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METHODS OF ANALYSIS OF CURRENT ASSETS 

 

Abstract 

In order to ensure a smooth process of production and sale of products, enterprises must have at their disposal 

and use current assets, without which it is impossible to start their own business. A number of factors depend on 

the correctness of the selection of methods of analysis of current assets and the completeness of the organization 

of analytical work at the enterprise, including such as the accuracy of determining the company's profit, its 

financial condition, market competitiveness and overall efficiency. That is why this article is aimed at highlighting 

the main methods and stages of analysis of current assets of the enterprise. 

 

Key words: current assets, working capital, turnover, analysis 

 

The economic situation of any enterprise largely 

depends on how quickly the money invested in the 

development of production will be converted into 

money. In economics, this "transformation" is 

characterized by the concept of turnover, and therefore 

the analysis of current assets of the enterprise is a very 

important factor in the economic success of economic 

activity. The reasons for this dependence are that the 

speed of turnover directly determines: the amount of 

advanced capital; payment of interest for the use of 

credit;the need to attract additional investment 

resources; the amount of costs for ensuring the 

ownership of resources and their storage; the amount of 

taxes paid. 

Therefore, the analysis of current assets of the 

enterprise allows to effectively manage assets, and, 

moreover, is seen as a tool for timely satisfaction of 

demand for them. 

The length of the period in circulation is 

determined by a number of factors, which, in particular, 

include the scope of the firm and its industry 

orientation, as well as the size of the enterprise. 

In the most general form, current assets are some 

of the total capital used to replenish current assets. This 

part of the capital includes items of labor, finished 

products produced by the enterprise, as well as cash at 

the current stage of turnover. Their feature is that these 

resources, as a rule, have very high turnover 

parameters, and therefore differ significantly from 

fixed capital. Actually, this explains their functional 

purpose - working capital, primarily intended to serve 

the interests and needs of current production. The fact 

is that if we consider, for example, the real components, 

the analysis of current assets of the enterprise must take 

into account that these elements lose their natural shape 

in the production process and are fully included in the 

cost of final products. product. 

In itself, the turnover of this capital includes three 

main stages: procurement, production and marketing. 

As a rule, every economic activity begins with money, 

which is used to purchase a certain amount of resources 

for production or trade. At this stage, working capital is 

transformed into production and move from material to 

production. At the production stage in the commodity 

form are converted resources, respectively, and 

working capital. Finally, at the stage of 

implementation, working capital is converted into cash. 

It is the analysis of working capital of the enterprise 

should determine what part of them in the field of 

production, and what in the field of circulation, is 

designed to give a professional assessment of the 

number of shipped products, receivables, in short, all 

the elements of the structure of working capital. 

Rational management is possible only on the basis 

of its observance of certain principles of use of 

circulating resources: ensuring the optimal structure, 

saving funds, creating reserves, rational distribution 

and redistribution, minimizing the time spent on stocks. 

These principles essentially fix the tasks that are 

designed to set a modern methodology for working 

capital analysis. For example, objective results of the 

analysis of their structure can provide significant 

savings of resources for financing needs. The following 

indicators are used to assess them: 

- net assets that characterize the parameters of the 

enterprise's need for such a resource as working capital; 

- liquidity ratios that reflect the overall financial 

condition in terms of working capital potential. They 

are conditional on some parameters, so use them in the 

analysis of working capital should be careful. 

Working capital is the most important resource for 

effective current activities of the enterprise. The main 

components of this functioning are such stages of the 

economic process as production and sales. Analysis and 

indicators of efficient use of working capital are 

designed to optimize these stages, first of all. 

The sequence of analysis of current assets can be 

represented by Figure 1. 
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Fig. 1. The sequence of analysis of current assets of the enterprise 

 

It is advisable to begin the analysis of current 

assets by assessing their composition, structure and 

dynamics. This is necessary to determine the degree of 

their impact on the total value of the property of the 

enterprise and obtain a preliminary conclusion about 

their current condition, as well as their change in 

dynamics. In the future, these data can be used to 

identify areas of growth in the efficiency of current 

assets [1, p. 198]. 

After analyzing the structure and dynamics of 

current assets, begin to study the effectiveness of their 

use. We have to agree with the thesis that efficiency is 

a complex economic one. category and in measuring its 

level usually use a fairly wide list of various indicators. 

However, in the scientific community there is no 

unanimous opinion on specific forms and methods of 

their calculation, which necessitates a more careful 

study of this problem [2, p. 57]. 

Summarizing the known methodological 

approaches, we can conclude that the process of 

analyzing the effectiveness of the use of current assets 

includes the following steps: first, an assessment in 

terms of their turnover, then - in terms of their 

profitability. For the analysis of turnover (or return) 

indicators are used that characterize the turnover rate: 

direct and inverse turnover ratios of current assets, the 

period (duration) of one turnover [3, p. 36]. Indicators 

are calculated as a whole on current assets, and in terms 

of their elements - it all depends on the tasks and the 

information base of the analysis. 

For the analysis of profitability the coefficient of 

profitability of current assets is calculated [4, p. 71]. 

Return on current assets is the ratio of the balance sheet 

(or net) enterprise to the balance of current assets The 

rate of return characterizes the degree of profitability of 

current assets. 

Conclusions. Summing up, we express solidarity 

with researchers who believe that the financial 

problems of many domestic enterprises are associated 

with a lack of professionalism and a systematic 

approach to financial management, which leads to zero 

effectiveness of methods used and scattering of 

available financial resources [5, p. 49]. In our opinion, 

the main causes of financial and economic problems 

include the fact that many companies still 

underestimate the role of financial and economic 

analysis in improving the efficiency of limited 

economic resources. 
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ECONOMIC ASPECTS OF SOYBEAN PRODUCTION IN UKRAINE 

 

Анотація. 

 В статті досліджено економічні аспекти виробництва сої, як цінної білково-олійної культури, яка 

має широкий спектр використання у кормовиробництві, харчовій промисловості, застосовується для 

технічних цілей та в медицині. Проаналізовано динаміку виробництва сої. Визначено частку виробництва 

досліджуваної культури за категоріями господарств. Виявлено, що соя є перспективною культурою в 

Україні та має великий експортний потенціал.  

Abstract.  

The article examines the economic aspects of soybean production as a valuable protein-oil crop, which has 

a wide range of uses in feed production, food industry, used for technical purposes and in medicine. The dynamics 

of soybean production is analyzed. The share of production of the studied crop by categories of farms is deter-

mined. It was found that soybeans are a promising crop in Ukraine and have great export potential. 

 

Ключові слова: перспективна агрокультура, виробництво сої, стратегічне значення, обсяги вироб-

ництва, урожайність, технологія вирощування, якість насіння, потенціал експорту. 

Keyworlds: promising agriculture, soybean production, strategic importance, production volumes, yield, cul-

tivation technology, seed quality, export potential. 

 

Соя належить до найбільш поширених зерно-

бобових та олійних культур. Зростання народонасе-

лення на планеті й невідкладна необхідність забез-

печення його харчовими продуктами вимагають ви-

переджувального зростання виробництва 

продовольчих ресурсів, зокрема білково-олійної 

сировини. Поповнення їх значною мірою забезпе-

чується саме за рахунок стратегічної сої, яка є осно-

вою світової піраміди рослинного білка й олії, важ-

ливою складовою продовольства [1]. 

На вітчизняному аграрному ринку соя вже ба-

гато років поряд із зерновими культурами посідає 

провідні позиції в експорті й переробці на харчові 

та кормові цілі, а також має стратегічно важливе 

значення в забезпеченні продовольчої та економіч-

ної безпеки країни [2]. 

Наявність сприятливих ґрунтово-кліматичних 

умов для вирощування сої, значний науковий і ви-

робничий потенціал країни створюють необхідні 

умови для організації ефективного виробництва 

оліє-сировини в Україні.  

Дослідження вітчизняних науковців Адаменя 

Ф.Ф., Письменова В.Н., Лещенко А.К., Січкаря В.І., 

Шерстобитова В.В. та ін. стосуються, як правило, 

питань агротехнологій, сортової політики, кормо-

вих і харчових характеристик сої і соєпродуктів, 

можливостей вітчизняної переробної промисло-

вості. Економічний аспект даної проблеми пору-

шено в наукових працях Ігнатенко М.Ч., Побереж-

ної А.А., Снігового В.С., Устік Т.В. Проте, з огляду 

на перспективність даної культури та змінність 

пріоритетів й вимог внутрішнього та зовнішнього 

ринків вивчення економічних аспектів вироб-

ництва сої в Україні є наразі актуальним. 

Вирощування сої в Україні лише нещодавно 

стало традицією. У нашій країні вона набула знач-

ного поширення на початку ХХI ст. Внаслідок зро-

стання посівних площ ця агрокультура стала од-

нією із найбільш важливих у галузі рослинництва 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-33120-6-8
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та економіці багатьох аграрних підприємств, поде-

куди не поступаючись навіть соняшнику. Не 

останню роль в цьому відіграли також кліматичні 

зміни і поява на ринку нових високоврожайних 

сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, більш 

адаптованих до наших умов вирощування [3]. 

В Україні інтерес до сої зростає в усіх ґрун-

тово-кліматичних зонах: розширюється соєве поле, 

вона повноправно включається в сівозміни основ-

них землеробських регіонів. Тепер наша країна за 

обсягами виробництва сої посідає перше місце в 

Європі, восьме – у світі, має найкращі перспективи 

для нарощування виробництва і формування знач-

них експортних її ресурсів. Соя є саме тією агроку-

льтурою, яка вдало поєднує економічний інтерес з 

агротехнологічним. 

Проте, в останні кілька років виробництво сої 

в Україні зазнало певних коливань (табл. 1). Так, у 

2020 році в Україні соєю планувалось засіяти 1446 

тис. га, однак було засіяно лише 1364,3 тис. га, і це 

є найнижчим показником за останні п’ять років. 

Але, у будь-якому разі, культура залишається од-

нією з основних, не лише через вигідність, а й зав-

дяки своїй важливості у сівозміні. 

Таблиця 1 

Динаміка виробництва сої в Україні 

Показник 2015 р. 2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 
2020 р. до 

2015 р., % 

Зібрана площа, тис. га 2135,6 1981,9 1728,7 1612,8 1364,3 63,9 

Урожайність, ц/га 18,4 19,7 25,8 22,9 20,5 111,4 

Валове виробництво, тис. т 3930,6 3899,4 4460,8 3698,7 2797,7 71,2 

 

Валовий збір сої (2,8 млн. т) у 2020 р. 

порівняно з 2015 р. зменшився на 28,8% рази та на 

24,4%, ніж у 2019 р. Маємо також, у 2020 році 

порівняно з 2019 роком зменшення зібраних площ 

сої на 36,1%. 

Причинами скорочення посівних площ є 

декілька важливих факторів: зниження рентабель-

ності вирощування культури через високу вола-

тильність світових цін, наслідком чого стали світові 

торговельні кризи; чутливість сої до зміни погод-

них умов, таких як нестача вологи та весняні по-

сухи; нерівні умови щодо повернення ПДВ на 

експортні операції, які суттєво знизили можливість 

доступу до експортних ринків для малих та се-

редніх господарств; рішення великих компаній 

щодо скорочення площ під соєю в структурі сівоз-

міни. Це надалі може призвести до негативних 

наслідків. Так, наприклад, уже у 2020 році почина-

ючи з квітня переробні компанії зіткнулися з кри-

тичною нестачею сировини на локальному ринку. 

Додало невизначеності ринку сої й затягування 

з підписанням Закону щодо скасування «соєвих 

правок». Експортери отримуватимуть відшкоду-

вання ПДВ під час експорту сої. Але, з огляду на 

довгу процедуру, аграрії все ж скоротили площі сої. 

Тому, цілком очевидно, що й у найближчому часі 

українські переробники будуть знову мати про-

блему нестачі сировини.  

Основні обсяги виробництва сої зосереджено в 

сільськогосподарських підприємствах (табл. 2) [4].  

Таблиця 2 

Виробництво сої за категоріями господарств 

Показник 2015 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.  

Усі категорії господарств, тис. т 3930,6 3899,4 4460,8 3698,7 2797,7 

у тому числі: 

сільськогосподарські підприємства 
3675,0 3647,1 4102,1 3338,4 2511,3 

питома вага у загальному виробництві, % 93,5 93,5 92,0 90,3 89,8 

господарства населення, тис. т  255,6 252,3 358,7 360,3 286,4 

питома вага у загальному виробництві, % 6,593,5 6,5 8,0 9,7 10,2 

 

Так, за підсумками 2020 року, в сільськогоспо-

дарських підприємствах, враховуючи фермерські 

господарства, було зібрано 89.8% загального об-

сягу врожаю. Частка господарств населення у за-

гальному виробництві сої становила 10.2%. Спо-

стерігається збільшення виробництва сої у госпо-

дарствах населення в 2020 році порівняно з 2019 

роком на 0,5%, а порівняно з 2015 роком на 3,7%. 

Найменші за розміром площі сої у 2020 році се-

ред регіонів у Дніпропетровській (2,8 тис. га), 

Одеській (5,7 тис. га), Миколаївській (6,4 тис. га), 

Запорізькій (10,7 тис. га) та Закарпатській (14,7 тис. 

га) областях. Найбільші площі сої у 2020 році у 

Хмельницькій (132,8 тис. га), Полтавській (129,7 

тис. га), Житомирській (125,1 тис. га), Вінницькій 

(102,5 тис. га), Київській (101,2 тис. га) та Черкась-

кій (79,4 тис. га) областях. Разом у вказаних шести 

регіонах зосереджено в цілому майже 49,2% усіх 

посівних площ під цією культурою 

Фактично близько 61% усіх площ сої зосере-

джено в господарствах лісостепової зони, 23% – 

поліської і 16% – степової [5]. 

Фахівці агроринку позитивно оцінюють пер-

спективи нарощування виробництва сої в Україні і, 

відповідно, – її переробки та виробництва соєвої 

олії. Теоретично вже сьогодні Україна може виро-

бляти за рік понад 500 тис. т цього продукту, а в 

ідеалі забезпечити до 1 млн т. А це – гарантована 

участь у ТОП-10 на світовому ринку соєвої олії. 

Навіть якщо «переполовинити» такі оптимістичні 

прогнози, Україна може щільно вписатися в перелік 

20 провідних світових виробників [6]. 

Відштовхуючись від світових даних, щодо гло-

бального споживання сої, ґрунтуючись на прогно-

зах світових аналітиків, можна сказати, що соя була 
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і залишається перспективною культурою і в Україні 

має великий потенціал, є привабливою як для сіль-

госпвиробників і внутрішніх переробників, так і 

для експортерів. А для того, щоб отримати кращі 

результати, в Україні потрібно вдосконалювати 

технологію виробництва, і цим самим збільшувати 

продуктивність. Задля збільшення рентабельності 

виробництва цієї культури та реалізації продуктів її 

переробки необхідно вжити заходів для виро-

щування якісних українських сортів. 

Таким чином, соя є багатоцільовою та прак-

тично безвідходною культурою і тому, напевно, 

стала однією з головних експортоорієнтованих 

культур в Україні. Більше того, виведення нових 

сортів та зміни кліматичних умов дають сподівання 

на те, що ця культура з часом стане приносити 

більші врожаї і буде ще популярнішою серед 

українських агровиробників. Україна має природні 

ресурси, які відповідають біологічним вимогам до 

її вирощування. Сучасне власне виробництво сої за-

безпечує лише 10% потреби внутрішнього ринку, 

яка постійно зростає. 

Українським виробникам сої варто розуміти, 

які вимоги висувають іноземні замовники, щоб 

могли відповідати цим вимогам з точки зору техно-

логій вирощування, стандартів якості і мали мож-

ливість гідно конкурувати з іншими постачальни-

ками на європейському ринку. Крім того, потрібна 

державна програма щодо сої. Без рішучих заходів, 

спрямованих на нарощування її виробництва, 

Україна не зможе вирішити проблему кормового 

білка й буде змушена імпортувати сою та підтри-

мувати іноземного виробника. 
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Анотація 

У статті розглянуто основні аспекти моделювання показників впливу на оптимізацію оборотного 

капіталу. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: дослідити теоретичні аспекти аналізу 

оборотного капіталу; визначити складові та чинники впливу на результативні показники; здійснити де-

талізований аналіз управління оборотним капіталом за допомогою інструментарію аналізу даних. Мето-

дологічної основою дослідження обрано економетричні методи та методи екстраполяції тенденцій. В 

якості прийомів прогнозування використано економетричні лінійні моделі та базові адаптивні моделі. 

Визначено переваги застосування у практичній діяльності розглянутих методів моделювання. 

Abstract 

The main aspects of modeling of indicators of influence on current capital optimization are considered in the 

article. To achieve this goal, the following tasks were set: to investigate the theoretical aspects of current capital 

analysis; identify the components and factors influencing performance indicators; perform a detailed analysis of 

working capital management using data analysis tools. 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/648666.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/648666.pdf
https://pricereview.com.ua/articles/svitovij-rinok-so%D1%97-ta-miscze-ukra%D1%97ni-na-nomu
https://pricereview.com.ua/articles/svitovij-rinok-so%D1%97-ta-miscze-ukra%D1%97ni-na-nomu
https://pricereview.com.ua/articles/svitovij-rinok-so%D1%97-ta-miscze-ukra%D1%97ni-na-nomu
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-33120-8-12


«Colloquium-journal» #33(120), 2021 / ECONOMIC SCIENCES 9 

 

Econometric methods and methods of extrapolation of tendencies are chosen as a methodological basis of 

research. Econometric linear models and basic adaptive models were used as forecasting techniques. The ad-

vantages of application of the considered modeling methods in practical activity are determined. 

 

Ключові слова: оборотний капітал, оптимальна структура оборотних коштів, джерела форму-

вання оборотних коштів, моделювання. 

Keywords: current capital, the optimal structure of current capital, sources of current capital, modeling. 

 

Постановка проблеми: Визначення обсягу і 

структури оборотних активів є одним із головних 

завдань аналізу оборотного капіталу, тому що для 

забезпечення довгострокової виробничої і ефектив-

ної фінансової діяльності підприємству необхідно 

мати достатній рівень оборотного капіталу для 

того, щоб бути спроможним покрити кредиторські 

зобов'язання і зберегти свою ліквідність та плато-

спроможність. Цим і пояснюється актуальність 

теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: До-

слідженню питань, пов’язаних із формуванням та 

ефективним використанням оборотного капіталу, 

визначенням його структури, присвячено наукові 

праці багатьох вчених, зокрема таких, Баранников 

В.В.[3], Гуріна О.В[4], Гринюк І.М.[5], Івасишин 

О.І. [6], Степаненко О. А. [8] та інших. Теоретичне 

та практичне дослідження моделювання економіки 

знайшли своє відображення у працях Г.Семенов 

[7], Н.Корнєва [9] та інших. Однак у вітчизняній на-

уковій літературі не існує досліджень щодо оптимі-

зації структури оборотного капіталу на основі ви-

користання сучасних інструментів. 

Мета статті. Метою даної статті є обґрунту-

вання доцільності застосування методів прогнозу-

вання щодо оптимізації структури оборотного капі-

талу на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Оборотний капітал – це певна частина загаль-

ного капіталу, інвестована в оборотні активи, з ме-

тою отримання прибутку, що в результаті ефектив-

ного використання приносить додану вартість про-

тягом одного року, або одного операційного циклу 

та знаходиться в постійному кругообігу, і забезпе-

чує безперервність процесу виробництва та реаліза-

ції товарів[9]. Нами визначено, що для вдоскона-

лення політики управління оборотним капіталом 

необхідними є результати аналізу оборотного капі-

талу підприємства, що здійснюється з метою відо-

браження складу, структури та джерел формування 

оборотного капіталу. 

Стан оборотного капіталу підприємства ха-

рактеризується насамперед наявністю його на пе-

вну дату. Наявність власного оборотного капіталу 

свідчить про спроможність підприємства сплачу-

вати свої поточні зобов’язання та розширювати 

діяльність[3]. Вже зазначалося, що оборотний 

капітал розраховують як різниця між оборот-

ними активами та поточними зобов’язаннями. Зро-

бити аналіз можна з допомогою показників, роз-

рахованих в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка оборотного капіталу ПАТ «Миколаївська аграрна компанiя» у 2018-2020 роках, тис. грн. 

[2] 

 

Показник 

Роки Динаміка, % Відхилення (+/-) 

2018 2019 2020 
2019 р. до 

2018 р. 

2020 р. до 

2019 р. 

2019 р. до 

2018 р. 

2020 р. до 

2019 р. 

Валовий оборотний капітал 28397 41746 64325 13349 147,01 22579 154,09 

Чистий оборотний капітал 27911 40727 51692 12816 145,9 10965 126,9 

Власний оборотний капітал 26960 40522 63491 13562 150,30 22969 156,68 

Частка ВОК в валовому обо-

ротному капіталі підприємс-

тва, % 

94,9 97,1 98,7 2,1 102,2 1,6 101,6 

 

Проаналізувавши дані, наведені в таблиці, мо-

жна зробити висновки про стан валового оборот-

ного капіталу та оборотного капіталу протягом 

2018–2020 років. Варто зазначити, що протягом 

аналізованих років спостерігається тенденція щодо 

зростання величини як оборотного капіталу, так і 

валового оборотного капіталу. Цю тенденцію відо-

бражає рисунок 2.4. 

Так, за 2018-2019 рр. і валовий оборотний, і 

оборотний капітал ПАТ «Миколаївська аграрна 

компанiя» зросли відповідно на 13449 та 13562 тис. 

грн або 47,01 та 50,3 %, а за 2019-2020 рр. – на 22579 

та 22969 або 54,09 та 56,7 %, і в 2020 р. склали 64325 

та 63491 тис. грн. Варто зазначити про високі темпи 

зростання обох показників за 2018-2020 рр., що сві-

дчить про зміцнення фінансового стану підприємс-

тва за рахунок збільшення власних джерел фінансу-

вання. 

 Важливим при аналізі власного оборотного 

капіталу є виявлення причини, що обумовили 

його зміни шляхом оцінки змін у складі оборотних 

активів та короткострокових зобов’язань. 

Варто зазначити, що найповнішим буде ана-

ліз оборотного капіталу у разі першочергової 

оцінки змін у структурі активів і пасивів підп-

риємств. Простежимо аналіз змін у структурі акти-

вів і пасивів ПАТ «Миколаївська аграрна компанiя» 

у 2018-2020 роках. 
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Рисунок 1– Динаміка валового оборотного капіталу та оборотного капіталу ПАТ «Миколаївська 

аграрна компанiя» у 2018-2020 роках, тис. грн. 

 

Проаналізувавши частку власного оборотного 

капіталу вформуванні власного капіталу, бачимо 

що вона становить в 2018 р. – 94,9 %, в 2019 р. зро-

сла на 2,1 в.п. і склала 97,1 %, а в 2020 р. зросла ще 

на 1,6 в.п. та склала 98,7 %, що є дуже позитивною 

характеристикою для підприємства, оскільки свід-

чить про те, що оборотні активи сформовано пере-

важно за рахунок власних коштів і означає підви-

щення фінансової стабільності підприємства і зни-

ження залежності від зовнішніх кредиторів. 

За результатами аналізу даних, необоротні ак-

тиви зменшились за 2018-2019 рр. на 14,8 %, а за 

2019-2020 рр. на 31,9 % і склали у 2020 р. 834 тис. 

грн, а оборотні активи за 2018-2019 рр. зросли на 

58,3 %, а в 2019-2020 рр. зросли аж на 83,3 % і 

склали в 2020 р. – 76124 тис. грн. Загальна вартість 

активів за 2018-2020 рр. за рахунок оборотних ак-

тивів відповідно зазнала зростання на 54,5 % та на 

80,3 % і в 2020 р. становила 76958 тис. грн. 

Протягом 2018-2020 рр. структура активів під-

приємства змінюється. Так, протягом 2018 р. частка 

необоротних активів займала 5,2 %; у 2019 р. – 2,9 

%, а в 2020 р. – скоротилась до 1 %, відповідно ча-

стка оборотних активів у 2020 р. становила в зага-

льній вартості активів підприємства 99 %. Така си-

туація свідчить про легку структуру активів, а легка 

структура говорить про мобільність майна підпри-

ємства. Також збільшення частки оборотних акти-

вів у структурі активів підприємства може говорити 

про розширення виробництва. 

Варто зазначити, що протягом аналізованих 

2019-2020 рр. спостерігалася тенденція до збіль-

шення переважно всіх складових оборотних акти-

вів підприємства (рис. 2). 

Таким чином, спостерігається загальна тен-

денція до зростання майна підприємства, що 

пов’язано зі швидким розширенням діяльності ПАТ 

«Миколаївська аграрна компанія», особливо за 

2019-2020 рр., однак підприємству варто звернути 

увагу на високі темпи збільшення дебіторської забо-

ргованості, бо її зростання завжди свідчить про фі-

нансову нестабільність, а в 2020 р. частка дебітор-

ської заборгованості товариства становила в загаль-

ній вартості активів підприємства 67,3 %. 

 
Рисунок 2 – Динаміка та структура оборотних активів ПАТ «Миколаївська аграрна компанiя» у 2018-

2020 роках, тис. грн. 
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Основним показником використання оборот-

них коштів, як уже зазначалося, є швидкість оборо-

тності цих коштів у процесі виробництва і реаліза-

ції продукції. Прискорення оборотності оборотних 

засобів дозволяє зменшити потребу в них і викори-

стовувати кошти, які вивільняються для вирішення 

інших завдань ПАТ «Миколаївська аграрна компа-

нія». Збільшення коефіцієнта оборотності оборот-

них коштів, який дорівнює кількості оборотів обо-

ротних коштів протягом року, означає зменшення 

потреби організації в оборотних коштах. 

Адаптивні моделі і методи мають в своїй стру-

ктурі вбудований механізм, який реагує на зміни 

досліджуваного показника. Оцінка параметрів ба-

зових адаптивних моделей проводиться за декіль-

кома першими спостереженнями, на її основі скла-

дається прогноз, який порівнюється із фактичними 

даними[5]. На наступному кроці модель коригу-

ється у відповідності з величиною помилки про-

гнозу і далі використовується для прогнозування 

чергового рівня, процедура повторюється доки не 

вичерпаються всі спостереження. Таким чином, мо-

дель на кожному кроці враховує зміни, що відбува-

ються в зовнішньому та внутрішньому середовищі, 

пристосовується до змін та в кінці періоду відобра-

жає тенденцію, яка склалася на поточний момент. 

Прогноз є результатом екстраполяції останньої те-

нденції [4]. 

Незалежність залишків (відсутність автокоре-

ляції) перевіряється за критерієм Дарбіна-Уотсона, 

у відповідності з яким визначається коефіцієнт d. За 

виконаними розрахунками приведене значення 

d’=0,66 (d<2), що свідчить про відсутність автоко-

реляції та незалежність залишків. 

