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РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

 
 

 Коваль Юлія Юріївна 
студентка 4 курсу юридичного факультету 

 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
м. Дніпропетровськ 

       Науковий керівник : Лень В.В. 
 Професор кафедри кримінального права  

та кримінології, к.ю.н., доцент                                                                 
 

ТРАВМАТИЗМ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
      Актуальність проблеми полягає у тому, що кожного дня, ми з різних джерел, 
зокрема і джерел масової інформації дізнаємося про нещасні випадки, 
травматизм, суб’єктом яких є гірники. На жаль, стан обладнання шахт на сьогодні 
зовсім не відповідає сучасним вимогам, адже ефективність роботи шахт в значній 
мірі залежить від рівня безпеки праці на кожного робочому місці. Тому, проблема 
промислового травматизму на підземних роботах залишається актуальною і 
досліджуваною.  
       Для початку, слід надати чітке визначення, що ж таке травматизм у гірничій 
промисловості?  
      Травматизм у гірничій промисловості – це травматизм, обумовлений 
специфічними особливостями гірничого виробництва, а саме: впливом гірничого 
тиску, обмеженими розмірами виробок, переміщенням гірничих машин, 
проведенням вибухових робіт, вибухонебезпечністю рудникового повітря тощо.         
     Травматизм оцінюється кількістю травмованих за місяць, квартал, півріччя, 
рік на 1000 працюючих, 1 млн.т видобутої корисної копалини, 100 тис. 
вироблених годин і т.п. Серед галузей гірничої промисловості найбільш високий 
травматизм у вугільній промисловості [1].  
      Видобуток вугілля є надзвичайно тяжким та небезпечним процесом. Він у свою 
чергу, вимагає колосальних зусиль, фінансово-матеріальних витрат та відповідних 
людських ресурсів. Працівники у цьому відношенні є головним елементом, адже 
постійно, щоденно їх праця пов’язана з ризиком для життя. З цього і випливає 
основна проблема вугільної галузі: збереження людського життя та забезпечення 
максимально безпечних умов праці.  
      Вугільна промисловість України має найбільш старий шахтний фонд – кожна 
друга шахта експлуатується більше 40-50 років. Обладнання та устаткування  
вкрай застаріле й часто виходить з ладу, тобто фактично, давно вичерпало 
передбачений паспортом ресурс та не відповідає нормативним актам з охорони 
праці. Також складні гірничотехнічні умови і низька трудова дисципліна призводять 
до високого рівня травматизму на вугільних шахтах. 
     На жаль, усім відомий той факт, що нещасні випадки супроводжують процес 
небезпечного вуглевидобутку. Тисячі шахтарів стають інвалідами чи гинуть на 
своєму робочому місці. 
      Специфіка проведення досудового слідства вимагає від слідчих  використання 
комплексу знань щодо особливостей ведення гірничого виробництва.  
      У справах про порушення правил техніки безпеки на початковій стадії слідства 
потрібно з’ясувати, як часто на шахті порушуються ці правила, що призвели до 
надзвичайних ситуацій та чітко орієнтуватися, на якій ділянці шахтного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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виробництва стався випадок. По кожній справі про порушення правил техніки 
безпеки варто перевірити, які накази видавала адміністрація шахти. Слідчому за 
короткий час, слід максимально можливо розумітися хоча б в азах у вугільній 
промисловості   (нормативна база, організація виробництва, сам процес, 
обов’язки, механізм, техніка безпеки та багато іншого). 
      Роботодавець повинен за рішенням спеціальної комісії утворити ескпертну 
комісію із залученням до її роботи експертів – спеціалістів науково-дослідних, 
проектно-конструкторських організацій, органів державної виконавчої влади та 
державного нагляду за охороною праці [2]. 
      Даній темі присвячена низка публікацій у вітчизняних та іноземних публікаціях. 
Серед них необхідно відзначити роботи таких науковців як: Деревянський В.Ю., 
Митрофанова Т.Н., Яковлєв В.Л., Батченко Л.В., та ін. 
      Серед основних причин травматизму на виробничому місці є: неуважність, що 
призводить до падіння гірників, також раптові обрушення та великі обвали на 
підземних роботах, недотримання техніки безпеки тощо. Потрібно включити сюди 
дані Держгірпромнагляду, що 70% смерті гірників – через недостатньо-правильну 
організацію праці, нехтування правилами технічного інструктажу та погане 
самопочуття співробітників.  
       Аварії, що супроводжуються масштабними обвалами та обрушеннями гірських 
порід, стоять на першому місці за рівнем тяжкості травматизму, у тому числі й за 
кількістю смертельно травмованих, та на другому за важкістю наслідків [3]. 
       Згідно з Державною службою гірничого нагляду та промисловості безпеки 
України за останній рік на вугільних шахтах травмовано 5 995 шахтарів, з них 
смертельно - 249 осіб, в тому числі 19 шахтарів померли в шахтах від серцево-
судинних захворювань, що становить більше 8 % від усіх смертельних нещасних 
випадків, що сталися на підземних роботах. Рівень травматизму зі смертельними 
наслідками, порівняно з відповідним періодом торік, зріс на 91 випадок (249 проти 
158), або на 58,0%.  
      Рівень виробничого травматизму зріс на підприємствах, підконтрольних 
управлінням: у Донецькій області - +91 випадок (193 проти 102), Луганській - +1 (51 
проти 50), Кіровоградській області - +1 (1 проти 0), на 2 випадки знизився у 
Львівській області - -2 (4 проти 6). На шахтах України сталося 15 групових 
нещасних випадків, при яких травмовано 213 осіб, з них 127 – смертельно. До 65 
% нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією машин і механізмів, 
вібдувається через низьку якість виготовлення і недоліки техніки[4]. 
       І наостанок, хотілося б запропонувати декілька заходів щодо покращення 
стану охорони праці на підприємствах вугільної промисловості:  
1. Розробити графік днів безпеки, нарад та зборів. 
2. Проводити за необхідністю переатестацію та перекваліфікацію за професіями. 
3. Випускати інформаційні листівки, фільми з охорони праці.  
4. Замінити поступово, застаріле обладнання, на нове, яке буде відповідати 
нормативним актам з охорони праці.  
5. Систематично проводити медичний огляд та зебезпечити медичні пункти шахт 
діагностичною апаратурою для контролю артеріального тиску та наявності в 
організмі алкоголю. 
     Як висновок, можна зазначити, що травматизм у вугільній промисловості 
залишається досить масштабною і актуальною темою. Щоденно трапляються різні 
нещасні випадки на підземних роботах, адже видобуток вугілля є надзвичайно 
тяжким і небезпечним процесом, але одночасно надзвичайно важливим та 
необхідним для економіки держави. Він у свою чергу, вимагає колосальних зусиль, 
фінансово-матеріальних витрат, відповідних людських ресурсів та інше.       
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СПОСОБИ ПІДРОБОК ДЕРЖАВНИХ ОРДЕНІВ ТА МЕДАЛЕЙ СРСР ТА 

СТВОРЕННЯ ПРИЙНЯТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Актуальністю цієї теми є те, що на сьогодні залишається не визначеним 
досить складне питання щодо визначення дійсності ордену або медалі, підробка 
це чи справжня державна нагорода. 

Для початку потрібно визначити, що ж таке державні нагороди. За Законом 
України « Про державні нагороди України» державні нагороди  України (далі - 
державні нагороди) є вищою формою  відзначення  громадян  за  видатні  заслуги   
у   розвитку економіки,  науки,  культури,  соціальної сфери, захисті Вітчизни,  
охороні  конституційних   прав   і   свобод   людини,   державному будівництві  та  
громадській  діяльності,  за  інші  заслуги перед Україною.  

Державні нагороди встановлюються виключно законами України. [1] 
Державними нагородами є:  

 звання Герой України;  

 орден;  

 медаль;  

 відзнака "Іменна вогнепальна зброя";  

 почесне звання України;  

 Державна премія України;  

 президентська відзнака; 

 почесна Грамота Президента України за активну благодійницьку 
діяльність у гуманітарній сфері.  

Особи, удостоєні   державних   нагород,   повинні    дбайливо  
ставитися  до  їх  схоронності.  У разі втрати нагород нагороджені  
зберігають свої права на них.  

     Нагородженому можуть  бути  видані  дублікати  нагороди   або  
документів  про  нагородження,  якщо Комісією державних нагород та  
геральдики буде визнано,  що  втрата  державної  нагороди  сталася  
внаслідок стихійного лиха,  бойових дій або з інших причин,  що не  
залежать від нагородженого.  

У вказаному  Законі  зазначається, що він розповсюджується і на 
нагороджених громадян України, державними нагородами СРСР. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Травматизм_у_гірничій_промисловості
http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/component/search/?searchphrase=all&searchword=статистика&start=20
http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/component/search/?searchphrase=all&searchword=статистика&start=20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D1%84
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Стосовно підробок державних нагород зазначимо, що ще за часів СРСР було 
поширеним підроблення орденів та медалей, тому що кожний вид нагороди 
коштує по різному, в залежності від ступеня, року виготовлення та кількості. 

У Радянський період  нашої історії,  цього ганебного явища фактично не було. 
Не другорядним був і той чинник, що за ці незаконні діяння передбачалась 
кримінальна відповідальність. Та й статус орденів і медалей серед людей, був  
значно вищим, ніж тепер: ними пишалися, не соромилися носити, особливо якщо 
це були бойові нагороди, заслужені на фронтах Другої світової війни. Про те, щоб 
їх продати, не було й мови. Розлучалися з нагородами рідко, у більшості це особи, 
які зловживали алкоголем, що міняли їх на пляшку горілки або близькі родичі 
померлих ветеранів. А ось коли СРСР розвалився, «блошині ринки» виявилися 
переповненими радянськими нагородами. В основному їх продавали зубожілі 
ветерани, намагаючись в умовах галопуючої інфляції вторгувати грошей на кусень 
хліба. У результаті ринок обвалився. Ювілейні медалі, які масово вручалися до 
чергового десятиріччя Радянської Армії, а також медалі за вислугу можна було 
купити за одну-дві гривні. Не набагато більше (10—15 грн.) коштували медалі часів 
Другої світової війни за оборону наших міст і взяття або визволення столиць 
європейських країн. Окремою нагородою є,  — медаль «За визволення Белграда». 
Їх майже не залишилося після того, як Й. Сталін посварився з керівником 
Югославії Йосифом Броз Тіто і наказав: усім нагородженим здати медалі за 
визволення югославської столиці. Натомість їм видавали значно ціннішу медаль 
«За відвагу». Тому вже 15 років тому «Белград» коштував у фалеристів близько 50 
дол. Тепер — удесятеро більше[2]. Рідкісними, а тому й коштовними  були  і  є  
медалі  Ушакова  та  Нахімова. Ними нагороджували військових моряків ( не 
офіцерів). 

