнішню незалежну пам’ять (комп’ютери, ноутбуки, цифрові фото-
апарати, стільникові радіотелефони тощо), а також окремі пристрої пам’яті 
і носії інформації (компакт-диски, зовнішні накопичувачі на жорстких маг-
нітних дисках, флеш-пам’яті тощо).

Вважаємо, що особливості використання електронних платіжних засобів, 
як і роботи електронної платіжної системи, повинні аналізувати носії спеці-
альних знань із сфери автоматизації фінансової діяльності, а саме – надання 
фінансових послуг за допомогою електронних платіжних засобів і систем. 

7 Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України (н 4).
8 Див.: В Поливанюк, ‘Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з 

використанням сучасних інформаційних технологій’ (автореф дис канд юрид наук, Київський національний 
університет внутрішніх справ 2008) 17. 

9 О Лепеха, ‘До питання оперативно-розшукової характеристики карткової злочинності’ (2016) 4 Науковий 
вісник Львівського державного університету внутрішніх справ 270–8.
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Ця сфера не належить до предмета розгляду судово-бухгалтерської експер-
тизи або судової фінансово-економічної експертизи. Нові завдання, що ви-
рішуються, об’єкт і предмет дослідження зумовлюють потребу формування 
нового виду експертизи – експертизи технологій і систем електрон них роз-
рахунків, у процесі проведення якої буде з’ясовано такі питання: яку елек-
тронну платіжну систему було використано; особливості договірних відно-
син між користувачем і власником системи; використовувані гаманці і їхній 
валютний еквівалент; особливості введення та виведення готівкових коштів, 
електронних грошей; порядок і специфіка обміну їх на титульні знаки; поря-
док обміну титульних знаків як усередині однієї системи, так і між різними 
електронними платіжними системами; порядок і специфіка роботи віртуаль-
них обмінних пунктів.

Оперативні працівники також взаємодіють із підрозділами Державної по-
ліції охорони. Так, до працівників оперативних підрозділів надходять відо-
мості про охорону об’єктів, зокрема фінансово-банківських установ. Поліція 
охорони інформує оперативних працівників про спроби проникнення на 
такі об’єкти, про умисне пошкодження охоронної сигналізації, а також про 
пов’язані з цим обставини. Своєю чергою, працівники оперативних підроз-
ділів інформують охоронців про способи вчинення злочинних дій на таких 
об’єктах охорони.

Метою взаємодії оперативних працівників із підрозділами Державної мі-
граційної служби України є виявлення осіб, яких оголошено у розшук, підо-
зрюваних у вчиненні злочинів у банківській сфері, осіб, що використовують 
своє житло для зберігання комп’ютерних засобів для втручання у банківські 
мережі та системи. Однак одержання інформації про особу, тобто персональ-
них даних, на запит, у цій службі здійснюється за рішенням слідчого судді 
відповідно до п. 7 ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних”10. 
Інформацію про реєстрацію проживання особи на місцевому рівні можна 
одержати в органах місцевого самоврядування (районних, сільських).

Взаємодія працівників оперативних підрозділів із працівниками патруль-
ної служби здійснюється у таких видах: спільна участь в охороні місця події; 
взаємне інформування; затримання осіб, які вчинили злочини; виявлення на 
маршрутах патрулювання та об’єктах, що розміщені поблизу них, розшуку-
ваних злочинців.

Необхідність своєчасного одержання систематизованої інформації та 
інших оперативно-довідкових даних з метою розкриття злочинів у бан-
ківській сфері зумовлює тісну взаємодію оперативних підрозділів з управ-
ліннями (відділами) інформаційно-аналітичної підтримки. Ефективність 
такої взаємодії багато в чому забезпечується своєчасним направленням 

10 Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/
go/2297-17 (дата звернення: 20.12.2018).
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оперативними підрозділами відомостей, потрібних для формування інфор-
маційних масивів.

Беручи до уваги те, що злочини у банківській сфері інколи вчинюються 
неповнолітніми, оперативні підрозділи взаємодіють з ювенальною поліцією. 
Так, оперативні підрозділи й ювенальна поліція з метою розкриття злочинів 
здійснюють взаємний обмін оперативною інформацією про осіб та факти, що 
становлять оперативний інтерес, провадять спільні оперативно- розшукові 
заходи в місцях скупчення неповнолітніх.

Під час міжвідомчої взаємодії оперативні підрозділи поліції з питань 
попередження та розкриття злочинів у банківській сфері співпрацюють із 
представниками кредитно-фінансового та банківського секторів, судами, 
прокуратурою, підрозділами Служби безпеки України, зокрема підрозділом 
протидії кіберзлочинам тощо, експертними установами та громадськістю, 
використовують в інтересах встановлення й затримання злочинців засоби 
масової інформації. Наприклад, під час проведення оперативно-розшукових 
заходів з метою попередження та розкриття злочинів у банківській сфері 
оперативні підрозділи взаємодіють із місцевим населенням, адміністрація-
ми підприємств і установ, громадськими об’єднаннями, у тому числі й пра-
воохоронної спрямованості. На нашу думку, всі можливі варіанти взаємодії 
поліції із населенням можна поділити на такі види: взаємне інформування 
про готування чи вчинення злочину, про осіб, причетних до злочинних дій; 
спільна організація і здійснення заходів щодо боротьби зі злочинами; орга-
нізація правового та спеціального навчання громадян, які бажають викону-
вати правоохоронні завдання. Під час попередження та розкриття злочинів 
у банківській сфері оперативні працівники взаємодіють із засобами масової 
інформації, розміщуючи у них відомості про вчинені злочини, про осіб, яких 
розшукують, тощо.