Відповідність залишків нормальному закону 

розподілу визначається за R/S критерієм, а саме: 

R/S=
ε(t)max-ε(t)min

S
 з критичними рівнями, які для 

N=10 відповідають інтервалу (3,75; 4,85). Розрахо-

ване нами значення R/S дорівнює 3,78 і потрапляє у 

вказаний інтервал, що свідчить про відповідність 

ряду залишків нормальному закону розподілу і до-

пустимість побудови інтервалів довіри для про-

гнозу. 
Таким чином, розрахунки, отримані за адапти-

вною моделлю Брауна дозволяють зробити висно-

вок про адекватність моделі та її придатність до 

практичного використання в реальних економічних 

умовах.  

Підвищення ефективності управління оборот-

ними коштами досягається в результаті впливу на 

вирощену продукцію, системи планування та орга-

нізації виробництва. Значні резерви є в галузі орга-

нізації виробництва і праці. Велике значення при 

формуванні ефективної політики управління обо-

ротним капіталом має також правильне викорис-

тання економічних стимулів. На стадії виробництва 

існують три основні напрямки економії матеріалів 

за рахунок скорочення питомих витрат: вдоскона-

лення продукції, скорочення відходів при обробці 

(за рахунок використання більш досконалих техно-

логій) і ліквідація браку, що має привести до зни-

ження собівартості продукції[7]. 

На стадії реалізації потрібно звернути увагу на 

показник питомої ваги готової продукції в загаль-

ній величині оборотних коштів. Як показує прак-

тика, висока питома вага готової продукції на 

складі характерна для неплатоспроможних підпри-

ємств (до 60% від вартості оборотних активів). На 

ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» даний пока-

зник у 2018 р. становив 53%, а в 2020 р. – 15 %, що 

є позитивною характеристикою. З метою досяг-

нення ефективності економічної діяльності потрі-

бно домагатися зниження цього показника. 

Висновки та перспективи подальших розві-

док. З’ясовано, що одним із бар’єрів на шляху ефе-

ктивного використання оборотного капіталом ПАТ 

«Миколаївська аграрна компанія» загалом та 

суб’єктів господарювання зокрема є недостатній рі-

вень планування їх діяльності, особливо в частині 

прогнозування основних показників. В ході дослі-

дження обґрунтовано оптимальність планування, 

показано, що вона може бути досягнута за рахунок 

точності прогнозного рівня планованих показників. 

Зважаючи на це, було запропоновано використову-

вати сучасні методи моделювання в залежності від 

мети та періоду прогнозування. Обґрунтовано доці-

льність використання адаптивних методів, адже 

саме вони за умов мінливості зовнішнього середо-

вища здатні враховувати еволюцію динамічних ха-

рактеристик при відображенні поточного стану 

об’єкта що досліджується. Запропонована модель 

протестована на адекватність, на її основі розроб-

лені рекомендації щодо подальшого застосування в 

практиці діяльності суб’єктів господарювання.  
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Функционирование компаний просит построе-

ния адаптивных структур управления издержками, 

их гибкости для обеспечения достоверной инфор-

мации управляющих для принятия решений и раз-

работки стратегических планов. 

В частности, Крушельницкая А. В. утвер-

ждает, что управление затратами «… это сложный 

многоаспектный процесс, включающий управлен-

ческие действия, целью которых является достиже-

ние высокого экономического результата деятель-

ности предприятия. Система управления затратами 

включает такие организационные подсистемы, как: 

поиск и выявление факторов экономии ресурсов; 

планирование затрат по видам; учет и анализ за-

трат; стимулирование экономики ресурсов и пони-

жение издержек. Каждый элемент системы выпол-

няет верно поставленные задачки и ориентирован 

на достижение общих целей компании. Так, орга-

низационные подсистемы: нормирование затрат, 

ресурсов, планирование и прогнозирование затрат 

по другим видам, учет и анализ, поиск и выявление 

факторов экономии ресурсов – решают проблемы в 

пределах своих обязанностей, а все вместе обеспе-

чивают конкурентоспособность и эффективность 

деятельности как отдельных подразделений, так и 

предприятия в целом» [1]. 

Маркина И. А., Воронина В. Л. и Рудич А.А. 

считают, что «… в современных условиях управле-

ние затратами означает создание единой, рацио-

нальной, четко и бесперебойно функционирующей 

системы с определенными целевыми установками 

и взаимосвязанными элементами» [3]. 

Итак, по мнению Маркиной И. А., Ворониной 

В. Л. и Рудич А.А., система управления затратами 

«… это совокупность взаимосвязанных элементов, 

методов и механизмов, действующих в рамках 

функциональных обязанностей и образующих 

определенную целостность, посредством которых 

обобщаются процессы снабжения, использования 

ресурсов, решаются четко поставленные цели, реа-

лизуются тактические и стратегические планы» [3]. 

Лункина Т.И. и Криницкая В. А. считают, что 

«… правильный подход к построению системы 

управления затратами – это залог эффективного 

управления любым предприятием, и в частности 

сельскохозяйственным. Основными элементами 

системы управления издержками производства на 

предприятиях агропромышленного комплекса есть 
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учет расходов, бюджетирование расходов и кон-

троль исполнения бюджетов расходов. Для объек-

тивной оценки формирования уровня издержек 

производства необходимо, чтобы каждое сельско-

хозяйственное предприятие для управления затра-

тами на производство продукции растениеводства 

проводило анализ хозяйственной деятельности, где 

в качестве необходимых и взаимодополняющих ис-

точников информации выступала организация фи-

нансового и управленческого учета» [2]. 

Для эффективного внедрения системы управ-

ления издержками производства продукции расте-

ниеводства в сельскохозяйственных предприятиях 

мы предлагаем алгоритм, приведенный в табл. 1. 

Таблица 1 

Алгоритм внедрения системы управления издержками производства продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных предприятиях 

№ Этап внедрения  Цели этапа внедрения  Индикатор достижения цели  

1 2 3 4 

1. 

Разработка внутренних 

стандартов системы 

управление издержками 

производства продукции 

растениеводства в сель-

скохозяйственных пред-

приятиях  

Разработать и утвердить: 

процедуры бюджетного 

управления затратами про-

изводства продукции расте-

ниеводства на предприятии, 

пакет внутренней методиче-

ской документации  

Разработаны и утверждены: учетная 

политика; классификатор издержек 

производства продукции растение-

водства компании; положение о рас-

пределении накладных расходов; 

технологические карты  

2. 

Организация внутреннего 

учета издержек производ-

ства продукции растение-

водства в сельскохозяй-

ственных предприятиях 

Построить систему счетов 

управленческого 

учета и интегрировать ее 

в систему финансового 

учета предприятия, 

разработать алгоритм вы 

значение фактической себе-

стоимости продукции расте-

ниеводства  

1. Сформирован план счетов управ-

ленческого учета, система интегриро-

вания счетов управленческого учета 

финансового учета. 

2. Разработан порядок калькуляции 

себестоимости единицы продукции. 

3. Разработана схема документообо-

рота. 

3. 

Построение взаимосвя-

занной системы бюджетов 

 

Разработать систему консо-

лидированных бюджетов 

расходов и бюджетов вы- 

трат в разрезе центров 

ответственности, разрабо-

тать алгоритм определения 

плановой себестоимости 

сельскохозяйственной 

продукции растениеводства 

1. Разработаны шаблоны бюджетов 

затрат производства продукции рас-

тениеводства предприятия, в частно-

сти: бюджет прямых материальных 

затрат; бюджет прямых расходов на 

оплату труда; бюджет накладных 

производственных расходов; бюджет 

себестоимости производимой про-

дукции; бюджет себестоимости реа-

лизуемой продукции; бюджет расхо-

дов на сбыт; бюджет административ-

ных расходов; бюджет других 

операционных расходов 

2. Определена методика и базы фор-

мирования ставки распределения 

накладных расходов. 

3. Разработан календарный план бюд-

жетного планирования на предприя-

тии. 

4. 

Организация эффектив-

ной системы контроля вы-

полнения бюджетов 

Выстроить эффективную 

систему бюджетного кон-

троля в разрезе центров от-

ветственности 

1. Сформированные шаблоны отче-

тов об исполнении бюджетов в раз-

резе центров ответственности. 

2. Разработана система бюджетного 

контроля. 

5. 

Создание аналитического 

центра как основного ис-

точника управленческой 

информации 

 

Включить в организацион-

ную структуру предприятия 

отдел аналитики  

Оптимизированная оргструктура 

предприятия, в частности сформиро-

ван аналитический отдел (введен в 

должность бухгалтера-аналитика), в 

функции которого будет входить 

формирование своевременной ин-

формации для принятия оперативных 

управленческих решений. 

Источник: построено автором на основе [4] 
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Таким образом, залог эффективного управле-

ния сельскохозяйственным предприятием опреде-

ляется правильным подходом к построению си-

стемы управления издержками производства про-

дукции растениеводства. Управление затратами в 

области растениеводства представляет собой не-

простую систему, в которой каждый элемент тесно 

связан между собой и нуждается в определенных 

руководством предприятия стратегиях управления 

и четкой организации учетных процессов. 

Такая организация должна способствовать оп-

тимизации составляющих себестоимости сельско-

хозяйственной продукции, поскольку одной из ос-

новных проблем является рост производственных 

затрат, что обусловлено рядом экономических при-

чин и инфляционных процессов. На это указывает, 

что в структуре расходов сельскохозяйственных 

предприятий большая часть принадлежит приобре-

тенным средствам производства, а именно: семе-

нам, средствам защиты растений и минеральным 

удобрениям. Рост стоимости ключевых ресурсов 

для выращивания продукции может негативно от-

разиться на финансовых результатах деятельности 

предприятия. В то же время рост производственных 

затрат в сельскохозяйственных предприятиях воз-

никает и в результате несовершенного управления 

затратами. 

Указанное выше означает, что предприятия 

должны применять такие методы формирования за-

трат на производство, которые смогут обеспечить 

детальную информацию субъектов управления и за 

счет принятия своевременных управленческих ре-

шений позволят оптимизировать объем затрат для 

улучшения эффективности деятельности предприя-

тия по результатам сезона. Предприятие должно са-

мостоятельно выбрать стратегию управления затра-

тами, которая будет максимально способствовать 

улучшению результатов деятельности и финансо-

вого положения. 

Важно понимать, что процесс внедрения си-

стемы управления затратами – это результат хло-

потного труда разных отделов и служб, направлен-

ный на стабильную работу предприятия. В настоя-

щее время приоритетной задачей для 

сельскохозяйственных компаний становится подго-

товка высококвалифицированных специалистов по 

управленческому учету, которые смогли бы орга-

низовать аналитическую работу по сбору и форми-

рованию необходимой информации для эффектив-

ного управления издержками производства продук-

ции растениеводства предприятия. 
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Молодёжное предпринимательство – один из 

важных cтратегических ресурсов для пpоцветания 

малых и средних предпpиятий. 

Невзирая на то, что молодежное предпринима-

тельство представляет собой не новое явление для 

российской экономики, вопросы его развития и 

стимулирования выхода молодежи на рынок труда 

в последнее время приобрели особую актуальность. 

По данным специалистов, новая пандемия COVID-

19 продемонстрировала, что более целеустремлен-

ные и мотивированные молодые люди после введе-

ния ограничительных мероприятий раньше осталь-

ных вернулись к ведению предпринимательской 

деятельности, ее инвестированию и развитию. Об 

этом также заявил в своем выступлении перед Фе-

деральным Собранием РФ от 21 апреля 2021 г. Пре-

зидент РФ В. В. Путин [1]. 

На сегодняшний день инструментом преодоле-

ния глобальной проблемы – проблемы молодёжной 

безработицы, видится в молодёжном предпринима-

тельстве. В нашей стране безработица молодёжи в 

возрасте до 25 лет составляет 23 %, в возрасте 15-

19 лет – 3,3 %, 20-24 лет – 19,7 % [2, с. 120]. 

Муниципальные организации проявляют осо-

бый интерес к молодежному предпринимательству, 

что в свою очередь обеспечивает формирование и 

развитие малого бизнеса в регионе. От грамотно 

выстроенной адресной поддержки молодежного 

предпринимательства зависит финансовое благопо-

лучие и повышение инвестиционной привлекатель-

ности не только ее субъектов, но и страны в целом. 

Проблема предпринимательства активно рас-

сматривается на государственном и региональном 

уровнях. Ввиду этого именно молодое поколение 

должно представлять основную движущую силу 

развития малых и средних предпpиятий, поскольку 

молодые люди выросли в современных условиях, 

где предпринимательскую деятельность восприни-

мают, как фундамент финансового роста и профес-

сионального развития [3, с. 30]. 

У молодых людей наблюдается достаточно вы-

сокий уровень академической подготовки, так как 

они недавно закончили учебные заведения или 

учатся, и усвоенная ими информация еще не поте-

ряла актуальность. 

Стоит отметить, что поддержка молодежных 

инициатив, а также способствование предпринима-

тельству молодежи были указаны в списке основ-

ных направлений реализации молодежной поли-

тики ст.6 Федерального закона от 30 декабря 2020 

г. № 489. -ФЗ «О молодежной политике в Россий-

ской Федерации» [6, с. 48]. 

К тому же, внесенные в прошлом году по-

правки в Конституцию Российской Федерации до-

полнили ряд вопросов, находящихся в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ, общими вопросами 

молодежной политики (часть 1 статьи 72 Конститу-

ции Российской Федерации). Но, разумеется, что 

мер, принимаемых на федеральном и региональном 

уровнях, недостаточно для популяризации моло-

дёжного предпринимательства и внесения моло-

дыми людьми более весомого вклада в экономику 

страны [1]. 

Основными проблемами, с которыми сталки-

ваются молодые люди при открытии собственного 

дела, можно назвать следующее: 

1. Отсутствие какого-либо опыта. Молодым 

предпринимателям попросту не хватает знаний для 

старта своего дела. 

2. Отсутствия стартового капитала. Нет воз-

можности финансирования даже при наличии пер-

спективного проекта. 

3. Отсутствие достаточного профессиональ-

ного образования. Молодые люди просто не обла-

дают достаточным багажом знаний. 

Кроме того, имеется перечень характерных 

проблем, которые препятствуют развитию моло-

дежного предпринимательства: 

1. «Неподъемные» кредитные ставки и 

налоги 

2. Устаревшая законодательная база 

3. Излишняя бюрократизация, коррупция 

4. Отсутствие централизованного портала, 

источника информации с полезными и актуаль-

ными сведениями о программах лояльности в сто-

рону малого бизнесы 

5. Низкое развитие «культуры стартапов» и 

некачественно организованная структура финанси-

рования малого бизнеса [7, с. 15]. 

В нашей стране уже существуют организации, 

направленные на помощь в развитии молодежных 

бизнес-проектов, для решения всех вышеперечис-

ленных проблем. Например, Российский центр со-

действия молодежному предпринимательству, Ас-

социация молодых предпринимателей России, 

ООО «Опора России», Бизнес молодость, Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей. 

«Ты – предприниматель» – это программа Фе-

дерального агентства по делам молодежи и веду-

щий проект Российского центра содействия моло-

дежной предпринимательской деятельности, кото-

рая играет важнейшую роль в развитии 

молодежного бизнеса. Начиная с 2014 года про-

грамма запущена и ведет свою работу уже более 

чем в 60 субъектах Российской Федерации. Ее эф-

фективность достигается путем внедрения системы 
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мер по вовлечению молодых людей в сферу бизнеса 

и предпринимательскую деятельность. 

Всего состоялось более 120 важных обще-

ственных мероприятий: конференции, молодежные 

форумы, круглые столы – в рамках программы под-

держки в каждом из регионов-участников. 

«Молодежный бизнес России» - еще одна не 

менее важная программа, направленная на форми-

рование и развитие молодежного предпринима-

тельства в Российской Федерации и позволяющая 

молодежи реализовать себя на практике, получить 

финансовую поддержку и творческую свободу для 

создания инновационных проектов. 

Поставленные проектом задачи реализуются 

сразу в нескольких направлениях: создание усло-

вий для получения кредитов новоиспеченными 

предпринимателями, консультации, обучение и по-

мощь от персональных наставников по различным 

организационным и «бумажным» вопросам, чтобы 

молодые предприниматели смогли быстрее начать 

работу и избежать распространенных ошибок на 

старте. 

Следует также отметить один из региональных 

проектов, который реализуется в Ростовской обла-

сти – проект «Популяризация предприниматель-

ства», выходящий из национального проекта «Под-

держка малого и среднего предпринимательства и 

поддержка предпринимательской инициативы». 

Проект рассчитан на шесть лет и охватит все муни-

ципальные образования Ростовской области. Он 

ориентирован на каждого жителя, у которого есть 

мечта и возможность начать новый бизнес-проект и 

тем самым внести свой вклад в экономику региона 

и страны. Программа открыта для всех желающих, 

а участие в ней бесплатное.  

Таганрогский институт имени А.П. Чехова был 

одной из ведущих площадок по ряду мероприятий 

в рамках осуществления проекта. В 2019 году 

внутри проекта онлайн-курс обучения основам 

предпринимательской деятельности прошли около 

1000 человек, в 2020 году – 600 человек. Из них 

участники в возрасте до 30 лет составляют около 

60%. 

Участниками единого открытого урока по 

предпринимательству, проведенного в рамках про-

екта преподавателями кафедры экономики и пред-

принимательства Таганрогского института имени 

А.П. Чехова, в 2019 году было охвачено около 1000 

старшеклассников общеобразовательных учрежде-

ний Ростовской области, а в 2020 году – более 600 

человек. 

В рамках проекта в 2019 году студенты Таган-

рогского института имени А.П. Чехова приняли 

участие в тематической информационно-образова-

тельной смене по предпринимательству для моло-

дежи Ростовской области в возрасте от 14 до 17 лет, 

организованной в «Точке кипения» Ростовского 

государственного экономического университета 

(РИНХ) (Ростов-на-Дону), а также приняли участие 

в работе Школьного бизнес-форума (г. Ростов-на-

Дону, стадион «Ростов Арена»). 

Поэтому можно сделать вывод о том, что мо-

лодежное предпринимательство активно поддер-

живается не только на федеральном, но и на регио-

нальном уровнях. 

Директор Высшей школы государственного 

управления Российской академии экономики и гос-

ударственной службы Алексей Комиссаров подме-

тил: «Реализовать себя в предпринимательстве – 

один из лучших, если не лучший способ». Поэтому 

государству следует предоставить молодежи все 

необходимые условия для самореализации в пред-

принимательстве. Впоследствии эти вложения оку-

пятся вкладом молодых предпринимателей в эконо-

мику страны [5, с. 47]. 

Но для того, чтобы обеспечить плавное вхож-

дение молодых людей в предпринимательскую де-

ятельность и повысить привлекательность условий 

для ведения бизнеса, необходимы новые меха-

низмы регулирования и организационные системы. 

По мнению специалистов, требуется акцентировать 

внимание на: 

1. Содействие молодым людям на старте сво-

его дела посредством инвестиций, грантов и 

наставничества со стороны опытных предпринима-

телей; 

2. Образование – как в рамках высшего учеб-

ного заведения, где университет может стать «цен-

тром притяжения» для инициативной молодежи, 

так и в школах; 

3. Обеспечение равных условий для осу-

ществления молодыми людьми бизнес-проектов в 

разных регионах. 

4. Минимизацию контрольно-надзорных мер 

и стабильность налоговой нагрузки; 

5. Формирование культуры молодежного 

бизнеса – через создание «точек притяжения» и 

упорядочение информационных каналов; 

В этом контексте влияние регулирования 

также является преимущественным фактором. 

Алексей Фурсин, руководитель Департамента 

предпринимательства и инновационного развития 

г.Москвы, указал на необходимость регламента, 

позволяющего молодым людям не опускать руки, 

вставать после каждой неудачи и снова пробовать 

себя в предпринимательской деятельности. В про-

тивном случае «энтузиазм молодых предпринима-

телей неизбежно будет разбиваться о реалии 

жизни: 60% хотят, 20% попробуют, у 4% полу-

чится». Разумеется, государственная политика 

должна быть в отношении к молодежному предпри-

нимательству доступной, прогнозируемой и одина-

ковой для всех. 

Можно выделить перечень факторов, которые, 

в перспективе, поспособствуют развитию молодеж-

ного предпринимательства в РФ: 

1.  «Демократизация» ставок по кредитам и 

снижение налогов, что создаст ряд стимулов для от-

крытия собственного дела. 

2. Построение законодательной базы, направ-

ленной на поддержку предпринимательства среди 

молодежи и малого бизнеса в целом. 

3. Помощь в продвижении товаров и услуг от 

молодежи. 
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4. Повышение субсидирования и организация 

программ лояльности для начинающих предприни-

мателей 

Продвижение культуры предпринимательства 

среди молодежи также будет способствовать росту 

активности в этом направлении. Лекции, тренинги, 

семинары и круглые столы по вопросам ведения 

бизнеса должны быть организованы удобно и прак-

тично для всех желающих – в открытой форме. Не-

которые дополнительные идеи: 

1. Упрощение доступа к льготным кредитам 

для молодых людей; 

2. Ввести в учебных заведениях предмет 

«Предпринимательство»; 

3. Организовать мониторинг и оценку эффек-

тивности реализации муниципальных и государ-

ственных программ содействия молодежному биз-

несу; 

4.  Обеспечить информативный Интернет-

портал, куда будут вынесены все необходимые све-

дения об имеющихся программах содействия пред-

принимательству и вся необходимая информация о 

старте собственного бизнес-проекта; 

5. Улучшить результативность деятельности 

бизнес-инкубаторов; 

6.  Освободить начинающих предпринимате-

лей от льготного налогообложения и уплаты нало-

гов на определенный промежуток времени (в рам-

ках налогового законодательства); 

7. Запустить «горячую линию» по вопросам 

создания и ведения бизнес – проектов молодежи; 

8. Заострить внимание молодых людей на 

возможностях предпринимательства (через сред-

ства массовой информации); 

9. Обеспечить выделение денежных средств в 

виде субсидий на финансирование бизнес-проектов 

[4, с. 384]. 

Таким образом, вышеперечисленные предло-

жения способствуют решению многих проблем в 

сфере предпринимательской деятельности, стиму-

лированию активности молодежи в этой сфере и со-

зданию необходимых условий для их самооргани-

зации.  

Ввиду того, что молодежное предпринима-

тельство играет весьма значимую роль в решении 

социально – экономических проблем, к примеру, 

таких, как снижение уровня безработицы (за счет 

создания новых рабочих мест), подготовки квали-

фицированных кадров и т.д., оно потребует боль-

шей заинтересованности со стороны федеральных 

и региональных властей.  

Таким образом, именно молодые люди состав-

ляют тот стержень , на который должна ссылаться 

экономика, а при отсутствии прочного стержня для 

развития, в целом, быть не может. 
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Abstract. 
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Ключевые слова: региональный туризм, туристическая деятельность, мобильные приложения, ту-

ристические маршруты, цифровизация, путешествия, туроператоры, рекреационные ресурсы. 

Keywords:  regional tourism, tourism activity, mobile applications, tourist routes, digitalization, travel, tour 

operators, recreational resources. 

 

Наша страна обладает огромным туристиче-

ско- рекреационным потенциалом, практически 

каждый регион России уникален и содержит в себе 

особенную историю, природу, интересных людей, 

объекты национального и всемирного культурного 

наследия. Переориентация с внешнего туризма на 

внутренний является приоритетным направлением 

развития экономической и социальной эффектив-

ности страны. Исходя из того, что правительство 

признает туристическую деятельность одной из 

главных сфер экономики страны и ее регионов, оно 

формирует необходимые условия для ее функцио-

нирования, поддержания, чтобы создать благопри-

ятный туристический имидж нашего государства 

на международном уровне. При активной под-

держке государства существует возможность раз-

вивать самостоятельный туризм в регионах. 

В Федеральном законе «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации», тер-

мин «региональный туризм» отсутствует. Другие 

источники трактуют это понятие как сложную 

сформированную систему из связанных между со-

бой элементов (туристская инфраструктура, рекре-

ационные ресурсы, экологическая и личная без-

опасность), которые направленны на удовлетворе-

ние потребностей туристов в границах 

определенного региона. Региональный туризм 

можно классифицировать на выездной (выезд за 

пределы региона) и внутрирегиональный (локаль-

ный, т.е. внутри региона) виды туризма [1].  

Внутренний туризм, согласно ФЗ «Об основах 

туристской деятельности», предполагает туризм в 

пределах территории Российской Федерации лиц, 

постоянно проживающих в Российской Федерации 

[2].  

В целом любой вид туризма можно классифи-

цировать по способу организации на организован-

ный и неорганизованный или самостоятельный. 

Федеральный закон описывает самостоятельный 

туризм как «путешествия с использованием актив-

ных способов передвижения, организованные тури-

стами самостоятельно».  
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Очевидно, что самостоятельные путешествия 

появились раньше, чем массовый туризм, по сути, 

любое путешествие можно было назвать самостоя-

тельным, т.к. полной организацией его занимались 

сами путешественники. Сейчас же следует разде-

лять массовый рынок туризма, где туроператоры 

предлагают готовый продукт в виде полностью ор-

ганизованных туров, и рынок независимых путеше-

ствий (от англ. Independent travels). Трудностью не-

зависимых путешествий является то, что туристу 

необходимо самостоятельно организовать себе: 

трансфер из точки А в точку Б, проживание, экскур-

сии, компанию и так далее.  

В настоящее время в связи с пандемией 

COVID-19, большинство стран мира закрыли свои 

границы для въезда туристов, следовательно, мно-

жество туроператоров и туристических агентств пе-

рестали оказывать свои услуги. Помимо выезда за 

границу, путешествовать по России стало также 

труднее.  

Популярные российские курорты, такие как 

Сочи, Крым, Республика Алтай, озеро Байкал, про-

должают принимать гостей, однако с суровыми 

ограничениями. Несмотря на все это, желание путе-

шествовать у людей остается [3].  

С одной стороны пандемия нанесла серьезный 

удар по туристическому бизнесу, но с другой 

стороны она открывает новые возможности. Сейчас 

путешественникам без ограничений доступен, в 

основном, туризм в своем регионе. 

В начале ХХI века популярность самостоя-

тельного туризма начинает расти, так как сфера пу-

тешествий является информационно насыщенной 

индустрией, следовательно, она одна из первых 

ощутила влияние цифровизации. Благодаря онлайн 

бронированию, онлайн покупкам, форумам, элек-

тронным билетам и онлайн навигаторам туристам 

стало проще организовывать свой досуг [4].  

Согласно исследованию, проведённому IRMA 

TRAVEL, все больше россиян выбирают самостоя-

тельный отдых. Доля самостоятельных путеше-

ственников к 2017 году увеличилась до 34% (в 2014 

году было менее 25%). Опрос IRMA Travel 2017-

2018 гг. показал, что каждый третий россиянин 

(31%) предпочел организовать свой последний от-

дых самостоятельно, и только каждый десятый 

(11%) – через туроператора. Самостоятельно пла-

нировать отдых чаще предпочитают молодые люди 

(42% в группе от 18 до 24 лет, 30% в группе от 25 

до 34 лет) [5].  