Недорого йшли й ордени: Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», яких було вручено по кілька мільйонів. За таку нагороду просили 
50—70 грн., віддавали за 35—40. А ордени Вітчизняної війни II ступеня, так звані 
«черненківки», названі у народі, так на честь  генсека ЦК КПРС К. Черненка, який 
1984 року вирішив до 40-річчя перемоги нагородити цим орденом усіх (!) ветеранів 
ВВВ, взагалі продавали на початку 1990-х за 15—20 грн. А ось бойові медалі 
(отримані в Афганістані до уваги не беремо, тільки — у війні з Німеччиною або 
Японією), наприклад «За відвагу», «За бойові заслуги», коштують значно дорожче 
— від 100 грн. до 100 дол. 

На сьогодні прикладами підробки та шахрайства можна побачити наприклад, 
«перерізавши» порядкові номери на ордені Слави III ступеня. Шляхом незначного 
технологічного втручання  цій перетворюється в орден Слави II ступеня. Різниця 
становить, як мінімум 200 доларів США. Відрізнити вкрай важко для 
непрофесіонала.  

Перерізати можуть також букви і дати на монетах, створюючи із звичайних 
монет раритети. Наприклад, ще в Радянському Союзі 20 копійок СРСР 1978 р. 
легким рухом штихеля перетворювали на 20 копійок 1973 р. всього лише змінивши 
одну цифру. Різниця становить 1.000 доларів США. [3] 

Топ-10 по переробкам нагород СРСР становить: 
1. Орден Червоного Прапора – з звичайного типу з цифрою «2» або навіть з 

номером «3». 
2. Орден Трудової Слави III ступеня на тип Ордена Трудової Слави II – 

головне підібрати правильні номери у відповідному діапазоні і накласти голубу 
емаль. 

3. Орден  Слави III ступеня на тип ордени Слави II – головне підібрати 
правильні порядкові номери у відповідному діапазоні і нанести позолоту на 
медальйон. 
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4. Орден Знак Пошани в Орден Пошани – вимагає виготовлення додаткових 
елементів, але технологія давно реалізована. 

5. Орден Знак Пошани на тип підвісний – тип на закрутці. 
6. Орден Трудового Червоного Прапора на тип підвісний – тип на закрутці. 
7. Орден Червоної Зірки  на тип Держзнак, МонДвор. 
8. Всі ордени у тип «Дублікат». 
9. Медалі  «За Доблесну Працю і За Трудову Доблесть» – на тип на трикутній 

колодці. 
10. Медалі «За відвагу», «За бойові заслуги» – на тип на квадратній колодці. 
Але найголовнішою проблемою в цьому питанні є відповідальність за 

вчинення даного правопорушення. Адже на сьогодні в Україні діє лише одна 
норма, яка регулює дане питання. Дана норма зазначена в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення в ст.186-1 де сказано, що незаконні дії щодо 
державних нагород, передбачається: Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна 
передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх 
привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання 
– тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 2-х 
неоподатковуваних доходів громадян. [4]  Це не лише «розв’язує руки» особам, які 
підробляють та продають державні відзнаки, а й навпаки їх підштовхують до цього, 
тому що санкція досить мізерна, в співвідношенні до масштабів грошей, які особа 
може отримати за підробку та продажу. 

Втім, переконані сьогодні, питання відповідальності, зокрема і кримінальної за 
незаконні діяння ( дія, бездіяльність) є вкрай актуальними та, на жаль, так би 
мовити, «забутими», не першочерговими.  

Однак законодавчо закріплена вищезазначена адміністративна норма, не 
відповідає реаліям сьогодення та не є адекватною відповіддю на лавиноподібне, 
часто зухвале приниження, ставлення щодо орденів, медалей й нагороджених осіб 
та, відповідно, незаконних діянь, пов’язаних з орденами, медалями. [5] 

Висновок з  вищевказаного є те, що дана тема досить актуальна в наш час, 
тому що масштаби проблеми досить великі. На наше переконання державні 
нагороди є символами. Вони не повинні бути предметом купівлі-продажу, підробок 
тощо. Безумовно, що відповідальність за будь – які незаконні дії з державними  
нагородами  повинна  бути  посилена, зокрема  аж до кримінальної. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА ІНШОГО НОРМАТИВНОГО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 Вугільна промисловість є важливою базовою галуззю економіки України, 
навіть стратегічною. Важко оцінити значення вугільної галузі для країни, оскільки 
вугілля є основним вітчизняним енергоносієм.  
 Необхідно зазначити, що цілковито небезпечних та нешкідливих умов праці 
не існує. На жаль, вугільна промисловість не є винятком. Промислова безпека та 
охорона праці, в першу чергу, шахтарів та інших робітників, службовців вугільної 
промисловості перебувають у незадовільному стані та характеризуються високим 
рівнем виробничого травматизму, в  тому числі зі смертельними наслідками. Це 
пов`язано з надзвичайно складними гірничо-геологічними умовами 
вуглевидобутку, низьким рівнем технічного та технологічного забезпечення, а 
також ослабленням виробничої дисципліни. 
 Відповідно до Методичних рекомендацій щодо огляду місця події та 
першочергових слідчих дій при розслідуванні надзвичайних ситуацій на 
підприємствах гірничої промисловості основними факторами, що травмують при 
виконанні гірничих робіт, традиційно вважають: 
1) травмування від обрушень порід та гірничих виробок; 
2) травмування машинами, механізмами, інструментом; 
3) травмування транспортним і піднімальним устаткуванням; 
4) травмування, у результаті впливу уражаючих факторів вибухів 
метаноповітряної суміші, сланцевого та вугільного пилу; 
5) травмування від задухи (асфіксії) та отруєння метаноповітряними сумішами, 
шкідливими та інертними газами, включаючи гази від проведення вибухових робіт; 
6) травмування  різними предметами, що впали на потерпілих; 
7) травмування від враження електричним струмом; 
8) травмування, обумовлені  вибуховими роботами та недотриманням правил 
поводження з вибуховими матеріалами; 
9) травмування вражаючими факторами газодинамічних явищ; 
10) травмування від впливу термічних факторів (нагрітими частинами 
устаткування, полум'ям, розплавленим металом, гарячою рідиною, парою); 
11) травмування від впливу підвищених температур; 
12)  травмування при проривах води, глини, пульпи, потоками рідини; 
13)  травмування у результаті впливу вражаючих факторів інших виробничих 
небезпек (занурення у воду, удар блискавки, обмороження, тепловий удар, опік 
сонячним промінням, отруєння кислотами тощо). [1] 

Відповідно до Інформації про травматизм на підприємствах 
Міненерговугілля станом на 01.10.2015, наданої Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості України , кількість травмованих працівників становить 408, 
з них смертельних випадків – 26. [2] 
 Незадовільний стан умов і безпеки праці, високий рівень травматизму 
зумовлюються комплексом вищезазначених причин. Серед найголовніших з них є: 
1. Численні порушення чинного законодавства про охорону праці, а саме: у 
гірничодобувній промисловості діють «Правила безпеки у вугільних шахтах», 
«Єдині правила безпеки з розробки рудних, нерудних і розсипних родовищ 
підземним способом», «Єдині правила безпеки при розробці відкритим способом», 
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«Єдині правила безпеки при вибухових роботах», «Санітарні правила при 
устаткуванні й утриманні підприємств вугільної промисловості», «Правила безпеки 
в нафто-газовидобувній промисловості», «Єдині правила безпеки при 
геологорозвідувальних роботах», «Єдині правила безпеки при подрібненні, 
сортуванні, збагаченні корисних копалин і згрудкуванні руд і концентратів». З 
вимогами Правил безпеки зв'язані правила технічної експлуатації, що розроблені 
стосовно вугільних шахт. Доповнюють правила безпеки будівельні норми і правила 
(наприклад, щодо проходки підземних гірничих виробок, протипожежного захисту 
будівель і споруд на пром. площадці). Сполучено з Правилами безпеки діють 
системи державних і галузевих стандартів праці, Закон України «Про охорону 
праці» а також інших державних нормативів з охорони праці. 
2. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.  

Вищезазначені правопорушення регламентуються статтею 272 
Кримінального кодексу України. 
 Стаття 272 КК України визначає порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою. 
1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 
на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх 
дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання 
інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - карається 
штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - 
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на 
строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. [3] 
 Вищезазначена стаття визначає злочин, що посягає на суспільні відносини з 
безпеки виробництва. Основним беспосереднім об`єктом злочину є безпека 
виконання робіт з підвищеною небезпекою ( в нашому випадку – гірничовидобувна 
промисловість ), а додатковим обов`язковим обов`єктом – життя та здоров`я 
особи. Потерпілим може бути учасник виробничого процесу так і інші особи, що не 
мають відношення до даного виробництва.  Об'єктивна сторона злочину 
характеризується: діянням - порушенням правил безпеки підчас виконання робіт з 
підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві; наслідками 
у вигляді загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (ч.1ст. 272) 
або у вигляді загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч.2 ст.272);  причинним 
зв'язком між діянням і наслідками. Крім того, обов'язковими ознаками об'єктивної 
сторони складу цього злочину є обстановка і місце його вчинення. Суб'єкт злочину 
спеціальний. Ним є особа, яка зобов'язана дотримувати правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою. Суб`єктивна сторона характеризується 
необережністю. [4] 
 Можна зробити висновок, що є необхідним удосконалення: 
- функціонування системи управління охороною праці; 
- фінанасування гірничовидобувної промисловості; 
- нагляду за безпечною експлуатацією стаціонарного обладнання; 
- нагляду за станом протипожежного та протиаварійного захисту вугільних шахт; 
- нагляду за безпечною експлуатацією підземного транспорту тощо. 
 

Використана література: 
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надзвичайних ситуацій на підприємствах гірничої промисловості, [Електронний ресурс] : 
www.gp.gov.ua/userfiles/avar.doc. 
2. Інформація про травматизм на підприємствах Міненерговугілля cтаном на 01.10.2015р. , 
[Електронний ресурс] : http://mpe.kmu.gov.ua 
3. Кримінальний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. 
4. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України [текст] О. І. Мотлях, Н. В. 
Малярчук, Ю. В. Корнеєв [та ін.] – К: «Центр учбової літератури», 2015. – 688 с. 

