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забезпечення та практичне впровадження технологій ДНК-скри-
нінгу значної кількості людей для виявлення осіб, що вчинили 
тяжкі злочини, за залишеними слідами біологічного походження, а 
також новітніх технологій криміналістичного ДНК-аналізу (ро-
динний пошук, низькорівньовий аналіз, біогеографічне тестуван-
ня тощо); 4) постійне розширення автоматизованих баз даних 
ДНК-профілів і можливостей їх використання в діяльності з розс-
лідування злочинів; 5) організація системного навчання праців-
ників органів досудового розслідування, оперативних підрозділів, 
прокуратури, суду прийомам роботи зі слідами біологічного похо-
дження, правилам призначення молекулярно-генетичної експер-
тизи, оцінки та використання в доказуванні її результатів. 

Вирішення вказаних проблем сприятиме значному підвищен-
ню рівня використання можливостей криміналістичного дослі-
дження ДНК у діяльності з розкриття та розслідування криміна-
льних правопорушень в Україні. 

Одержано 15.10.2019 
 
 

УДК 340.12  

Василь Миколайович СТРАТОНОВ, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,  
дійсний член Національної академії вищої освіти України (м. Київ), 
професор кафедри галузевого права  
Херсонського державного університету 

ПРАВОВІ ЦІННОСТІ В ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ 

Розуміння цінності у сучасній філософії не є одностайним, од-
нак у більшості випадків поняття «цінність» уособлює у собі щось 
важливе для суб’єкта, належне йому, бажане, таке, що спонукає 
особу до визначення основоположних цілей буття та виступає ос-
новою її діяльності.  

Існує достатня кількість напрямків аксіологічних досліджень, 
однак, з позиції здійснюваного нами наукового пошуку, інтерес 
представляє саме правова аксіологія, яка виступає вагомою скла-
довою філософії права. Предметною сферою правової аксіології 
визначаються проблеми розуміння та тлумачення права як цінно-
сті (імперативної вимоги) та предметні судження і оцінки про зна-
чення права і його змісту з точки зору цінності, а також як умови 
для формування і закріплення цінностей [1, с. 53]. Більш ширше 
предмет аксіології, визначає О. Бандура, на його думку аксіологія 
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права вивчає ціннісний аспект права, юридичної науки і освіти. 
Автор встановлює, що в аксіології права розрізняються цінності-
цілі (для запровадження і збереження яких було створене право) 
та цінності-засоби (створені для досягнення і забезпечення цінно-
стей-цілей) [2, с. 48]. 

Слід відзначити, що правова аксіологія історично більше схи-
лялася до визначення ціннісно-смислового дослідження права, тоб-
то визначення правової цінності закону, запровадження ідей свобо-
ди та рівності у праві, моральних цінностей взагалі та у праві зок-
рема. Тобто акцент філософських досліджень знаходився саме на 
визначенні і обґрунтуванні цінностей-цілей. Але сьогодні нами про-
стежується тенденція щодо зміщення цього акценту на формування 
цілісного уявлення про правові цінності-засоби, основоположними 
з яких дослідники вважають правосвідомість, правовий світогляд та 
правову культуру. На нашу думку, це дає можливість поставити лю-
дину в центр аксіологічних досліджень, визнати її не тільки найви-
щою соціальною цінністю, але й джерелом їх створення та забезпе-
чення. На нашу думку, це також співзвучно з філософією людиноце-
нтризму та людиноцентристською концепцією формування права. 

Наразі проводяться дослідження, які стосуються аксіологіч-
них аспектів діяльності суб’єктів, яка пов’язана з виконанням фу-
нкцій держави, зокрема, державним управлінням (Я. Ф. Радиш, 
В. М. Козаков), парламентською діяльністю (М. Ю. Твердохлєб), 
судовою діяльністю (О. В. Дроздов), діяльністю правоохоронних 
органів (Я. О. Ліховіцький, М. Б. Палій, М. Є. Василенко) тощо. Вра-
ховуючи, що діяльність працівників поліції відноситься за своєю 
сутністю до правоохоронної діяльності звернемося саме до цього 
напрямку аксіологічних досліджень. На діяльність працівника 
правоохоронних органів впливає велика кількість внутрішніх та 
зовнішніх факторів. Вважаємо, що до перших можна віднести ін-
дивідуально-особистісну складову (характер, умови виховання, 
швидкість психічних та розумових процесів тощо) та професійну 
складову (рівень знань, умінь та навичок). Зовнішні фактори хара-
ктеризуються умовами роботи (рівнем безпеки, напруженістю 
графіку роботи, матеріальним забезпеченням тощо) та суб’єктами, 
з якими відбувається взаємодія під час виконання службових 
обов’язків (потерпілі, особи, які вчинили злочин або звільнилися з 
місць позбавлення волі, а також особи схильні до вчинення злочи-
ну). Поєднання цих специфічних факторів створює достатньо ви-
сокий рівень психоемоційного навантаження, що здійснює нега-
тивний вплив на працівників правоохоронних органів вкупі з під-
вищеними вимогами до особистісної і громадської відповідальності. 
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На підставі означеного важко не погодитися з позицією М. Є. Васи-
ленко, за якою умови служби у правоохоронних органах істотно ро-
змивають ціннісні орієнтири, приводячи до професійної деформації 
працівників [3, с. 73]. Зі свого боку вважаємо, що одним з основних 
засобів зниження риску професійної деформації можуть виступати 
закріплені у праві професійно-ціннісні орієнтації, які мають спря-
мованість саме на представників правоохоронних структур. 