Взаємодія з представниками кредитно-фінансового та банківського сектору 
й інших структур, учасників обігу банківських електронних платежів полягає 
в: залученні працівників Національного банку України (НБУ) до проведення 
слідчих, оперативно-розшукових та перевірочних дій; отриманні консульта-
цій від працівників НБУ щодо спеціальних знань у сфері банківської справи 
стосовно виявлених правопорушень; спільному визначенні місць знаходжен-
ня необхідних документів; технічній допомозі працівників внутрішньобанків-
ського підрозділу тощо. Не менш важливими є сприяння служби безпеки бан-
ку в налагодженні ділових зв’язків і одержанні інформації від інших банків, 
звідки або куди перераховувалися кошти під час операцій, пов’язаних із зло-
чинною діяльністю; взаємне консультування й інформування щодо сучасних 
методів виявлення і розслідування злочинів у банківській сфері та ін.

Оскільки злочини, що вчиняються у сфері банківських електронних пла-
тежів, є латентними, то можна зробити висновок про значний вплив на ефек-
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тивність протидії їм суб’єктивних факторів. Це може бути належним чином 
організована взаємодія оперативних підрозділів поліції з банківськими уста-
новами та іншими суб’єктами обігу, служб і підрозділів поліції між собою 
тощо. Низька ефективність оперативно-службової діяльності буває наслід-
ком браку ґрунтовних знань у оперативних працівників та слідчих щодо но-
вих способів шахрайства в банківській сфері з використанням комп’ютерної 
техніки; змін у тактиці поведінки злочинців; способів використання нових 
технологій під час учинення злочинів, можливостей, що з’являються у зло-
чинців внаслідок розвитку технічних засобів, комп’ютерного програмного 
забезпечення тощо. Створення в Україні належним чином сформованої сис-
теми електронних платежів потребує одночасного забезпечення всіх необ-
хідних заходів щодо її захисту, що, своєю чергою, потребує напрацювання 
відповідного науково-теоретичного підґрунтя діяльності оперативних під-
розділів, до компетенції яких належить розкриття зазначених злочинів.

У сучасних умовах перед підрозділами захисту економіки та кіберполіції 
постало завдання вдосконалення механізму взаємодії із зарубіжними коле-
гами у попередженні, виявленні та розкритті злочинів у сфері банківських 
електронних платежів. Одним із аспектів такого співробітництва є взаємодія 
підрозділів захисту економіки та кіберполіції з Національним центральним 
бюро (НЦБ) Інтерполу, що представляє Україну в Міжнародній організації 
кримінальної поліції. НЦБ Інтерполу координує взаємодію правоохоронних 
органів України з компетентними органами зарубіжних країн у питаннях бо-
ротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний характер або виходить 
за межі країни. Міжнародна взаємодія з правоохоронних питань здійсню-
ється у таких видах: 1) виконання запитів і доручень у кримінальних про-
вадженнях, справах оперативного обліку; 2) обмін оперативно-розшуковою, 
оперативно-довідковою інформацією про злочини, що готуються або вчине-
ні, і причетних до них осіб; 3) сприяння в проведенні оперативно-розшуко-
вих заходів і процесуальних дій; 4) обмін досвідом роботи, законодавчими і 
нормативними документами, навчальною та науковою літературою з питань 
правоохоронної діяльності; 5) надання допомоги у підготовці, перепідготов-
ці й підвищенні кваліфікації кадрів; 6) сприяння у здійсненні транзитних 
перевезень спеціальних та інших вантажів; 7) обмін науково-технічною ін-
формацією.

Отже, взаємодія зазначених оперативних підрозділів поліції – це один 
із головних чинників, що впливає на ефективність виявлення та розкриття 
злочинів, а також має важливе значення під час планування, організації та 
проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих (розшукових) дій.
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COOPERATION BETWEEN NATIONAL POLICE 
OPERATIVE UNITS IN COUNTERACTING 

TO CRIMES IN BANKING ELECTRONIC PAYMENTS

Abstract. Operational units of the National Police of Ukraine act not autonomously, 
but in the system of law enforcement agencies, in particular those who carry out 
operative and detective activities. Also the interaction of operational units of the 
National Police of Ukraine with other, except law enforcement bodies, authorities, in 
particular public authorities and local government, public associations, departments, 
in particular, the National Bank of Ukraine, state and non-state banking institutions 
and individual citizens is important. Using the operational units of the National Police 
the capabilities of these entities (both internal and external) indicates, on the one hand, 
their professionalism, and on the other – on the eff ectiveness of joint law enforcement 
activities.