 
 

Захарова Тетяна Володимирівна 
студентка 4 курсу юридичного факультету 

 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
м. Дніпропетровськ 

       Науковий керівник : Лень В.В. 
 Професор кафедри кримінального права  

та кримінології, к.ю.н., доцент                                                                 
 

ТРАВМАТИЗМ В ГІРНИЧИЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Актуальність даної теми. Україна входить до першої десятки провідних 
вугледобувних країн світу. Останньою затвердженою програмою “Українське 
вугілля” від 19.09.2001р. (яка не втратила чинність і сьогодні) передбачено, що за 
період з 2005-2010 рр. видобуток вугілля повинен був зрости до 112 млн.т. на рік, а 
до 2030р. підвищити цей рівень до 120-125 млн.т. на рік. Зрозуміло, що в даному 
випадку законодавець обумовлює це  економічними чинниками, однак поряд із 
вимогами щодо зростання видобутку вугілля лише 6 пунктів даної програми, 
присвячені забезпеченню належного рівня безпеки на виробництві. Тобто вказана 
програма начебто і передбачає охорону праці людини, однак економічний принцип 
все ж таки переважає. [1] 

Перевага економічного принципу відтискає право на безпечні умови праці 
людини на другий план і таким чином наша країна є одним з лідерів за кількістю 
травматизму на підприємстві в  Європі. 

Травматизм — це сукупність травм, що виникають у певної групи населення 
за певний відрізок часу.[2] 

Травматизм саме у гірничій промисловості – травматизм, обумовлений 
специфічними особливостями гірничого виробництва, а саме: впливом гірничого 
тиску, обмеженими розмірами виробок, переміщенням гірничих машин, 
проведенням вибухових робіт, вибухонебезпечністю рудникового повітря тощо. 
Травматизм оцінюється кількістю травмованих за місяць, квартал, півріччя, рік на 
1000 працюючих, 1 млн.т видобутої корисної копалини, 100 тис. вироблених годин 
і т.п. Серед галузей гірничої промисловості найбільш високий травматизм у 
вугільній промисловості.[3] 

Не дивлячись на те, що статистичні дані свідчать про зменшення 
травматизму у промисловості, а особливо смертельного травматизму,  періоду 
1992 — 2014рр., зменшення це є незначним та самі показники є всеодно високими 
порівняно з більшістю  розвинутих країн світу. І це, навіть, не зважаючи на те, що в 
нашій країні, розвинені корупційні схеми і далеко не всі випадки травматизму на 
підприємстві фіксуються та потрапляють до статистичних даних.   

Прикладом може бути схема саме смертельного травматизму в Україні: 



 16 

 

 Якщо ж розглядати не тільки смертельний травматизм, а й  інші  травми на 
підприємстві, особливо статистичні дані по кожній галузі окремо, то, наприклад, у 
вугільній промисловості, начебто і в 1,5 разів зменшився промисловий 
травматизм, однак по кількості травмованих в нашій країні за період з 2013 — 2014 
рр., травмуватися стало з 3147 на  2034 чоловік менше, тобто такі цифри, 
звичайно, є невтішні.  

Проте, порівняно з вугільною промисловістю інші галузі гірничої 
промисловості  є менш травматичними і мають більш  обнадійливі цифри.  

 

Причиною такого рівня промислового травматизму є декілька чинників. 
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По-перше, це звичайно, застаріле обладнання, місця праці, так, наприклад, з 
160 вугільнодобувних шахт лише біля 30 являють собою сучасне підприємство. 
Більша половина з працюючих шахт на період 2014 р. працюють понад 50 років. 
Мають складні вентиляційні межі та багатоступеневий підземний транспорт.  У 
незадовільному стані знаходяться гірничі виробки і гірничошахтне обладнання, які 
забезпечують безпеку людей.  У цілому промислово-виробничі фонди шахт 
вироблені на 65%.[4] 

По-друге, не досконалість врегулювання цього питання з боку законодавця. 
Однак, це не лише брак контролю та відповідальності перевіряючого, який 
дозволяє працювати на завідомо травмонебезпечних місцях праці, які не 
відповідають встановленим стандартам, а й брак заохочувань для підприємства.  

По-третє,  відсутність доступності ( мається на увазі цінова доступність) 
індивідуальних засобів для забезпечення більш безпечних умов праці. 

По-четверте, брак правової свідомості громадян, які працюють на робочому 
місці, яке не відповідає встановленим стандартам, та роботодавця, який без 
сумнівів надає такі робочі місця.   

Якщо для вирішення останнього потрібен саме час, то перші три пункти 
можливо вирішити і врегулювати на законодавчому рівні вже сьогодні.  

Пропонуються такі шляхи вирішення:  
По-перше, запровадити систему, за якою можливо виділити з державного 

бюджету кошти або надати роботодавцям кредит під низький відсоток, якщо 
призначення цих коштів є вдосконалення та оновлення обладнання та робочих 
місць в окремих, найбільш травматичних, галузях виробництва. Тобто, поставити 
питання охорони праці на вищу ланку ніж економічне збагачення.  

По-друге, законодавчо оформити заохочування для роботодавців, а також 
виведення стандартів охорони праці, які б не погіршували умови праці, але й були 
максимально доступні до виконання.  

По-третє, наша країна не виробляє засоби індивідуального захисту 
достатньої якості та в достатній кількості. Завезення таких засобів з закордону є 
економічно не вигідним для власника підприємства, тому це є першим на чому він 
заощаджує. Якщо в нас будуть вітчизняні засоби індивідуального захисту, держава 
буде отримувати прибуток за рахунок купівлі таких засобів підприємцями, а 
підприємці отримають більш дешеві засоби індивідуального забезпечення 
працівника.  

Отже, на нашу думку вказана проблема з високим рівнем травматизму в 
гірничій промисловості, а саме приблизно 2300 чоловік за останній рік, пов'язана в 
першу чергу, з тим, що принцип економічного збагачення переважає над 
найвищою соціальною цінністю України, а саме  людиною, її життям і здоров'ям, як 
зазначено у Конституції.  

 
Список використаних джерел 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ  КРИМІНОЛОГІЧНОЇ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
 

 Охорона навколишнього природного середовища - одна з найбільш 
актуальних проблем сучасності.  Науково-технічний прогрес неминуче призводить 
до загострення екологічної ситуації в нашій країні. До різкого погіршення стану 
здоров’я людей і в цілому екології призвів також низький рівень екологічної 
свідомості суспільства. Наявна екологічна ситуація в Україні суттєвим чином 
обумовлена існуванням масштабної злочинності проти довкілля. Аналіз 
статистичних даних про стан екологічної злочинності в Україні свідчить, що її доля 
в загальній структурі злочинності є стабільно незначною та становить близько 0,3 
%. Основне місце в структурі злочинів проти довкілля займає незаконна порубка 
лісу – 54,4 % , незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 
промислом – 24,8 % , незаконне полювання – 1,7 % ,  порушення правил охорони 
надр – 12,5 % .Виходячи з цього, дуже актуальною є ст.16 Конституції України, в 
якій закріплено, що держава повинна забезпечувати екологічну безпеку та 
боротися з екологічною злочинністю.  

Зазначена проблема привернула увагу багатьох дослідників. У юридичній 
літературі різним аспектам, які стосуються проблем злочинності у сфері довкілля, 
приділялась увага у роботах відомих вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі 
кримінології, кримінального права та процесу, а також криміналістики. Серед них 
Ю.П. Аленін, О.М. Бандурка, В.К. Весельський, Г.П. Власова, А.Ф. Волобуєв, В.І. 
Гаєнко, В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, Н.І. Клименко, О.С. Книженко, В.А. Колесник, 
О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова, В.П. Корж, О.В. Курман, В.К. Лисиченко, В.Г. 
Лукашевич, Г.А. Матусовський, Т. П. Матюшкова, О.Р. Михайленко, Д. В. Пашнєв, 
М.А. Погорецький, Г.С. Поліщук, М.В. Руденко, В.Я. Тацій, С.С. Чернявський, В.Ю. 
Шепітько, М.Є. Шумило, В.Д. Юрчишин, М.П. Яблоков та ін. 

Екологічна злочинність являє собою один із найбільш небезпечних та 
розповсюджених видів злочинності, оскільки створює реальну загрозу 
національній безпеці країни. Екологічна злочинність - це суспільно небезпечне, 
поєднане з екологічним ризиком та / або тягне за собою шкоду навколишньому 
середовищі і що представляє загрозу екологічній безпеці суспільства. 

Згідно із розділом VIII Особливої частини Кримінального кодексу України до 
екологічних злочинів належать: порушення правил охорони надр та вод, 
забруднення атмосферного повітря, забруднення моря, порушення законодавства 
про континентальний шельф України, незаконна порубка лісу та незаконне 
полювання, незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 
промислом, проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 
запасів, порушення ветеринарних правил, умисне знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону держави, та об´єктів природно-заповідного фонду, 
проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля та ін. 

За даними Міністерства охорони навколишнього природного середовища, 15 
% території України перебуває у критичному екологічному стані. Стан екологічної 
злочинності в країні характеризується зростанням показників та високим ступенем 
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латентності порушень законодавства про охорону природи. За даними вчених, 
рівень латентності цих злочинів сягає близько 95 %. Пояснити це можна 
недоліками в діяльності правоохоронних та судових органів, недостатнім 
контролем за дотриманням вимог законодавства, корупцією тощо. 

За мотивацією та метою вчинення екологічних злочинів їх можна 
класифікувати на: 1) корисливі злочини, що вчиняються з метою отримання 
прибутку чи матеріальної вигоди. Сюди можна віднести незаконну порубку лісу, 
незаконні заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом та ін.; 
2) екологічні злочини, що вчинюються посадовими особами внаслідок невиконання 
ними екологічного законодавства. Це - забруднення водойм та атмосферного 
повітря, забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров´я людей або 
живих ресурсів моря, порушення законодавства про континентальний шельф 
України. Ці злочини можуть характеризуватися як значною тривалістю їх 
здійснення, так і ігноруванням встановлених нормативів у сфері охорони природи; 
3) необережні злочини, до яких належать необережне пошкодження лісу, 
забруднення водних об´єктів чи атмосферного повітря. Ці злочини вчиняються з 
причин ігнорування елементарних правил техніки безпеки. 

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини, 
відзначається неоднорідністю, оскільки вона суттєво залежить від видів злочинів, 
однак можна скласти типовий портрет екологічного злочинця. Найчастіше такі 
злочини вчиняють чоловіки середнього або старшого віку. Рівень освіти - середня 
або вища, прибутки стабільні. Питома вага раніше засуджених є незначною. 
Більшість даних злочинів вчиняються групою осіб. Втім зростає професіоналізація 
таких осіб. 