Провівши дослідження аксіологічного виміру функціонування 
правоохоронної діяльності М. П. Палій, визначає, що для працівників 
правоохоронних органів важливими є цінності, що характеризують їх 
ставлення до роботи і підвищують рівень мотивації виконання пос-
тавлених перед ними завдань та обов’язків, зокрема, честь, мужність, 
хоробрість, відвага, гуманізм, справедливість тощо. При цьому наго-
лошується, що цінності для працівника правоохоронних органів по-
винні виступати не тільки як чинник внутрішнього імперативу, але й 
виступати мотивацією його діяльності. Відповідно, професійні моти-
ви та ціннісна суть у своєму поєднанні формують вчинки і внутрішні 
переконання працівників органів внутрішніх справ [4, с. 8]. 

Для прикладу візьмемо слідчих як працівників правоохорон-
них органів, за нашою позицією, дані суб’єкти за своїм правовим 
статусом найчастіше стикаються у професійній діяльності з мож-
ливостями впливу на загальновизнані соціальні цінності, такі як 
життя, честь, гідність, свобода, воля. Саме тому слід говорити про 
те, що усвідомлення слідчим у ході досудового розслідування сут-
ності соціальних цінностей (як закріплених правом, так і не ви-
значених у ньому) та необхідності діяти у відповідності до їх зміс-
ту складає основу аксіології діяльності слідчого на стадії досудо-
вого розслідування. Водночас, ціннісно-орієнтаційна складова дія-
льності слідчого базується також і на гносеологічному аспекті від-
носно права та його сутності, формуючи особливий тип світогля-
ду, спрямований на врахування під час пізнавальної діяльності 
слідчого ціннісного виміру права. Пізнання ціннісної сутності 
кримінального та кримінально-процесуального права дає можли-
вість слідчому виявити ті соціально значимі максими, які підтри-
муються соціумом та забезпечити у міру сил та можливостей їх 
охорону на стадії досудового розслідування.  

У своїй більшості цінності, охоронювані суспільством, закріп-
люються у нормах-принципах, які містять основоположні засади 
кримінально-процесуальної діяльності слідчого, а також визнача-
ються завданням кримінального провадження. Зокрема, відповід-
но до ст. 2 КПК України до соціально значимих цінностей криміна-
льного процесу слід віднести особу, суспільство та державу у світлі 
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їх захисту від кримінальних правопорушень, а також права, свободи і 
законні інтереси учасників кримінального провадження [5]. На нашу 
думку, визначальною цінністю, яка також закріплюється цією стат-
тею є справедливість, оскільки дії спрямовані на притягнення кож-
ного, хто вчинив кримінальне правопорушення, до відповідальності, 
а також заборона піддання необґрунтованому процесуальному при-
мусу та засудженню, спрямовані саме на відновлення і забезпечення 
справедливості. У свою чергу, стаття 7 КПК України, визначаючи за-
сади кримінального провадження, формує наступні ціннісні орієн-
тири кримінального процесу – верховенство права, законність, рів-
ність, повагу до людської гідності, недоторканність у всіх її проявах, 
право на захист, гласність і, навіть, мова, що виступає цінністю укра-
їнського суспільства [5]. При цьому слід звернути увагу на те, що 
ціннісні орієнтири містяться не тільки у матеріальних нормах, яких 
переважна більшість у І розділі КПК України, але й безпосередньо у 
процесуальних нормах, що закріплюють основний порядок реаліза-
ції кримінального провадження на стадії досудового розслідування. 
Прикладом може послужити ч. 1 ст. 40 КПК України [5], яка не тільки 
закріплює законність дій, які провадяться слідчим, але й несе імпе-
ративне забарвлення, попереджуючи слідчого про відповідальність 
за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Сюди ж 
можна віднести заборону отримання доказів внаслідок катування, 
нелюдського поводження, або такого поводження, що принижує 
честь і гідність особи (п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК України) тощо. 