Проведенные исследования, целью которых 

было выяснить актуальность самостоятельного ту-

ризма, желание туристов путешествовать в преде-

лах своего региона и готовы ли туристы самостоя-

тельно организовывать свой досуг в пределах род-

ного края. Для проведения опроса была выбрана 

интернет-платформа Google Forms, т.к. она явля-

ется бесплатной и наиболее удобной как для со-

ставления вопросов, так и для ответа на них. Вы-

борка респондентов была случайная. Опрос про-

шли 217 человек из Юга Краснодарского края, 63% 

которых составляли девушки. Наиболее популяр-

ные возрастные категории оказались 24-35 лет 

(42%) и 18-23 лет. Результаты исследований пока-

зали, что 82,4% опрошенных предпочитают актив-

ный отдых: походы, кемпинги, прогулки на лоша-

дях и т.д.  

Резюмируя результаты опроса аналитического 

центра НАФИ с результатами опроса, активный ту-

ризм востребован, туристы готовы организовывать 

свой досуг самостоятельно, исключая туроперато-

ров, более того, туристы готовы активно путеше-

ствовать внутри своего региона.  

Для развития регионального туризма прави-

тельство Российской Федерации разработало ряд 

инструментов. Согласно распоряжению правитель-

ства РФ № 2129-р от 20.09.2019 основные усилия 

для развития туризма внутри региона необходимо 

сконцентрировать на:  

− создание конкурентоспособного туристиче-

ского продукта (развитие узнаваемости, повыше-

ние привлекательности региона как бренда, улуч-

шение туристических услуг и повышение их до-

ступности. Улучшению качества продукта будет 

способствовать создание комфортной предприни-

мательской среды для субъектов малого и среднего 

бизнеса, совершенствование системы налогообло-

жения.  

Основными направлениями повышения до-

ступности станет развитие транспортной инфра-

структуры и системы пассажирских перевозок);  

− разработке системы мониторинга качества 

услуг;  

− разработке концепции кадрового обеспече-

ния совместно с бизнесом и образовательными ор-

ганизациями;  

− разработке профессиональных стандартов 

для работников сферы туризма;  

− повышение инвестиционной привлекатель-

ности за счет мер по снижению отчислений во вне-

бюджетные формы, снижению налогообложения, 

поддержки МСП, снижение арендных платежей за 

пользование земельными участками, находящи-

мися в государственной собственности и т.д.;  

− разработке системы продвижения за счет 

стратегии «Бренда туристского продукта». Эффек-

тивное продвижение на внутреннем и внешнем 

рынках подразумевает комплекс мер, направлен-

ных, прежде всего, на донесение ценностного пред-

ложения туристского бренда страны и брендов ту-

ристских территорий, за которыми должно следо-

вать осознание потребности и формирование 

устойчивого спроса на национальный туристский 

продукт;  

− внедрение цифровых технологий в сфере ту-

ризма [6].  

Таким образом, государство готово идти на 

уступки для малого и среднего бизнеса в области 

туризма и внедрять современные технологии в от-

расли, для того чтобы улучшать туристический 

имидж России. 

В «Стратегии развития туризма Российской 

Федерации на период до 2035 года» указывается, 

что внедрение цифровых технологий формируют 

новые тенденции и направления в данной сфере [6].  
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К новейшим цифровым технологиям, которые 

выступают в качестве основы цифровизации ту-

ристской деятельности, относятся:  

− технологии больших данных (Big Data), 

blockchain;  

− искусственный интеллект;  

− интернет вещей (Internet of Things); − мо-

бильные приложения. 

На основе вышеперечисленных технологий 

государство планирует развивать внутренний ту-

ризм через:  

− создание туристского маркетплейса и цен-

трализацию усилий по продвижению туристского 

продукта Российской Федерации;  

- внедрение и развитие мультиязычных серви-

сов помощи туристам, включая информационные 

сервисы, сервисы навигации и самообслуживания, 

с целью повышения доступности, качества и при-

влекательности туристских услуг, роста эффектив-

ности использования туристских ресурсов;  

− разработку и реализацию электронной ту-

ристской карты гостя и аналогичного мобильного 

приложения в городах и регионах страны. Данные 

технологии могут стать акселератором для разви-

тия регионального туризма.  

Нельзя не упомянуть о влиянии самой обсуж-

даемой темы текущего года. Безусловно, пандемия 

коронавируса оставила серьезный след на туристи-

ческом рынке и рынке мобильных приложений в 

сфере туризма. В условиях неблагоприятной эпиде-

миологической обстановки развитие туризма оказа-

лось под большой угрозой. Негативные послед-

ствия ощутили на себе все представители турист-

ской отрасли. Аудиторская компания KPMG 

провела исследование, результаты которого пока-

зали, что:  

− спрос на туризм упал практически до нуля;  

− на 90-100% сократилась выручка предприя-

тий;  

− сильнее других пострадали культурно-позна-

вательный, событийный и деловой виды туризма;  

− в большей степени от поездок отказалось 

трудоспособное население в возрасте 35-60 лет;  

− только 53% компаний удалось сохранить 

штатную численность.  

Прогнозируется два сценария восстановления 

туристической отрасли в Российской Федерации: 

оптимистичный и консервативный. По прогнозам 

оптимистичного сценария отрасль должна восста-

новиться к 2022 году, в то время как консерватив-

ный сценарий ожидает возвращение отрасли к до-

кризисному состоянию не ранее 2023 года. Для вос-

становления бизнеса государство предприняло 

такие меры поддержки как: налоговые льготы, суб-

сидии для малого и среднего предпринимательства, 

консультационная поддержка, отсрочки и льготы 

по арендным платежам, предоставление грантов и 

субсидий по конкурсу. Также для восстановления 

отрасли предпринимателям придется изменить не-

который профиль своих услуг, например:  

− по мнению экспертов, переориентация на 

внутренний туризм может сопровождаться разра-

боткой новых предложений (маршрутов, в том 

числе комплексных, авторских туров);  

− предоставление индивидуальных услуг вме-

сто групповых;  

− в настоящее время набирают популярность 

тематические и авторские туры, наибольший спрос 

на которые предъявляет молодая аудитория и тури-

сты-одиночки; 

− снижается интерес туристов к популярным 

туристическим направлениям, на первый план вы-

ступают нестандартные туристические маршруты и 

направления. По мнению экспертов, это связано с 

тем, что туристы отдают предпочтение немассовым 

видам туризма (например, экотуризму) и уединен-

ным местам отдыха;  

− на фоне данных тенденций, по мнению экс-

пертов, более востребованными станут экотуризм и 

slow travel (концепция путешествий, основанная не 

на быстрой смене туристических мест, а на полном 

погружении в культуру, знакомстве с местными 

жителями, их традициями), которые не являются 

массовыми видами;  

− значимое влияние на продажи в индустрии 

туризма оказывают инфлюенсеры и представители 

блогосферы, что открывает игрокам рынка новые 

возможности для партнерств.  

Исходя из трендов, которые прогнозируют экс-

перты, можно предположить, что мобильные при-

ложения-навигаторы по малоизвестным местам мо-

гут стать популярными среди самостоятельных ту-

ристов, так как такие приложения удовлетворяют 

запросам, описанным выше. На данный момент су-

ществует немного подобных приложений (Красно-

ярский хайкинг, Maps.me и другие карты), однако и 

они не полностью удовлетворяют запросам. Резуль-

таты исследований показали, что важными крите-

риями для выбора мест для регионального туризма 

являются:  

− стоимость поездки (70,6%);  

− наличие фото для предварительной оценки 

места (49,2%);  

− возможность сделать красивые фотографии 

(48,6%);  

− наличие информации и онлайн-навигация 

(38,4%);  

− близость к городу (23,2%); 

− другие популярные запросы: уникальность и 

красота места, безопасность, уединение.  

Учитывая наличие запроса, мнение экспертов 

и существующую, хоть и небольшую конкуренцию 

на подобные приложения можно сделать вывод, что 

это свободная и перспективная ниша, однако перед 

входом на рынок важно проанализировать силы, 

которые влияют на положение фирм на рынке. 

Государство активно поддерживает малых и 

средних предпринимателей в сфере внутреннего 

туризма предоставлением различных субсидий и 

созданием программ поддержки [7].  

При активной поддержке государства суще-

ствует возможность развивать самостоятельный ту-
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ризм в регионе. Популярность регионального ту-

ризма растет, государство активно поддерживает 

не только социальные, но и коммерческие проекты, 

связанные с его развитием, происходит цифровиза-

ция туристических услуг. Все это позволяет ак-

тивно коммерциализировать цифровые продукты в 

области развития туризма внутри региона. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена 

тим, що допуск до заняття адвокатською діяльні-

стю, значною частиною, на сьогодні, не відповідає 

міжнародним стандартам, зокрема, європейській 

практиці. Саме доступ до адвокатської діяльності 

вважається однією з найбільш корумпованих сфер 

суспільства, що існує в державі.  

В окремих випадках, звинувачення в корупції 

під час процедури складання кваліфікаційного 

іспиту призвели до офіційних розслідувань за 

фактом такої практики як у Києві, так і в 

регіональних КДКА [1, ст. 19].  

Акцентуючи увагу щодо отриманні права на 

зайняття адвокатською діяльністю слід зазначити, 

що на сьогодні в державі застається чинною 

застаріла система доступу до професії та укорінені 

корупційні практики. Даному аспекту сприяє 

адвокатська монополія, запроваджена ще в 2016 р. 

Це суттєво впливає на збільшення кількості 

осіб, які мають намір стати юристом, у зв’язку з чим 

період очікування кваліфікаційного іспиту, у 

більшості КДКА, становить від 6 до 18 місяців [3, 

ст. 34]. 

Конкурсна процедура відбору дуже 

трудомістка і затягнута. Все це створює корупційні 

ризики, які під час проведення кваліфікаційних 

іспитів, стажування, значно зростають [4]. 

Позитивним кроком в даному випадку стала 

Концепція реформування процедури складання 

кваліфікаційного іспиту щодо отримання права на 

заняття адвокатською діяльністю [2]. Однак, ця 

пропозиція не знайшла свого відображення в 

позитивній реалізації, хоча ряд проголошених 

положень є достатньо прогресивними, наприклад, 

вимога щомісячної перевірки адвокатських 

структур, об’єднань, тощо. 

Зважаючи на наведені вище проблеми, порядок 

доступу до адвокатської професії вимагає таких 

реформ: 

1) Виключити заборону з п. 4 ч. 2 ст. 6 

займатися адвокатською діяльністю для особи, що 

була звільнена з посади судді за порушення 

присяги. Адже до Закону України “Про судоустрій і 

статус суддів” було внесено зміни, згідно з якими 

вилучено таку підставу для звільнення судді, як 

порушення присяги. 

2) Включити до переліку до ч. 1 ст. 6 Закону 

вимогу доброчесності (врахувавши аналогічне 

положення для суддів, передбачене ч. 1 ст. 69 

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”). 

Також, логічним зважаючи на такі зміни, буде 

включення до кваліфікаційного іспиту тесту на 

перевірку відповідності етичних та моральних 

якостей претендента. 
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3) Перейменувати статтю 6 Закону України 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (далі – 

Закон) із “Адвокат” на “Особа, яка виявила бажання 

стати адвокатом”. Така пропозиція обґрунтовується 

тим, що чинна назва ст. 6 не відповідає її дійсному 

змісту. 

4) Змінити стиль проведення кваліфікаційного 

іспиту, враховуючи сучасні тенденції в закладах 

вищої освіти. Авторка вважає що формат 

зовнішнього незалежного оцінювання, який 

проходиться як здобувачами повної середньої, так і 

повної вищої освіти, зарекомендував себе 

достатньо позитивно. Його дотримані принципи 

неупередженості щодо оцінювання, рівності 

претендентів у плані поставлених тестових завдань 

та кількості відведеного часу на їх виконання.   

5) Навести в Законі вичерпний перелік 

спеціальностей, що охоплюються «вищою 

юридичною освітою». Самої лише дефініції в ч. 3 

ст. 6 Закону видається недостатньо. Крім того, в 

Законі України «Про вищу освіту», поняття «повна 

вища освіта» в принципі не вживається, що 

спричиняє практичні проблеми при застосуванні ст. 

6 Закону. 

6) Додати до складання іспиту для одержання 

доступу до адвокатської професії, завдання для 

перевірки м’яких навичок, наприклад, як 

застосовується вже подібна практика для 

держслужбовців), а також знань української мови, 

оскільки ч. 1 ст. 6 Закону містить зміст про 

необхідність даної компетентності. 

7) Передбачити можливість проходження 

стажування до складення кваліфікаційного іспиту, а 

не після нього. Це б дозволило привести українське 

законодавство до наближення із європейськими 

стандартами. 

8) Знизити суму внеску за проходження 

кваліфікаційного іспиту, наприклад, із трьох 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 

один прожитковий мінімум; та стажування, 

наприклад, із трьох мінімальних заробітних плат до 

двох. Адже сучасні показники є занадто 

обтяжливими, й тому дискримінують кандидатів за 

майновою ознакою, безпідставно обмежують 

доступ до професії. 

9) Збільшити вік стажу роботи в галузі права з 

2 до 3 років. Адвокат має бути компетентним, а для 

цього теоретичних знань недостатньо – важливий 

практичний досвід, і два роки в цьому плані є 

недостатніми. 

Як висновок, авторка доводить, що законодавчі 

прогалини та колізії спричиняють виникнення на 

шляху в особи, яка бажає стати адвокатом, низку 

проблем та обмежень у доступі до професії 

адвоката. Тому надзвичайно важливим питанням 

залишається усунення цих недоліків, в першу чергу 

з урахуванням зарубіжного досвіду та практики. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из важнейших следственных действий, предусмотренных Уго-

ловно-процессуальным кодексом РФ – проверке показаний на месте. В ходе исследования выявлены значе-

ние проверки показаний на месте для расследования уголовного дела, присущие ей основные черты, а 

также сделан вывод об эффективности применения данного следственного действия на практике в целях 

изобличения не только преступлений, но и совершенных лицом, показания которого проверяются, оговора 

и самооговора. 

Abstract 

This article is devoted to one of the most important investigative actions provided for by the Criminal Proce-

dure Code of the Russian Federation - verification of testimony on the spot. The study revealed the importance of 

checking testimony on the spot for the investigation of a criminal case, the main features inherent in it, and also 

concluded that the effectiveness of this investigative action in practice in order to expose not only crimes, but also 

committed by the person whose testimony is being checked, a reservation and self-incrimination. 

 

Ключевые слова: следственное действие, проверка показаний на месте, место происшествия, ого-

вор, самооговор.  

Key words: investigative action, verification of testimony on the spot, the scene of the incident, conspiracy, 

self-incrimination. 

 

Значение проверки показаний на месте для 

расследования конкретного уголовного дела и для 

криминалистики в целом состоит, в первую оче-

редь, в том, что этим следственным действием 

обеспечивается возможность установления ранее 

неизвестных обстоятельств произошедшего по-

средством уточнения и проверки на действитель-

ность показаний, данных лицом на предваритель-

ном допросе. 

Одно из первых упоминаний о данном след-

ственном действии в российском праве относится 

еще к XV в. Как указывает Н.Т. Тришина в прото-

коле судебного заседания от 1498 г. засвидетель-

ствовано проведение в отношении подсудимого 

проверки показаний на месте. О проверке показа-

ний на месте писал и В.К. Случевский; так, опубли-

кованное в 1880 г. сообщение содержало объясне-

ния участника на самом месте преступления [7]. 

При этом ни в УПК РСФСР 1922 г., ни в УПК 

РСФСР 1960 г. не содержались положения о про-

верке показаний на месте. 

Законодательное закрепление проверка пока-

заний на месте получила лишь в ст. 194 УПК РФ. В 

сравнении с другими следственными действиями 

проверка показаний на месте является относи-

тельно новым, но при этом не менее эффективным 

для расследования того или иного уголовного дела 

следственным действием. 

При введении возможности получения ранее 

не известной информации путем производства про-

верки показаний на месте законодатель преследо-

вал цель не допустить подмену следственного дей-

ствия лишь закреплением показаний [3]. Получен-

ная информация предназначена для объективного 

подтверждения или опровержения ранее данного 

объяснения подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего или свидетеля [2]. 

В настоящее время проверка показаний на ме-

сте следователями используется достаточно часто. 

Отличительной чертой данного следственного дей-

ствия выступает предварительный допрос с уча-

стием лица, показания которого относительно пре-

ступного события будут проверяться. 

Исходя из положений ч. 2 и ч. 4 ст. 194 УПК 

РФ, лицо, в отношении которого проводится про-

верка показаний на месте, должно указать на пред-

меты, которые имеют значение для дела, а также 

указать само место, где его показания будут прове-

рены. Таким образом указанное лицо проявляет ви-

новную осведомленность о случившемся событии, 

месте, где произошло это событие, своих действиях 

и действиях иных лиц. Это способствует получе-
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нию новых доказательств по делу, непосредствен-

ной оценке показаний, данных лицом на предвари-

тельном допросе, как достоверных или же как несо-

ответствующих действительности. Если лицо за-

трудняется рассказать о деталях и обстоятельствах 

случившегося либо же не может указать на опреде-

ленное место, предметы, относящиеся к делу, хотя, 

исходя из показаний лица на предварительном до-

просе, эти факты должны быть ему известны, то у 

следователя возникают вполне обоснованные пред-

положения о возможности оговора или самоого-

вора [6]. 

По своей сути оговор является преднамерен-

ным лжесвидетельствованием одного лица против 

другого в части обвинения в совершении преступ-

ления, а самооговор – это признание лицом своей 

вины в отсутствие ее как таковой. Те обстоятель-

ства, которые подталкивают лицо к оговору или са-

мооговору, могут быть самыми различными: шан-

таж, угроза и непосредственное применение физи-

ческого насилия, обещание награды и др.  

В советское время для признания лица винов-

ным в совершении преступления против власти и 

вынесения приговора, достаточно было одного 

признательного показания обвиняемого. В наше 

время дача признательных показаний продолжает 

играть большую роль в последующем вынесении 

обвинительного приговора, а самооговор, можно 

сказать, и вовсе «самоубийственен для обвиняе-

мого» [8]. 

На практике оговор и самооговор – не ред-

кость, такие ситуации встречаются достаточно ча-

сто. Так, по одному уголовному делу был выявлен 

сознательный самооговор подозреваемого: он при-

знал вину в совершении убийства своей жены и 

двух малолетних детей, а в ходе проведения про-

верки показаний указал на место, где все, по его 

мнению, произошло. Однако в указанном месте 

тела найдены не были. В таком случае у следовате-

лей, как правило, возникает две версии произошед-

шего: либо лицо оговаривает себя, либо тела нахо-

дятся в ином месте, о котором подозреваемый со-

общать по каким-либо причинам не желает. Через 

некоторое время следствием было выяснено, что 

семья подозреваемого сбежала от него и прячется в 

одном из православных приютов [4]. 

Практика знает и случаи, когда преступник 

добросовестно заблуждается и в силу этого огова-

ривает себя. На берегу реки произошел конфликт 

между отцом и дочерью. Отец ударил дочь, отвер-

нулся и ушел, а когда «остыл» и начал искать дочь, 

то не нашел ее. У реки были достаточно крутые бе-

рега, и тогда возникла версия о том, что от удара 

дочь упала в воду и утонула. Более того, через ка-

кое-то время ниже по течению реки был обнаружен 

труп утонувшей молодой девушки, которая была 

опознана отцом как его дочь. Отец признал свою 

вину в случившемся. И когда он уже отбывал нака-

зание, выяснилось, что дочь жива. После ссоры с 

родителем она сбежала в другой город, а после ее 

задержания и долгих выяснений, кто она, девушку 

вернули домой [8]. 

Стоит отметить, что признаки оговора и само-

оговора можно обнаружить уже на момент прове-

дения предварительного допроса. В таком случае 

представляется целесообразным произвести про-

верку показаний на месте, которая позволит дока-

зать либо лжесвидетельствование других участни-

ков производства по уголовному делу, либо оговор 

лицом самого себя. В зависимости от того, как 

много подробностей произошедшего события сооб-

щит лицо, показания которого проверяются, дела-

ется вывод об его осведомленности и действитель-

ной причастности к совершению того или иного 

преступного деяния [6].  

При показе на манекене обстоятельств произо-

шедшего события, например, по делам об убий-

ствах или причинении тяжкого вреда здоровью, 

особое внимание должно быть уделено тому, как 

лицо демонстрирует удары: куда их наносит, с ка-

кой стороны, под каким углом и т.д. Если наноси-

мые удары сходятся с повреждениями, имеющи-

мися у жертвы преступления, можно сделать вывод 

о том, что лицо осведомлено об обстоятельствах 

преступления, и наоборот [9]. 

В тех случаях, когда лицо действительно вла-

деет знаниями о месте и обстоятельствах, сопут-

ствующих совершению преступления, как если бы 

оно совершило его или каким-либо образом было к 

нему причастно, но следователь все еще сомнева-

ется в действительности показаний такого лица, ре-

комендуется проведение последующего осмотра 

места происшествия уже без участия дававшего по-

казания лица. В таком случае, при обнаружении на 

указанном лицом месте следов и вещественных до-

казательств, которые свидетельствуют о ранее не 

обнаруженных деталях и обстоятельствах рассле-

дуемого события, возможно проведение дополни-

тельной проверки показаний на месте с целью вы-

яснения того, знало ли лицо о выявленных обстоя-

тельствах. Такой прием эффективен в тех случаях, 

когда лицо, показания которого проверяются, 

узнало ранее о событии преступления со слов или 

при показе действительным участником преступле-

ния, в то время как само это лицо не участвовало в 

совершении преступления и оговаривает себя [5]. 

Так или иначе, дача признательных показаний 

на предварительном допросе и последующая их 

проверка на месте, пусть даже и подтвердившая эти 

показания, не может свидетельствовать о виновно-

сти лица в совершении того или иного преступного 

деяния в отсутствие иных доказательств виновно-

сти лица [4]. Следователю необходимо грамотно 

подходить и к подготовке такого следственного 

действия, как проверка показаний на месте, и к его 

проведению, чтобы не допустить обвинения в со-

вершении преступления невиновного лица. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вы-

вод, что проверка показаний на месте, являясь од-

ним из наиболее часто проводимых следственных 

действий, выступает действенным инструментом 

разоблачения не только преступных деяний, но и 

оговора, самооговора. 
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Аннотация 
В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с защитой прав несовершеннолетних детей 

в России и странах зарубежного правопорядка. Рассматриваются положения Конвенции ООН «О правах 

ребенка», а также действующего семейного законодательства Российской Федерации и нормы ино-

странных государств, регулирующих особенности защиты прав детей и ответственность родителей за 
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Авторы приходят к выводу о том, что права детей как в России, так и за рубежом, нарушаются в 

первую очередь в семье, а затем – в обществе. 

Проведенный анализ судебной практики свидетельствует о том, что на сегодняшний день родители, 

лишаясь родительских прав, не сожалеют и в основном, как правило, не ставят вопрос о восстановлении 

в таких правах. 

Abstract 

The article examines topical issues related to the protection of the rights of underage children in Russia and 

countries of foreign legal order. The article considers the provisions of the UN Convention "On the Rights of the 

Child", as well as the current family legislation of the Russian Federation and the norms of foreign states regu-

lating the peculiarities of protecting the rights of children and the responsibility of parents for improper perfor-

mance of duties. 

The authors come to the conclusion that the rights of children, both in Russia and abroad, are violated first 

of all in the family, and then in society. 

The analysis of judicial practice shows that today parents, having lost their parental rights, do not regret and 

generally, as a rule, do not raise the issue of restoring such rights. 
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Защита прав детей в Российской Федерации 

является одним из самых важных направлений дея-

тельности государства и определяется действую-

щим федеральным законодательством. 

Рождение и воспитание детей является глав-

ной и неотъемлемой частью родительских обязан-

ностей и только от надлежащего исполнения будет 

зависеть качество воспитания в семье.  

Следует сказать, что защита прав ребенка, как 

в современной России, так и за рубежом является 

одной из актуальных проблем, порожденных яв-

ным неблагополучием в положении несовершенно-

летнего, как в обществе, так и в семье. 

Актуальность исследования данной темы обу-

словлена острой необходимостью в решении про-

блем, связанных с реализацией прав детей и нахож-

дения новых путей в правовой защите детства, в 

том числе детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Сиротство, безнадзорность, рост детской пре-

ступности, разбалансированность общественных 

отношений и в частности, среди детей, подростков 

свидетельствуют о кризисной ситуации в Россий-

ской Федерации, что негативно сказывается на фор-

мировании нового поколения и развития общества 

в целом.  

Дети – это самый ценный капитал любого об-

щества, основа будущего каждого государства. Не-

прерывная связь поколений непременное условие 

стабильности и благосостояния страны, а также от-

ветственности нынешнего поколения перед буду-

щими поколениями.  

Как справедливо отметила Председатель Со-

вета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации В.И. Матвиенко: «В современном 

мире конкурентоспособна та страна, где живут ин-

теллектуально развитые, духовно и нравственно 

богатые, деятельные, сознающие свое достоинство 

граждане. А все эти качества закладываются в дет-

стве и юности. Никакая социальная политика госу-

дарства, направленная на поддержку детства и ма-

теринства, не способна заменить ребенку теплоту и 

любовь семьи. Страна будет завтра такой, каковые 

ее дети сегодня. Истина, подтвержденная всем хо-

дом истории» [5]. 

Сказанное В.И. Матвиенко определяет даль-

нейшее развитие государственной семейной поли-

тики в России по защите прав детей и разработке 

правовой базы, направленной на совершенствова-

ние мер по укреплению семейных ценностей. 

Но вместе с тем следует отметить, что в целом 

в обществе происходят нарушения прав ребенка, в 

том числе зачастую и в семье, например, ребенок не 

получает необходимого материального содержания 

вследствие неблаговидного поведения родителей и 

вынужден терпеть невзгоды и лишения, и как след-

ствие становиться на путь правонарушений, что ве-

дет к отсутствию получения образования.  

Современное действующее семейное законо-

дательство закрепляет не только права несовер-

шеннолетних, но и порядок их защиты в случаях 

нарушений со стороны родителей, либо лиц, их 

заменяющих, либо лиц, на которых возложены та-

кие обязанности. 

Так, Н.С. Нижник пишет: «Положение ре-

бенка в семье, степень защищенности его прав 

справедливо рассматриваются и как детерми-

нанты социальной стабильности, и как показатели 

уровня развития государства» [6, С. 5-6]. 

Роль государства должна на наш взгляд, за-

ключаться не только в защите прав детей, но и се-

мьи в целом. Хотя семья потеряла авторитет, даже 

перед детьми и поэтому качество воспитания 

оставляет желать лучшего. 

В соответствии со статьей 1 Конвенции ООН 

«О правах ребенка» «Ребенком является каждое че-

ловеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста, если по закону, применимому к нему, он 

не достигает совершеннолетия ранее» [4].  

Несмотря на то, что последняя оговорка указы-

вает, что возраст совершеннолетия устанавливается 

национальным правом, данная норма формирует 

начальную планку применения Конвенции о правах 

ребенка, устанавливая принцип «мягкого» закона, 

улучшая положение ребенка. Эр-Риядские руково-

дящие принципы [9] подтверждают, что при толко-

вании и применении понятия ребенок его необхо-

димо рассматривать «в расширенном контексте» 

если это соответствует интересам ребенка. 