З морально-психологічного боку можна відзначити достатньо позитивну 
загальну характеристику зазначених осіб, але з деякою недооцінкою важливості 
охорони природного середовища. Екологічна злочинність є дуже небезпечною за 
своїми наслідками, які можуть виявлятися через багато років та спричиняти значну 
шкоду природі і людині. 
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студентка 4 курсу юридичного факультету 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Обрана тема для наукової статті, що висвітлює проблематику правовідносин 
у сфері злочинів проти довкілля, є та буде і надалі актуальною через те, що від 
стану навколишнього середовища та людського впливу на нього залежить 
майбутнє та життя кожного.   

Об'єктом даної статті є правовий інститут злочинів проти довкілля, який 
складає фундаментальну правову категорію, яка займає важливе місце в 
механізмі регулювання суспільних відносин у разі недотримання норм 
законодавства України. 

Проблемою злочинів проти довкілля займалися українські та зарубіжні вчені 
такі як: Гавриш С.Б., Навроцький В.О., Шульга А.М., Кудрявцев В.М., Шемшученко 
Ю.С. ті ін.  
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Отже, ст. 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави. 

Статтею 50 Основного Закону ,  визначено, що кожен має право на безпечне 
для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про 
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 
поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. 

Також, Конституція у ст.66 встановлює не тільки  право, але і  обов’язок не 
заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані  збитки у разі порушення 
закону. 

В Особливій частині  КК України  у VIII розділі родовим об'єктом складів 
злочинів є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини у сфері 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного 
середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

Більшість цих складів злочинів встановлюють кримінальну відповідальність 
за порушення встановлених різноманітними нормативно-правовими актами, 
правил використання та охорони природних ресурсів. За умови, якщо цим 
спричинено певну шкоду природному середовищу, життю та здоров'ю людей, або 
створено загрозу заподіяння такої шкоди чи небезпеку для життя та здоров'я 
людей. Іншими словами, розглядуваний розділ, здебільше містить матеріальні 
склади злочинів з бланкетними диспозиціями. 

Злочини проти довкілля можна поділити на такі групи: 
1. злочини, що посягають на екологічну безпеку; 
2. злочини у сфері охорони і використання земель, надр, атмосферного 

повітря і водних ресурсів; 
3. злочини у сфері використання та охорони рослинного і тваринного світу. 
Судова практика свідчить, що злочини проти довкілля неминуче тягнуть за 

собою кримінальну відповідальність. Зокрема, за період 01.01.2015 - 01.12.2015рр. 
судовими інстанціями оголошено 80 вироків, якими визнано винними та притягнуто 
до кримінальної відповідальності фізичних осіб у вигляді позбавлення волі,  а 
також стягнуто збитки на користь держави [6]. За цей же період винесено 200 
постанов у справах про адміністративні правопорушення, понад 70% яких закрито 
та передано матеріали до прокуратури через наявність ознак кримінального 
правопорушення. 

Так, відповідно до даних Екологічного паспорту Дніпропетровської області 
станом на 1 січня 2015 р. в нашій області нараховується 64 екологічно 
небезпечних об’єкта,  з них 12 розташовані у Дніпропетровську [7]. 

Статистика свідчить, що за 10 місяців 2015 року в Україні зареєстровано 8127 
злочинів проти довкілля [8]. 
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Питання щодо кваліфікації злочинів проти довкілля наразі є спірним. Оскільки 

Відповідно до ст.9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, 
передбачені КУпАП настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за 
собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Кримінальна 
відповідальність за злочин, передбачений ч.1 ст.249 КК України, а саме: за 
незаконне зайняття рибним добувним промислом, настає лише за умови, що діями 
винної особи заподіяно істотну шкоду. Відповідно до роз'яснень Пленуму 
Верховного Суду України, що містяться в п.12 Постанови Про судову практику у 
справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля №17 від 10.12.2004 
року, на те, що шкода є істотною, можуть указувати, зокрема, такі дані: знищення 
нерестовищ риби; вилов риби в період нересту, нечисленних її видів або тих, у 
відтворенні яких є труднощі; добування великої кількості риби, водних тварин чи 
рослин або риби чи тварин, вилов яких заборонено тощо. Якщо внаслідок 
вчинених дій істотна шкода не настала, винна особа, за наявності до того підстав 
може нести відповідальність за ч.3 або ч.4 ст.85 КУпАП. 

Але парадокс полягає у тому, що за інформацією Єдиного реєстру судових 
рішень у Дніпропетровській області з січня по грудень 2015 р. винесено вироки за 
ст.ст. 2391, ч.1 ст.239, ч.2 ст.242, 246, ч.1 ст.249, де лише один суб’єкт який вчинив 
злочин був службовою особою ПАТ Павлоградвугілля, а всі інші  є звичайними 
людьми. 

Виходячи із поставленої  мети ми зробили наступні висновки. 
На сьогодні проблема збереження життя  людини та навколишьного 

природного середовища постає досить гостро. На нашу думку, її вирішення 
потребує кардинальних змін не тільки матеріального характеру, але й 
переосмислення людиною власних цінностей. 

Перш за все ми самі, тобто українські громадяни, повинні забезпечити собі 
умови до нормального існування. Кожний може не забруднювати Дніпро, повітря, 
викидати сміття у спеціально відведені місця, прибирати вулиці або хоча б не 
смітити, - це в наших силах, це той мінімум, який може виконати  людина. 

Другий рівень вирішення проблеми - охоронна діяльність з боку держави. На 
жаль, не в нашій компетенції контролювати діяльність заводів та фабрик,  які 
викидають шкідливі речовини у повітря, які забруднюють грунт та воду. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ РОЗКРАДАНЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 

Фінансування державних підприємств вугільної промисловості України 
здійснюється з державного бюджету. Бюджетні кошти, які виділяються з метою 
підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості, дуже часто 
стають предметом злочинного посягання розкрадачів-розпорядників (замовників) 
та розкрадачів-підрядників (постачальників). Таке штучне «недофінансування» 
вугільної галузі виключно негативно відбивається на її сталому розвитку та 
призводить до таких шкідливих наслідків, як: тотальна зношеність парку 
гірничошахтного устаткування; погіршення умов праці; порушення правил безпеки 
при проведенні видобувних та пов'язаних з цим робіт; зайве, нецільове та 
нераціональне витрачання бюджетних коштів. 

Таку наукову категорію, як спосіб вчинення злочину, з криміналістичних 
позицій досліджували такі вчені, як: В. Г. Гончаренко, О. Н. Колесниченко, Г. А. 
Матусовський, Р. С. Бєлкін, Г. Г. Зуйков, М. П. Яблоков та інші. 

Особливо важливу роль даних про спосіб вчинення злочину на практиці 
важко переоцінити. Н. П. Яблоков з цього приводу зазначає, що чим швидше 
будуть знайдені відомості про спосіб скоєння злочину, тим успішніше йтиме його 
розкриття, оскільки знання даних про спосіб багато в чому сприяє формуванню 
ймовірних слідчих версій про особу або про коло осіб, які можуть вчинити злочин, 
про окремі істотні деталі механізму і властивості інших елементів криміналістичної 
характеристики [1, с. 67]. З цим не можна не погодитись, бо дії з приготування до 
злочину, його скоєння і приховування в більшості випадків визначають весь 
злочинний механізм. 

Вчені-криміналісти розглядали спосіб скоєння злочину в широкому і 
вузькому аспектах. Така криміналістична категорія в широкому значенні складає 
трьохланкову систему дій, що пов'язані з підготовкою, скоєнням і приховуванням 
злочину. У вузькому значенні мається на увазі тільки безпосереднє вчинення 
злочину. 

Особливу позицію по відношенню до способу скоєння злочину має Р. С. 
Бєлкін. Під способом вчинення злочину він розуміє систему умисних дій з 
підготовки, скоєння і приховування злочину, що охоплюється єдиним злочинним 
задумом, детерміновану психофізичними якостями особи злочинця (його 
співучасників) і вибірковим використанням ним (ними) відповідних умов, місця, 
часу, а також врахуванням можливих дій (бездіяльності) з боку потерпілого, інших 
осіб [2, с. 359]. Специфіка визначення полягає у врахуванні злочинцем можливих 
дій (бездіяльності) з боку потерпілого, інших осіб, що на практиці буває не так вже і 
часто. 

Позиція Г. Г. Зуйкова відносно способу вчинення злочину така: «Спосіб 
скоєння злочину — це система дій з підготовки, скоєння і приховування злочину, 
детермінована умовами зовнішнього середовища і психологічними якостями 
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особи, пов'язаними з виборчим використанням відповідних засобів та умов місця і 
його часу» [3, с. 205]. 

Способи вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 
промисловості вже досліджувалися. Як правило, результатами таких досліджень 
було формування певних загальних класифікацій способів вчинення економічних 
злочинів, серед яких були і розкрадання. Наприклад, класифікація типових 
способів злочинів для вугільної промисловості, яка була розроблена 
співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області: «Характерними 
видами злочинів при закупівлі гірничошахтного обладнання за бюджетні кошти: 
закупівля гірничошахтного устаткування, яке було у використанні під видом нового; 
закупівля гірничошахтного устаткування, яке за ціною перевищує ринкову; 
проведення безтоварної операції; проведення фіктивних тендерних торгів; 
завищення обсягів бюджетного фінансування шляхом включення до плану 
бюджетного фінансування завищених обсягів необхідного устаткування; закупівля 
неякісного устаткування; нецільове використання бюджетних коштів» [4, с. 5]. На 
нашу думку, в цій класифікації не коректно розмежовуються дії злочинців-
розкрадачів бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, що 
свідчить про відсутність критерію-ознаки при її побудові.  

Більшою повнотою відрізняється класифікація способів вчинення 
економічних злочинів у вугільній промисловості О. О. Титаренка. Вчений виділяє 
наступні способи: викрадання товарно-матеріальних цінностей (далі — ТМЦ) за 
участю службових осіб; незаконними діями щодо нарахування на підприємствах 
вугільної галузі заробітної плати, премій та регресів; нецільовим використанням 
бюджетних коштів; неправильним списанням основних засобів на підприємствах 
вугільної промисловості шляхом зловживанням службовим становищем; 
укладанням службовими особами фіктивних або економічно невигідних угод на 
закупівлю обладнання та інших ТМЦ у комерційних структур; порушеннями правил 
надання певних приміщень вугледобувних підприємств в оренду комерційним 
структурам; ухиленням від сплати податків, вчиненими службовими особами 
вугледобувних підприємств; шахрайством з фінансовими ресурсами; 
зловживанням службовими особами під час реструктуризації вугледобувних 
підприємств та під час виконання програми соціального захисту вивільнюваних 
працівників цих підприємств [5, с. 14]. 

