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вживаються дієві заходи щодо встановлення осіб, котрі їх учинили, місця 
знаходження викраденого, щодо відшкодування завданих збитків 
потерпілим [2].  

Законодавець не передбачив підстави та порядок прийняття рішень 
та здійснення заходів для логічного вирішення питання переобтяження 
слідчих нерозкритими кримінальними провадженнями, тому ця проблема 
потребує негайного законодавчого врегулювання, доцільним могло б бути 
створення спеціальних груп слідчих, у тісній взаємодії з оперативними 
підрозділами, для якісного розслідування таких проваджень і вирішення 
їх по суті.  
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Предмети антикваріату та інші історичні та художні цінності є 

культурним надбанням суспільства. Завдяки високій вартості вони 
потрапляють в так звану «зону ризику». Особи, які мають кримінальний 
досвід, залучають до посягань на культурні цінності представників 
бізнесу, юристів, мистецтвознавців, дипломатів, створюють спеціальні 
підприємства з міжнародними контактами задля безперешкодного 
налагодження контрабанди культурних цінностей.  

Як свідчить практика, дані злочини вчиняються організованими 
транснаціональними групами. Відповідно до Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 
15.11.2000 р. a) «організована злочинна група» означає структурно 
оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом 
визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або 
декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно 
до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, 
фінансову або іншу матеріальну вигоду; c) «структурно оформлена група» 
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означає групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення 
злочину і в якій не обов’язково формально визначені ролі її членів, 
обговорений безперервний характер членства або створена розвинута 
структура; d) «майно» означає будь-які активи, матеріальні чи 
нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи у правах, а також 
юридичні документи або акти, які підтверджують право на такі активи 
або інтерес у них.  

З метою виконання зобов’язань щодо боротьби з контрабандою, що 
визначено в Угоді про асоціацію України з ЄС як елемент безпекової 
політики, необхідно удосконалити чинне законодавство щодо захисту 
культурних цінностей та посилити форми міжнародного співробітництва 
під час кримінального провадження. За словами П. Порошенка, успіх 
українських правоохоронців, які знайшли викрадені з Веронського музею 
шедеври Рубенса, Пізанелло, Белліні, Мантеньї, Тінторетто, Карото та 
інших майстрів, продемонстрував спроможність та ефективність 
міжнародної співпраці, «це ще один привід для надії, свідчення того, що 
розпочаті реформи дають свої перші результати».  

Злочинці використовують міжнародні канали одержання інформації 
про знаходження культурних цінностей, використовують бази даних, 
реєстри, соцмережі. Так, за часів Радянського Союзу діяла «художня 
лотерея», власником картини відомого художника міг стати будь-який 
громадянин за випадковим принципом. Антиквари та злочинці різних 
країн намагаються встановити шляхом аналізу періодичних видань 
переможців, які зараз є власниками художніх творів. Використовуючи 
соціальні мережі, адресні книги, встановлюючи спадкоємців, міжнародні 
кримінальні групи інколи шахрайським способом одержують право 
власності на твори та контрабандним способом постачають їх 
замовникам-колекціонерам за кордон.  

У Кримінальному процесуальному кодексі України, незважаючи на 
значну кількість статей, які регулюють міжнародне співробітництво 
(74 статті), не знайшло достатньо повного відображення низка важливих 
положень. У цьому аспекті варто врахувати досвід Республіки Молдова, 
де спеціально прийнято Закон «Про міжнародну правову допомогу по 
кримінальних справах», у ст. 30 якого детально розкривається сутність 
«транскордонного спостереження». За виключенням випадків існування 
протилежних положень в міжнародній угоді, яка застосовується в 
відносинах з іншою державою, представники органу кримінального 
переслідування однієї держави, які здійснюють в ході кримінального 
переслідування спостереження на території іншої держави за особою, по 
відношенні якої передбачається, що вона брала участь у вчиненні 
злочину, за яке допускається екстрадиція, або за особою, по відношенні 
до якої існують суттєві мотиви вірити, що вона може сприяти 
ідентифікації або виявленню місця перебування особи, вправі 
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продовжувати таке спостереження на території Республіки Молдова на 
підставі представленого раніше запиту про правову допомогу. На підставі 
запиту спостереження може здійснюватися компетентними органами 
Республіки Молдова.  

Більш повний зміст в дану форму співробітництва вкладено 
законодавцем Естонії, яка як країна Європейського Союзу, комплексно 
підійшла до визначення та процесуального врегулювання застосування на 
практиці «Транскордонного спостереження» (ст. 472 КПК Естонії).  

Якщо на стадії досудового розслідування у невідкладних випадках 
транскордонне спостереження розпочате до одержання на те дозволу від 
країни місцеперебування, то варто негайно: 1) повідомити країну 
місцеперебування про те, що працівник компетентної юридичної 
установи країни, що подає клопотання, перетнув кордон та приступив до 
здійснення спостереження; 2) надати країні місцеперебування 
клопотання.  

Як справедливо зазначає С. А. Шейфер, в умовах «конвергенції» чи 
варто очікувати, що кримінально-процесуальне законодавство швидко 
набуде більшої внутрішньої узгодженості та несуперечливості, які в 
ньому спостерігаються сьогодні. Для досягнення цієї мети необхідний 
час, упродовж якого в країні остаточно сформується громадянське 
суспільство з притаманними йому уявленнями про призначення 
судочинства та форми його реалізації.  
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В юридичній літературі неодноразово зазначалося практичне 

значення дослідження та розробки проблематики початкового етапу 
розслідування корисливо-насильницьких злочинів, тобто суспільно 
небезпечних діянь, які характеризуються корисливою мотивацією і 
насильницьким способом їх вчинення. Загальновідомо, що розкриття 
злочинів, викриття злочинців, установлення істини по справі залежить 
насамперед від безпомилкових дій слідчого та оперативних підрозділів на 
початковому етапі розслідування.  

У роботах науковців, що безпосередньо присвячені початковому 
етапу розслідування злочинів, як правило, увага акцентується переважно 
на криміналістичних питаннях [1, с. 257]. Перш за все, приділяється увага 
комплексному дослідженню діяльності органів досудового слідства на 
початковому етапі розслідування, розглядаються загальні засади 