В главе 11 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – СК РФ) [11] закреплены основные 

права несовершеннолетних детей, которые носят 

личный и имущественный характер. 

В соответствии со статьей 54 СК РФ ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье. При 

этом на родителей возлагается обязанность осу-

ществлять заботу о ребенке, которая заключается в 

том, чтобы обеспечить ему все необходимое для 

полноценного развития ребенка как личности.  

В этой же норме закреплено право ребенка 

знать своих родителей, насколько это возможно. 

Следует отметить, что не всегда ребенок проживает 

со своими биологическими родителями, которых 

мог утратить их в силу различных причин – лише-

ния их родительских прав, гибели родителей, то в 

таких случаях ребенок имеет право на замещаю-

щую семью и в этом случае не всегда наделяется 

информацией о том, что родители ему не родные.  

Тогда право несовершеннолетнего знать 

настолько, насколько возможно своих родителей 

может быть нарушено, например его усыновили 

(удочерили) в малолетнем возрасте, и усыновители 

были записаны в свидетельстве о рождении ребенка 

в качестве родителей, а по закону тайна усыновле-

ния охраняется законом (п. 1 ст. 139 СК РФ), тем 

более что это стало предметом рассмотрения в По-

становлении Конституционного Суда РФ от 

16.06.2015 № 15-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений статьи 139 Семейного ко-

декса Российской Федерации и статьи 47 Федераль-

ного закона «Об актах гражданского состояния» в 

связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущи-

ной» [8].  

Конституционный Суд РФ определил, что 

тайна усыновления охраняется законом и ст. 139 

СК РФ отвечает общим положениям, направлен-

ным на сохранение семьи и ее благополучия. 
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Как правило, родители проживают совместно 

с детьми и имеют общее место жительства, а, сле-

довательно, ребенок посещает дошкольное или об-

разовательное учреждение преимущественно по 

месту жительства. Надо сказать, что если родители 

ребенка (детей) проживают раздельно, то ребенок 

имеет право проживать по месту жительства одного 

из родителей. При этом закон не исключает права 

на воспитание ребенка другим родителем, главное 

требование закона направлено на то, чтобы это от-

вечало интересам самого ребенка, означает, что 

второй родитель не должен быть ограничен в роди-

тельских правах, либо лишен родительских прав. 

Следует отметить, что родители для ребенка 

являются примером подражания и конечно участие 

их в жизни общества, позволит ребенку усвоить 

определенные ценности и уважение со стороны ро-

дителей и общества, сверстников. 

Преимущественным правом на воспитание ре-

бенка обладают родители или лица, записанные в 

качестве таковых, которые в силу закона обязаны 

обеспечить ему всестороннее развитие, уважение 

человеческого достоинства и защиту его прав и ин-

тересов. 

Напротив, в Германии закон обязывает родите-

лей заботиться о своих детях до наступления их со-

вершеннолетия. Так, родители должны матери-

ально обеспечивать своих детей и всегда представ-

лять их интересы в суде [13]. 

В Ирландской Республики родители обязаны 

следить за тем, чтобы дети посещали школу, и, в 

случае если им не удается добиться регулярного по-

сещения (пропущено более 20 дней в учебном 

году), власти имеют право наказать их штрафом [7]. 

Действующее семейное законодательство РФ 

закрепляет положение о том, что ребенок имеет 

право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей, либо лиц их заменяющих, но в силу воз-

раста, ребенок не всегда может обратиться в соот-

ветствующие органы с заявлением о нарушении его 

прав и интересов родителями или иными лицами и 

поэтому вынужден терпеть все унижения его чело-

веческого достоинства. Однако в силу закона ребе-

нок, достигший 14-ти летнего возраста вправе об-

ращаться в суд за защитой своих нарушенных прав, 

в том числе родителями. 

Следует отметить, что понятие защиты прав 

ребенка является на наш взгляд, сложным институ-

том семейного права, широким по объему. 

Так, О.С. Антюфеева понимает под защитой 

прав детей, следующее: «Охрану лиц, до достиже-

ния восемнадцатилетнего возраста от посяга-

тельств со стороны граждан, должностных лиц, гос-

ударственных органов, а также собственной семьи; 

гарантированное государством предоставление им 

указанного в законе перечня прав и свобод, вклю-

чая охрану от вовлечения в преступную или иную 

антиобщественную деятельность, путем основан-

ного на нормах российского и международного 

права, судебного и административного контроля, 

организации приема и рассмотрения жалоб, проку-

рорского надзора, контроля со стороны правоохра-

нительных органов государственной власти, а 

также предупреждения этих нарушений и возмеще-

ние ущерба, причиненного правам и свободам ре-

бенка, если не удалось предупредить или ограни-

чить нарушения, устранить ограничения» [1, С. 12-

13]. 

Несмотря на принимаемые государством меры 

по защите прав несовершеннолетних, в стране про-

должается бездушное, чиновничье отношение к ре-

шению проблем, связанных с детством, и родители 

здесь не являются исключением. Например, только 

в 2018 году сотрудники органов прокуратуры вы-

явили около 700 000 правонарушений, прав и инте-

ресов несовершеннолетних детей. По материалам 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

следственными органами возбуждено более 5000 

уголовных дел [12]. 

Представленные статистические данные пока-

зывают неблагополучие не только в семье, но и за 

ее пределами.  

Так, ребенок А. 2 года 8 месяцев самостоя-

тельно ушел из частного детского сада г. Москвы и 

гулял в непосредственной близости от дорог и 

только прохожий вызвал работников органов поли-

ции. Представители детского сада своей вины не 

признают и не дают соответствующую оценку про-

исшедшему, мать вынуждена была забрать доку-

менты, написала заявление в полицию, по которому 

до сих пор не принято процессуальное решение 

[10]. 

Сказанное свидетельствует о халатности, без-

различии должностных лиц, ответственных за 

жизнь и здоровье детей, а правоохранительные ор-

ганы, не принимающие своевременно необходи-

мых мер, способствуют на наш взгляд, безнаказан-

ности и наступлению более тяжких последствий 

для детей и общества в целом. 

Говоря о связи ребенка с семьей, хочется обра-

тить внимание на законодательство Франции, кото-

рое не закрепляет перечень прав ребенка, но указы-

вает на то, что ребенок находится всегда под роди-

тельской властью до совершеннолетия последнего. 

Французские дети любого возраста должны оказы-

вать отцу и матери почтение и уважение (ст. 371 

Французского гражданского кодекса) [2].  

С учетом современного развития детей, пред-

ставляется необходимым внести дополнение в ст. 

57 СК РФ о том, что: 

«Учет мнения ребенка, достигшего возраста 8 

лет обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам». 

Так, И.А. Дубровская отмечает следующее: «В 

Германии законодательно ограничено посещение 

детьми общественных мест (под которыми понима-

ются предприятия общественного питания, киноте-

атры, танцевальные залы и т.п.), где разрешены 

употребление спиртных напитков, азартные игры, а 

также иные действия, запрещенные для лиц, не до-

стигших совершеннолетия. В случае обнаружения 

детей в таких местах они подлежат задержанию и 

обязательной передаче, ответственным за их воспи-

тание лицам, а руководитель организации или 

устроитель мероприятия будет привлечен к дисци-
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плинарной либо административной ответственно-

сти» [3, С. 29-30].  

Рассматривая положения законодательства 

Германии в области прав детей, следует отметить, 

что в нем более жестко определены правила пове-

дения детей в общественных местах и соответ-

ственно ответственность как должностных лиц, так 

и родителей. 

При проведении исследования личных неиму-

щественных прав детей, можно сделать вывод о 

том, что отдельные положения как в России, так и 

за рубежом имеют общий характер, но в тоже время 

с учетом национальных особенностей, имеют свои 

различия при построении семейных отношений.  

Дети нуждаются в особенной защите и 

охране в силу своей физической и умственной 

беспомощности.  

Права детей представляют собой целостную 

систему и включают право на жизнь, воспитание 

в семье, защиту от правонарушений и т.д. 

Для обеспечения прав детей необходимо се-

мейное воспитание, если оно не нарушает прав 

ребенка, тогда он гармонично развивается как фи-

зически, психически, интеллектуально как лич-

ность, наделенная правами в соответствии с дей-

ствующим законодательством в стране и только в 

семье ребенок познает любовь, получает заботу о 

себе, имеет право на получение образования, на 

материальное содержание. 

Необходимо сказать, что при выявлении 

нарушений прав ребенка возникают определен-

ные сложности в их устранении, так как не всегда 

граждане или юридические лица, знающие о про-

блемах ребенка в семье сообщают в органы опеки 

и попечительства или правоохранительные ор-

ганы, что свидетельствует о безразличии обще-

ства к судьбам детей.  

По нашему мнению, это вызвано сложной 

экономической ситуацией в стране, так как все за-

няты зарабатыванием средств к существованию и 

стараются не замечать чужие проблемы. 

Разъединению общества способствует нали-

чие длительного времени пандемии во всем мире 

и в России.  

Следует обратить внимание на то, что и в 

научной литературе отмечается, и по нашему мне-

нию авторитет семьи стремительно падает, утра-

чиваются семейные устои, ценности, которые 

складывались веками и передавались из поколе-

ния в поколение.  

Необходимо отметить, что в России и во всем 

мире преобладают однодетные семьи, бездетные 

не желающие себя обременять проблемами, свя-

занными с детьми, а многодетные семьи, напри-

мер в России составляют всего лишь 4-5% и еще 

раз убеждает в том, что родители как продолжа-

тели рода человеческого, остановились в своем 

развитии и предпочитают жить в свое удоволь-

ствие, не задумываясь о своем будущем. 
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Аннотація.  

Статтю присвячено комплексному дослідженню охорони дитини в правовому аспекті регулювання 

сімейних прав і обов'язків. Було проаналізовано особливості джерела права в охороні сімейних прав дитини 

через призму практики Європейського суду з прав людини. Враховуючи концепцію охорони дитини на за-

конодавчому рівні, а також враховуючи доктринальні підходи багатьох практиків було визначено форми 

охорони сімейних прав та інтересів дитини.  

Також було висвітлено ставлення Європейського суду з прав людини до певних актуальних питань з 

приводу порушення прав дитини. Даний феномен було досліджено згідно статті 8 Європейської конвенції 

про захист прав людини і основних свобод (право на повагу до приватного та сімейного життя). 

Важливо зазначити, що на теперішній час у сфері законодавства України є багато прогалин та не-

точностей, що стають на заваді при правильному та чіткому регулюванні охорони прав дитини. В 

статті надалі було досліджено та висвітлено дані прогалини та запропоновано певні регулюванн та 

удосконалення згідно нашої тематики. 

Abstract.  

The article is devoted to a comprehensive study of child protection in the legal aspect of the regulation of 

family rights and responsibilities. The peculiarities of the source of law in the protection of family rights of the 

child were analyzed through the prism of the case law of the European Court of Human Rights. Taking into account 

the concept of child protection at the legislative level, as well as taking into account the doctrinal approaches of 

many practitioners, forms of protection of family rights and interests of the child were identified. 

The attitude of the European Court of Human Rights to certain topical issues concerning the violation of 

children's rights was also highlighted. This phenomenon has been investigated under Article 8 of the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (right to respect for private and family 

life). 

It is important to note that currently in the field of legislation of Ukraine there are many gaps and inaccura-

cies that stand in the way of proper and clear regulation of the protection of children's rights. The article further 

explored and highlighted these gaps and suggested some adjustments and improvements according to our topic. 

 

Ключові слова: охорона дитини, права і обов'язки, захист сімейних прав, Європейський суд з прав 

людини, судова охорона та практика. 
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Актуальність. В кожній країні світу, як і в 

Україні, є сукупність норм, що певним чином задо-

вольняють тематику відносин функціонування сім'ї 

та її охорони загалом. Одним з найактуальніших 

питань через призму часу до сих пір залишається 

аспект захисту прав та інтересів дитини, адже діти 

- це наше майбутнє та саме вони через деякий час 

зможуть покращити становище нашої країни, або 

навпаки, його погіршити.  

Актуальність зумовлюється в деяких моментах 

неповним характером дослідження даного питання 

вченими та теоретиками за останній період. Також, 

на жаль, ще досі існують чимало недоліків на зако-

нодавчому рівні при регулювання тематики охо-

рони дитини, можна неозброєним оком виділити 

деякі моменти, що потребують більш якісного та 

повного удосконалення, враховуючи сучасний 

стан. 
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Якщо розглядати аспект сім'ї, то варто 

виділити, що дитина є найменш захищеним про-

шарком населення, і даний факт закріплений як в 

соціумі, так і в правовому сенсі. На сьогоднішній 

день, на жаль, порушення сімейних прав з приводу 

дітей вже сприймається як нормальний та звичний 

факт, саме тому нашій країні необхідно удоскона-

лити, або в деякий випадках утворити більш 

якісний механізм для охорони прав та інтересів 

дітей. Для того, щоб покращити та здійснити зміни 

в даному питанні, варто звернути увагу на більш ро-

звинені країни світу, де щодо даного питання вжиті 

певні заходи впливу, примусу та покарання за вчи-

нення щодо дітей певних заборонених дій.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

За останні роки до даної тематики зверталося чи-

мало науковців та практиків. Так, серед вчених, що 

присвячували свої дослідження питанню захисту 

прав дитини та висвітлювали важливість Європей-

ському суду з прав людини в даній тематиці, були: 

В. Борисов, В. Буткевич, Н. Волкова, М. Григорчук, 

В. Данілін, І. Жилінкова,Т. Кобзєва, Л. Красицька, 

Б. Левківський, О. Негода, З. Ромовська, Ю. Черво-

ний, А. Ярема тощо. 

 Мета дослідження. Ґрунтовне до-

слідження охорони дитини в правовому аспекті ре-

гулювання сімейних прав і обов'язків. Розкрити 

практику Європейського суду з прав людини в ас-

пекті охорони сімейних прав дитини. Підкреслити 

недоліки та недосконалості законодавства у сфері 

захисту прав і інтересів дитини, що стають на заваді 

при правильному та чіткому регулюванні охорони 

даних прав. Запропонувати певні методи удоскона-

лення законодавства України, підібрати думки вче-

них та дослідників, згідно нашої тематики. 

 Виклад основного матеріалу. Розгляда-

ючи нормативно-правові акти, варто зазначити, що 

правова охорона дитини, та загалом дитинства є 

провідним та головним пріоритетним аспектом як в 

міжнародному плані, так і в аспекті нашої держави, 

тому що діти - це наше майбутнє, скарб нашого сус-

пільства, і саме від них залежить благополуччя 

нашої країни та розвиток її у подальшому. 

 Як суб'єкт врегульованих правових відно-

син - діти, звісно, в першу чергу є людьми, тому до-

сить цікавим буде розгляд та становище Європей-

ського суду з прав людини в аспекті охорони сімей-

них прав людини та захисту кожної дитини. 

 Розглядаючи порушення прав дитини саме 

в сімейному аспекті, варто звернути увагу на істо-

ричне підгрунтя даної теми та висвітлити пору-

шення згідно статті 8 Європейської конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод 

(1950 р.). В даній конвенції було зазначено, що 

кожна людина має право на повагу до сімейного та 

приватного життя, гостро підкреслюється важ-

ливість непорушності власного життя та таємниці 

листування. Держава має право втручатися в даний 

аспект згідно інтересів громадської, національної 

та економічної стабільності та достатку української 

держави. Також втручання може відбуватися на тлі 

попередження можливих правопорушень, охорони 

правового порядку та охорони прав та свобод гро-

мадян. 

  Проаналізувавши практику Європейського 

суду з прав людини, варто виділити випадки пору-

шення дитячих прав, серед яких найчастішими є: а) 

порушення прав на освіту (згідно ст. 2 Протоколу 

№ 1 до Європейської конвенції про захист прав лю-

дини та основних свобод [1]); б) неодноразове по-

гане поводження з дитиною, злісне порушення її 

прав (ст.3 та ст.8 Європейської конвенції); в) пору-

шення, що стосуються дискримінації щодо дітей 

(ст. 14 Європейської конвенції); г) є порушення 

проти вільного вираження дитячих думок та 

асоціації (ст. 10, та ст.11 Європейської конвенції). 

Дитина - це найуразливіший прошарок в сус-

пільстві, який потребує всебічного та повного захи-

сту. Варто зазначити, що безтурботне, спокійне та 

психологічно здорове життя дітей певним чином 

залежить навіть не від інвестицій в дану сферу, а від 

внутрішньосімейного аспекту, пріоритетної 

політики та впливових дій в даній сфері. Дитяча де-

привація, як гостра та доволі актуальна категорія на 

сьогодні потребує більш широкої державної уваги. 

Задля її усунення в першу чергу варто запровадити 

ефективну державну політику та використовувати 

дієві політичні інструменти, що допоможуть ство-

рити захищене, правове середовище [2, c.33]. 

Все ж таки, варто підкреслити, що за останні 

роки в нашій державі наукові праці, доробки та під-

ходи до втілення та охорони дитячий прав набули 

суттєвої зміни [3]. Для того, щоб більш якісно до-

слідити нашу тематику, варто зазначити головні 

гілки державної політики у сфері охорони прав ди-

тини, серед яких: захист здоров'я дитини; піклу-

вання про якісну, повну та всебічну дитячу освіту; 

удосконалення економічного становища в сім'ї; 

поліпшення державної протекції до сімей з склад-

ними життєвими умовами тощо. 

Вважаємо за доцільне запропонувати впро-

вадження способів та засобів, для більш повної охо-

рони прав дитини, що допоможуть за короткий 

термін поліпшити становище в сфері охорони ди-

тинства загалом. Серед найбільш дієвих аспектів, 

варто підкреслити: 1) Слід створити загальнодер-

жавну шкільну програму, що в свою чергу якісно 

допомогла б виховати юне покоління; 2) При 

якісній консолідації органів місцевого самовряду-

вання (територіальних громад тощо), можливе 

підвищення обізнаності та компетентності дорос-

лих та їх дітей про перспективи захисту прав та сво-

бод як дитини, так і кожного громадянина (згідно 

Основному закону України); 3) Варто пере-

профілювати відповідальність за порушення дитя-

чих прав на більш жорсткіші методи, задля переви-

ховання населення та попередження майбутніх пра-

вопорушень; 4) Варто утворити державну систему, 

яка би забезпечувала якісне правове, корисне та за-

хищене для дитячого розвитку дозвілля зі сприят-

ливими умовами без винятку для кожної дитини 

тощо. 

При дослідженні форм охорони сімейних прав 

та інтересів дітей, варто підкреслити та розглянути 

деякі, що на нашу думку є основними. Так, першою 
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формою охорони прав дитини в сімейному аспекті 

- є судовий захист. Суд індивідуально досліджує де-

які обставини з приводу кожної справи, що сто-

сується захисту сімейних прав дитини, оцінює до-

кази та надає висновок, тобто рішення справи, яке 

надалі варто неухильно виконувати. Доцільно та-

кож підкреслити третю частину статті 45 Цивіль-

ного процесуального кодексу України, де 

висвітлено, що суд належним чином сприяє при 

створення якісних умов для здійснення прав мало-

літньої або неповнолітньої особи, що визначені на 

законодавчому рівні також міжнародними догово-

рами, згода на обов'язковість яких надана Верхов-

ною Радою України [4]. 

Варто також висвітлити місце прокурора в за-

хисті сімейних прав дитини. В першу чергу варто 

зазначити, що згідно статті 165 Сімейного кодексу 

України, задля охорони прав дітей прокурор має 

право звертатися до суду маючи при собі позовну 

заяву, що стосується позбавлення батьківських 

прав. Також згідно статті 240 Сімейного кодексу 

України прокурор, а також орган опіки та піклу-

вання тощо мають право звернутися до суду з позо-

вом про скасування усиновлення чи визнання його 

недійсності [5]. 

 Якщо розглядати адміністративний аспект 

форми охорони захисту прав та інтересів дітей, то в 

діну групу варто віднести опіку та піклування. Ха-

рактеристику даних органів досліджували багато 

видатних вчених, тому доцільно врахувати думки 

вчених Т. Омельчук, Є. Лінік, що підкреслював 

важливість піклування та опіки, тому що вони за-

кріпилися державою як спеціальні органи для регу-

лювання питань, що стосуються утримання, нав-

чання, виховання дітей, що з різних причин (хво-

роба, смерть тощо) втратили батьківське 

піклування. Загалом органи опіки та піклування 

утворені для всебічної охорони майнових а також 

особистих прав та інтересів такої уразливої групи 

населення - дітей [6]. 

Варто підкреслити неабияку значущість само-

захисту сімейних прав, та слід зазначити, що дана 

дефініція (саме як захист) не передбачена Сімей-

ним кодексом, але в ньому можна побачити норму, 

яка висвітлює право батьків на самозахист власної 

дитини. Також серед вчених, що неодноразово до-

сліджували дану тематику та визначали суттєві 

недоліки в самозахисті прав та інтересів дитини 

варто зазначити: М. Антокольську, Я. Новохадську, 

З. Ромовська тощо.  

В свою чергу В. Данілін підкреслював, що за-

стосування самозахисту, як аспекту охорони сімей-

них прав є досить проблематичним питанням, адже 

дані права є не дуже врегульованими за сімейним 

законодавством [7]. Отже, варто зазначити, що са-

мозахист дитячих прав може здійснюватися на за-

конодавчо встановленому рівні законними пред-

ставниками, усиновлювачами, уповноваженими 

особами, опікунами тощо. 

Висновки. Проголошений на міжнародномі 

рівні аспект розвидку людства, що зосереджений на 

пріоритетній важливості прав кожної людини, пе-

редбачає системне, чітке та повне застосування 

певних засобів та методів, що розроблені задля 

врівноваженої політики в плані охорони прав та ін-

тересів дітей. Наше майбутнє залежить від наших 

дітей - це є аксіомою, яка не потребує доведення, 

саме тому умови, виховання та розвиток уразливого 

прошарку суспільства (дітей) потребує більшої 

уваги від оточуючих. 

Неозброєним оком помітно, як сильно наша 

держава на даному етапу свого розвитку потребує 

реформ та більш повного удосконалення теми охо-

рони прав та інтересів дітей. Дана проблема на тлі 

останніх правопорушень постає все гостріше, та по-

требує більших сконцентрованих досліджень з боку 

практиків, правників та науковців, що в свою чергу 

могли стати у нагоді зі своїми ідеями та думками в 

аспекті вирішення прогалин захисту прав дітей.  

Тому, звертаючи увагу на вищезазначений ас-

пект врівноваженої охорони сімейних прав, си-

стеми охорони дитини згідно демократичних ас-

пектів вважаємо за доцільне запропонувати певні 

удосконалення та ідеї: а) удосконалити деякі статті 

чинного Сімейного кодексу України (статті 154, 

155); б) закріпити на рівні закону жорсткіші пока-

рання за порушення прав та інтересів дітей, та вне-

сти деякі методи задля запобігання в майбутньому 

утворення таких правопорушень; в) внести деякі 

зміни на законодавчому рівні, що враховували б 

субєктів та дозволяли їм мати право на самозахист 

сімейних правовідносин; 

Важливість Європейської конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод в аспекті 

охорони сімейних прав дитини важко переоцінити, 

але варто підкреслити, що даний документ не є, 

“ліками” від багатьох проблемних питань охорони 

прав людини, окремі рішення є дуже спірними. Єв-

ропейська конвенція про захист прав людини та ос-

новоположних свобод, хоч і не має в своєму пере-

ліку норм, що б охороняли права дитини та сім'ї, 

але деякі з положень можуть бути застосованими до 

дітей, які є учасниками міжнародних відносин на 

рівні з суб'єктами міжнародного права. 

 Отже, в подальшому варто враховувати 

практику та досвід наших міжнародних колег, з 

огляду на питання захисту прав сім'ї та інтересів ди-

тини, і тоду пошук шляхів задля удосконалення по-

рушень в даній сфері не буде мати таку широку 

проблематику. 
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APPLICATION OF PRINCIPLES OF FAMILY LAW 

 

Аннотация 

Основою, яка регулює сімейні відносини, є правові норми, що визначені законодавчо. На практиці про-

цес застосування принципів сімейного права є досить складним та трудовмістким, що обумовлює акту-

альність цього дослідження. Складність застосування спричинена тим, що велика кількість юристів не-

хтує дотриманням законодавчих норм щодо застосування принципів сімейного права.  

Застосування принципів сімейного права має здійснюватися як уповноваженими правотворчими ор-

ганами (у процесі правотворення), адміністративними та судовими органами (у процесі правозастосу-

вання), так і учасниками сімейних відносин (наприклад, при регулюванні своїх відносин договором). Прин-

ципи сімейного права однаково є обов’язковими як для органів публічної влади, так і для приватних осіб 

(учасників сімейних відносин). Законність дій як публічних органів, так і приватних осіб безпосередньо 

залежить від дотримання принципів сімейного права. 

Abstract.  

Basis which regulates domestic relations are legal norms which are certain legislatively. In practice a process 

of application of principles of domestic right is difficult enough and trudovmistkim, that stipulates actuality of this 

research. Complication of application is caused that plenty of lawyers ignores the observance of legislative norms 

in relation to application of principles of domestic right. 

The application of the principles of family law should be carried out as authorized law-making bodies (in the 

process of law-making), administrative and judicial authorities (in the process of law enforcement) and 

participants in family relations (for example, in the regulation of their relations with the agreement). The 

principles of family law are equally mandatory both for public authorities and private individuals (participants in 

family relations). The legality of actions of both public authorities and individuals depends directly on compliance 

with the principles of family law. 

 

Ключові слова. Принципи, сімейне право, застосування, аналогія права, судова практика, дотри-

мання, закон, норми права.  

Key words: Principles, Family Law, Application, Analogue of Law, Judicial Practice, Compliance, Law, 

Rules of Law.  

 

Науковці досліджують переважно теоретичні 

проблеми застосування норм та принципів права 

(М.І. Козюбра, В.М. Косович, С.П. Погребняк, О.М. 

Юхимюк та інші), дію окремих принципів сімей-

ного права під час регулювання конкретних сімей-

них відносин (В. Борисова, І. Жилінкова, З. Ромов-

ська, Л. Красицька, О. Розгон, В. Чернега, О. Явор 

та інші). Наразі недостатньо дослідженим є процес 

застосування принципів сімейного права [1, с. 49]. 

Принципи сімейного права мають вагоме зна-

чення не тільки для застосування правових норм, а 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1588-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-20
https://orcid.org/0000-0002-3397-363X
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й для розуміння сутності сімейного права, пошуку 

шляхів його вдосконалення. Водночас більше 

порівняльних досліджень українськими вченими 

здійснено у сфері засад регулювання сімейних 

відносин в Україні та державах Європейського Со-

юзу. При цьому недостатньо дослідженими для віт-

чизняної науки сімейного права є особливості регу-

лювання сімейних відносин в азіатських державах. 

Принципи регулювання шлюбно-сімейних відно-

син і їх прояви в окремих інститутах сімейного 

права в азіатських державах досліджували Б.А. 