Класифікація способів розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 
вугільної промисловості, що відображає точку зору автора, одночасно повинна 
базуватися на термінах статті 191 КК України — як спеціальної норми, яка 
передбачає кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та враховувати 
специфічні напрямки господарської діяльності досліджуваних підприємств 
відповідно [6]. Доцільно також зважати на пункт 23 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 6 листопада 2009 року № 10 «Про судову практику у справах про 
злочини проти власності», що вказує на предмет привласнення та розтрати, як на 
лише те чуже майно (у нашому випадку бюджетні кошти), яке було ввірене винній 
особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в 
неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо 
розпорядження, управління, доставки використання або зберігання тощо [7]. 

Беручи до уваги викладене, принципи системного підходу до пізнання 
дійсності явищ, способи розкрадань (привласнення, розтрати та заволодіння 
шляхом зловживання службовим становищем) бюджетних коштів на 
підприємствах вугільної промисловості вчиняються шляхом: незаконного 
нарахування та виплати заробітної плати, доплат та премій за роботи, які 
фактично не виконувались; закупівлі гірничошахтного устаткування, яке було у 
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використанні під видом нового; закупівлі гірничошахтного устаткування, яке за 
ціною перевищує ринкову; закупівлі неякісного устаткування чи такого, що за 
своїми якостями не може експлуатуватися на даному підприємстві вугільної 
промисловості; фіктивної закупівлі спеціального обладнання, гірничошахтного 
устаткування, паливно-мастильних матеріалів, витратних матеріалів; 
привласнення чи розтрати бюджетних коштів, які призначені для проведення 
екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості 
через: завищення обсягів проведених робіт, виконання робіт не в повному обсязі, 
складання актів виконаних робіт по заходах, які взагалі не проводилися; 
нарахування та видачі регресної грошової допомоги на померлих осіб; 
безпідставної виплати регресної грошової допомоги після закінчення терміну дії 
довідки-висновку МСЕК. 

Необхідно також визнати, що остаточний перелік протиправних дій у даній 
галузі промисловості, визначите неможливо, оскільки способи вчинення 
розкрадань бюджетних коштів постійно розвиваються, еволюціонують, 
прогресують та все ж віддзеркалюються протиправними діяннями в зовнішньому 
середовищі, що дозволяє їх вивчати та будувати ефективну дієву методику 
розслідування вказаних злочинів. 
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НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА У ВУГІЛЬНІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

У сучасних умовах розбудови України, як правової і демократичної держави, 
особливе місце займають проблеми забезпечення захисту прав та інтересів 
громадян. Серед таких проблем є важливим забезпечення прав суб’єктів усіх 
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форм власності від протиправних і особливо злочинних посягань, одним із видів 
яких є шахрайство. 

Останнім часом шахрайство проявляється все у нових формах і способах їх 
вчинення, а у зв’язку із розвитком ринкових відносин у країні даний вид 
злочинності набирає все більших масштабів і проникає до різних сфер 
промисловості , не стала виключенням і вугільна промисловість. 

Тема визначення способів шахрайства у вугільній промисловості, на нашу 
думку є досить актуальною, оскільки даний вид діяльності є важливою і 
стратегічною галуззю промисловості України. 

Визначення способів вчинення такого злочину як шахрайство, у подальшому 
може досить суттєво вплинути на розслідування злочинного діяння і запобігати 
таким злочинам у майбутньому.  

Згідно ст. 190 КК України, шахрайством визнається заволодіння чужим 
майном або придбання право на майно шляхом обману чи зловживання довірою 
[1, c.73]. 
 Постанова №10 Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 
р. «Про судову практику у справах  про злочини проти власності»  вказує, що 
особливою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи 
права на нього винного під впливом обману чи зловживання довірою. Отримання 
майна під умовою виконання певного зобов’язання є шахрайством тоді, коли 
винний ще у момент заволодіння цим майном мав мету привласнити чи мав намір 
виконати взяте зобов’язання [2]. 
 На нашу думку, неможливо навести вичерпний перелік способів вчинення 
шахрайства у вугільній промисловості, оскільки його зміст можуть складати 
різноманітні дії, залежно від винахідливості злочинця, переваг, вимог, досвіду, 
форм майнових цінностей, особи потерпілого. Завдяки такій обумовленості спосіб 
– це певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, 
здійснити що – небудь, досягти чогось [3, с.1179].  
 Проаналізувавши кримінальні провадження стосовно шахрайства у 
вугільній промисловості, можливо виділити наступні найбільш вживані способи 
вчинення даного злочинного діяння: 
1). умисне занесення в особисті документи (трудову книжку тощо.), які є 
необхідними для призначення пільгової пенсії неправдивих відомостей про роботу 
і надання їх до відділу кадрів працівники якого уповноважені готувати документи 
необхідні для звернення до Пенсійного Фонду, завідомо підроблений документ з 
підробленими підписами посадових осіб  в результаті чого, особа заволоділа 
чужим майном; 
2). Під приводом надання допомоги у працевлаштуванні, заздалегідь маючи намір  
не виконувати обумовленого зобов’язання з корисливих мотивів особа заволоділа 
переданими грошима, спричинивши моральну шкоду; 
3). здійснюючи касові операції,  будучи посадовою особою на шахті особа 
приймала документи на безоплатне отримання продукції (вугілля), вираховувала 
грошові суми за відвантаження продукції, яке є безоплатним, не заповнюючи при 
цьому необхідних ордерів або у подальшому їх знищувала і привласнювала 
грошові кошти; 
4). Внесення завідомо неправдивих даних стосовно обліку робочого часу за 
основною професією, в результаті чого була необґрунтовано нарахована 
заробітна плата та завдано матеріальну шкоду державі 
5). Використовуючи свідомо підроблений виправдувальний документ – довідки 
щодо надання донорам пільг, особа заволодівала державними грошовими 
коштами за час прогулу, шляхом обману; 
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6). Використовуючи свідомо підроблений офіційний документ – лист 
непрацездатності, особа, заволоділа державними грошовими коштами за час 
прогулу, шляхом обману; 
 На даний час неможливо навести всі можливі способи, які у сучасних 
умовах продовжують удосконалюватися, видозмінюватися, завдяки багатьом 
чинникам, і ця проблема вимагає певної розробки класифікації способів вчинення 
злочину у вугільній промисловості. Якщо звернути увагу на судові рішення 
Єдиного державного реєстру судових рішень з даного питання за період 2012 – 
2015 рр., то можна з впевненістю усвідомлювати, що шахрайство у вугільній 
промисловості, не має на сьогодні масштабного характеру, але тенденція до їх 
зростання у зв’язку з впровадженням більш нових технологій все ж таки існує.  
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ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ЗА 
КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
 Актуальність даної теми полягає перш за все у стрімкому розвитку 
економічної, соціальної та політичної складової державної політики. Існуючі 
суб’єкти підприємництва незалежно від форм власності та спеціалізації діяльності, 
що є основним джерелом найманої робочої сили не досить багато уваги 
приділяють такому явищу, як безпека виробництва. Як один з результатів науково-
технічного прогресу у світі є  встановлення факту, що охорона безпеки на 
виробництві відіграє значну роль в діяльності будь-яких підприємств, шахт, об’єктів 
сільського господарства, і порушення нормативно-правових норм безпеки 
заподіюють значну шкоду не лише життю і здоров’ю працівників, а й власності цих 
установ, і врешті-решт довкіллю. Дану тему за різними аспектами, досліджували 
багато вітчизняних та зарубіжних  вчених-правознавців, серед них: М.І.Хавронюк, 
В.І.Антипов, С.Б.Гавриш, О.О.Бахуринська, В.І.Борисов, Л.П.Брич, І.П. Лановенко, 
В.О.Навроцький, В.І. Павликівський, О.О.Пащенко, Г.І. Чангулі , В.В.Лень, 
О.А.Пінаєв, О.І.Рарог, О.О.Титаренко та інші. 

Одним з важливих нормативно-правових актів, що врегульовує відносини у 
сфері безпеки виробництва є чинний Кримінальний кодекс України ( далі – КК 
України), в якому виділені конкретні діяння  (Розділ Х Особливої частини, а це 5 
статей), що являються злочинами проти безпеки виробництва, за вчинення яких 
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винні особи притягуються виключно до кримінальної відповідальності. Злочини 
проти безпеки виробництва – це суспільно небезпечні діяння (бездіяльність), зміст 
яких полягає в порушенні правил, стандартів, інструкцій та інших документів, які є 
обов’язковими для виконання, і в результаті призводять до тяжких наслідків. 
Класифікацію злочинів у сфері безпеки виробництва необхідно визначити 
відповідно до встановлення складу даних кримінальних правопорушень. 

Отже, об’єктом злочинів проти безпеки виробництва є життя і здоров’я 
людини, а також власність і довкілля. Об’єктивна сторона даних злочинів 
характеризується матеріальним складом, і тому вимагає встановлення певного 
діяння, наслідків і причинного зв’язку. Суспільно небезпечне діяння, як ознака 
об’єктивної сторони проявляється в порушенні вимог безпеки, що закріплені в 
правилах безпеки праці та виробництва. В такому випадку дія (бездіяльність) 
виглядає не як одиничний акт дії (бездіяльності), а − сукупність таких актів [1].  

Суб’єкт злочинів проти безпеки виробництва – спеціальний, а саме 
конкретно визначенні особи, які зобов’язані дотримуватися правил безпеки 
виробництва. За правовим статусом вони можуть поділятися на три групи:  

 службові особи і громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності (ст. 271 
КК України);  

 робітники і службовці (ст.. 272—275 КК України);  

 сторонні для виробництва особи (ст.. 273, 274 КК України).  
Виходячи з виняткової небезпеки вибухонебезпечних підприємств (цехів), 
виробництв, де використовуються ядерні та радіаційні матеріали, сторонні особи, 
які знаходилися з дозволу на таких підприємствах (екскурсанти, працівники інших 
підприємств, установ, організацій та ін.) зобов’язані у встановленому 
нормативними актами порядку дотримуватися правил безпеки, зміст яких можна 
сприйняти без спеціальної підготовки [2].  