Th e purpose of the article is to analyze the interaction of the units of the National 
Police of Ukraine in counteracting the crimes committed in the fi eld of banking 
electronic payments.

Th e issue of the participation of specialists in the fi eld of fi nance, computer technology, 
telecommunications during the conduct of operative and investigative (search) activities 
related to the collection of meaningful information about crimes committed with the 
use of banking electronic payment facilities and systems is considered. However, the 
list of answers that these experts can provide for a comprehensive investigation of 
this kind of crime is incomplete. In this regard, it is proposed to form a new type of 
examination – expert examination of technologies and electronic payment systems.

Accordingly, the relevance of the topic is determined both by its insuffi  cient 
scientifi c development to date and its considerable practical signifi cance for detecting 
and disclosing crimes committed in the fi eld of banking electronic payments.
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Th e information provided in the article will help law enforcement offi  cials who, 
in particular, counteract economic crimes, eff ectively deal with organizational issues 
when disclosing and investigating crimes in the fi eld of banking electronic payments.

Keywords: electronic money; payments; interaction; operational units; counteracting 
crimes; police units; crime investigation.
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕРМАТОГЛІФІЧНИХ ОЗНАК 
ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Анотація. За час існування науки криміналістики розроблено чимало суто 
криміналістичних засобів і методів, запозичено, модернізовано й успішно ви-
користано у протидії злочинності результати досліджень в інших галузях нау-
ки, зокрема медицини, психології, логіки, антропології, механіки, оптики тощо. 
Подібний підхід передусім спрямований на розв’язання двох важливих завдань 
розслідування кримінальних правопорушень: безпомилкову ідентифікацію осо-
би за її індивідуальними ознаками; пошук злочинця на підставі дослідження слі-
дів, залишених ним на місці події. 

Згодом набув визнання метод дактилоскопії, тобто вивчення папілярних 
візерунків на пальцях людини, який і нині вважається одним із найбільш на-
дійних. Проте удосконалюються й методи, які використовують злочинці у їхній 
протиправній діяльності, а саме: способи зміни й фальсифікації відбитків паль-
ців, а також індивідуальних ознак особи. Тому криміналісти змушені поряд із 
дактилоскопією застосовувати методи іншої науки – дерматогліфіки, яку давно 
й досить успішно використовують у медицині, психології та антропології. Спо-
рідненість дактилоскопії і дерматогліфіки очевидна, адже вони мають спільний 
предмет дослідження – шкіру людини. На жаль, українські фахівці майже не ви-

Криміналістика

© О. Ізотов, Г. Ганова, 2018
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вчають зазначені питання, тому вітчизняна практика протидії злочинності не 
має розробок у цій галузі. 

Метою статті є формулювання окремих рекомендацій щодо використання до-
сягнень дерматогліфіки у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Автори розглядають окремі важливі для досудового розслідування питання, 
на які можна отримати відповіді за допомогою дерматогліфічних даних. Зокре-
ма, приділяється увага можливості з’ясування расової або етнічної належнос-
ті особи, кровних зв’язків між близькими родичами, ідентифікації невпізнаних 
трупів, встановлення окремих індивідуальних особливостей людини. Пропо-
нуються також рекомендації щодо застосування досягнень дерматогліфіки при 
встановленні психологічних особливостей підозрюваного з метою обрання так-
тики його розшуку, затримання, допиту, проведення слідчого експерименту за 
його участю та інших процесуальних дій.

За результатами дослідження автори визнають, що традиційні методи іден-
тифікації особи дедалі частіше поступаються місцем більш сучасним, доскона-
лішим, заснованим на різних властивостях організму людини. Отже, на погляд 
авторів статті, є корисними рекомендації щодо організації нового виду експер-
тизи – дерматогліфічної. 

Ключові слова: кримінальне правопорушення; досудове розслідування; сліди 
пальців людини; шкірний покрив людини; дерматогліфіка; ідентифікація особи.

Дерматогліфіка вивчає деталі рельєфу шкірного покриву людини переважно 
на пальцях, долонях і стопах. Відомості, що надає дерматогліфіка, широко за-
стосовуються в різних галузях знань: антропології, расознавстві, медицині, ге-
нетиці, навіть у спортивному прогнозуванні. Узагальнення та дослідження цих 
даних дають можливість висувати сміливі наукові гіпотези, які згодом стають 
класичними, з їх допомогою отримують важливі практичні результати. На по-
чатку досудового розслідування, коли бракує інформації про подію криміналь-
ного правопорушення, важливими є будь-які дані про особу, яка його вчинила. 
Найбільш зацікавленими особами в отриманні такої інформації є слідчі, пра-
цівники оперативних підрозділів і прокурори, які висувають версії та визнача-
ють стратегічні напрями розслідування.  