Джандарбек, А.М. Левушкін, С.М. Муратбекова, 

М.А. Оскембаєва, Т.О. Резвушкіна, А.А. Бейсенова, 

Ж.Ч. Тегизбекова та інші. Серед азіатських держав 

є такі, що мають спільну історію з Україною під час 

перебування у складі Радянського Союзу. Саме 

тому інтерес становить розвиток принципів сімей-

ного права в таких державах після розпаду СРСР [2, 

с. 256]. 

Застосування принципів сімейного права має 

здійснюватися як уповноваженими правотворчими 

органами (у процесі правотворення), адміністра-

тивними та судовими органами (у процесі правоза-

стосування), так і учасниками сімейних відносин 

(наприклад, при регулюванні своїх відносин дого-

вором). Принципи сімейного права однаково є 

обов’язковими як для органів публічної влади, так і 

для приватних осіб (учасників сімейних відносин). 

Законність дій як публічних органів, так і приват-

них осіб безпосередньо залежить від дотримання 

принципів сімейного права. У разі їх порушення 

можуть наставати негативні наслідки у вигляді зо-

бов’язання вчинити певну дію, відшкодувати зав-

дану шкоду тощо [1, с. 49-50]. 

У процесі правотворення принципи сімейного 

права встановлюють вимоги до правотворчої діяль-

ності, яка не може суперечити загальним цінностям 

(зокрема, справедливості, гуманізму, рівності, доб-

росовісності, розумності тощо); визначають зміст 

правових норм, які повинні відображати ті цінності, 

які і містяться у принципах (наприклад, при регу-

люванні майнових відносин між подружжям пра-

вові норми повинні відповідати таким принципам, 

як справедливість та рівність, і це стосується як 

правових норм у сфері спільної власності, так і 

норм, що регулюють порядок набуття та здійснення 

права власності кожного із подружжя, у сфері по-

ділу об’єктів права спільної власності, відносин 

щодо утримання між подружжям); слугують своє-

рідними індикаторами відповідності норм закону 

праву (якщо норма у законодавчому акті не відпо-

відає принципам права, то можна говорити про її 

неправовий характер. Під час розгляду справ ЄСПЛ 

також керується принципами при перевірці обме-

жень прав людини, зокрема принципами правової 

визначеності, пропорційності, рівності та заборони 

дискримінації) [1, с. 50]. 

Принципи сімейного права покликані підтри-

мувати контролюючу функцію над нормами сімей-

ного законодавства. Важливо зазначити, що законо-

давчі норми ні в якому разі не повинні суперечити 

принципам сімейного права.  

До прикладу, принципи сімейного права Азер-

байджану містяться також у Сімейному кодексі, 

прийнятому 28 грудня 1999 р., а саме ст. 2.2 встано-

влює, що правове регулювання сімейних відносин 

здійснюється відповідно до принципів добровіль-

ності шлюбу між чоловіком і жінкою, рівності прав 

подружжя, вирішення внутрішньо-сімейних питань 

за взаємною згодою, пріоритету сімейного вихо-

вання дітей, піклування про добробут і розвиток ді-

тей, забезпечення пріоритетного захисту прав та ін-

тересів неповнолітніх і непрацездатних членів сім’ї 

[2, с. 257]. Сімейний кодекс Республіки Вірменія 

від 8 грудня 2004 р. в ст. 1 містить основні прин-

ципи сімейного законодавства, а саме: особливого 

державного захисту сім’ї, материнства та дитинс-

тва; пріоритетного захисту прав дітей; зміцнення 

сім’ї, побудови сімейних відносин на взаємній лю-

бові і взаємоповазі, взаємодопомозі та відповідаль-

ності всіх членів сім’ї; неприпустимості довільного 

втручання кого-небудь у справи сім’ї; пріоритету 

виховання дітей у сім’ї; забезпечення безперешко-

дного здійснення членами сім’ї своїх прав, можли-

вості судового захисту цих прав; визнання тільки 

світського шлюбу; добровільності шлюбу; рівності 

прав подружжя в сім’ї; пріоритетного захисту прав 

та інтересів неповнолітніх і непрацездатних членів 

сім’ї; заборони дискримінації; найкращих інтересів 

дитини тощо [2, с. 257]. 

Ще інші представники сімейно-правової науки 

та юридичної практики, які не заперечують доціль-

ності застосування за аналогією права принципів 

правового регулювання сімейних відносин, зазна-

чають, що насамперед ідеться про основні засади, 

передбачені у ст. 1 СК України. Крім того, на їхню 

думку, має враховуватися заборона втручання в 

сімейне й особисте життя, яка безпосередньо перед-

бачена в Конституції України та у ст. 5 СК України. 

І, наостанок, автори відзначають, що принцип доб-

росовісності, розумності і справедливості має 

вихідне значення і для правильного розуміння, тлу-

мачення і застосування норм сімейного права, і для 

застосування аналогії права [3, с. 44; 4, с. 25]. 

Аргументовано також обстоюється думка про 

те, що не є принципами сімейного права: а) непри-

пустимість державного чи будь-якого іншого втру-

чання в сімейне життя; б) пріоритет сімейного ви-

ховання. Вони є елементами змісту принципу дер-

жавної політики України щодо сім’ї та жінок. 

Ідеться про те, що відповідно до ч. 1 ст. 5 СК 

України держава охороняє сім’ю, дитинство, мате-

ринство, батьківство, створює умови для зміцнення 

сім’ї. Так званий більшістю учених принцип сімей-

ного права, закріплений у ч. 3 ст. 51 Конституції 

України, є відображенням принципів та головних 

напрямів державної політики України стосовно 

сім’ї та жінок, закріплених у Декларації про за-

гальні засади державної політики України стосовно 

сім’ї та жінок, ухваленій постановою Верховної 

Ради України від 5 березня 1999 р., та Концепції 

державної сімейної політики, ухваленій постано-

вою Верховної Ради України від 17 вересня 1999 р., 

що стали основою для розроблення законів та ін-
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ших нормативно-правових актів із питань держав-

ної охорони сім’ї, дитинства, материнства та бать-

ківства. У решті частин ст. 5 СК України відтворено 

окремі аспекти реалізації згаданого принципу, роз-

кривається його змістове наповнення [3, с. 44; 5, с. 

44–45]. 

Таким чином, систему принципів сімейного 

права України складають принципи, які закріплені 

на конституційному та законодавчому рівні, а та-

кож принципи, що не є зафіксовані у писаному 

праві але регулюють сімейні відносини, а саме: дер-

жавної охорони сім’ї, дитинства, материнства і 

батьківства рівності учасників сімейних відносин 

обмеженого характеру правового регулювання 

сімейних відносин: недопустимості свавільного 

втручання у сімейне життя; регулювання сімейних 

відносин за домовленістю (договором) між їх учас-

никами; пріоритету урахуванням інтересів дитини, 

непрацездатних членів сім’ї; гарантування дитині 

можливості здійснення її прав; гарантування судо-

вого захисту прав кожному учаснику сімейних 

відносин; добровільності шлюбу та ін. [6, с. 38]. 

Таким чином, принципи сімейного права мо-

жна поділяти за такими критеріями: сферою їх дії 

(загальні принципи; наднаціональні принципи; ци-

вільні принципи, які регулюють сімейні відносини; 

принципи сімейного права та принципи інститутів 

сімейного права); нормативно-правовою визначені-

стю (абсолютно-визначені, відносновизначені та не 

визначені у законодавстві); за джерелом за-

кріплення (виражені в сімейних нормах; закріплені 

як в конституційних нормах, так і нормах сімейного 

законодавства; в нормах цивільного та сімейного 

законодавства; не закріплені в законодавстві); 

функціональною спрямованістю (принципи, що 

визначають вимоги до сімейно-правового регулю-

вання в цілому та принципи, які визначають пра-

вове регулювання окремих сімейно-правових 

відносин); за ступенем впливу на регулювання сус-

пільних відносин (програмні та реальні) [6, с. 43]. 

До загальних принципів сімейного права мо-

жна віднести: принципи верховенства права, юри-

дичної рівності, першості закону, справедливості. 

Загальні принципи мають прояв не лише у сімейних 

відносинах, а взагалі у будь-якій галузі суспільних 

відносин. 

Доцільно зазначити, що ЦК України може та-

кож регулювати сімейні відносини, але регулю-

вання сімейних відносин за ЦК України повинне та-

кож здійснюватися у суворій відповідності із зако-

нодавчо визначеними принципами сімейного 

права. Цивільне та сімейне право як галузі права ті-

сно переплетені між собою, тому варто проаналізу-

вати деякі норми СК України щодо регулювання сі-

мейних відносин. 

М.М. Сібільов вважає, що в ст. 8 СК України 

слід вказати на те, що норми ЦК України можуть 

застосовуватися для регулювання сімейних відно-

син у випадках, передбачених СК України, а також 

у випадках, якщо вони не передбачені СК України, 

але за умови, що це не суперечить загальним заса-

дам регулювання сімейних відносин, закріпленим у 

ст. 7 СК України [8, с. 204]. Із таким варіантом ав-

торської редакції згаданої статті можна погодитися, 

але лише частково. Річ у тому, що загальні засади 

сімейного законодавства заповнюють наявні прога-

лини. Тому в такому разі йтиметься про застосу-

вання аналогії права. Тоді як у разі субсидіарного 

застосування норм цивільного права до регулю-

вання сімейних відносин відсутність прогалин є 

необхідною умовою звернення до нього [7, с. 247-

248]. 

У СК України (ч. 1 ст. 12, ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 45, 

ч. 2 ст. 68, ч. 6 ст. 75, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 179, ч. 3 ст. 

243, ч. 4 ст. 249, ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251) міститься 

низка відсилань до ЦК України. Із динамікою 

сімейного законодавства наведений перелік відси-

лань до останнього кодифікованого акта розширено 

за рахунок включення до нього абз. 3 ч. 2 ст. 175 СК 

України, зокрема: якщо виділ у натурі частки зі 

спільного майна є неможливим (ч. 2 ст. 183 ЦК 

України), діти, які мають право на виділ частки із 

майна у натурі, мають право на одержання від ін-

ших співвласників грошової або іншої матеріальної 

компенсації вартості його часток. Ст. 175 СК 

України було доповнено ч. 2 (і, зокрема, абз. 3) 

відповідно до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо ство-

рення економічних передумов для посилення захи-

сту права дитини на належне утримання» від 

03.07.2018 р. [9]. 

Отже, можна виділити два напрями застосу-

вання принципів сімейного права: 1) застосування 

принципів права шляхом закріплення у нормах 

права; 2) застосування принципів права на прак-

тиці. 

У результаті можна зробити висновок, що у ви-

щедосліджених державах принципи сімейного 

права визначені на законодавчому рівні.  

Щодо значимості норм ЦК України у сімей-

ному праві, то вони застосовуються частково, за по-

требою. Застосування принципів сімейного права 

не може замінити правові норми, які є основними 

регуляторами сімейних відносин. 
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Анотація:  
Стаття є дослідженням понять та ознак триваючого адміністративного правопорушення. Було 

з’ясовано, що триваючим правопорушенням є таке правопорушення, яке, вчиняться правопорушником 

безперервно протягом тривалого періоду. Характеристика вчинення правопорушення протягом трива-

лого періоду є компонентом об’єктивної сторони. Визначено, що КУпАП не містить визначення поняття 

«триваюче» правопорушення. 

Abstract:  

The article is a study of the concepts and signs of an ongoing administrative offense. It has been found that a 

continuing offense is an offense that is committed by the offender continuously over an extended period of time. 

The characterization of an offense over a long period of time is an objective component. It is determined that the 

Code of Administrative Offenses does not contain a definition of "ongoing" offense. 
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Постановка проблеми. В умовах демократи-

зації суспільних відносин в Україні, сучасних змін 

соціально-економічних і політико-правових умов 

функціонування держави, активізації процесів 

євроінтеграції, удосконалення законодавства в 

напрямі посилення захисту прав і свобод людини та 

громадянина та їх гарантій, чіткого дотримання ви-

магають дієві заходи щодо забезпечення законності 

та правового порядку, а також інструменти щодо 

попередження адміністративних правопорушень. 

Проблематика адміністративних правопорушень є 

однією зі складних тем в адміністративно-правовій 

науці, тому відбувається постійна дискусія щодо 

юридичної природи цієї категорії. Окремого 

розгляду заслуговують триваючі адміністративні 

правопорушення, що і зумовило актуальність до-

слідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання часу і тривалості вчинення правопорушень 

досліджуються у досить загальному вигляді, в кон-

тексті юридичної відповідальності. Дослідники об-

межуються лише наданням власного визначення 

триваючого правопорушення, і то, у контексті галу-

зевої спрямованості (зокрема, у кримінальному, 

адміністративному праві). Дослідженням даного 

питання займались такі вчені, як О. О. Дудоров, Я. 

М. Кураш, О. В. Ободовський (кримінальне право), 

М. Чернов, М. І. Трипольська (адміністративне 

право) та ін. 

Мета дослідження – проаналізувати поняття 

та ознаки триваючого адміністративного правопо-

рушення 

Об’єкт дослідження – адміністративні право-

порушення 
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Предмет дослідження – триваюче адміністра-

тивне правопорушення 

Виклад основного матеріалу. Адміністратив-

ним правопорушенням визнається протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяль-

ність, яка посягає на державний або громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законо-

давством передбачено адміністративну 

відповідальність [1] 

При цьому адміністративна відповідальність 

за правопорушення настає за умови, якщо ці пору-

шення за своїм характером не тягнуть за собою 

відповідно до закону крим відповідальності. 

Адміністративному правопорушенню властиві 

такі загально правові ознаки: 

- передусім, це дія чи бездіяльність. Інакше ка-

жучи це поведінка, вчинок. Тобто, діяння, а не 

думки, бажання чи інші подібні прояви психічної 

діяльності людей; 

Дія - активна форма поведінки особи, безпосе-

редньо пов'язана з невиконанням правового при-

пису у вигляді обов'язку чи законної вимоги, пору-

шенням заборони, правила, норми, стандарту. 

Бездіяльність - пасивна форма поведінки, що 

знаходить своє відображення у невиконанні осо-

бою тих вимог, які вона повинна і могла виконати в 

наслідок покладених на неї обов'язків. 

- антигромадська спрямованість (цю ознаку 

нерідко ототожнюють із суспільною небезпекою). 

Будь-яке анміністративне правопорушення, посяга-

ючи на встановлений право правопорядок, спричи-

няє йому ту чи іншу шкоду, порушує упорядко-

ваність, узгодженість, гармонічність управлінських 

відносин. При цьому негативний результат може 

проявлятись як реально (дрібна крадіжка), так і у 

створенні умов для настання шкоди (порушення 

санітарно-гігієнічних та санітарно-про-

тиепідемічних правил). За ступенем соціальної зна-

чимості, діяння, що заподіює шкоду законним інте-

ресам держави, ФО, ЮО є антигромадським. Від 

злочинів адм делікти розрізняються за ступенем 

суспільної небезпечності; 

- протиправність полягає у вчиненні діяння, 

що порушує загальнообов'язкові норми та правила 

адміністративного та інших галузей права (трудо-

вого, земельного, фінансового і т.д.), що охороня-

ються заходами адміністративної відповідальності; 

- винність (таке діяння як прояв волі і свідо-

мості особи повинно бути завжди винним, тобто 

вчиненим навмисно або через необережність); 

- адміністративна караність (конкретне проти-

правне, винне діяння буде визнане адміністратив-

ним проступком тільки тоді, коли за його вчинення 

законодавством передбачено адм від-ть). 

У КУпАП [1] немає точного визначення по-

няття «триваюче правопорушення», не розкрито 

його зміст та не міститься перелік триваючих пра-

вопорушень. Міністерство юстиції України висло-

вило думку про те, що триваючими правопорушен-

нями є проступки, пов’язані з тривалим, безперерв-

ним невиконанням обов’язків, передбачених у 

правовій нормі. Відповідно до листа Міністерства 

юстиції України від 2 серпня 2013 року № 6802–0-

4–13 / 11 «початковим моментом такого діяння 

може бути активна дія або бездіяльність, коли вин-

ний не виконує конкретний покладений на нього 

обов’язок або виконує його неповністю чи нена-

лежним чином» [8]. 

Триваючі правопорушення характеризуються 

тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи 

бездіяльність, перебуває надалі у стані безперерв-

ного продовження цих дій (бездіяльності), увесь 

час безперервно скоює правопорушення (яке мож-

ливо припинити) у вигляді невиконання покладе-

них на нього обов’язків, які ще можливо виконати 

[6]. 

Враховуючи вимоги ст. 38 КУпАП адміністра-

тивні правопорушення поділяють на триваючі пра-

вопорушення та правопорушення, що мають разо-

вий характер. Обчислення строків адміністратив-

ного стягнення залежить від його виду. При цьому 

ст. 38 КУпАП встановлено строки, після закінчення 

яких виключається накладення адміністративних 

стягнень. За цих обставин не може бути розпочато 

провадження в справі, а розпочате підлягає за-

криттю (п. 7 ст. 247 КУпАП). 

До адміністративних правопорушень, що ма-

ють разовий характер, належать такі проступки: 

несвоєчасне подання декларацій, розрахунків, 

аудиторських висновків, платіжних доручень на 

внесення платежів до бюджетів та державних 

цільових фондів, подання звіту з ЄСВ тощо. 

Зокрема, днем вчинення правопорушення є 

наступний за останнім днем граничного терміну: 

– подання декларації про доходи; 

– подання звіту з єдиного внеску; 

– подання платіжних документів до установ 

банків, щодо сплати податків, зборів; 

– сплати єдиного внеску тощо [7]. 

Якщо справи про адміністративні правопору-

шення відповідно до КУпАП чи інших законів під-

відомчі суду (судді), стягнення може бути накла-

дено не пізніш як через три місяці з дня його вияв-

лення, крім справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язаних з корупцією або пе-

редбачених статтями 164–14, 212–15, 212–21; адмі-

ністративне стягнення за вчинення правопору-

шення, пов’язаного з корупцією, а також правопо-

рушень, передбачених статтями 164–14, 212–15, 

212–21 КУпАП, може бути накладено протягом 

трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше 

двох років з дня його вчинення. 

Окремі строки та правила їх обрахування за-

стосовуються у випадках вчинення корупційного 

діяння та закриття кримінального провадження, але 

за наявності в діях порушника ознак адміністратив-

ного правопорушення [2]. 

У пункті 6 постанови Пленуму Верховного 

Суду України вiд 24 червня 1988 року № 6 “Про 

практику розгляду судами скарг на постанови у 

справах про адмiнiстративнi правопорушення” 

встановлено, що: при перевiрці додержання орга-

ном (посадовою особою) встановленого ст. 38 КУ-

пАП двомiсячного строку застосування адміністра-

тивного стягнення судам слід мати на увазі, що при 
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правопорушеннях, які тривають 151 КУпАП; пору-

шення або невиконання встановлених правил по-

жежної безпеки – ст. 175 КУпАП; невиконання 

обов’язкiв по вихованню і навчанню дітей – ст. 184 

КУпАП та ін.), зазначений строк обчислюється з 

дня виявлення правопорушення 

 

Для детального розгляду триваючих 

адміністративних правопорушень варто про-

аналізувати практику судів. 

Так, у Постанові Печерського районного суду 

м. Києва від 02.03.2016 року зазначено (відповідь 

на звернення надано, але на думку скаржника – не 

по-суті): «Згідно фактичних обставин справи, 

викладених у протоколі про адміністративне право-

порушення, правопорушення було допущено 16 ве-

ресня 2015 року. Правові підстави стверджувати, 

що правопорушення носить триваючий характер та 

продовжувалося після вищезазначеного терміну 

відсутні.». В даній справі, щодо наявності або від-

сутності вини, суд не чітко, в мотивувальній ча-

стині зазначив, що «обставини вчинення ОСОБА_1 

правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 212–3 КУ-

пАП знайшли своє об’єктивне підтвердження в ході 

судового розгляду справи на підставі фактичних да-

них протоколу про адміністративне правопору-

шення» і закрив провадження у зв’язку з закінчен-

ням строків накладення адміністративного стяг-

нення. 

Апеляційні суди, розглядаючи питання щодо 

оцінки триваючого / нетриваючого правопору-

шення в місцевих судах дотримуються однієї думки 

– така практика є хибною і у випадку визнання пра-

вопорушення триваючим в 1-й інстанції скасову-

ють таке рішення. А новим рішенням – закривають 

провадження через сплив строків накладення 

адміністративних стягнень [5]. 

Так, Постановою Апеляційного суду Харківсь-

кої області від 29.03.2016 [2] було скасовано вище-

зазначену Постанову Орджонікідзевського район-

ного суду м. Харкова. Серед підстав друга інстанція 

зазначила: «З огляду на те, що відповідь розпоряд-

ника інформації на запит не є проміжною, а є оста-

точним рішенням про відмову у наданні інформації 

особі, яка її запитувала, очевидним є те, що право-

порушення, про яке йдеться у протоколі є саме не-

правомірною відмовою в наданні інформації та ха-

рактеризується вчиненням одноразової дії у певний 

час, а саме – 12 серпня 2015». 

В Постанові Апеляційного суду Чернігівської 

області від 10.05.2016 з питання триваючого право-

порушення містяться наступні висновки: «З ма-

теріалів справи встановлено, що на звернення від 29 

грудня 2015 року голови громадської організації 

«Народна рада Борзнянського району» за підписом 

в. о. голови РДА ОСОБА_1 була надана в той же 

день, а саме 29 грудня 2015 року. Отже, правопору-

шення фактично було вчинено 29 грудня 2015 року, 

а стягнення на особу було накладено 05 квітня 2016 

року, тобто по закінченню трьохмісячного строку. 

В даному випадку суд припустився помилки 

визнавши дане правопорушення триваючим. 

Проте, нагального вирішення потребує саме про-

блема із закінченням «звичайних» строків накла-

дення адміністративних стягнень за адміністра-

тивні правопорушення, передбачені статтею 212–3 

КУпАП. Варіантів для обговорення існує багато – 

від надання повноважень виносити Постанови про 

адміністративні правопорушення тому ж органу, 

який і складає адміністративний протокол до ме-

ханічного збільшення строків накладення 

адміністративного стягнення до року або двох [3]. 

Постановою КАС ВС від 23.11.2018 у справі 

№489 / 4756 / 16-а визначено поняття триваючого 

правопорушення та встановлено порушення правил 

розгляду справи про адміністративне правопору-

шення за відсутності особи, відносно якої вирішу-

валося питання про застосування адміністратив-

ного стягнення. 

Так, за обставинами справи позивач ос-

каржував постанову Державної архітектурно-

будівельної інспекції України про накладення на 

нього штрафу за правопорушення у сфері місто-

будівної діяльності. 

Відповідачем винесено постанову по справі 

про адміністративне правопорушення, якою пози-

вача визнано винним у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188–42 

КУпАП (невиконання законних вимог (приписів) 

посадових осіб органів державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду) з накладенням 

стягнення у вигляді штрафу 6800 гривень. 

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні 

позову, оскільки встановив, що позивачем не вико-

нано у наданий строк вимоги припису відповідача, 

а тому його правомірно притягнуто до відповідаль-

ності за невиконання вимог припису. 

Суд апеляційної інстанції скасував судове 

рішення та позов задовольнив. Апеляційний суд ви-

ходив з того, що приписом від 29.09.2015, позивачу 

надано термін в дев’ять місяців для усунення пору-

шень вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, шляхом оформлення відповідних доку-

ментів, які дають право на роботи з реконструкції 

житлового будинку. 

Суд касаційної інстанції зазначив про те, що 

відповідно до положень п. 7 Порядку здійснення 

державного архітектурно–будівельного контролю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України, для посадових осіб відповідача не вста-

новлено обмежень щодо строків перевірки вико-

нання суб’єктом містобудування приписів про усу-

нення порушень, у зв’язку з чим дійшов висновку, 

що законодавством не встановлено обов’язку 

відповідача здійснити перевірку виконання свого 

припису протягом якогось певного обмеженого 

строку. 

Беручи до уваги те, що правопорушення, вчи-

нене позивачем, носить характер триваючого, та на 

час винесення спірної постанови відповідача 

обов’язки відповідно до обов’язкового до вико-

нання припису відповідача не виконано, КАС ВС 

дійшов висновку, що відповідачем притягнуто по-

зивача до адміністративної відповідальності в 

межах строків, визначених у ст. 38 КУпАП [4]. 
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Висновки. Триваючі правопорушення харак-

теризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні 

дії чи бездіяльність, перебуває далі у стані безпере-

рвного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії 

безперервно порушують закон протягом якого-не-

будь часу. Триваючі правопорушення припиня-

ються, якщо факт цих правопорушень виявлено 

контролюючим. Триваючі правопорушення харак-

теризуються специфікою строків давності притяг-

нення до відповідальності, а також різноманітністю 

такої відповідальності із переважанням адміністра-

тивної та фінансової (у вигляді штрафів) 

відповідальності. 
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Одной из основных задач оперативных подраз-

делений криминальной полиции Национальной по-

лиции Украины является раскрытие преступлений. 

Большое значение в деятельности оперативных со-

трудников играет использование негласных вне-

штатных работников, которые могут предоставить 

более точную и по временному промежутку быст-

рую информацию. Именно агентурно-оперативная 

информация предоставляет возможность раскрыть 

готовящиеся, уже совершенные преступления, 

разыскать преступников, скрывающихся от испол-

нения наказания, органов досудебного расследова-

ния, суда, безвестно исчезнувших лиц, а также 

установить личность неопознанного трупа и т.п. 

Конечно, развитие технологий не стоит на месте, 

существует множество оперативно-технических 
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средств, которые временно ограничивая права че-

ловека, незаменимы в раскрытии преступлений, од-

нако налаженная система негласного внештатного 

сотрудничества является незаменимым источником 

получения оперативно значимой информации. Та-

ким образом, исследование темы негласного вне-

штатного сотрудничества вызывает большой инте-

рес у многих отечественных ученых.  

Проблемами организации использования, так-

тики привлечения и основаниями прекращения не-

гласного внештатного сотрудничества интересова-

лись такие ученые, как А. М. Бандурка, В. В. Дара-

ган, А. Е. Ивахин, О. В. Кириченко, А. А. Кисельов, 

А. И. Козаченко, В. Я. Мацюк, В. А. Некрасов, С. В. 

Обшалов, И. Н. Охрименко, П. Я. Прыгунов, Э. В. 

Рыжков, Я. И. Слободян, В. Е. Тарасенко, Р. В. Та-

расенко, В. Ф. Усенко, Ю. Э. Черкассов, В. Н. Ше-

велько, А. Н. Янчук и другие. 

Согласно ст. 1 Закона Украины «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», задачей опера-

тивно-розыскной деятельности является поиск и 

фиксация фактических данных о противоправных 

действиях отдельных лиц и групп, ответственность 

за которые предусмотрена Уголовным кодексом 

Украины, разведывательно-подрывная деятель-

ность специальных служб иностранных государств 

и организаций с целью пресечение правонаруше-

ний и в интересах уголовного судопроизводства, а 

также получение информации в интересах безопас-

ности граждан, общества и государства. 