Суб’єктивна сторона злочинів визначається їх об’єктивною стороною. Щодо 
порушення правил безпеки можуть мати місце умисел або необережність, щодо 
наслідків – тільки необережність, тобто змішана форма вини або необережність. 
Відношення суб’єкта до наслідків є визначальним, тому загалом злочини проти 
безпеки виробництва є необережними. Виходячи з вищевказаного злочини проти 
безпеки виробництва поділяються на: 

 злочини у сфері безпеки праці (ст.. 271, 272 КК України); 

 інші злочини у сфері безпеки виробництва (ст.. 273–275 КК України). 
Існує Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 «Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини  
проти безпеки виробництва», яка роз’яснює судам загальні поняття злочинів проти 
безпеки на виробництві, звертає увагу суддів на момент настання факту 
відповідальності спеціальних суб’єктів в залежності від виду злочину та на інші 
обставини, передбачені КК України. Відомо з вищезазначеного, що вина є 
обов’язковою складовою частиною суб’єктивної сторони й порушення правил 
безпеки під час виконання робіт може бути вчинене зі змішаною формою вини або 
з необережності. При змішаній формі слід вказати, саме ставлення суб’єкта 
злочину до діяння, що відповідає ознакам прямого умислу, а до наслідків – 
злочинної самовпевненості [3]. Що стосується випадків необережного ставлення 
суб’єкта злочину до діяння і наслідків, то воно відбувається в межах одного виду 
необережності – злочинної недбалості чи самовпевненості. Зміст виокремлення 
змішаної форми вини полягає в тому, що вона дає можливість:  

 конкретизувати ступінь суспільної небезпечності діяння (бездіяльності);  

 правильно кваліфікувати злочини;  

 відмежувати близькі за об’єктивними ознаками склади злочинів.  [4] 
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Отже, причини вчинення злочинів проти безпеки виробництва носять як 
об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Але в принципі, для пониження 
статистичних показників вчинення злочинів даної категорії необхідно налагодити 
механізм врегулювання даних протиріч та налагодити роботу незалежних 
державних установ, які б змогли завчасно запобігти скоєнню правопорушень. 
Налагодження якості та стану підприємницької техніки її модернізація також 
вивела на достатньо вищий щабель безпеку виробництва в Україні, тим самим 
зменшити кількість нещасних випадків (загибелі) працівників та сторонніх осіб, не 
кажучи про наслідки для довкілля. В законодавстві чітко регламентований порядок 
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та визначене коло 
суб’єктів, які мають повноваження розглядати дану справу та передбачений 
перелік правопорушень, за які настає дана відповідальність. Важливою ознакою 
таких злочинів є змішана форма вини та наявність спеціального суб’єкту.  
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СТАН НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ 

НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ 

Проблема наркоманії – це актуальна проблема усього світу, яка є суспільно 
небезпечним явищем та небезпечною хворобою. Зазвичай наркоманія має тісний 
зв'язок зі злочинністю, організованою злочинністю, міжнародною злочинністю, що 
має певні наслідки в суспільстві.  

Над даною проблемою працювали ряд вчених, а саме: Ю.В. Александров, 
Т.А. Богомолова, В.І. Борисов, В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, А.П. Закалюк, Н.А. 
Мирошниченко, І.І. Митрофанов  П.П. Михайленко, А.А. Музика, М.Л. Прохорова, 
М.П. Селіванов, В.О. Туляков, В.Я. Тацій, П.Л. Фріс, Д.О. Штанько. Окремі 
положення наукових досліджень вчених були покладені в основу вивчення 
проблеми у межах наукових тез. 

Незаконний попит на наркотичні речовини і психотропні речовини, 
збільшення виробництва та обігу наркотичних речовин є глобальною проблемою 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik10_08.pdf
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сучасності не лише в Україні але і в усьому світі. В той час операції з наркотиками 
приносять від 300-2000% прибутку злочинцям. В окремих регіонах злочинцями-
наркоманами вчиняється 70-80% корисливих і корисливо-насильницьких злочинів 
з метою отримання засобів для придбання наркотиків. 

Злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків – це діяння, які створюють 
загрозу заподіяння шкоди або заподіюють фактичні шкоду здоров’ю невизначеного 
кола осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів.                                                       

Сучасний стан наркозлочинності примушує оцінювати її не тільки як 
соціально-правове явище, але й як політичний феномен. Вона пронизує всі 
важливі сфери життєдіяльності держави і суспільства, а також пов'язана з 
глобальними проблемами, що викликають у суспільстві підвищену напруженість 
(економіка, міжнародні відносини, внутрішньо- і зовнішньополітичні перетворення 
тощо). При цьому кожна з цих сфер відчуває на собі деструктивну силу 
кримінальних процесів. 

У 2015 році, відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань 
та інформаційно-аналітичної роботи, було зареєстровано 25 908 злочинів у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів або прекурсорів та 
інші злочини проти здоров’я населення (ст.305-327 КК України), що на 15% менше 
ніж у минулому 2014 році (30 494 злочини). При цьому найбільш високий показник 
2015 року зафіксовано у наступних регіонах: у м. Київ 2 613 злочинів,  у 
Дніпропетровській області 2 892 злочинів, у Донецькій області 2 148 злочинів, у 
Харківській області 1 662 злочинів, Запорізькій області 1 579 злочинів. Найменший 
показник зареєстровано у таких областях: Закарпатській 269 злочинів , 
Чернівецькій 301 злочинів, Волинській 346 злочинів, Тернопільській 369 злочинів. 
Також можна звернути увагу на суттєве зменшення цього показника, на 54% у 
Луганській області (у 2014 році зареєстровано  1 453 злочини, у 2015 році  - 676 
злочини).   

Питома вага виявлених осіб в 2013 році, які вчинили кримінальне 
правопорушення  у сфері незаконного обігу наркотичних засобів становить 13% 
від загальної структури виявлених злочинів. На 100 000 населення, яке старше 14 
років приходиться 65 осіб, які вчинили злочин у сфері незаконного обігу 
наркотичних засобів.  

За 2013 рік питома вага засуджених за злочини у сфері незаконного обігу 
наркотичних засобів у загальній структурі злочинності становить 15%. На 100 000 
населення старше 14 років - 61 засуджений за злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів. 

Відсутність розбіжності у показниках осіб, що вчинили злочин та засуджених 
свідчить про дієвість заходів, що застосовуються у сфері наркотизму та 
ефективність кримінально-правового механізму, коли переважно більшість осіб, які 
вчинили злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів були притягнуті до 
кримінальної відповідальності та покарані.  

Варто також відзначити, що Україна є транзитною щодо постачання 
наркотиків у Західну Європу, а також ринком збуту. Про це свідчать сталі канали 
транзиту і ввозу в Україну наркотиків: Бомбей - Делі - Київ - Західна Європа; 
Афганістан - Пакистан - Центральна Азія - Росія - Україна - Західна Європа; Іран - 
Туреччина - Болгарія - Україна - Західна Європа; Колумбія - Бразилія – Україна та 
ін.  

Інтеграція до Європейського Союзу на даний момент є одним із пріоритетів 
розвитку України. Серед чисельних напрямків співробітництва між Україною та ЄС 
питання безпеки є одним із основних. Невід’ємною складовою безпекової політики 
Євросоюзу є питання контролю над обігом наркотиків, протидії незаконним 
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операціям із наркотичними засобами, психотропними речовинами та 
прекурсорами. Співробітництво в цій галузі є не тільки перспективним напрямком 
щодо забезпечення безпеки на загальноєвропейському просторі, у чому 
зацікавлені як Європейський Союз, так і Україна, але й має розглядатися як 
важлива складова євроінтеграційної політики нашої держави. 

Кримінальні наркоструктури, що діють в Україні, мають зв’язки у країнах 
Європи — ринках збуту та транзиту. Синтетичні опіоїди фентанілової групи, 
вироблені у викритих в нашій країні на початку десятиріччя лабораторіях, 
вилучалися під час спільних операцій у країнах Прибалтики та Скандинавії. 
Турецькі наркокартелі, що контролюють канали незаконного переміщення героїну 
в Східній та Південній Європі, фактично розглядають українську територію як 
складову цих систем наркотранзитуСпівробітництво з правоохоронними органами 
країн Євросоюзу є необхідною передумовою ефективної протидії наркобізнесу та 
пов’язаним із ним формам транснаціональної організованої злочинності. 

Таким чином, об’єктивно наявною є спільна зацікавленість як України, так і 
Євросоюзу в співробітництві в сфері протидії транснаціональному наркобізнесу, в 
узгодженні політики у цій галузі. Використання цієї зацікавленості, інтеграція 
України до загальноєвропейської системи контролю за наркотиками не тільки 
сприятиме зменшенню гостроти цієї проблеми, а й створюватиме нові можливості 
для реалізації політики євроінтеграції в різних сферах політичного та суспільного 
життя. 

Укладення Угоди між Україною та Європолом про стратегічне 
співробітництво не тільки сприяє діяльності України у сфері боротьби з 
наркобізнесом на національному та міжнародному рівні, але й засвідчує прагнення 
нашої країни до поглиблення практичної взаємодії з європейськими 
правоохоронними інституціями. Також це дає можливість співпрацювати з таким 
органом як, Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків та 
наркоманії (EMCDDA), заснований у 1993 році. В його роботі можуть брати участь 
країни, які не є членами Євросоюзу, але поділяють цілі та підходи ЄС у цій сфері. 

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері незаконного обігу 
наркотиків підкреслює не тільки соціальну значимість проблеми запобігання 
незаконному поширенню наркотиків, але й необхідність пошуку оптимальних 
заходів протидії їх незаконному обігу, виявлення, нейтралізації та усунення причин 
і умов, що детермінують наркозлочинність. 
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ШАХРАЙСТВО ІЗ БАНКІВСЬКИМИ КАРТКАМИ: ПЕРСПЕКТИВНІ 
НАПРЯМИ ЇЇ ПРОТИДІЇ 

 
На сьогоднішній день новітні технології дозволяють злочинцям 

використовувати найрізноманітніші сучасні способи порушення закону, які, в той 
же час, мають латентний характер. Дуже поширеним видом злочину проти 
власності стає шахрайство з банківськими картками. Шахрайства із використанням 
пластикових платіжних карток стає все більш масовим явищем в Україні. Вказана 
тенденція, зокрема, пов’язана із широким розповсюдженням даного виду 
платіжних засобів, що у свою чергу, є результатом діяльністю держави, 
спрямованої на поступове обмеження операцій із готівковими платежами . 