Питання використання досягнень дерматогліфіки у криміналістиці до-
сліджували М. Богданов, А. Божченко, А. Зайченко, В. Звягін, Г.  Каммінс, 
В.  Корноухов, А.  Краснощоков, С. Мінтенко, Ш. Окрош, С.  Самищенко, 
І. Хвиля-Олінтер, Г. Цимакурідзе, А. Чистікін, Л. Шпак, В. Яровенко та інші 
науковці. Одним із перших учених, який приділив увагу вивченню подібних 
даних, був Г. Каммінс. У 1939 році він опублікував результати дерматогліфіч-
них досліджень пацієнтів, хворих на синдром Дауна1. Г. Каммінс виявив, що у 
людей, уражених цією недугою, дерматогліфічна картина внутрішньої сторо-
ни долоні руки містить надзвичайно схожі і досить специфічні особливості. 
1 H Cummins, ‘Dermatoglyphic stigmata in mongoloid imbeciles’ (1939) 73 Anatomical Record 407–15. 
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На підставі отриманих результатів дослідник висловив думку про єдину при-
чину виникнення захворювання та внутрішньоутробне ураження плоду. Ос-
новні розділи криміналістичної дерматогліфіки визначив у 2013 році В. Яро-
венко2. Не можна не згадати і значний внесок К. Бадикова, який у 2002 році 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук на тему: “Становлення і перспективи розвитку дерматогліфіки у кримі-
налістиці”3.         

Дерматогліфічні дослідження в Україні переважно проводяться у галузі 
медицини, зокрема, з метою діагностування певних захворювань. Слід зазна-
чити, наприклад, про наукові праці вінницьких та івано-франківських уче-
них4. Водночас обсяг інформації у сфері дерматогліфіки настільки значний, 
що застосовувати її може тільки експерт, який володіє спеціальними знання-
ми у цій галузі.  

Метою статті є формулювання окремих рекомендацій щодо викори-
стання досягнень дерматогліфіки у досудовому розслідуванні кримінальних 
правопорушень.

Вчені-криміналісти почали вживати термін “дерматогліфіка” у наукових 
працях на початку XXI століття. У підручнику з криміналістики, виданому в 
2001 році за редакцією Т. Сєдової і А. Ексархопуло, наведено одне із перших 
визначень її предмета: ‘З позицій криміналістичної науки предмет дермато-
гліфіки орієнтований на вивчення шкірного рельєфу і являє собою особливу 
сферу, що входить в систему антропологічних знань’5. У 2002 році в своїй моно-
графії Л. Еджубов і М. Богданов також використали термін “криміналістична 
дерматогліфіка” і слушно зазначили, що вперше пропонують використовувати 
у досудовому розслідуванні відомості про дерматогліфічні ознаки разом із дак-
тилоскопічними6. Один з видатних українських криміналістів М. Салтевський, 
який в цілому негативно ставився до застосування дерматогліфіки, у 2004 році 
вказав на відмінності у будові шкіри різних частин тіла людини та вікові зміни у 
клітинах шкіри7. Розвиток цих поглядів та вивчення еджеоскопічних і пороско-
пічних ознак папілярних ліній у кінцевому підсумку призвело до розробки но-
вої методики експертного дослідження “Методика пороскопічного досліджен-
ня” (код 4.6.12 у Реєстрі методик проведення судових експертиз).

2 Див.: В Яровенко, ‘Проблемы применения дерматоглифических исследований в криминалистике’ (дисс д-ра 
юрид наук, Уральская государственная юридическая академия 1996) 350.   

3 Див.: К Бадиков, ‘Становление и перспективы развития дерматоглифики в криминалистике’ (дисс канд юрид 
наук, Дальневосточный государственный университет 2002) 235. 

4 Див.: В Мішалов та Н Козань, ‘Сучасний стан проблеми ідентифікації загальних фенотипічних ознак лю-
дини за дерматогліфічними параметрами кисті та стопи’ (2013) 1 Судебно-медицинская экспертиза 4–9; 
Ю Пашкова, Г Палагнюк та ін, ‘Новий погляд на дерматогліфіку як метод діагностики гіпертонічної хвороби’ 
(2015) 3(75) Буковинський медичний вісник 237–9. 

5 Т Седова и А Эксархопуло (ред), Криминалистика (Лань 2001) 118.   
6 Див.: Л Эджубов и Н Богданов, Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик лично-

сти (Дактилоскопия и дерматоглифика) (Юристъ 2002) 28.  
7 Див.: М Салтевський, Криміналістика (у сучасному викладі) (Кондор 2008) 142–3.
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З огляду на викладене вище доцільно визначити окремі важливі для до-
судового розслідування питання, на які можна отримати відповіді за допо-
могою таких даних. Першим питанням є можливість з’ясування расової або 
етнічної належності людини. Зважаючи на міграційні процеси у світі, у тому 
числі й незаконні, кримінальні правопорушення вчинюються і громадяна-
ми інших держав та особами без громадянства. Мають місце випадки, коли 
особа, причетна до злочину, приховує своє походження. У такому разі будь-
яка інформація щодо расової або етнічної належності підозрюваного може 
виявитися корисною для сторони обвинувачення і допоможе при висуненні 
версій та визначенні кола підозрюваних.  