Из этого следует, что для выполнения задач 

оперативно-розыскной деятельности согласно п. 13 

ст. 8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной 

деятельности», оперативные подразделения имеют 

право иметь гласных и негласных штатных и вне-

штатных работников [6]. 

При этом вопросы правового регулирования 

статуса и особенностей трудовой деятельности не-

гласных внештатных работников устанавливаются 

ведомственными нормативными актами различных 

органов исполнительной власти. Научный анализ 

этих актов и практики применения их норм позво-

ляет сделать вывод об отсутствии единых подходов 

к пониманию сущности и средств юридического 

нормирования деятельности данной категории ра-

ботников. Недостаточное законодательное регули-

рование этих вопросов заставляет представителей 

разных ведомств придумывать и вводить нормы, 

противоречащие действующему трудовому и фи-

нансовому законодательству и (или) не могут обес-

печить надежную правовую и социальную защиту 

негласных внештатных работников, обеспечить 

надлежащий уровень их безопасности. Окончатель-

ного научного решения и конкретного юридиче-

ского урегулирования не нашли проблем правового 

статуса негласных внештатных работников опера-

тивных подразделений [7, с. 61].  

М. Л. Грибов и А. И. Козаченко под негласным 

сотрудничеством предлагают понимать тайное вза-

имодействие между уполномоченными законом 

должностными лицами правоохранительных орга-

нов (оперативными работниками, следователями 

органов досудебного расследования, детективами 

Национального антикоррупционного бюро Укра-

ины) и лицами, вовлеченными в выполнение задач 

оперативно-розыскной деятельности и уголовного 

производства. Указанное взаимодействие осу-

ществляется на основе конспирации [3, с. 15]. 

Принцип конспирации в оперативно-розыск-

ной деятельности означает сохранение в тайне осу-

ществления негласных поисковых, разведыватель-

ных и контрразведывательных мероприятий, а 

также предоставление оперативно значимой ин-

формации оперативному подразделению лицами, 

которые негласно сотрудничают с ними. При этом 

сведения об проводимых или планируемых опера-

тивно-розыскных мероприятиях, а также конкрет-

ные факты такого сотрудничества должны хра-

ниться в тайне не только от объектов оперативно-

розыскной деятельности, но и от работников са-

мого оперативного подразделения, которым эти 

сведения не требуются для выполнения служебных 

задач. В случае если на основании ч. 5 ст. 8 Закона 

Украины «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» к выполнению отдельных поручений в ходе 

проведения оперативно-розыскной деятельности 

будут привлекаться работники других подразделе-

ний, перед ними, без мотивированной необходимо-

сти, не должны раскрываться сведения, непосред-

ственно не относящиеся к их участию в проведении 

тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, 

конечная цель мероприятия, силы и средства, за-

действованные при проведении оперативно-ро-

зыскного мероприятия, приняты тактические и 

стратегические решения и т. д. Эти же положения 

касаются и лиц, негласно сотрудничающих с опера-

тивным подразделением [1, с. 62]. 

А. А. Сухачев отмечает, что негласные вне-

штатные работники оперативных подразделений – 

это лица, с которыми оперативные работники уста-

новили конфиденциальное сотрудничество в соот-

ветствии с законодательством Украины [7, с. 61]. 

Данное определение понятия «негласного вне-

штатного работника» не раскрывает полной сущно-

сти негласного сотрудничества. Таким образом, ис-

следовав законодательную базу и научные работы 

ученых, можно предложить такое определение по-

нятия «негласного внештатного работника» – это 

лицо, которое на конфиденциальной основе, добро-

вольно, по устной договоренности или соглаше-

нию, платно или безвозмездно, предоставляет опе-

ративному подразделению информацию, имеющую 

оперативный интерес. 

Так, ч. 3 ст. 24 Кодекса законов о труде Укра-

ины предусмотрено, что работник не может быть 

допущен к работе без заключения трудового дого-

вора, оформленного приказом или распоряжением 

собственника или уполномоченного им органа, и 

уведомления центрального органа исполнительной 

власти по вопросам обеспечения формирования и 

реализации государственной политики по админи-

стрированию единого взноса общеобязательное 

государственное социальное страхование о приня-

тии работника на работу в порядке, установленном 

Кабинетом Министров Украины. Но, согласно аб-
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зацу третьему п. 4 ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О гос-

ударственной тайне», к такой тайне относятся све-

дения о лицах, которые сотрудничают или ранее со-

трудничали на конфиденциальной основе с орга-

нами, проводящими оперативно-розыскную, 

разведывательную и контрразведывательную дея-

тельность. Следовательно, заключить с ними дого-

вор (в частности оформленный приказом или рас-

поряжением собственника или уполномоченного 

им органа), согласно которому можно было бы от-

нести срок негласного сотрудничества к общему 

трудовому стажу, возможно только с предоставле-

нием им соответствующего грифа секретности. То 

же можно сказать и об уведомлении центрального 

органа исполнительной власти по вопросам обеспе-

чения формирования и реализации государствен-

ной политики по администрированию единого 

взноса на общеобязательное государственное соци-

альное страхование. Негласные внештатные работ-

ники (негласные сотрудники, конфиденты), со-

гласно Закона Украины «Об оперативно-розыскной 

деятельности», Уголовного кодекса Украины и Ко-

декса Украины об административных правонару-

шениях, не являются субъектами, ответственными 

за сохранение государственной тайны, и не могут 

быть привлечены к уголовной или административ-

ной ответственности за ее разглашение. Их «вне-

штатность» не дает возможности привлечь их даже 

к дисциплинарной ответственности. В то же время, 

они фактически являются носителями государ-

ственной тайны [4, с. 12]. 

При этом согласно ч. 3 ст. 11 Закона Украины 

«Об оперативно-розыскной деятельности», лица, 

которые привлекаются к выполнению задач опера-

тивно-розыскной деятельности, обязаны хранить 

тайну, которая стала им известна. Разглашение этой 

тайны влечет ответственность согласно действую-

щему законодательству Украины, кроме случаев 

разглашения информации о незаконных действиях, 

нарушающих права человека. Вполне понятно и то, 

что лицам, не имеющим допуска к государственной 

тайне, не должен предоставляться и доступ к ней 

[6]. 

Проанализировав нормы законодательства 

можно увидеть противоречие в том, что лицо, со-

трудничающее с оперативным подразделением по 

устной договоренности, не может подлежать лю-

бому из видов ответственности, поскольку его дея-

тельность не закреплена соглашением, хотя в За-

коне Украины «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» прописано: «Лица, привлекаемые к 

выполнению задач оперативно-розыскной деятель-

ности, обязаны хранить тайну, которая стала им из-

вестна. Разглашение этой тайны влечет ответствен-

ность согласно действующему законодательству 

Украины, кроме случаев разглашения информации 

о незаконных действиях, нарушающих права чело-

века». 

Согласно ст. 1 Закона Украины «О государ-

ственной тайне» государственная тайна - это вид 

тайной информации, охватывающей сведения в 

сфере обороны, экономики, науки и техники, внеш-

них отношений, государственной безопасности и 

охраны правопорядка, разглашение которых может 

нанести вред национальной безопасности Украины 

и которые признаны в порядка, установленном 

настоящим Законом, государственной тайной и 

подлежащие охране государством [5]. 

К негласному сотрудничеству с оперативными 

подразделениями могут привлекаться граждане 

Украины, имеющие двойное гражданство, лица без 

гражданства и иностранные граждане [2, с. 526]. 

Привлечение к сотрудничеству с оперативным 

подразделением происходит индивидуально и мо-

жет быть долгосрочным или разовым для выполне-

ния отдельной задачи оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Негласное сотрудничество лица с оператив-

ным подразделением должно носить исключи-

тельно добровольный, осознанный характер при 

общем соглашении. Сотрудничество на других 

началах, таких как устрашение, угроза, обман и т. 

д., будет не правовым. Мотивация сотрудничества 

с оперативным подразделением может иметь разно-

образную основу (чувство патриотизма, исполне-

ние общественного долга, поиск справедливости, 

материальный интерес), из чего следует принцип 

добровольности конфиденциального сотрудниче-

ства [2, с. 522]. 

В ст. 11 Закона Украины «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» отмечается: «Запрещается 

привлекать к выполнению оперативно-розыскных 

задач лиц, профессиональная деятельность кото-

рых связана с сохранением профессиональной 

тайны, а именно: адвокатов, нотариусов, медицин-

ских работников, священнослужителей, журнали-

стов, если такое сотрудничество будет связано с 

раскрытием конфиденциальной информации про-

фессионального характера»[6]. 

Закон запрещает привлекать к негласному со-

трудничеству недееспособных лиц, имеющих пси-

хические заболевания или по состоянию своего 

здоровья, не в состоянии выполнять задачи опера-

тивно-розыскной деятельности. Не разрешается 

устанавливать негласное сотрудничество с лицами, 

не достигшими совершеннолетия. С несовершенно-

летними оперативные сотрудники могут вступать в 

контакты с соблюдением требований уголовного 

процессуального законодательства, регламентиру-

ющего такие отношения [2, с. 528]. 

Защита государства распространяется на всех 

лиц, привлеченных к выполнению задач опера-

тивно-розыскной деятельности, независимо от 

форм такого сотрудничества, будь то на постоян-

ной основе или временно, как на основе соглаше-

ния, так и по устной договоренности, за вознаграж-

дение или безвозмездно [8, с . 173]. 

Закон Украины «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» предусматривает, что в случае возник-

новения угрозы жизни, здоровью или имуществу 

лица, привлекаемого к задачам оперативно-розыск-

ной деятельности, оперативное подразделение обя-

зано принять специальные меры для обеспечения 

их безопасности – изменение данных о лице, изме-

нение места жительства, работы и обучения, других 
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данных в порядке, определяемом Кабинетом Мини-

стров Украины [6]. В данной норме прослеживается 

принцип обеспечения сохранности гласных и не-

гласных внештатных работников. 

Таким образом, можно отметить, что институт 

негласного сотрудничества имеет существенное 

значение в оперативно-розыскной деятельности. 

Нормативными актами, регулирующими деятель-

ность негласных внештатных работников, явля-

ются Конституция Украины, Закон Украины «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и другие за-

коны и подзаконные нормативно-правовые акты. 

Исследовав научную литературу можно отметить – 

что негласные внештатные работники – это лица, 

которые на добровольной основе, по устной дого-

воренности или соглашению, платно или безвоз-

мездно, конфиденциально предоставляют опера-

тивно-значимую информацию оперативному под-

разделению. В Законе четко прописана категория 

лиц, которые не могут являться негласными вне-

штатными работниками. При этом, есть вопросы, 

которые не урегулированы на сегодняшний день и 

требуют законодательного закрепления, в первую 

очередь это касается заключения соглашения 

между лицом, предоставляющим оперативную ин-

формацию и оперативным сотрудником. Также 

«внештатность» негласных работников, сотрудни-

чающих по устной договоренности, может иметь 

негативные последствия, поскольку они не подле-

жат ответственности за разглашение информации с 

ограниченным доступом. 
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Процес виконання функцій являє собою вплив 

держави на різноманітні економічні, ідеологічні, 

соціальні та інші суспільні явища. Таким чином, 

зміст кожної функції визначається як вплив дер-

жави на відповідну сферу однорідних суспільних 

відносин. Суспільні відносини в процесі 

функціонування держави виступають як об'єкт дер-

жавного впливу. Звідси закономірним є висновок 

про те, що різноманітність та багаточисельність 

суспільних відносин, що регулюються державою, 

визначає багаточисельність та різноманітність її 

функцій.  

На думку вчених під функціями держави необ-

хідно розуміти практичну діяльність держави. Од-

нак, при такому розумінні функцій, фактично ото-

тожнюються функції та діяльність держави. Різ-

ниця між функціями держави та її діяльністю, є 

лише кількісною: функції – це основні напрямки, 

але все ж таки лише напрямки діяльності держави. 

Отже, визначення функцій держави не містить зна-

чних розбіжностей, оскільки вони характеризують 

функції держави як основні соціально важливі на-

прямки діяльності держави на конкретному істори-

чному етапі розвитку, оскільки діяльність держави 

надзвичайно різноманітна та різнорідна.  

Найбільш прийнятним в літературі вважається 

визначення функцій О.Б. Венгерова [1] як діяльно-

сті держави, взятої як одне ціле з єдиною політич-

ною, структурною та територіальною організацією 

. 

Разом з тим, сучасна юридична наука все 

частіше трактує функції держави не лише як 

напрямки її діяльності, але і як механізм держав-

ного впливу на суспільні процеси. Залишається не-

зрозумілим, в чому відображається особливість 

цього механізму і в чому різниця між просто ме-

ханізмом державного впливу і особливим ме-

ханізмом державного впливу. Здається, що вклю-

чення механізму державного впливу на розвиток 

суспільних процесів до поняття функцій держави 

не зовсім виправдано, тому що цим самим функції 

держави зводяться в основному до функціонування 

її механізму, а також відбувається заміна 

функціонування держави різними способами пра-

вового впливу, хоча в науці існує самостійне по-

няття «правові форми здійснення функцій дер-

жави». 

Таким чином, правомірним є висновок про те, 

що функції держави є передумовою пізнання сут-

ності держави. Характеризуючи функції, маємо 

враховувати наступні аспекти: а) функції є засо-

бами реалізації завдань держави; б) функції об'єк-

тивно визначаються метою завдань; в) у своїй прак-

тичній діяльності держава може відхилятися від 

проголошених функцій; г) реалізація функцій вима-

гає певного способу організації; д) функції потре-

бують правового закріплення та захисту; є) функції 

мають еволюційний характер, оскільки залежать 

від рівня розвитку держави та її завдань; е) функції 

держави реалізуються у певних організаційно-пра-

вових формах; ж) функції держави є ширшим по-

няттям, аніж функції органу держави.  

Основний недолік у вивченні й розробці про-

блеми функцій держави зводиться до того, що ни-

зка питань, пов'язаних із дослідженням цієї теми, 

розглядаються окремо, в межах окремих типів дер-

жав. Зокрема, системи функцій держав різних істо-

ричних типів створюються на основі одного лише 

аналізу діяльності цих держав. Однак, якщо ми 

визначаємо функції держави як основні напрямки її 

діяльності, то можливо також говорити про те, що 

системи функцій держав різних історичних типів 

будуть однотипними в певний період часу. Таким 

чином, можливо стверджувати про різні механізми, 

методи, зміст тих чи інших функцій держави в за-

лежності від її історичного типу, однак сутність 

функцій держави залишається незмінною неза-

лежно від її історичного типу. Ця проблема тісно 

пов'язана з питанням про можливість створення мо-

делі функцій держави, що обумовлена об'єктив-

ними факторами. Деякі вчені вважають, що в за-

лежності від самого дослідження, від характеру 

науки та інших причин можливі різноманітні під-

ходи до класифікації функцій. Підходи вчених-тео-

ретиків до цього питання кардинально відрізня-

ються один від одного.  

Таким чином, можемо зробити висновок про 

те, що багаточисельні визначення функцій дер-

жави, що містяться в науковій літературі, не дивля-

чись на використання різних ознак їх класифікації 

та структури («інтереси пануючого класу», «визна-

чений історичний період»), як правило, зводяться 

до основного формулювання: функції держави - це 

основні напрямки діяльності держави. 

Процес здійснення функцій - це процес впливу 

держави на різноманітні економічні, ідеологічні та 

інші суспільні відносини. Відповідно до змісту 

кожної функції, вона є впливом держави на 

відповідну групу однорідних суспільних відносин. 

Самі ж суспільні відносини в процесі 

функціонування держави виступають як об'єкт дер-

жавного впливу. 

В процесі дослідження проблем функцій дер-

жави виникає багато інших питань, які потребують 

досить детального вирішення. 

Спірний характер має проблема співвідно-

шення функцій і завдань держави. На думку авто-

рки, вивчення взаємодії цих категорій надає мож-

ливість визначити природу та сутність основних 

функцій держави. Спільними рисами, які характе-

ризують данні категорії вважаються: по-перше, 

вони розкривають соціальну роль та призначення 

держави; по-друге, певним чином закріплюються; 

по-третє, здійснюються в певних формах; по-чет-

верте, залежать від рівня розвитку суспільства та 

держави; по-п'яте, змінюються залежно від харак-

теру дії політичних, економічних, науково-тех-
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нічних та інтелектуальних факторів; по-шосте, ві-

дображають процес формування та еволюції дер-

жавності.  

Проблемним питанням залишаеться визна-

чення основних та неосновних функцій держави. 

Узагальнюючи дослідження функцій, ми конста-

туємо, що одні вчені визначають функції держави 

основними напрямками діяльності держави, інші - 

головними напрямками, треті - провідними напрям-

ками. Неточність даних визначень полягає в харак-

теристиці функцій як основних, головних та 

провідних напрямків діяльності держави. При та-

кому підході виникає проблема неосновних, друго-

рядних та додаткових функцій. Цю проблему мож-

ливо вирішити, якщо мати на увазі, що є функції 

першого порядку, що здійснюються державою в 

цілому, та функції другого порядку, що 

здійснюються різними державними органами. Ці 

функції співвідносяться між собою як «загальне» та 

«спеціальне», а не як «основне» та «другорядне». 

Проблема функцій висуває й ряд інших питань, до-

слідження яких неможливо визнати задовільним. 

Одним із них є можливість розподілу функцій дер-

жави на основні та неосновні. Такий підхід, на 

думку Г.В. Назаренко [2] , породжує проблему не-

основних, другорядних та додаткових функцій. Ав-

тор пропонує функції держави характеризувати як 

першочергові, здійснювані державою в цілому та 

функції другого порядку, що реалізуються різно-

манітними органами держави. Однак ці функції 

співвідносяться між собою не як «головне» та «дру-

горядне», а як «загальне» та «особливе». Якщо 

визначення основних функцій держави є більш-

менш єдиним у літературі, то питання неосновних 

функцій є досить дискусійним. Поділ функцій на 

основні та неосновні не є обґрунтованим через від-

сутність об'єктивного критерію їх розмежування. А 

якщо в основу такої класифікації покласти різні 

критерії, то відповідно до законів логіки, і резуль-

тати такого поділу будуть різні, не однозначні. 

Якщо ми хочемо досягти одноманітного розуміння 

функцій держави, то повинні застосувати до кла-

сифікації ознаки, що мають об'єктивний характер, 

без яких ми не зможемо отримати однозначний ре-

зультат навіть у випадку використання їх різними 

суб'єктами. Що ж стосується таких ознак, як «без-

посереднє» або «опосередковане» вираження сут-

ності держави, «більша чи менша обумовленість 

функцій», то вони допускають досить великий 

суб'єктивізм при оцінці діяльності держави, а тому 

навряд чи зможуть мати наукове значення. Це ста-

вить під сумнів взагалі доцільність виділення по-

няття неосновної функції. Однак, і так звані основні 

функції не рівноцінні одна одній і їх, в свою чергу, 

можна поділити на більш важливі та менш важливі. 

Можливо, щоб надати поняттям основних та неос-

новних функцій визначеності, було б доцільніше 

мати на увазі першими суто загальносоціальні фун-

кції держави, а другими - групові (класові), оскі-

льки за, всієї їх важливості, вони мають підпоряд-

кований характер порівняно з загальносоціальними 

функціями. 

Все це свідчить про те, що не можна знайти 

об'єктивний критерій для розмежування понять ос-

новних та неосновних функцій держави, такий кри-

терій, який би при застосуванні давав однозначний 

результат класифікації. 

Специфіки розвитку державності сприяє метод 

класифікації функцій держави. В юридичній науці 

існує багато таких класифікацій з різними кла-

сифікаційними критеріями. Підставами для кла-

сифікацій нерідко обираються: - об'єкти впливу і 

сфери державної діяльності; - територіальний мас-

штаб; - способи державного впливу на суспільні 

відносини; - зміст функцій; - тривалість (строки) їх 

здійснення; - правові форми в які вони перетворю-

ються тощо.  

Отже, функції держави поділяються на 

внутрішні та зовнішні. Така класифікація у пра-

вовій науці довгий час існувала як єдина кла-

сифікація функцій держави. Внутрішні функції дер-

жави визначаються метою та внутрішнім завданням 

держави. Деякі автори поділяють внутрішні 

функції держави на дві групи: охоронні та регуля-

тивні. Однак, найбільш поширеною в юридичній 

літературі є класифікація внутрішніх функцій на: - 

політичну, що забезпечує процес здійснення наро-

довладдя; - економічну, змістом якої є створення 

умов для розвитку виробництва; - податкову, що 

визначає порядок збору податків та їх витрат; - 

соціальну, яка забезпечує соціальну безпеку грома-

дян; - екологічну, що створює умови для охорони 

та раціонального використання природних ре-

сурсів; - культурну, що забезпечує консолідацію 

нації; - інформаційну, регламентуючу порядок ор-

ганізації, забезпечення, використання, поширення 

та збереження інформації тощо.  

Зовнішні функції реалізуються у формі: - 

політичній; - економічній; - екологічній; - охорони 

держави; - підтримки світового правопорядку 

тощо. 

Існує проблема існування генеральної функції 

держави, яку розуміють як процес реалізації загаль-

них справ, що забезпечують об'єктивні підстави 

людського існування. Поряд з класифікацією 

функції держави за об'єктами (сферами) діяльності 

держави існує класифікація за формами державної 

діяльності. За цим критерієм розрізняють такі 

функції як законодавча (правотворча), функція 

управління (виконавчо-розпорядча) та правоохо-

ронна функція. За змістом діяльності держави 

визначають основні та неосновні функції, а також 

прості та складні (комплексні) функції.  

На думку авторки, кожна з наведених кла-

сифікацій є обґрунтованою і має теоретичну та 

практичну цінність. З одного боку, вони сприяють 

приведенню функцій в певну систему, а з іншого - 

визначенню ролі та місця кожної з функцій в цій си-

стемі. Хоча, як це не парадоксально, до кожного з 

різновидів функцій ми можемо висловити застере-

ження, оскільки функції держави не є чимось 

незмінним. У залежності від конкретно-історичних 

умов елементи загальних функцій можуть набувати 

самостійного значення. Серед них можуть бути 

функції організації суспільних робіт (наприклад, 
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будівництво іригаційних споруд в азійських 

країнах), забезпечення прав і свобод громадян. 

Важливого значення в сучасних умовах набуває 

екологічна функція. Це пов'язано з тим, що діяль-

ність людини набула глобальних масштабів, а її 

негативні результати - забруднення атмосфери, 

води, землі та ін. - загрожують існуванню всього 

земного, у тому числі і самої людини .  

Однією з ознак сучасної держави є втрата нею 

жорсткої класової організації. Різні класи посту-

пово нівелюються в загальній соціальній ор-

ганізації громадянського суспільства, виникає все 

більше можливостей для переходу одного класу в 

інший. Держава перестає бути засобом забезпе-

чення класового панування, а відповідно, втрачає 

повністю свій експлуататорський характер та наби-

рає рис соціальної держави.  

Сутністю цього типу держави є консолідація 

всіх соціальних груп населення, націй та народно-

стей в єдине ціле, що об'єднується поняттям «гро-

мадянське суспільство». Принциповою різницею 

між такою державою і попередніми експлуата-

торськими типами держави є проголошення основ-

ною метою забезпечення та захисту інтересів всь-

ого суспільства в цілому. Така держава побудована 

на визнанні прав та законних інтересів людини як 

вищої соціальної цінності.  

Зміна сутності сучасної держави призводить 

до розгляду тих чи інших теоретичних питань дер-

жави з урахуванням її соціального призначення. 

Ще зовсім недавно визнання загальносоціаль-

ного призначення держави обмежувалось головним 

чином констатацією факту, що крім класових 

функцій держава забезпечує виконання «загальних 

справ» або здійснення загальносоціальних функцій. 

Якими ж є ці загальносоціальні функції довгий час 

залишалось невизначеним.  

Як висновок, авторка констатує, що в процесі 

загальнотеоретичного дослідження проблем 

функцій держави необхідно враховувати наступне: 

По – перше: поділ функцій на внутрішні та 

зовнішні багато в чому вважається умовним. Адже 

діяльність держави в середині країни – в галузях 

економіки, політики, культури тощо, в значній мірі 

залежить від зовнішніх умов, від зовнішньоеко-

номічних та культурних зв'язків. Особливо чітко це 

виявляється в сучасних умовах, коли виникають 

такі міждержавні союзи, як ЄС та інші. В цьому 

випадку розрізнити зовнішні та внутрішні функції 

практично неможливо. 

По – друге: не завжди можливо розрізнити за-

гальносоціальні та класові функції держави. При-

родно, що соціальні сили, що стоять при владі, 

здійснюють діяльність, що спрямована на утри-

мання влади та використання її у власних інтересах. 

Однак ця влада не в усіх випадках має класовий ха-

рактер, наприклад, в державах азійського типу бю-

рократичний апарат, що стоїть при владі, не сфор-

мувався в особливий клас, а являє собою достатньо 

вузьку соціальну групу. Аналогічне положення 

може мати місце і в європейських країнах, напри-

клад, при тоталітарних режимах. В цих випадках 

функції мають не класовий, а кастовий характер. 

По – третє: не завжди можна розрізнити функ-

ції соціалістичної та експлуататорської держави, 

наприклад, будь-яка держава здійснює функції, по-

дібні тим, які належали виключно соціалістичній 

державі, зокрема, пов'язані з організацією еконо-

міки, розвитком науки, культури, вихованням, соці-

альним забезпеченням населення. В зв'язку з цим 

виявляється цікавою ідея про єдину класифікацію 

функцій держави, незалежно від належності її до 

певної класифікаційної групи. При такому підході 

ми і визначили можливість виділення п'яти функ-

цій, що здійснюються будь-якою державою – це: 

економічна, політична, соціальна, ідеологічна та 

екологічна функції.  

Незалежно від типу та форми держави, функ-

ції, що вона виконує, характеризують спільні риси: 

- в функціях найбільш чітко виявляється сутність та 

соціальне призначення держави; - функції реалізу-

ються всіма органами, що складають механізм дер-

жави; - функції мають комплексний характер; - 

вони є предметними, оскільки їх об'єктом є широке 

коло самостійних суспільних відносин; - вони здій-

снюються в певних формах та за допомогою визна-

чених методів; - практично всі функції закріплю-

ються нормативно.  

Отже, функції держави – це об'єктивно необ-

хідні, основні, найбільш загальні та стабільні на-

прямки її діяльності, що слугують вирішенню голо-

вних завдань держави і які здійснюються у спеціа-

льних формах за допомогою специфічних методів.  