За цих умов, пересічні громадяни все частіше використовують для 
розрахунків пластикові платіжні картки та при цьому досить часто потрапляють у 
поле зору різноманітних шахраїв. Відтак, саме значна кількість постраждалих стає 
характерною особливістю сучасних шахрайств із використанням пластикових 
платіжних карток [1, С.5]. 

У цих умовах, механізми протидії шахрайствам із використанням банківських 
платіжних карток потребують свого удосконалення з урахуванням вимог 
сьогодення. 

В теперішній час розмаїття механізмів протидії шахрайствам із 
використанням банківських платіжних карток обумовлюється особливостями 
реалізації тієї чи іншої схеми шахрайства. Відтак – існує необхідність комплексного 
дослідження окресленого кола питань з урахуванням найновіших способів 
вчинення шахрайств із використанням банківських платіжних карток, що 
фіксуються правоохоронними органами. 

В зв’язку із стрімким розвитком технологій вирізняють наступні  напрями 
протидії шахрайствам із використанням банківських платіжних карток[2]. 

Заходи щодо протидії скіммінгу. Даний вид шахрайства тісно пов’язаний із 
використанням технічних засобів, що мають назву «скіммер». Застосування таких 
засобів дозволяє отримати дані з магнітної смуги карток, а також інформацію про 
ПІН-код. Скімери виготовляються окремо для кожного вид банкомату, на який вони 
монтуються шахраями. Зазвичай скімер встановлюється в парі з мініатюрною 
відеокамерою (вона може бути вбудована в накладну панель, яка кріпиться на 
банкомат) або ж накладною клавіатурою. Основне завдання камери або накладної 
клавіатури – отримання ПІН-коду. Після отримання інформації з магнітної смуги, 
підроблена карта виготовляється шляхом нанесення шахраєм інформації на 
заготовку магнітної карти (так званий «білий пластик»), яка згодом 
використовується для отримання грошових коштів в банкоматах. Для розрахунків у 
торгівельній мережі, на «білий пластик» може наноситися графічний дизайн, що 
додатково ускладнює ідентифікацію карти як підробленої. 
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Основні заходи з протидії даному виду шахрайства спрямовані на 
унеможливлення отримання шахраєм інформації із пластикової карти. Такими 
заходами можуть бути: 
-     ретельна перевірка банкомату на наявність ознак, що свідчать про втручання 
сторонніх осіб у його роботу (накладна клавіатура, додатковий зчитувач, тощо) до 
початку користування послугами даного банкомату. У ході такої перевірки, слід 
звернути увагу на заставку на моніторі банкомату з інформаційним повідомленням 
про стандартний зовнішньому вигляді банкомату. Вона повинна співпадати з 
зовнішнім виглядом банкомату. 
-     вжиття додаткових заходів, що ускладнюють отримання інформації шахраями, 
у разі, коли ними використано технічні засоби для зчитування інформації із 
банкомату (зокрема – закривання клавіатури банкомату долонею при вводі ПІН-
коду). 

Наступним заходом є дії щодо протидії фішингу. Назва даного виду 
шахрайств походить від англійського fishing (виловлювання на живця). Існує кілька 
різновидів цього виду шахрайств. Найпростішим є шахрайство по телефону: 
шахрай видає себе за працівника банку, і, посилаючись на збій в комп’ютерній 
системі і втрату даних, просить клієнта нагадати реквізити його карткового 
рахунку. Найчастіше шахраїв цікавить ПІН-код, а також код, який зображено на 
звороті платіжної пластикової карти (CVV2/CVC2 – використовується при 
здійсненні покупок в мережі Інтернет). Для здійснення шахрайства може 
використовуватися пошта, електронна пошта та інші засоби комунікацій. Досить 
часто, у даному випадку шахраями використовується інформація про клієнтів 
банку, отримана від недобросовісних працівників банків, що дозволяє ще більше 
ввести жертву в оману. За цих умов, основною рекомендацією щодо протидії 
даному виду шахрайств є суворе дотримання конфіденційності інформації 
відносно карткового рахунку як з боку працівників банку, так і з боку безпосередньо 
користувачів пластикових платіжних карток. У разі, коли у користувача виникає 
підозра щодо порушення конфіденційності зазначеної інформації, йому слід вжити 
даних щодо блокування такої картки банком та її наступного перевипуску. 

Наступним заходом з протидії шахрайствам, є дії, що здійснюються із 
використанням підроблених Інтернет-ресурсів. У даному випадку, для збору даних 
про платіжні карти шахраями використовуються спеціально створені сайти. Досить 
часто шахраї намагаються вибрати популярні ресурси, доменні імена яких тільки 
на одну-дві букви відрізняються від загальновідомих ресурсів, що продають товари 
або послуги. На таких Інтернет-ресурсах клієнтам пропонується ввести реквізити 
платіжної картки для оплати певної послуги, або товару. Але фактично послуга 
(товар) не надається, а відбувається тільки збір даних про платіжні карти клієнтів 
для їх подальшого використання. Для запобігання даному виду шахрайств 
рекомендується бути більш уважним при здійсненні покупок у мережі Інтернет. 
Зокрема, слід звертати увагу на адресу сайту, на якому проводяться покупки; 
використовувати виключно сторінки із захищеним з’єднанням тощо. 

Наступні є заходи з протидії крадіжкам даних про реквізити пластикової 
платіжної карти за допомогою комп’ютерних вірусів. 

У даному випадку, реквізити карткового рахунку можуть потрапити в 
розпорядження шахраїв в результаті ураження вірусами комп’ютера, на якому 
виконуються операції з карткою в мережі Інтернет. Вірус може потрапити на 
комп’ютер як за допомогою електронної пошти після спам-розсилки, так і сайту 
мережі Інтернет. Із зараженого комп’ютера достатньо здійснити хоча б одну 
легальну покупку в Інтернет (на нормально функціонуючому сайті), і вірус під час 
проведення платежу збереже всю банківську інформацію і направить її у 
розпорядження шахраїв. 
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Основним напрямом протидії даному виду шахрайств є дотримання вимог 
інформаційної безпеки на персональному комп’ютері, що використовується для 
транзакцій у мережі Інтернет (наявність антивірусного програмного забезпечення 
та використання легального програмного забезпечення). 

Наведений перелік видів шахрайств та напрямів протидії таким 
шахрайствам не є виключним. Разом з тим, дослідження навіть основних напрямів 
протидії шахрайствам із використанням банківських платіжних карток, свідчить про 
те, що окремі із показників безпеки інформації можуть бути досягнуті виключно із 
застосуванням додаткових механізмів технічного захисту інформації, яка 
зберігається на банківських платіжних картках. 

Одним із таких механізмів є використання чіп-модулів на банківських 
платіжних картках. Сучасні науковці зазначають, що саме банківські платіжні 
картки із чипами мають найбільший рівень захисту інформації від шахрайських 
операцій [3, С.30]. 

При цьому, в Україні наразі створена та функціонує Національна система 
масових електронних платежів (надалі НСМЕП) Національного банку України, яка 
розроблена з урахуванням результатів дослідження сучасних тенденцій 
безготівкових розрахунків, застосовує чипові платіжні картки. НСМЕП   
використовує   систему  захисту  інформації,  що забезпечує неперервний захист 
інформації щодо здійснення  операцій із  застосуванням  платіжних  карток на всіх 
етапах її формування, оброблення, передавання та зберігання [4]. Завдяки 
оффлайновій технології, яка не потребує оперативного зв’язку з банківським 
рахунком під час виконання платіжних операцій, з платіжних карток НСМЕП 
складніше зчитувати інформацію, а отже вони є більш захищеними від підробок та 
інших шахрайських операцій. 

Підтвердженням ефективності використання платіжних карток НСМЕП як 
одного із напрямів протидії шахрайствам із використанням банківських платіжних 
карток, є той факт, що за платіжними картками НСМЕП впродовж 2009–2011 рр. в 
Україні не було зафіксовано жодного випадку втрат від шахрайських операцій [3, 
С.30]. 

Поряд із цим, фахівці зазначають, що розвиток платіжних карток системи 
НСМЕП можливий лише в Україні, тому споживачі банківських послуг зазвичай 
обирають картки саме міжнародних платіжних систем з магнітною смугою. 
Зважаючи на переважну кількість емітованих карток з магнітною смугою банки 
встановлюють термінали, які можуть обслуговувати відповідні типи карток, що, 
відповідно, стримує розвиток карток із чипом. 

У той же час, в сучасних умовах активізації шахрайств із використанням 
пластикових платіжних карток, Національна система масових електронних 
платежів отримала можливість продемонструвати очевидні переваги, що пов’язані 
із більш високим рівнем технічної захищеності карток НСМЕП. 

З цією метою, існує необхідність дослідження нормативно-правового 
регулювання захисту інформації, яка зберігається на банківських платіжних 
картках Національної системи масових електронних платежів, на предмет 
відповідності міжнародним стандартам у галузі безпеки. 

Ще одним із видів заходів з протидії крадіжкам даних про реквізити пластикової 

платіжної карти. 

У випадках, пов’язаних із фізичними крадіжками даних, реквізити картки 
можуть викрасти в процесі її передачі клієнту. Наприклад, під час пересилки 
пластикової картки поштою. Перехопити дані карти можуть також треті особи, що 
беруть участь у розрахунках платіжною карткою. Наприклад, менеджер в магазині, 
якщо він встановив поруч зі своєю касою приховану відеокамеру, може 
зафіксувати на такий пристрій номер карти і код безпеки (CVV2/CVC2). Або ж 
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офіціант у ресторані, коли забере карту на касу і отримає можливість переписати її 
дані (або сфотографувати її на телефон). 

Основними напрямами протидії даному виду шахрайств є, по перше – 
дотримання вимог безпеки з боку банку у ході передачі пластикової платіжної 
картки користувачеві. По-друге – дотримання елементарних вимог власником 
картки, пов’язаних із забороною передачі картки стороннім особам під час 
розрахунків на касі. Також експерти з безпеки радять переписати для себе, а потім 
заклеїти код CVV2/CVC2. 

У випадку шахрайств із використанням фальшивих банкоматів, шахраями 
використовуються банкоматами, які списують банки, або фальшиві банкомати. 
Такі банкомати встановлюються у людних місцях і мало чим відрізняються від 
стандартного апарату, що видає готівку. Але після прийняття карти та видачі 
запиту про необхідність введення ПІН-коду такий банкомат видає на монітор 
повідомлення про те, що видати гроші неможливо (нібито через їх відсутність в 
банкоматі, або через технічну помилку). Після цих маніпуляцій платіжна картка 
повертається власнику, однак дані про реквізити картки потрапляють до рук 
шахраїв. 