Ефективному вирішенню таких завдань, на нашу думку, сприятиме не 
тільки підготовка фахівців з криміналістичної дерматогліфіки, а й створення 
специфічних баз даних, які б містили вичерпні відомості про закономірності 
папілярних візерунків, характерні для жителів держав і територій не лише 
сусідніх країн, а й країн – основних “постачальників” мігрантів у європейські 
держави. 

Згідно з науковими досягненнями для надання чіткої відповіді на питан-
ня про територіальну диференціацію дерматогліфічних ознак, тобто ознаку, 
характерну для представників певного етносу чи окремої території, достатнє 
дослідження дактилоскопічних карт у кількості не менш як 100 одиниць.

Для вирішення криміналістичного завдання щодо ймовірного походжен-
ня певної особи потрібно, навпаки, за даними статистики (тобто з картиною 
розподілення певних ознак, характерних для представників певного етносу 
чи окремої території) діагностувати можливу належність до расової чи етніч-
ної групи цієї особи за одиничною дактилоскопічною картою. Без створен-
ня подібних інформаційних масивів, тільки за інформацією, накопиченою 
дерматогліфікою, таке завдання може бути вирішене, але з дуже невисокою 
ймовірністю.  

Крім расового та етнічного походження на основі аналізу папілярних ліній 
можна встановити кровні зв’язки між дітьми і батьками (споріднені зв’язки). 
У дерматогліфіці найбільш відома методика, розроблена угорським ученим 
Шандором Окрошем у 1965 році. Він запропонував власну класифікацію ти-
пів, видів і підвидів візерунків папілярних ліній, дослідив сліди пальців рук 
ста осіб та за допомогою математичних розрахунків дійшов висновку, коли 
і з яким ступенем ймовірності можливо констатувати факт спорідненості. 
Ш. Окрош зазначав, що папілярні лінії кожного пальця дитини містять інди-
відуальні ознаки (мінуції) схожого пальця батьків8. За допомогою наведеної 
методики судами встановлено 1600 фактів батьківства. Зазначені досягнення 
дерматогліфіки можна застосовувати не тільки у цивільному провадженні, 

8 Див.: Sándor Ökrös, Th e Heredity of Papillary Patterns  (Akadémiai Kiadó, Publishing House of the Hungarian 
Academy of Sciences 1965) 174. 
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а й у кримінальному – під час перевірки версії про вчинення злочину ро-
дичем особи, щодо якої криміналістичні обліки містять дактилоскопічну 
 інформацію. 

Зокрема, якщо під час огляду місця події виявлено, зафіксовано та вилу-
чено слід пальця руки, за результатами його перевірки за допомогою дакти-
лоскопічних обліків можливо встановити його схожість із відбитком пальця 
особи, яка перебуває на обліку. Проте результати виключно дактилоскопіч-
ного дослідження такого сліду не можна вважати прямим доказом того фак-
ту, що злочин вчинила певна особа, оскільки у кримінальному провадженні 
можуть з’явитися відомості щодо її алібі. У цьому випадку доцільно вивчити 
дерматогліфічні дані близьких родичів такої особи і перевірити версію про 
вчинення кримінального правопорушення батьком чи іншим кровним ро-
дичем зазначеної людини. Як приклад можливо навести кримінальні про-
вадження за фактами порушень правил безпеки дорожнього руху (ст. 286 
Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування таких 
злочинів досить часто вирішується питання: хто саме керував транспортним 
засобом у момент вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Мають місце 
випадки, коли на кермі виявляються сліди пальців рук, які нібито залишено 
конкретною особою, але відповідно до наявних у кримінальному проваджен-
ні доказів зазначена особа не могла керувати автомобілем з різних причин. 
У цьому разі доцільно перевірити версію про те, що за кермом знаходився її 
близький родич. 

Заслуговують на увагу також досягнення дерматогліфіки, які можна ви-
користовувати при ідентифікації невпізнаного трупа. При цьому закономір-
ності структури папілярних ліній визначаються не тільки за їх особливостя-
ми на пальцях і долонях, а й на стопах ніг. 

За допомогою дерматогліфічних даних у кримінальних провадженнях 
можливо встановити окремі індивідуальні особливості людини. У контексті 
кримінального провадження найбільший інтерес становлять випадки, коли 
діагностичні дослідження відображень папілярних візерунків надають мож-
ливість прискорити процес встановлення особи людини або виявити наяв-
ність у неї певних індивідуальних особливостей для використання при про-
веденні слідчих (розшукових) дій. Вчені виявили стійкі кореляційні зв’язки 
між папілярними візерунками і характеристиками зовнішності людини. 
Зокрема, визначення зросту часто пов’язувалося з розмірними характерис-
тиками папілярних слідів. Подібні рекомендації ґрунтувалися на тій же під-
ставі, що і при визначенні статі: за середньостатистичними даними чоловіки 
вищі за жінок, а отже, і розмір слідів у них повинен бути більший. Дослід-
никам вдалося встановити наявність помітної кореляції між кутом нахилу 
петлі і зростом особи, яка залишила слід. Теоретично передбачалося, що у 
високих осіб нахил петлі повинен наближатися до 90 градусів, у низьких пет-
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ля повинна “стелитися” горизонтально. Це дало б змогу з певною ймовірні-
стю отримувати важливі дані про зріст підозрюваного навіть за одиничним 
слідом пальця. Також було виявлено залежність між зростом особи і числом 
гребінців по лінії Гальтона. З’ясувалося, що з великою ймовірністю високому 
зросту відповідає число гребінців не менше 21, малому зросту – 2–3 гребінці, 
що перетинають лінію Гальтона9.  