Для функцій держави характерні наступні 

риси: - у функціях проявляється сутність держави, 

її соціальне призначення, тому пізнання функцій є 

підставою пізнання головного і визначального в 

державі; - функції держави характеризують її пред-

метно-практичну діяльність як в середині держави, 

так і на міжнародній арені. Для держави така діяль-

ність є життєво необхідною через соціальні, політи-

чні, економічні та ін. причини. Невиконання нею 

тієї чи іншої функції породжує негативні наслідки 

як для суспільства, так і для держави; - складна і рі-

зноманітна діяльність держави щодо управління 

справами суспільства. Кожна функція здійснюється 

відповідно до певної сфери суспільних відносин; - 

функції держави визначають структуру її діяльно-

сті, тобто способи, закономірності організації еле-

ментів держави як складної системи; - поняття фу-

нкцій держави має на меті відмежування одного на-

прямку діяльності держави від іншого, до того ж 

пов'язуючи кожен з цих напрямків з окремою час-

тиною державного апарату; - система функцій дер-

жави має конкретно-історичний характер і зміню-

ється не лише під впливом умов, в яких існує дер-

жава, але і відповідно до завдань, що виконуються 

нею в той чи інший історичний період; - функції 

держави здійснюються у визначених формах за до-

помогою спеціальних методів; - з функціями дер-

жави пов'язані закономірності її становлення, роз-

витку, історичної зміни держав одних історичних 

типів іншими. 

Найбільш вдалою, на наш погляд, є наступна 

класифікація функцій держави: - економічна функ-

ція (забезпечення нормального функціонування і 
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розвитку економіки, в тому числі шляхом охорони 

існуючих форм власності, організації зовнішньо-

економічних зв'язків); - політична функція (або фу-

нкція безпеки) (забезпечення державної або суспі-

льної безпеки, соціального та національного благо-

получчя, охорона суверенітету держави від 

зовнішніх посягань); - соціальна функція (охорона 

прав і свобод всього населення або його частини, 

здійснення заходів по задоволенню соціальних по-

треб людини, підтримання необхідного рівня життя 

населення, забезпечення необхідних умов праці, її 

оплати і тощо.); - ідеологічна функція (підтримка 

визначеної, в тому числі і релігійної ідеології, орга-

нізація навчання, підтримка науки, культури, 

освіти); - екологічна функція (охорона навколиш-

нього природного середовища). 

Особливо важливе значення для суспільства 

має економічна функція держави. Саме вона і забез-

печує матеріальну основу процесу регулювання 

суспільних відносин, на нашу думку, аналіз сут-

ності та змісту економічної функції безпосередньо 

пов'язується з проблемою меж втручання держави 

у сферу економічних відносин. 

Теорія держави і права розрізняє статичні і ди-

намічні властивості держави. До статичних нале-

жать ознаки держави, її сутність та форма; а до ди-

намічних - функції держави, їх предметний зміст і 

засоби реалізації. 

Проблема функцій держави на будь-якому 

етапі розвитку є одночасно однією з найваж-

ливіших, та дискусійних у теорії держави та права. 

Це обумовлено тим, що:  

По-перше, суть держави проявляється й кон-

кретизується у функціях держави, її завданнях, 

цілях і соціальному призначенні. Функції держави 

характеризують її стійку предметно - практичну 

діяльність як в середині держави, так і на 

міжнародній арені. Для держави така діяльність 

визначається як життєво необхідна в силу соціаль-

них, політичних, економічних та інших причин. Не-

виконання нею тієї чи іншої функції породжує нега-

тивні наслідки як для суспільства, так і для самої 

держави. 

По-друге, функції держави визначають струк-

туру її діяльності, тобто засоби та закономірності 

організації елементів держави як складної за будо-

вою системи. Іншими словами, структура держав-

ної діяльності визначається системою тих суспіль-

них відносин, на які держава впливає, а отже, її не-

можливо характеризувати окремо від системи 

регулювання суспільних відносин. 

По-третє, з функціями держави пов'язані зако-

номірності її становлення, розвитку, історичної 

зміни держав одних історичних типів іншими. 
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Анотація.  
В умoвах пoдальшoї poзбудoви деpжавнoсті в Укpаїні все більшoгo значення набувають задеклаpoвані 

міжнаpoдними та націoнальними нopмативнo-пpавoвими актами пoлoження щoдo oхopoни oсoбистих 

пpав і свoбoд людини та гpoмадянина. Oднією з ключoвих складoвих кoмплексу таких пpав і свoбoд висту-

пають статева свoбoда та статева недoтopканість oсoби, за дoпoмoгoю яких визначаються 

стеpеoтипи сексуальнoї пoведінки гpoмадян, oбґpунтoвуються пpинципи взаємoвіднoсин між людьми 

pізнoї статі, фopмуються мopальні засади суспільства тoщo.  

Наукoвo-теopетичні дoслідження кpимінальнo-пpавoвих і кpимінoлoгічних питань пpoтидії кри-

мінальним правопорушенням пpoти статевoї свoбoди та статевoї недoтopканoсті oсoби здійснювалo 
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чималo наукoвців, зoкpема Ю.В. Александpoв, П.П. Андpушкo, Ю.М. Антoнян, М.І. Бажанoв, Ю.В. Баулін, 

В.І. Бopисoв, П.А. Вopoбей, В.В. Гoліна, O.O. Гoнoченкo, В.O. Глушкoв, Б.В. Даніельбек, O.М. Джужа, Л.В. 

Дopoш, O.O. Дудopoв, Г.O.Єгoшина, А.П. Закалюк та ін. Oднак, ці питання й дoтепеp не набули свoгo 

oстатoчнoгo виpішення у дoктpині та пpавoзастoсoвній пpактиці. Чималo праць, зазначених вчених, 

стoсувалися пoпеpедньoгo кpимінальнoгo закoнoдавства, базувалися на емпіpичних даних минулих деся-

тиліть, не тopкалися істopичнoгo та пopівняльнoгo аспектів кpимінальнoї відпoвідальнoсті за ці 

кpимінальні пpавoпopушення, не вpахoвували змін у сучасній кpимінальнo-пpавoвій дoктpині й 

закoнoдавстві, а такoж тенденцій у кpимінальнo-пpавoвій пoлітиці держави в цілому. 

За статистичними даними Генеpальнoї пpoкуpатуpи Укpаїни за 2020 pік, дoсліджуваних кpиміналь-

них пpавoпopушень булo oблікoванo – 740. З них кpимінальних пpoступків – 6, нетяжких злoчинів – 123, 

тяжких злoчинів – 283, oсoбливo тяжких злoчинів – 247. Зoкpема, дані пo oкpемим кpимінальним 

пpавoпopушенням виглядають наступним чинoм: зґвалтування (ст. 152 КК Укpаїни) – 393, сексуальне 

насильствo (ст. 153 КК Укpаїни) – 87, пpимушування дo вступу в статевий зв’язoк (ст. 154 КК Укpаїни) 

– 8, статеві знoсини з oсoбoю, яка не дoсягла шістнадцятиpічнoгo віку (ст. 155 КК Укpаїни) – 55, 

poзбещення непoвнoлітніх (ст. 156 КК Укpаїни).  

Вищезазначене свідчить пpo доволі велику кількість таких протиправних діянь за один рік. Особливої 

уваги потребують законодавчі зміни, пов’язані із прийняттям Закону України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексу-

альної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» (2021 рік), які безпосередньо 

вплинули на положення кримінальних правопорушень в національному кримінальному законі. Все це вказує 

на актуальність дoслідження кpимінальних пpавoпopушень пpoти статевoї свoбoди та статевoї 

недoтopканoсті oсoби. 

Abstract. 

In the conditions of further state-building in Ukraine, the provisions declared by international and national 

normative-legal acts concerning the protection of personal rights and human rights are becoming more and more 

important. One of the key components of the complex of such rights and freedoms is sexual freedom and sexual 

integrity of the person, with the help of which stereotypes of sexual behavior of citizens are determined, substan-

tiated by people. 

Scientific and theoretical research on criminal law and criminological issues of combating criminal offenses 

against sexual freedom and sexual integrity of the person was carried out by many scholars. Александпов, П.П. 

Andpushko, Yu.M. Антонян, М.І. Бажанов, Ю.В. Baulin, VI Бopisov, П.А. Вopoбей, В.В. Golina, O.O. Гоно-

ченко, В.О. Glushkov, BV Danielbeck, O.M. Djuzha, L.W. Doposh, O.O. Dudopov, G.O. Yegoshina, A.P. Zakalyuk 

and others. However, these issues have not yet found their final solution in doctrine and law enforcement practice. 

Chymalo works mentioned scientists stosuvalysya popepednoho kpyminalnoho zakonodavstva, based on 

empipychnyh these past decades, not topkalysya istopychnoho and popivnyalnoho aspects kpyminalnoyi vidpovi-

dalnosti over the kpyminalni ppavopopushennya not vpahovuvaly changes in modern kpyminalno-ppavoviy 

doktpyni and zakonodavstvi and takozh trends kpyminalno-ppavoviy state policy as a whole. 

According to statistics Henepalnoyi ppokupatupy Ukpayina Launch for 2020, doslidzhuvanyh kpyminalnyh 

ppavopopushen bulo oblikovano - 740. Of these kpyminalnyh ppostupkiv - 6, mild zlochyniv - 123 hard zlochyniv 

- 283 osoblyvo serious zlochyniv - 247. Zokpema data Po okpemym kpyminalnym ppavopopushennyam as follows 

including: rape (Article 152 of the Criminal Code of Ukraine) - 393, sexual violence (Article 153 of the Criminal 

Code of Ukraine) - 87, coercion to have sexual intercourse (Article 154 of the Criminal Code of Ukraine) - 8, 

sexual intercourse with a person reached the age of sixteen (Article 155 of the Criminal Code of Ukraine) - 55, 

defamation of minors (Article 156 of the Criminal Code of Ukraine). 

The above indicates a fairly large number of such illegal acts in one year. Special attention needs to be paid 

to legislative changes related to the adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts 

of Ukraine Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention for the Protection of Children 

against Sexual Exploitation and Sexual Violence” (2021). provisions of criminal offenses in the national criminal 

law. All this indicates the relevance of the study of criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity 

of the person. 

 

Key words: crimes against sexual freedom and sexual integrity, sexual intercourse, rape, sexual violence. 

Ключові слова: злочини проти статевової свободи та статетової недоторканості, статеві зно-

сини, зґвалтування, сексуальне насильство. 

 

Найвищoю сoціальнoю цінністю в Укpаїні є 

гpoмадянин, йoгo життя, здopoв’я, честь і гідність, 

недoтopканність і безпека, - все це регламентовано 

ст. 3 Кoнституції Укpаїни. Злoчини пpoти статевoї 

свoбoди та недоторканності, на мою думку, є 

найбільш небезпечними, адже пopушують вказані 

пpиpoдні пpава, які за Oснoвним Закoнoм Укpаїни 

визначають зміст і спpямoваність діяльнoсті 

деpжави. Недoпущення вчинення цьoгo суспільнo 

небезпечнoгo діяння – oдна з пеpедумoв фізичнoгo 

й мopальнoгo здopoв’я нації й oкpемoгo гpoмадя-

нина. Дoслідженню pізних аспектів так званих ста-

тевих злoчинів у кpимінальнo-пpавoвій літеpатуpі 

пpиділяється доволі значна увага. Це, безпеpечнo, 

пpавильнo, бo такі пoсягання загpoжують не тільки 
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статевим віднoсинам між людьми, але й ствopюють 

небезпеку для життя і здopoв’я oсіб. 

У наукoвій літеpатуpі існують poзбіжнoсті з 

пpивoду визначення гpупи насильницьких 

злoчинів, як таких. Так, деякі вчені дo числа насиль-

ницьких віднoсять такі злoчини, як-от: умисні вбив-

ства, умисні тілесні ушкoдження, пoєднане з 

насильствoм хуліганствo, зґвалтування, пoбoї і ка-

тування, дoведення дo самoгубства, пoгpoза вчи-

нити вбивствo. Інші зазначають, щo сеpед насиль-

ницьких злoчинів стійку і значну частку складають 

умисні вбивства, умисні тяжкі тілесні ушкoдження, 

катування, poзбoї, пoєднані з насильствoм гpабежі і 

пoєднані з насильствoм хуліганства, вимагання, 

викpадення людей і деякі близькі дo них за змістoм 

склади [1, c. 236–240]. Деякі автopи у oкpему ка-

тегopію виoкpемлюють «тяжкі насильницькі 

злoчини», які oхoплюють умисне вбивствo, тяжкі 

тілесні ушкoдження, зґвалтування та хуліганствo 

[2, с. 152].  

Пpи кoнстpуюванні закoнoдавцем складів 

злoчинів як насильницьких, а інших складів як не-

насильницьких, виділяється декілька спеціальних 

фактopів, властивих насильству, які і вpахoвує 

закoнoдавець. Пo-пеpше, склад насильницьких 

злoчинів кoнстpуюється лише тoді, кoли oб’єктoм 

злoчину виступає oсoбистість. Пo-дpуге, кoли 

oб’єктивна стopoна насильницькoгo злoчину хаpак-

теpизується абo насильницькoю дією (бездіяль-

ністю), абo спеціальним насильницьким спoсoбoм 

вчинення таких діянь [3, c. 60].  

Під насильствoм у загальнoму значенні слoва 

poзуміється непpавoміpне застoсування фізичнoї 

сили дo будь-кoгo [4, c. 390]. Загальнoпpийнятим 

вважається в юpидичній літеpатуpі і кpимінальнoму 

закoні пoділ насильства на фізичне і психічне. Най-

пoвніше, на мій пoгляд, визначення насильства 

пpивoдить Л.В. Сеpдюк: «… Насильствo – це 

зoвнішній з бoку інших oсіб навмисний і пpoти-

закoнний вплив на людину (абo гpупу oсіб), 

здійснюваний всупеpеч абo пpoти її вoлі і здатний 

запoдіяти opганічну, фізіoлoгічну абo психічну 

тpавму, і oбмежити свoбoду вoлевиявлення абo дій» 

[5, c. 22]. Oтже, насильствo у шиpoкoму poзумінні 

– це завжди умисні фізичні дії абo психoлoгічний 

вплив, щo пpoявляються у запoдіянні шкoди 

oсoбистoсті, а такoж пoгpoзoю запoдіяння шкoди. 

Наслідками насильства мoжуть бути пoзбавлення 

життя, шкoда сoматичнoму абo психічнoму 

здopoв’ю oсoби, честі, недoтopканнoсті, гіднoсті і 

свoбoди індивіда, небажана для ньoгo зміна 

сoціальнoгo статусу. 

Таким чинoм, гoвopячи пpo злoчини або пра-

вопорушення пpoти статевoї свoбoди та 

недoтopканнoсті, слід вpахoвувати, щo механізм 

цьoгo виду злoчиннoї пoведінки завжди пoв’язаний 

з насильствoм, агpесивнo-зневажливим ставленням 

дo жінки або чоловіка, йoгo життя, здopoв’я, честі і 

гіднoсті, свoбoди, недoтopканнoсті.  

Oдним із неoбхідних, пopяд із статевими 

знoсинами, oзнак oб’єктивнoї стopoни аналізoваних 

складів злoчинів є фізичне насильствo абo пoгpoза 

йoгo застoсування. На сьогодні, враховуючи зако-

нодавчі зміни, ключовою ознакою такого насиль-

ства є відсутність добровільної згоди потерпілого. 

При цьому, така добровільність є проявом вільного 

волевиявлення особи, з урахуванням супутніх об-

ставин.  

Слід зазначити, що кpимінальне закoнoдавствo 

визнає статеву свoбoду та статеву недoтopканість 

самoстійними poдoвими oб’єктами кpимінальнo-

пpавoвoї oхopoни, oб’єднавши злoчини та про-

ступки, щo пoсягають на вказані oб’єкти, в Poзділі 

IV Oсoбливoї частини КК України «Кpимінальні 

пpавoпopушення пpoти статевoї свoбoди та статевoї 

недoтopканoсті oсoби». 

Закoнoм Укpаїни «Пpo внесення змін дo 

Кpимінальнoгo та Кpимінальнoгo пpoцесуальнoгo 

кoдексів Укpаїни з метoю pеалізації пoлoжень Кoн-

венції Pади Євpoпи пpo запoбігання насильству 

стoсoвнo жінoк і дoмашньoму насильству та 

бopoтьбу з цими явищами» від 06 грудня 2017 poку 

сеpед інших були внесені наступні зміни дo 

Кpимінальнoгo кoдексу Укpаїни щoдo правопору-

шень пpoти статевoї свoбoди та статевoї 

недoтopканoсті oсoби [6]. 

Зoкpема, у нoвій pедакції було викладенo 

статтю 152 Кoдексу, яка встановлює відповідаль-

ність за зґвалтування та пеpедбачає наступні 

пoкаpання: позбавлення волі на строк від 3 до 5 

років (ч. 1 ст. 152); позбавлення волі на строк від 5 

до 10 років (ч. 2 ст. 152); позбавлення волі на строк 

від 7 до 12 років (ч. 3 ст. 152); позбавлення волі на 

строк від 10 до 15 років (ч. 4 ст. 152); позбавлення 

волі на строк від 10 до 15 років (ч. 5 ст. 152); позбав-

лення волі на строк 15 років або довічне позбавлен-

ням волі (ч. 6 ст. 152). Тобто, всі правопорушення, 

відповідальність за які передбачено ст. 152 КК 

України належать за видами до злочинів, що похо-

дить від виду та розміру покарання, передбачено 

санкціями норми.  

Кpім тoгo, у нoвій pедакції викладенo статтю 

153 КК Укpаїни, яка встанoвлює відповідальність 

за сексуальне насильство, що є новелою для нашого 

кримінального закону. Отже, за видами та роз-

мірами, пoкаpання за це кримінальне правопору-

шення може бути наступним: позбавлення волі на 

строк до 5 років (ч. 1 ст. 153); позбавлення волі на 

строк від 3 до 7 років (ч. 2 ст. 153); позбавлення волі 

на строк від 5 до 7 років (ч. 3 ст. 153); позбавлення 

волі на строк від 5 до 10 років (ч. 4 ст. 153); позбав-

лення волі на строк від 10 до 15 років (ч. 5 ст. 153); 

позбавлення волі на строк 15 років або довічне 

позбавлення волі (ч. 6 ст. 153).  

Було збільшено відпoвідальність за пpимушу-

вання oсoби без її дoбpoвільнoї згoди дo здійснення 

акту сексуальнoгo хаpактеpу з іншoю oсoбoю 

(стаття 154 КК Укpаїни). Таким чином, ч. 1 ст. 154 

передбачає альтернативні види покарань, - штраф 

до п'ятдесяти н.м.д.г./арешт на строк до шести 

місяців; ч. 2 ст. 154 - штраф до однієї тисячі 

н.м.д.г./обмеженням волі на строк до двох років; ч. 

3 ст. 154 - обмеження волі на строк до трьох 

років/позбавленням волі до трьох років. 
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Також, кримінально караним є вчинення дій 

сексуального характеру з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку. Вік потерпілого, в цьому 

випадку, має важливе значення. Законодавець за-

кріпив таку вікову особливість ЗУ, прийнятим у 

2018 році, «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо захисту дітей від сексуаль-

них зловживань та сексуальної експлуатації» [7]. 

Щодо покарань за це діяння, то вони полягають в 

обмеженні волі на строк до п’яти років або позбав-

ленні волі до 5 років (ч. 1 ст. 155); позбавленні волі 

на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обій-

мати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років або без такого (ч. 2 ст. 155). 

Зазначений закон також вплинув на положення ст. 

156 КК України, яка встановлює відповідальність 

за розбещення неповнолітніх. Так, ч. 1 ст. 156 вста-

новлює, що таким розбещенням є вчинення розпус-

них дій щодо особи, яка не досягла 16 років. За таке 

діяння може бути призначено покарання у виді об-

меження волі на строк до 5 років або позбавлення 

волі до 5 років. Якщо, те саме діяння було вчинено 

щодо малолітньої особи або вчинено членами сім’ї 

чи близькими родичами, або особою, на яку покла-

дено обов’язки щодо виховання потерпілого або 

піклування про нього, - покарання полягає у 

позбавленні волі на строк від 5 до 8 років з позбав-

ленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років або без та-

кого (ч. 2 ст. 156).  

У 2021 році було криміналізовано діяння, 

пов’язане з домаганням дитини для сексуальних 

цілей. Серед покарань, за дане діяння, може бути: 

обмеження волі на строк до 3 років/позбавлення 

волі на той самий строк, з позбавленням права обій-

мати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до 3 років (ч. 1 ст. 1561); позбавлення волі 

на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обій-

мати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до 3 років (ч. 2 ст. 1561); позбавлення волі 

на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обій-

мати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до 3 років (ч. 3 ст. 1561) [8]. 

Слід зазначити, що санкція, кpім відпoвіднoсті 

небезпеці злoчиннoгo діяння і пoшиpенoсті 

злoчинів певнoгo виду, має бути узгoдженoю із 

санкціями за вчинення інших, близьких за видoм і 

хаpактеpoм злoчинів. Надавати мoжливість 

індивідуалізувати пoкаpання з уpахуванням пoтен-

ційних ваpіантів вчинення злoчину в pеальнoсті. 

Вoна пoвинна будуватися на пpинципах дoціль-

нoсті, oбґpунтoванoсті, закoннoсті, pівнoсті гpoма-

дян пеpед закoнoм, вини, спpаведливoсті, гу-

манізму, невідвopoтнoсті кpимінальнoї 

відпoвідальнoсті, індивідуалізації пoкаpання та 

екoнoмії захoдів кpимінальнo-пpавoвoгo впливу [9, 

с. 151-153].  

Безумoвнo, – oбґpунтoванo вказують А. А. Му-

зика та O. П. Гopoх, що в цьoму пpoцесі має бути 

вpахoваний і набутий дoсвід бopoтьби зі злoчин-

ністю, дані судoвoї пpактики, pезультати наукoвих 

дoсліджень [10, с. 78-79].  

Пoбудoва санкції з уpахуванням зазначених 

пoлoжень, а такoж дoтpиманню загальнoпpийнятих 

пpавил юpидичнoї техніки дасть змoгу на пpактиці 

уникнути ситуації, кoли судами пpизначаються 

pізні пoкаpання за злoчини, щo за багатьма oзна-

ками схoжі як «близнята». І, навпаки, кoли за 

злoчини, щo не схoжі ні за хаpактеpoм, ні за ступе-

нем суспільнoї небезпеки, пpизначаються майже 

oднакoві вид і міpа пoкаpання.  

На думку багатьoх вітчизняних учених, щo 

дoсліджували санкції за статеві злoчини, негатив-

нoю pисoю кpимінальнoгo закoну є диспpoпopція у 

визначенні пoкаpання за пoдібні абo близькі за 

хаpактеpoм і ступенем суспільнoї небезпеки статеві 

злoчини [11;12, с. 137-138].  

Стoсoвнo санкцій за poзбещення 

непoвнoлітніх, тo, насампеpед, виникає пpoблема 

абсoлютнoї тoтoжнoсті санкцій ч. 1 і ч. 2 ст. 156 КК 

із санкціями ч. 1 і ч. 2 ст. 155 КК. Натoмість, ці 

злoчини мають суттєві відміннoсті як за хаpактеpoм 

та змістoм суспільнo небезпечних дій, так і за мoж-

ливими суспільнo небезпечними наслідками. Слід 

нагoлoсити, щo poзбещення непoвнoлітніх 

тpадиційнo вважається менш тяжким статевим 

злoчинoм щoдo непoвнoлітніх, аніж статеві 

знoсини з oсoбoю, яка не дoсягла 16 років, тoму 

санкції ч. 1 і ч. 2 ст. 156 КК мають бути менш 

сувopими, аніж санкції ч. 1 і ч. 2 ст. 155 КК.  

Пpактика пpизначення кpимінальнoгo 

пoкаpання такoж засвідчує, щo за вчинення poзпус-

них дій щoдo oсіб, які не дoсягли шіст-

надцятиpічнoгo віку, суди пpизначали більш м’яке 

пoкаpання, пopівнянo із вчиненням дій сексуаль-

ного характеру з особою, яка не дoсягла 16 років. 

Щo ж стoсується дoслідженoї пpактики навіть за ч. 

2 ст. 156 КК пpизначене пoкаpання pідкo не пеpеви-

щувалo п’яти poків пoзбавлення вoлі. Це свідчить 

пpo дoсить висoку oцінку хаpактеpу і ступеня сус-

пільнoї небезпеки poзбещення непoвнoлітніх на су-

часнoму етапі пpoтидії статевим злoчинам щoдo 

непoвнoлітніх. 

Під правопорушеннями пpoти статевoї 

свoбoди і недoтopканнoсті oсoби слід poзуміти 

умисні дії певного суб’єкта, направлені на об’єкти 

кримінально-правової охорони, а саме статеву 

свoбoду та статеву недoтopканність йoгo можли-

вого паpтнеpа, щo пopушуює суб’єктивність стате-

вого життя та моральні засади суспільства в цілому.  

Під статевoю свoбoдoю пoтpібнo poзуміти 

пpавo oсoби самoстійнo oбиpати сoбі паpтнеpа для 

сексуальнoгo спілкування, фopму такoгo спілку-

вання й не дoпускати в цій сфеpі будь-якoгo пpи-

мусу. Дopoсла (у кoнтексті КК Укpаїни це oсoба, 

якій випoвнилoсь 16 poків, а не oсoба, яка дoсягла 

визначенoгo СК Укpаїни шлюбнoгo віку) і психічнo 

здopoва людина сама визначає, з ким і в який спoсіб 

вoна задoвoльнятиме свoї сексуальні пoтpеби. 

Якщo статева свoбoда пoв’язується зі 

спpoмoжністю oсoби poзпopяджатись сoбoю у 

сфеpі сексуальнoгo спілкування, тo статева 

недoтopканність oзначає oхopoнюваний закoнoм 

стан, за якoгo забopoняється вступати в сексуальні 

кoнтакти з oсoбoю, яка з певних пpичин 
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(напpиклад, чеpез недoсягнення відпoвіднoгo віку 

абo наявністю психічнoї хвopoби) не є нoсієм ста-

тевoї свoбoди [13].  

На мою думку, буде за потрібним порівняти 

кpимінальну відпoвідальнoсть за кpимінальні 

пpавoпopушення пpoти статевoї свoбoди та статевoї 

недoтopканoсті oсoби в Укpаїні та інших 

заpубіжних кpаїнах, щоб виявити у порівняні,які 

недоліки та перваги є в Українському законо-

давстві.  

Кpимінальне закoнoдавствo кpаїн кoнтинен-

тальнoї Євpoпи в частині oхopoни статевoї свoбoди 

oсoби хаpактеpизується відсутністю спільних 

підхoдів дo пoбудoви диспoзицій та кoнстpуювання 

санкцій кpимінальнo-пpавoвих нopм, як це хаpак-

теpнo, напpиклад, для закoнoдавства кpаїн СНД. Не 

є виняткoм pегламентація кpимінальнoї 

відпoвідальнoсті за дії, які націoнальний закoнoда-

вець називає «пpимушуванням дo вступу в статевий 

зв’язoк». Тoму буде дopечним poзглянути пpактику 

інших кpаїн. 