Таким чином, у кримінальному процесуальному законодавстві 
України передбачається не тільки закріплення соціальних ціннос-
тей, але й їх забезпечення державним примусом. Це пояснюється 
тим, що тут частіше мова йде не про матеріальне відшкодування, а 
про ті аксіологічні конструкції, які складають сенс буття будь-якого 
соціуму – свобода, справедливість, гідність, честь, людське життя та 
здоров’я. У цьому контексті мета аксіологічних засад кримінально-
процесуального законодавства полягає у створенні умов, які не да-
ють можливості слідчому, як особі, наділеній державно-владними 
функціями, вийти за межі ціннісних соціальних орієнтирів. 

Дотримуючись даного положення, ми тем не менш приходимо 
до висновку, що покладання сподівань тільки на норми права було 
б вельми хибною гіпотезою для розвитку аксіологічних засад будь-
якої діяльності, у тому числі й слідчої. Нами вже визначалася вище 
роль саме внутрішнього переконання особи, так званої «співзвуч-
ності» її цінностей з цінностями визначеними соціумом. При наявно-
сті такої гармонії між природними, соціальними і особистими цінно-
стями можна говорити про неухильну відповідність дій слідчого 
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чинному законодавству, оскільки особа своїми діями навіть не бу-
де виходити за рамки власних ціннісних орієнтирів. 

Нажаль, на сьогоднішній день, не дивлячись на проведені ре-
форми, ми спостерігаємо тенденцію збільшення рівня службових 
злочинів, у тому числі підвищення кількості корупційних правопо-
рушень і появу все нових і нових антикорупційних структур і уста-
нов. Проте, з позиції нашого дослідження, вважаємо, що починати 
процес удосконалення діяльності працівників слідчого корпусу (і 
інших службовців також) слід саме з усвідомлення, з чітко сформо-
ваної і закріпленої у свідомості системи цінностей, яка б відповідала 
ціннісній системі українського суспільства і вітчизняного права.  

Позитивним аспектом у цьому ключі вважаємо оновлення за-
конодавства, яке безпосередньо стосується конкурсного добору осіб 
на службу до органів поліції, зокрема, законів України «Про держав-
ну службу», «Про Національну поліцію», Наказу Міністерства внут-
рішніх справ України «Про організацію діяльності органів досудового 
розслідування Національної поліції України» № 570 від 06.07.2017 
року тощо. Однак, ми вважаємо, що робота над формуванням стійкої 
системи цінностей працівників поліції повинна здійснюватися і у 
подальшому, під час їх роботи з метою запобігання ціннісної поля-
ризації під тиском негативних явищ, з якими вони стикаються під 
час служби. Подібна конфронтація особистісних і соціальних цінно-
стей може проявитися через боротьбу мотивів, втрату життєвих 
цілей (або їх заміну) та привести до духовної маргіналізації.  

З метою вирішення цього питання ми пропонуємо низку ор-
ганізаційно-правових заходів, спрямованих на усунення протиріч 
соціальних і особистісних цінностей у роботі слідчих, зокрема: 

− формування та оновлення кримінально-правової політики 
держави в межах єдиних, чітко виважених соціально-ціннісних 
орієнтирів, спрямованих на впровадження національних і євро-
пейських цінностей; 

− формування чітко окреслених ідеологічних засад діяльно-
сті працівників правоохоронних органів, їх запровадження у нав-
чальні курси та курси підвищення кваліфікації, формування у сту-
дентів та курсантів уявлення про єдність суспільних цінностей та 
суспільної безпеки; 

− запроваджувати у профорієнтаційній роботі використання 
методу кейсу, аналізуючи випадки діяльності працівників поліції з 
точки зору ціннісного аспекту, звертати увагу на зміни у законо-
давстві, тощо; 

− забезпечувати підвищення кваліфікації працівників полі-
ції за кордоном з метою обміну досвідом та дослідження міжнаро-
дних ціннісних орієнтирів тощо. 
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Наприкінці хотілося б підкреслити, що цінності, представляю-
чи собою соціально значущі орієнтири діяльності суб’єктів соціа-
льних відносин, виступають рушійною силою забезпечення дієво-
го правозастосування та каталізатором правової поведінки. Під-
вищення уваги до аксіологічних засад діяльності працівників по-
ліції сприятиме зниженню рівня конфронтації між правовими та 
особистими цінностями, дають можливість стримувати прояви 
нігілізму та професійної деформації. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЖЕМІВ У КОНТЕКСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP В УКРАЇНІ 

Масштаби фальсифікації ринку харчових продуктів суттєві. Під-
роблені товари заподіюють суттєві збитки як споживачам, які витра-
чають кошти і можуть завдати шкоди здоров’ю, так і виробникам, 
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