На кількісній характеристиці також ґрунтується визначення віку. З’ясува-
лося, що у дітей віком від 8 до 12 років на відрізку долоні розміром 5 мм роз-
міщується 12–13 папілярних ліній, у підлітків від 13 до 17 років 10–12 ліній. 
Відомо також, що у похилому віці досить часто в слідах нечітко відображаєть-
ся папілярний візерунок через зменшення висоти папілярних ліній на паль-
цях, а також збільшується число білих ліній10. Дерматогліфічне дослідження 
слідів рук людини з метою визначення віку, як правило, проводиться у такій 
послідовності: спочатку вивчається слід, потім – взаємне розташування слі-
дів пальців у загальному сліді, після чого за допомогою лупи досліджується 
кожен слід окремо. При цьому визначається, якою рукою і якими пальцями 
залишені сліди, тип, вид і підвид візерунків, характерні особливості долонь 
і пальців людини, яка залишила сліди, наявність у них помітних ознак (про-
фесійних, патологічних, травматичних тощо).

Для визначення статі використовують розмірні характеристики слідів ки-
сті і пальців, оскільки розміри рук і пальців у чоловіків та жінок, за середньо-
статистичними даними, різняться. Отже, можемо припустити, що невеликі 
розмірні характеристики відбитків пальців можуть свідчити про те, що їх 
залишила жінка і, навпаки, великі – що папілярний слід залишив чоловік. 
Подібне припущення не викликає заперечень, проте аналіз статистики свід-
чить, що повністю покладатися на такі рекомендації недоцільно, оскільки 
розмір сліду залежить не тільки від розмірних характеристик, наприклад, 
фаланги пальця, а й від “жорсткості” самої подушечки та її форми (овальної 
або пласкої). Навіть від великої фаланги з жорсткою і вираженою овальною 
подушечкою відображення (відбиток) може бути набагато меншим, ніж мог-
ло б бути згідно із середньостатистичними нормами.

Необхідно враховувати, що невеликий за розміром слід може бути зали-
шений не тільки жінкою, а й підлітком, розмірні характеристики пальців 
якого можуть збігатися із відбитками жіночих пальців. 

Варто звернути увагу на можливості дерматогліфіки щодо визначення до-
даткових індивідуальних особливостей, пов’язаних із професією або способом 
життя особи. У дактилоскопічній практиці накопичені результати певних спо-
стережень за відображенням деяких функціональних властивостей у слідах па-

9 Л Эджубов, В Поляков и В Елисеев, Статистическая дактилоскопия. Методические проблемы (Городец 
1999) 131.  

10 Там само. 
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пілярних візерунків, які або здобуваються людиною, або визначаються її схиль-
ностями. До перших насамперед належать ознаки професії. Наприклад, на руках 
професійних металургів часто з’являються сліди точкових опіків, у швачок – 
сліди точкових уколів, у професійних каменярів та мулярів – зменшена висота 
гребінців папілярних ліній (напівстертий візерунок). Мають певні відмінності 
папілярні сліди осіб, зайнятих фізичною та розумовою працею – у першому ви-
падку частіше спостерігаються серйозні пошкодження рук і пальців тощо.

Друга група ознак пов’язана з відображенням у відбитках рук і фаланг 
пальців перснів, різних пов’язок тощо. Водночас зазначимо, що, незважаючи 
на невелику кількість спостережень, у практиці експертів-дактилоскопістів 
їх використовують доволі успішно.

Під час встановлення особи, причетної до події кримінального правопо-
рушення, велике значення може мати інформація про наявність спадкових 
захворювань, а також схильність до них. Відомості про це допоможуть слід-
чим та працівникам оперативних підрозділів окреслити або уточнити шляхи 
для активізації розшуку особи.

Окремо слід звернути увагу на встановлення за допомогою дерматогліфі-
ки індивідуальних характеристик потерпілого при розслідуванні вбивств із 
розчленуванням трупа.  У слідчій практиці мають місце випадки, коли при 
розчленуванні трупа відокремлюються верхні кінцівки, а іноді – тільки до-
лоні, очевидно, з метою ускладнити ідентифікацію убитого за допомогою 
дактилоскопічних обліків. На початковому етапі досудового розслідування, 
як правило, зосереджують зусилля на пошуку зазначених частин тіла. Деякі 
ознаки, зокрема, стать, у такому випадку можуть бути встановлені за допо-
могою судово-медичного дослідження. Однак такі характеристики, як зріст, 
індивідуальні типологічні особливості, расова та етнічна належність, можуть 
бути визначені за допомогою дерматогліфічної експертизи, оскільки експерт 
отримує для дослідження сліди всіх десяти або п’яти пальців. Висновки 
дерматогліфічної експертизи можна надавати і в розпорядження експертів- 
психіатрів, які проводять стосовно підозрюваного відповідну експертизу.