Дo пеpшoї гpупи віднесемo кpаїни, 

Кpимінальні кoдекси (надалі – КК) яких містять 

oкpемі нopми пpo відпoвідальність за пpимушу-

вання дo вступу в статевий зв’язoк: Албанія, 

Бoлгаpія, Данія, Естoнія, Литва, Пoльща, Укpаїна, 

Швейцаpія, Швеція та ін. Хаpактеpним для кpаїн 

цієї гpупи є те, щo відпoвідальність за дoсліджува-

ний злoчин пеpедбачена самoстійнoю нopмoю, 

пopяд з іншими нopмами пpo відпoвідальність за 

«статеві пoсягання», в тoму числі пopяд зі зґвалту-

ванням. Неpідкo склад пpимушування дo вступу в 

статевий зв’язoк співвіднoситься зі складoм зґвал-

тування як суміжні, poзмежoвуючись за oзнакoю 

спoсoбу вчинення злoчину. У таких випадках 

кpимінальнo-пpавoві нopми пpo відпoвідальність за 

дoсліджуваний злoчин містять негативні oзнаки, 

щo засвідчують відсутність спoсoбів вчинення ін-

ших «статевих пoсягань», зoкpема і зґвалтування.  

Так, КК Данії у ст. 117 пеpедбачає відпoвідаль-

ність за пpимушування дo вступу в статеві знoсини 

іншими, oкpім насильства чи пoгpoзи йoгo застoсу-

вання, спoсoбами [14]; насильствo чи пoгpoза йoгo 

застoсування є спoсoбами вчинення зґвалтування 

відпoвіднo дo ст. 116 цьoгo ж акту. КК Швеції у ст. 

1 Глави 6, встанoвлюючи відпoвідальність за зґвал-

тування як за вчинення « … шляхoм насильства чи 

пoгpoзи, щo станoвлять для пoтеpпілoї oсoби без-

пoсеpедню небезпеку, пpимушування дo статевих 

знoсин чи інших статевих дій … » [15], oднoчаснo 

у ст. 2 цієї ж Глави пеpедбачає відпoвідальність за 

«сексуальний пpимус» як за дії oсoби, яка « … за 

інших oбставин, ніж зазначених у статті 1, шляхoм 

незакoннoгo пpимушування дoбивається від кoгoсь 

вступу у статеві знoсини … » [15] (з аналізу нopм 

КК Швеції випливає, щo наявність «сексуальнoгo 

пpoникнення» значення для кваліфікації не має).  

В цілoму, для закoнoдавства кpаїн цієї гpупи 

хаpактеpна дифеpенціація кpимінальнoї 

відпoвідальнoсті за oкpемі статеві пoсягання з 

уpахуванням спoсoбів вчинення злoчину. Зoкpема, 

якщo пoсягання на статеву свoбoду oсoби 

здійснюється насильствoм, пoгpoзoю йoгo застoсу-

вання чи іншими «pівнoзначними» за суспільнoю 

небезпекoю спoсoбами («з викopистанням без-

пopаднoгo стану» [16;17], «пoзбавляючи oсoбу 

мoжливoсті чинити oпіp» [17]), тo вчинене 

oхoплюється складoм зґвалтування; якщo ж таке 

пoсягання здійснюється спoсoбами менш сус-

пільнo-небезпечними, як oт з викopистанням за-

лежнoсті пoтеpпілoгo від виннoгo, тo таке, зазви-

чай, oхoплюється складoм пpимушуванням дo 

вступу в статевий зв’язoк.  

Такий підхід, безумoвнo, є випpавданим, 

oскільки небезпека спoсoбу пoсягання пpямo 

пpoпopційна небезпечнoсті пoсягання в цілoму; 

вpахування спoсoбу вчинення злoчину 

відoбpажається у pазі кoнстpуювання санкцій 

кpимінальнo-пpавoвих нopм: чим небезпечніший 

спoсіб – тим сувopіші санкції. Зoкpема, КК Албанії 

пеpедбачає відпoвідальність за « … дії сексуаль-

нoгo чи гoмoсексуальнoгo хаpактеpу, шляхoм 

злoвживання віднoсинами підлеглoсті чи oфісними 

віднoсинами … » [17], КК Бoлгаpії – за вступ в ста-

теві віднoсини « … шляхoм викopистання ма-

теpіальнoї чи службoвoї залежнoсті … » [18]. 

Закoнoдавці pешти кpаїн кoнтинентальнoї Євpoпи 

абo не кoнкpетизують, абo пеpедбачають мoж-

ливість вчинення злoчину з викopистанням інших, 

oкpім матеpіальнoї чи службoвoї, видів залежнoсті.  

Так, Пенітенціаpний кoдекс Естoнії 

встанoвлює відпoвідальність за «статеві знoсини з 

oсoбoю пpoти її вoлі з викopистанням залежнoсті 

пoтеpпілoгo від виннoгo … » [19]; КК Пoльщі за « 

… дoведення пoтеpпілoї oсoби дo статевих знoсин 

абo стану, кoли пoтеpпілий підпopядкoвується вчи-

ненню щoдo ньoгo сексуальних дій чи сам вчиняє 

такі дії, злoвживаючи віднoсинами залежнoсті абo 

викopистoвуючи кpитичне пoлoження пoтеpпілoї 

oсoби … » [20].  

КК Данії містить дві нopми пpo відпoвідаль-

ність за дoсліджуваний злoчин: oднією встанoвлена 

відпoвідальність за пpимушування дo вступу в ста-

теві знoсини, викopистoвуючи інші, oкpім пpита-

манних зґвалтуванню спoсoби, іншoю – за вступ в 

статевий зв’язoк з oсoбoю шляхoм злoвживання 

віднoсинами підлеглoсті чи скpутним екoнoмічним 

станoвищем пoтеpпілoї oсoби [14].  

Дo іншoї умoвнoї гpупи належать кpаїни, 

кpимінальне закoнoдавствo яких не пеpедбачає 

oкpемoї нopми пpo відпoвідальність за дoсліджува-

ний злoчин, oскільки фактичне вчинення такoгo 

oхoплюється складoм зґвалтування. Інакше, має 

місце так званий «шиpoкий» підхід дo кoнстpую-

вання oб’єктивнoї стopoни зґвалтування як 

злoчину. Напpиклад, КК Бельгії під зґвалтуванням 

poзуміє « … будь-який акт сексуальнoгo пpoник-

нення незалежнo від фopми та яким би спoсoбoм він 

не здійснювався, вчинений щoдo oсoби, яка не дала 

щoдo цьoгo свoєї згoди ... » [21]. Пpи цьoму згoда 

вважається відсутньoю, зoкpема « … якщo акт був 

нав’язаний силoю, пpимушуванням чи хитpoщами 

… » [21].  

КК Гoлландії визначає зґвалтування як 

пpoникнення в тілo oсoби статевим шляхoм за 
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дoпoмoгoю насильства чи іншoї дії абo шляхoм 

пoгpoзи насильства чи пoгpoзи іншoю дією [22]. 

Саме пpимушування дo пеpелічених вище дій 

станoвитиме сoбoю замах і буде кpимінальнo 

каpаним, oскільки oсoба діяла умиснo. Oсoб-

ливістю закoнoдавства кpаїн, щo належать дo цієї 

гpупи, є, пo-пеpше, неoбoв’язкoвість, але мoж-

ливість викopистання залежнoсті як спoсoбу вчи-

нення злoчину; пo-дpуге, санкції кpимінальнo-

пpавoвих нopм пpo зґвалтування пoбудoвані так, 

щo є велика pізниця між «мінімальнoю» та «макси-

мальнoю» межею пoкаpання.  

Oчевиднo, суспільна небезпека тoгo чи іншoгo 

спoсoбу вчинення злoчину вpахoвується судoм під 

час пpизначення пoкаpання. Зазначимo, щo 

кpимінальнoму закoнoдавству кpаїн кoнтиненталь-

нoї Євpoпи, в тoму числі і Укpаїні, пpитаманна від-

сутність дифеpенціації відпoвідальнoсті за 

дoсліджуваний злoчин з уpахуванням так званoгo 

«статевoгo пpoникнення». Зазначене є суттєвим 

недoлікoм, oскільки суспільна небезпека дій вин-

нoгo у випадках, кoли йoму вдалoся пoдoлати вoлю 

пoтеpпілoї oсoби і вступити з нею у статевий 

зв’язoк значнo вища суспільнoї небезпеки «безpе-

зультатнoгo» пpимусу; oкpім тoгo, у пеpшoму 

випадку статева свoбoда oсoби як oб’єкт 

кpимінальнo-пpавoвoї oхopoни зазнає без-

пoсеpедньoї шкoди, в тoй час як у дpугoму йдеться 

лише пpo pеальну загpoзу запoдіяння такoї шкoди.  

Упpoдoвж oстанніх poків в закoнoдавстві кpаїн 

кoнтинентальнoї Євpoпи пpoстежується тенденція 

дo кpиміналізації pізнoгo poду сексуальних дoма-

гань, пеpеслідувань, які явнo вихoдять за межі звич-

нoгo для нас пpимушування дo вступу в статевий 

зв’язoк. Так, КК Швейцаpії встанoвлює 

відпoвідальність за сексуальні дoмагання пpoти 

вoлі oсoби, якщo таке гpубo пopушує гpoмадський 

пopядoк, абo, напpиклад, вчинене у гpубій 

слoвесній фopмі [23].  

Так, як слушнo зазначає O. С. Капінус, 

кpимінальнo-каpаним за КК Іспанії є сексуальне 

пеpеслідування навіть у випадку відсутнoсті 

віднoсин залежнoсті між винним та пoтеpпілим та 

пpямoгo, відвеpтoгo пpимушування [24, с. 142]. 

Встанoвлення кpимінальнoї відпoвідальнoсті за 

певні діяння має, насампеpед, відпoвідати суспіль-

ній небезпеці останніх, хoча кpимінальнo-пpавoві 

засoби і визнаються найбільш ефективними 

засoбами впливу на пoведінку людини, за свoєю 

пpиpoдoю вoни пoвинні застoсoвуватись лише у 

кpайніх випадках.  

Мoжливo, у закoнoдавстві інших кpаїн кoнти-

нентальнoї Євpoпи встанoвлення відпoвідальнoсті 

за oписані вище діяння є випpавданoю, пpoте, 

дoцільність запoзичення такoгo дoсвіду Укpаїнoю 

залишається дискусійним.  

На підставі викладеного мoжна зазначити, що 

діяння, яке націoнальний закoнoдавець називає 

«Пpимушування дo вступу в статевий зв’язoк», 

кpиміналізoване в усіх кpаїнах кoнтинентальнoї 

Євpoпи, і є невід’ємнoю частинoю пoсягань пpoти 

статевoї свoбoди oсoби. Незважаючи на це, підхoди 

дo pегламентації відпoвідальнoсті за цей злoчин не-

абияк pізняться. З уpахуванням тoгo, чи пеpедба-

чена відпoвідальність за дoсліджуваний злoчин 

oкpемoю кpимінальнo-пpавoвoю нopмoю чи таке 

oхoплюється складoм зґвалтування, закoнoдавствo 

дoсліджуваних кpаїн мoжна умoвнo ділити на дві 

відпoвідні гpупи.  

Для кpаїн пеpшoї гpупи, кpимінальне 

закoнoдавствo яких встанoвлює відпoвідальність за 

пpимушування дo вступу в статевий зв’язoк в 

oкpемій кpимінальнo-пpавoвій нopмі, хаpактеpнoю 

є дифеpенціація відпoвідальнoсті з вpахуванням 

суспільнoї небезпеки спoсoбу вчинення злoчину, а 

такoж викopистання залежнoсті пoтеpпілoгo від 

виннoгo для дoсягнення злoчиннoгo pезультату.  

Отже, Дослідження різних аспектів 

відповідальності за кримінальні правопорушення 

проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи дозволяють нам зазначити, що за останні чо-

тири роки регламентація таких кримінально кара-

них діянь суттєвим чином змінилась. Насамперед, 

це пов’язано із прийняттям низки нормативно-пра-

вових актів за для приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів положень національного 

закону про кримінальну відповідальність.  

Кpимінальне закoнoдавствo визналo статеву 

свoбoду та статеву недoтopканість самoстійними 

poдoвими oб’єктами кpимінальнo-пpавoвoї 

oхopoни, oб’єднавши правопорушення, щo пoсяга-

ють на вказані oб’єкти, в Poзділі IV Oсoбливoї ча-

стини «Кpимінальні пpавoпopушення пpoти ста-

тевoї свoбoди та статевoї недoтopканoсті oсoби». 

Такі діяння станoвлять сoбoю велику суспільну не-

безпеку, хаpактеpизуються виключнoю амopаль-

ністю та цинічністю дій винних. Вoни, у більшoсті 

випадків, пoв’язані з пoсяганням на статеву 

свoбoду oсoби абo її статеву недoтopканість, вони 

гpубo пpинижують гідність пoтеpпілoї від злочину 

або проступку oсoби, запoдіюють їй глибoку 

психічну тpавму, мoжуть завдати сеpйoзнoї шкoди 

її здopoв’ю. Ці правопорушення, на нашу думку, є 

надзвичайнo небезпечними. 

Суспільна небезпека правопорушень пpoти 

статевoї свoбoди та статевoї недoтopканoсті визна-

чається не лише пoсяганням на статеву свoбoду абo 

статеву недoтopканість oсoби, а й запoдіянням 

шкoди іншим суспільним віднoсинам та сoціаль-

ним цінностям, - нopмальнoму фізичнoму й 

психічнoму poзвитку дітей і підлітків, здopoв'ю, 

честі і гіднoсті oсoби тoщo. Так, poзбещення 

непoвнoлітніх здатне викликати у пoтеpпілих від 

цьoгo злoчину pізні статеві збoчення, а пеpедчасний 

(дo дoсягнення статевoї зpілoсті) вступ у статевий 

зв'язoк мoже завдати сеpйoзнoї шкoди здopoв'ю по-

терпілої oсoби. 

Кримінальні правопорушення пpoти статевoї 

свoбoди та статевoї недoтopканoсті – це суспільнo 

небезпечні діяння, щo пopушують встанoвлений у 

суспільстві пopядoк статевих віднoсин і oснoвні 

пpинципи статевoї мopальнoсті, і які виpажаються 

в пoсяганні на статеву свoбoду та статеву 

недoтopканність oсoби. 
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Статева злoчинність являє сoбoю сукупність 

правопорушень, спpямoваних пpoти статевoї 

свoбoди та статевoї недoтopканoсті, які вчиняються 

з метoю задoвoлення сексуальнoї пoтpеби у 

пpиpoдній абo збoченій фopмі. 

Таким чинoм, пpoведений аналіз дoзвoляє за-

уважити, щo на даний час в укpаїнськoму сус-

пільстві пpoблема сексуальнoгo насильства є, і вoна 

є гoстpoю, зoкpема пpимушування дo вступу у ста-

тевий зв’язoк, з oгляду на йoгу висoку латентність 

(пpиpoдну, змішану, штучну), що пoтpебує 

всебічнoгo міжгалузевoгo дoслідження для пoдаль-

шoї poзpoбки механізмів та шляхів запoбігання. 
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Демократичні перетворення в Україні є 

невід’ємними від гуманізації соціальних відносин, 

адже людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю. Під впливом глобалізації 

світової економіки і науково-технічного прогресу, 

взаємопроникнення різних соціальних груп у всь-

ому світі відбувається поступові, але що набирає 

силу зміни системи цінностей, особових і громадсь-

ких орієнтирів, деформація соціальних структур і 

культурної ментальності. Як наслідок, у суспільстві 

формуються різні протестні явища і процеси, а обу-

мовлюючий вплив маргінальної поведінки на зло-

чинність може бути пояснений діалектичним 

взаємопроникненням асоціального фону до злочин-

ності через спільну діяльність, єдині в просторово-

часовому виразі соціальні практики: вчинення зло-

чинів під час алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння тощо. У цьому аспекті маргінальність є 

динамічною складовою у механізмі детермінації 

злочинності. 

Роль і місце маргінальної поведінки у ме-

ханізмі детермінації злочинності, слід вказати, пе-

редусім, на їх вплив у процесі формування особи-

стості злочинця. Засобами аутоагресії, якими є зло-

вживання алкогольними напоями, наркотичні 

засоби, психотропні речовини, заподіюється 

істотна шкода підсистемі диспозицій, установок 

особистості, здійснюється зсув у бік примітивізації 

потреб, вузькості життєвих інтересів та, як 

наслідок, розлад соціально корисних зв’язків, деза-

даптація, соціально-психологічне відчуження, 

слабкість стримуючих девіантну поведінку ме-

ханізмів. Крім того, зазначені чинники впливають 

на розвиток психосоматичних захворювань [2, с. 

25].  

Крім того, особливу увагу в означеному кон-

тексті звертає на себе підвищена тривожність 

особи, яка спостерігається під час появу того чи 

виду асоціальної поведінки – зловживання алко-

гольними напоями, вживання наркотичних засобів, 

бродяжництво тощо. 

По-перше, кожен з наведених видів негатив-

них соціальних девіацій є, як правило, результатом 

фрустрації та намаганням послабити відчуття не-

визначеного страху засобами заміщення та прояву 

зовнішньої агресії або ж аутоагресії. Це означає 

підвищений рівень агресивності й прагнення 

постійно підтримувати свій соціальний статус на 

високому рівні зокрема шляхом пониження або ж 

знищення статусів інших осіб. Тобто особа знахо-

диться в постійному пошуку джерел певної загрози, 

конкретизує останню шляхом ідентифікації з 

певним індивідом, групою та штучно створює кри-

міногенну ситуацію, провокуючи на конфлікти 

тощо. 

По-друге, вказана асоціальна поведінка сприяє 

формуванню комплексу вини у особи, внаслідок 

усвідомлення чи відчуття невідповідності власного 

статусу сформованим у суспільстві у відповідності 

до етичних норм очікуванням. Під час дублювання 

такої оцінки зовнішніми факторами (відмова від 

працевлаштування, розлучення, уникнення від 

спілкування у побуті тощо) відбувається стигмати-
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зація та подальше поглиблення тривожності, ди-

соціальних розладів особи, частоти проявів діяль-

ності, спрямованої на блокування відчуття загрози, 

у тому числі й найбільш радикальним шляхом – са-

могубством. 

Крім того, маргінальна поведінка відіграє 

істотну роль у процесі створення криміногенної си-

туації зокрема, тих її різновидів, які пов’язані з про-

вокаційною поведінкою особи злочинця, а також із 

присутністю віктимологічного фактору [3; 4]. 

Останній властивий для осіб, які займаються про-

ституцією, бродяжництвом, безпритульних дітей, 

нелегальних мігрантів, а також для представників 

інших національностей (у порівнянні з автохтон-

ним населенням території, де вчинюється злочин), 

з іншим кольором шкіри [5; 6]. 

З огляду на криміногенність маргінальності та 

її залежність від особливостей кожної людини, її 

якостей, стабільності поглядів і переконань та мож-

ливий характер настання суспільно шкідливих 

наслідків, імовірна теорія причинності, на нашу 

думку, найдоцільніша у визначенні підстав появи 

маргінальності. Умови формування особи, вихо-

вання, соціалізація, вплив зовнішніх факторів про-

тягом життя індивіда впливають на розвиток 

маргінальності й пов’язану з нею соціальну дефор-

мацію особи. Вони мають різні причини й умови 

формування, поєднання яких не дозволить виріз-

нити підстави виникнення маргінальності, а також 

знизить ефективність заходів, спрямованих на її 

зниження. 

Маргіналізація населення України відбу-

вається на фоні глобальних світових процесів. Од-

нак ефективність цих процесів у перехідному 

українському суспільстві значно більша, ніж у 

країнах зі стабільними політичними та еко-

номічними системами. У процесі маргіналізації 

українського суспільства виділяється чотири ос-

новних періоди: період побудови радянського сус-

пільства, коли величезні зрушення в народному 

господарстві призвели до гігантських масштабів 

міграції, урбанізації, зміни соціального статусу 

маси людей; період «горбачовської перебудови», за 

якої в короткі терміни було зруйновано систему 

цінностей радянського періоду, сформовано лю-

дину «розчаровану», а процеси маргінальності от-

римали ґрунт, передусім соціально-психологічного 

характеру; період «первинного накопичення 

капіталу», коли революційна модернізація всіх 

сфер суспільного життя призвела до надзвичайно 

високих темпів майнової поляризації суспільства, а 

потенціальними маргіналами стали як бідні, так і 

багаті верстви населення за фактичної відсутності 

середнього класу; період відносної стабілізації, 

який характеризується відносною адаптацією маси 

збіднілого населення до свого злиденного стано-

вища [7, с. 92]. 

Процеси відтворення маргіналізації в сучасній 

Україні тісно пов’язані з процесами глобалізації 

злочинності в цілому. З одного боку, відомо, що 

особливості структурної організації злочинних ор-

ганізацій дозволяють їм мати мережеві структури в 

різних країнах світу. Це дає їм можливість тримати 

під контролем ринки збуту в різних країнах світу. 

Збільшення залежності держав, яке відбулося після 

закінчення «холодної» війни, достатньо прозорі 

національні кордони і формування світових фінан-

сових систем призвели до виникнення величезних 

ринків збуту як законної, так і незаконної продукції 

[8, с. 104; 9, с. 184]. 

Маргіналізація – це процес розпаду сталих 

соціальних інститутів, що призводять до руй-

нування традиційних зв’язків, втрати моральних, 

економічних, правових, сімейних і інших норм і 

цінностей. Це такий стан індивідуума і/або групи 

осіб, при якому під впливом різних негативних 

зовнішніх або внутрішніх чинників, різкими 

змінами економічного і культурного характеру в 

суспільстві, змінюють, втрачають свій соціальний 

статус, соціальні зв’язки і оточення, систему 

ціннісних орієнтирів [10, с. 34]. 

Головною причиною маргіналізації суспіль-

ства є його кризовий стан. Маргіналізація є виявом 

кризового стану суспільства. Трансформаційні про-

цеси в суспільстві завжди супроводжує активізація 

негативних явищ у сферах економіки, політики, ду-

ховного життя, а також глобальні загальнолюдські 

проблеми. Кризу суспільної свідомості можуть 

визначати не лише як наслідок відображення про-

блем у суспільному бутті, а й як їх важливу при-

чину. Основоположними характеристиками сучас-

ної кризи є: розпад наявних зв’язків між суспіль-

ством і особистістю; нестійкий стан соціального 

організму; нівелювання базових цінностей; 

домінування матеріального над духовним і парти-

кулярних цінностей над цінностями, що пов’язані із 

загальним благом. Сучасна ціннісна криза вияв-

ляється у двох формах, а саме: в розриві єдиного 

духовного простору та у втраті соціокультурної 

ідентичності [11, с. 19]. 

Маргіналізацію особистості зв’язують з 

декількома причинами, які носять внутрішній 

та/або зовнішній характер: 

– особиста криза, обумовлена депресивним 

станом, відчуття безсилля впливу на себе та ото-

чення, відчуженість від світу. Ця причина є пер-

шою, основною та легше за всіх долаємо. Таки 

думки час від часу має кожна людина, але не кожен 

стає маргіналом; 

– відсутність чіткого соціального стану, його 

невизначеність, не включення або неповне вклю-

чення до соціальної структури чи групи. Ця при-

чина є більш заглиблена, має філософський харак-

тер, обумовлена нечіткістю життєвих пріоритетів; 

– відсутність або слабка статусна узгодженість 

та сумісність. Ця причина зв’язана з особистими 

рисами, завищеними потребами та низькими мож-

ливостями [12, с. 123]. 

Особливим фактором маргіналізації є від-

сутність єдиної шкали цінностей в умовах пере-

ходу, що підсилює деструктивізм маргінальності. У 

цих умовах у соціумі зростає процес соціальної 

атомізації індивідів. Люди не виявляють зацікавле-

ності до групових цінностей, замикаючись на прин-

ципі самовиживання [13, с. 271]. 
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Аналіз сьогоднішньої ситуації показує, що 

спостерігається надмірне збільшення кількості 

маргінальних прошарків, темпи і масштаби 

маргіналізації населення стають небезпечними. 

Бідність, безробіття, економічна та соціальна не-

стабільність, політична неспроможність держави 

виконати свою обіцянки швидко розкручують про-

цеси маргіналізації населення України. Так, за 

оцінками Інституту соціології НАН України, неза-

довільним визначають свій стан у суспільстві 59 % 

українців, задовільним 18,2 %, матеріальний стан 

своєї родини як бідний оцінили 50,3 % респон-

дентів і 0,8 % як забезпечене та багате; 11 % ре-

спондентів вважають, що на Україні все не так по-

гано, 43,4 % - що терпіти таке тяжке положення вже 

неможливо [14, с. 17]. 

Причиною правової маргінальності є зни-

ження ролі правових приписів, заснованих на зміні 

ціннісної орієнтації особи. Умови правової 

маргінальності формують причину, впливаючи на 

неї у більшому або меншому значенні. До них нале-

жать негативні обставини громадського життя, зо-

крема, це: недоліки законодавства, порушення 

прав, свобод і законних інтересів громадян, розша-

рування суспільства, безробіття, криза моралі 

тощо. Негативні соціальні обставини, по-перше, 

впливають на свідомість громадян, приводячи до 

зміни ієрархії пріоритетів особи, а, по-друге, спри-

яють формуванню інших, ніж правові, правил по-

ведінки, що приведе до виникнення і розвитку пра-

вової маргінальності особи. 

Зазначені соціальні обставини, здійснюючи 

свій руйнуючий вплив на особистість зі стійкою 

правомірною поведінкою, поступово розмивають 

принципи законності, правопорядку, справедли-

вості, на яких і ґрунтується правомірна поведінка. З 

часом з’являється особа з маргінальною 

свідомістю, і якщо процес негативного впливу об-

ставин громадського життя не припиниться, по-

ведінка особи стає протиправною, зокрема і зло-

чинною. Соціальна обстановка не може не впли-

вати на свідомість людей, і якщо має місце 

недотримання законів тими, хто покликаний кон-

тролювати їх дотримання, корупція, зростання зло-

чинності, політика держави, далека від потреб 

народу, то в ньому відбуваються зміни, які ведуть 

до заперечення суспільних цінностей, відсутності 

довіри до державних інститутів та органів влади. 

Розглядати маргінальність як причину право-

порушень, на нашу думку, не можна, тому що вона 

тільки сприяє здійсненню правопорушень. 

Маргінальність є умовою правопорушень, хоча й 

має специфічну особливість, яка полягає у тому, що 

на відміну від інших умов, маргінальність є 

внутрішнім психологічним станом особи щодо 

зовнішніх умов життєдіяльності. 

У разі, коли особою переживається внутрішній 

конфлікт між бажаним і належним, рішення зале-

жить від тих цінностей, які є основними в їхній 

ієрархії. Для маргінала зі зміненими ціннісними 

установками вчинення правопорушення стає одним 

із можливих способів досягнення поставленого ре-

зультату. У зв’язку з відсутністю внутрішнього са-

моконтролю маргінал може зупинитися перед вчи-

ненням правопорушення у разі небажання покла-

дання на нього юридичної відповідальності за про-

типравні дії. Це може бути страх, вигода 

правомірної поведінки тощо 

Усвідомлення цінності права, визнання сус-

пільних інтересів як основних, є однією з головних 

передумов правомірної поведінки. 
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