Суттєве значення під час досудового розслідування має встановлення 
психологічних особливостей підозрюваного з метою обрання тактики його 
розшуку, затримання, допиту, проведення слідчого експерименту за його 
участю та інших процесуальних дій. У цьому також допоможуть дерматоглі-
фічні дослідження. Зокрема, слід звернутися до наукових праць О. Власова, 
присвячених психодіагностиці особистості з урахуванням даних дерматоглі-
фіки. Вчений запропонував антропологічну методику визначення типу тем-
пераменту за допомогою дерматогліфіки11, використовуючи результати дак-
тилоскопії лівого і правого вказівних пальців.

11 Див.: А Власов, ‘Определение типа темперамента по узорам папиллярных линий’ (2012) 1 Молодой ученый 
51–3.   
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Гіпотеза О. Власова ґрунтується на теорії про те, що гени систем A, L, W, 
які беруть участь у формуванні папілярних візерунків, виявляються лише в 
шарах гребінцевої шкіри, пов’язаних з максимальним розвитком основної 
(тактильної) функції. Дія гена на різних ділянках тіла, у різних точках чутли-
вої до його прояву області є нерівномірною. Це явище отримало назву поля 
дії гена, причому кожному полю властива своя структура, в якій виявляються 
центри максимальної дії гена. Так, центром максимального прояву гена А є 
дистальна фаланга II пальця. Ген W має два центри максимального прояву  – 
I і IV пальці. Ген L теж має два центри  прояву – III и V пальці. За результа-
тами досліджень О. Власов визначив певну постійну складову цього процесу, 
яку назвав constant вроджених властивостей вищої нервової діяльності, а ві-
зерунок папілярних ліній на вказівному пальці – областю відображення цьо-
го універсального генетичного маркера, який, своєю чергою, є структурною 
одиницею темпераменту.

Отже, сформулюємо основні положення, на яких ґрунтуються антрополо-
гічні методики визначення типу темпераменту за допомогою дерматогліфіки:

– “чистий” варіант сангвініка на обох вказівних пальцях повинен мати ві-
зерунки типу: петля-петля; 

– “змішаний” варіант: петля-завиток; 
–  “ретроградний” варіант: петля-дуга;
– “чистий” варіант холерика на обох вказівних пальцях повинен мати ві-

зерунки типу: дуга-дуга;
–  “змішаний” варіант: дуга-петля, дуга-завиток;
– “ретроградного” варіанта в даному випадку не існує, оскільки це і є най-

простіший тип із візерунків папілярних ліній;
– “чистий” варіант флегматика на обох вказівних пальцях повинен мати 

візерунки типу: завиток-завиток;
– “змішаного” варіанта не існує, оскільки це і є найскладніший тип з візе-

рунків папілярних ліній;
– “ретроградний” варіант: завиток-петля, завиток-дуга.
М. Обозов, вивчивши характеристики основних типів візерунків папі-

лярних ліній (дуги, петлі, завитки), розташованих на вказівних пальцях обох 
рук, і співставивши їх із трикомпонентною структурою поведінки, слуш-
но встановив та обґрунтував взаємозв’язок і склав основу для візуального 
експрес- методу діагностики типу поведінкової адаптації за візерунками па-
пілярних ліній вказівних пальців, умовно поділивши їх на три типи: ‘“мис-
литель”, “співрозмовник”, “практик”’12. Кожному із цих типів, на його думку, 
притаманні такі особливості поведінки: ‘мислитель – завиткоподібний візе-
рунок папілярних ліній; співрозмовник – петлеподібний візерунок папіляр-
них ліній; практик – дугоподібний візерунок папілярних ліній’13.

12 Н Обозов, Психологическая культура взаимных отношений  (Высшая школа 1986) 24.  
13 Там само  (н 12).
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Кожен із цих трьох типів має свої характерні ознаки, наприклад:
а) дугоподібний тип – це особа, яка завжди завершує справи, не любить 

тяганини і міркувань. Особа надає перевагу чітко поставленим завданням, 
що вимагають рішучих і негайних дій, без вагань виступає у великих аудито-
ріях, серед малознайомих людей і часто є хорошим організатором;

б) петлеподібний тип властивий особам, які люблять спілкуватися, кон-
такти з іншими людьми, компанії, вміють пожартувати над собою та іншими, 
легко налагоджують взаємини з людьми та адаптуються в нових умовах;

в) завиткоподібний тип властивий особам, орієнтованим на пізнання зов-
нішнього і внутрішнього світу, постійні роздуми про життя, науку, мисте-
цтво. Такому типу подобається вирішення різноманітних логічних задач, що 
змушує його зосереджуватися на своїх внутрішніх переживаннях, наслідком 
чого є нетовариськість, невміння вирішувати організаційні завдання.

Генетичний маркер (візерунок вказівних пальців) настільки універсаль-
ний, що розроблені М. Обозовим закономірності діагностики за зовнішніми 
і суб’єктивними проявами поведінки різних соціальних типів відповідають 
такій константі. 

Особливий інтерес викликають праці Н. Богданова, С. Саміщенко, 
А.  Хвиля- Олінтера щодо досліджень злочинних схильностей особи та ви-
вчення дерматогліфічної картини пальців рук серійних убивць14. Вони до-
сліджували характеристики осіб, засуджених за вчинення умисних убивств 
із сексуальних мотивів, зокрема Андрія Чикатила, Сергія Головкіна, Ахмата 
Азімова та інших (загалом 17 осіб). До контрольних груп також входили учні 
московських шкіл і особи, засуджені за вчинення окремих економічних зло-
чинів. Вчені дійшли висновку, що хоча аномальних ознак і не виявлено, про-
те в кожному випадку наявні рідкісні, часом унікальні елементи візерунків. 
Зокрема, привернув увагу рідкісний тип асиметрії в розподілі візерунків різ-
ної складності. Відомо, що складніші візерунки частіше розташовуються на 
пальцях правої руки. Наявність “дзеркальної” щодо популяційної більшості 
асиметрії на руці або на окремих пальцях не перевищує 10%. Для А. Чикатила 
характерною була локалізація візерунка більш високої складності на велико-
му пальці лівої руки – найрідкісніший тип так званого прихованого лівацтва, 
що становить всього 2,5 % в популяції. Інші ознаки ліворукості були відсутні. 

Подібною до розглянутої виявилася дерматогліфічна картина А. Азімо-
ва, з тією лише різницею, що на великому пальці лівої руки розташовувався 
“тридельтовий завиток” – винятково рідкісний і до того недосліджуваний. 
Але в цілому долонна дерматогліфічна картина А. Азімова теж не відхилялася 
від нормальної, рідкісні візерунки, так само, як у А. Чикатила, були відсутні. 
На підставі цих результатів автори висловили гіпотезу про те, що девіантна 

14 Див.: Н Богданов, С Самищенко и А Хвыля-Олинтер, ‘Дерматоглифика серийных убийц’ (1998) 4 Вопросы 
психологии 61–7.   
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поведінка маніяка-вбивці може визначатися рідкісним конституціональним 
типом організації його центральної нервової системи, зводиться до певного 
типу лівацтва. 

Підсумовуючи викладене, варто визнати, що традиційні методи іденти-
фікації особи дедалі частіше поступаються місцем більш сучасним, доскона-
лішим, заснованим на різних властивостях організму людини. Отже, на наш 
погляд, є  корисними рекомендації щодо організації нового виду експерти-
зи – дерматогліфічної. З огляду на поступовий розвиток систем розпізнаван-
ня доступність і точність ідентифікації за допомогою нових, більш сучасних 
методів стане запорукою розроблення передових методик криміналістичної 
ідентифікації.    
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DERMATOGLYPHICS IN PRE-TRIAL INVESTIGATION 

Abstract. Since forensics became science a lot of forensic means and methods 
have been developed, as well as results of research in other sciences, in particular 
medicine, psychology, logic, anthropology, mechanics, optics, etc. have been borrowed, 
modernized, and successfully used in counteraction to crime. Th is approach aims at 
solving two important tasks of criminal off ences investigation: the unmistakable 
identifi cation of a person on his/her individual characteristics; search for a criminal 
based on the study of traces left  on the crime scene.

Dactyloscopy, being the process of comparing two instances of friction ridge 
skin impressions, is still considered to be one of the most reliable means of person 
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identifi cation. However, the methods used by criminals, e.g. the ways of changing and 
falsifying fi ngerprints, as well as individual features of a person, are always improving. 
Th erefore, forensic experts are forced to use, along with fi ngerprinting, methods of 
another science – dermatoglyphics, which have been successfully used in medicine, 
psychology, and anthropology. Th e affi  nity of fi ngerprinting and dermatoglyphics is 
obvious, since they have a common subject of study – human skin. Unfortunately, 
Ukrainian specialists almost do not study these issues, therefore domestic practices of 
crime counteraction do not have developments in this sphere. 

Th e purpose of the article is to outline some recommendations on application of 
dermatoglyphics in pre-trial investigation of criminal off ences.

Th e authors highlight some important issues in pre-trial investigation, which can be 
solved using dermatoglyphics. In particular, they argue the possibility to trace the race 
or ethnicity of a person, the blood relations between close relatives, the identifi cation 
of unidentifi ed corpses, the establishment of individual characteristics of a person. 
Recommendations on the application of dermatoglyphics achievements in establishing 
the psychological characteristics of the suspect with a view to choosing the tactics of 
his/her search, detention, interrogation, conducting an investigative experiment with 
his/her participation, and other procedural actions are also proposed. 

According to the results of the study, the authors state that traditional methods 
of identifying a person are weaker than modern, sophisticated, based on diff erent 
characteristics of the human body. So, in the opinion of the authors of the article, the 
recommendation to create the new type of examination – dermatoglifi cal – is useful.

Keywords: criminal off ence; pre-trial investigation; fi ngerprints; human skin; 
dermatoglyphics; identifi cation of a person.

   
  