Чи не єдиним способом захисту від даного виду шахрайств є використання 
банківських платіжних карток із чипами, які унеможливлюють виготовлення 
дублікату картки. 

Аналіз основних напрямів протидії шахрайствам із використанням 
банківських платіжних карток, свідчить про те, що перспективним напрямом такої 
діяльності є використання чіп-модулів на банківських платіжних картках, оскільки 
окремі показники безпеки інформації можуть бути досягнуті виключно із 
застосуванням додаткових механізмів технічного захисту інформації, яка 
зберігається на банківських платіжних картках. При цьому, чипові платіжні картки, 
які використовуються у Національній системі масових електронних платежів 
цілком відповідають зазначеним вимогам, а отже можуть розглядатися як один із 
перспективних платіжних механізмів в умовах активізації шахрайств у сфері 
карткових платежів. 

Отже, на нашу думку, доцільним є запропонувати наступні заходи 
віктимологічної профілактики, які дозволять знизити кількість жертв від вказаного 
злочину: 

- інформування осіб, що користуються послугами банків про всі можливі 
ризики та належні заходи безпеки ( не повідомляти нікому персональних 
даних, не писати код на самій картці тощо); 

- розміщення у банківських установах відповідних інформаційних стендів, які 
роз’яснювали, як правильно використовувати банківські картки, як не стати 
жертвою шахрайства; 

- розміщення цієї ж інформації на сайтах банків; 
- запровадження інструктажу клієнтів працівниками банку стосовно належних 

дій у випадках виникнення будь-яких проблем у роботі з банкоматом чи при 
використанні банківської карти. 

Таким чином, на сьогодні дане питання потребує вирішення проблем 
профілактики шахрайських дій із банківськими картками, але вони потребують  
комплексного підходу, в тому числі, покращення загального рівня життя, 
соціального забезпечення, законодавчого врегулювання та започаткування 
зарубіжного досвіду для вирішення даної проблеми. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВБИВСТВА МАТІР´Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

 
Однією із актуальних напрямів правової політики Української держави є захист особи 

та забезпечення її прав та свобод. Відповідно до Конституції України (ст.3), кожна людина 
має невід’ємне право на життя. Одним з головних завдань кримінального права України є 
охорона особи, її життя і здоров’я. Аналіз правозастосовчої практики свідчить про 
помилки, що допускаються при кримінально-правовій оцінці таких суспільно -небезпечних 
діянь. Крім того, вивчення слідчо-прокурорської й судової практики показує що при 
кваліфікації злочинів проти життя особи виникають певні труднощі. Потреби практики 
зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення норм кримінального права, що 
передбачають відповідальність за посягання на життя людини, особливу увагу 
потребують проблеми кваліфікації  за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини . 

На жаль, умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини, вчинювалось і 
вчинюється в нашому суспільстві. Вивчення даних офіційної статистики свідчить про 
сталість питомої ваги дітовбивств у структурі умисних вбивств, яка за період 1993-2005 
рр. в середньому становить 0,6 %. Водночас у загальному масиві злочинів дітовбивства 
утворюють невеликий відсоток. За останні 13 років в Україні зареєстровано 370 умисних 
вбивств матір'ю своєї новонародженої дитини (Довідка Департаменту інформаційних 
технологій при МВС України за 1993-2005 рр). Але дітовбивства є високолатентними 
злочинами, що свідчить про необхідність наполегливої профілактики, спрямованої на 
запобігання вчиненню цих злочинів. 

У правовій літературі проблеми кримінальної відповідальності за вбивство матір’ю 
своєї новонародженої дитини М.Д. Шаргородський пропонував виділити самостійний 
привілейований склад,виходячи із стану жінки під час пологів. При цьому він посилався на 
Велику медичну енциклопедію, де зазначалося, що пологовий акт тією чи іншою мірою 
може відображатись на стані нервової системи жінки і потягнути за собою такі вчинки, як 
посягання на самогубство чи дітовбивство . [1] 

В.В. Сташис вважає,що стаття 117 КК України застосовується і тоді,коли умисел 
щодо вбивства дитини виник ще до пологів, а був реалізований у період пологів чи відразу 
після них [2] . Такої ж точки зору дотримуються й інші вчені,зокрема,Е.П. Побегайло [3]. З 
метою вирішення питань, пов’язаних з правильною та чіткою кваліфікацією злочинів  
щодо вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, суб’єкти застосування норм 
кримінального права перш за все використовують правозастосовне тлумачення закону 
про кримінальну відповідальність, що дається в рекомендаціях Постанов Пленуму 
Верховного Суду України (далі – ППВСУ), яке ґрунтується на законі, виходячи з його 
змісту, й усуває виявлені практикою непорозуміння, різночитання чинного законодавства. 
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Саме тому вважаємо за доцільне приділити увагу роз’ясненню ПВСУ щодо застосування 
чинного законодавства, яке передбачає відповідальність за вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини . 

У науці кримінального права існує досить дискусійне питання щодо кваліфікації 
умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, якщо умисел позбутися цієї 
дитини виник у матері до пологів. Деякі автори вважають, що ст. 117 КК застосовується в 
будь-якому випадку, навіть і тоді, коли цей умисел виник ще до пологів, а був здійснений в 
період пологового процесу або зараз же після нього, тобто момент виникнення умислу 
вбити новонароджену дитину на кваліфікацію вбивства не впливає [4, с. 354]. Правники 
пояснюють це тим, що закон про кримінальну відповідальність не передбачає ніякого 
особливого стану психіки у жінки в момент пологів або одразу після них. Російські вчені з 
цього приводу зазначають, що з точки зору соціальної оцінки пропозиції, кваліфікувати дії 
матері як вбивство своєї новонародженої дитини, якщо умисел позбутися цієї дитини 
виник у матері до пологів, за ст. 105 КК Російської Федерації (ст. 115 КК України) є цілком 
обґрунтованими. А тому правник відзначає, що диспозиція ст. 106 КК Російської Федерації 
(ст. 117 КК) потребує удосконалення [5, с. 268-269]. Вищезазначена постанова ПВСУ не 
надає ніяких роз’яснень з цього приводу, що призводить до неоднозначності застосування 
цієї норми. Вважаємо неприпустимим визнавати вчиненим за пом’якшуючою обставиною 
заздалегідь обдумане холоднокровне вбивство матір’ю свої новонародженої дитини лише 
тому, що воно вчинене в певний проміжок часу. З нашої точки зору, для правильного 
вирішення цієї ситуації закон про кримінальну відповідальність потребує внесення змін та 
доповнень до ст. 117 КК із вказівкою на те, що умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини під час пологів або одразу після них повинно бути зумовлене 
певним психофізіологічним станом, викликаним процесом пологів, який знижує здатність 
породіллі усвідомлювати повною мірою свої дії та (або) керувати ними. А виходячи із 
цього, можна стверджувати, що у випадках, коли жінка, яка вчиняє умисне вбивство своєї 
новонародженої дитини із заздалегідь обдуманим умислом, під час пологів або одразу 
після них й не перебуває в певному психофізіологічному стані, то її дії у будь-якому 
випадку повинні кваліфікуватися за п. 2. ч. 2 ст. 115 КК України (у випадку відсутності 
інших кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК). 

Не можна не звернути увагу на неточність положень вищезазначеної постанови 
ПВСУ, у якій надаються роз’яснення, що умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 
дитини слід кваліфікувати за ст. 117 КК, якщо воно вчинене під час пологів або одразу ж 
після них. Вчинення цих дій через деякий час після пологів за відсутності кваліфікуючих 
ознак, передбачених  ч. 2 ст. 115 КК, тягне відповідальність за ч. 1 зазначеної статті. 
Вважаємо, що у даному випадку, дії матері за відсутності інших кваліфікуючих ознак, 
передбачених ч. 2 ст. 115 КК, необхідно кваліфікувати за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК як умисне 
вбивство малолітньої дитини. Абз. 3 п. 8 вищевказаної постанови зазначено, що умисне 
вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК), або матір'ю своєї 
новонародженої дитини (ст.117 КК), або при перевищенні меж необхідної оборони чи у 
випадку перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК), 
кваліфікується тільки за цими статтями КК, навіть якщо воно й мало ознаки особливої 
жорстокості. Однак ця постанова зовсім не містить положення, яке вкрай необхідне, щодо 
роз’яснення кваліфікації дій винного у тих випадках, коли вчиняється умисне вбивство за 
наявності обтяжуючих та пом’якшуючих обставин (наприклад, коли особа скоює умисне 
вбивство двох або більше осіб у стані сильного душевного хвилювання, що раптово 
виникло внаслідок протизаконного насильства з боку потерпілих). Вважаємо, що умисне 
вбивство, вчинене за наявністю як обтяжуючих, так і пом’якшуючих обставин, слід 
кваліфікувати як вбивство при пом’якшуючих обставинах. У зв’язку з цим пропонуємо 
доповнити постанову ПВСУ № 2 від 7 лютого   2003 р. «Про судову практику в справах про 
злочини проти життя та здоров’я особи» наступним пунктом: «Умисне вбивство, вчинене у 
стані сильного душевного  хвилювання (ст. 116 КК), або матір'ю своєї новонародженої 
дитини (ст. 117 КК), або при перевищенні меж необхідної оборони чи у випадку 
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК), кваліфікується 
тільки за цими статтями КК, навіть якщо воно й мало ознаки, передбачені ч. 2 ст. 115 КК». 
Це аргументуємо тим, що в даному випадку має місце конкуренція статей про 
привілейований та кваліфікований склади злочинів. У теорії існує правило, згідно з яким 
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повинна застосовуватися стаття Особливої частини Закону «Про кримінальну 
відповідальність», що передбачає привілейований склад злочину. Так, вчений В.О. 
Навроцький зазначає, що при вирішенні цього питання слід враховувати, що у самому 
кримінальному законі жодних вказівок з приводу вирішення такої конкуренції немає, а всі 
сумніви при застосуванні кримінально-правових норм, зокрема про пріоритет однієї з 
конкуруючих норм, повинні тлумачитися на користь обвинуваченого (підсудного, 
засудженого) [6, с. 427-428]. 

Висновок: Таким чином, на нашу думку, стаття 117 є неповною,що може призвести 
до неправильного застосування цієї норми. Потрібно всі об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
злочину ретельно прописувати в диспозиції статті, а не використовувати розширене 
тлумачення. Ми виявили, що ст. 117 КК застосовується в будь-якому випадку, навіть і тоді, 
коли цей умисел виник ще до пологів, а був здійснений в період пологового процесу або 
зараз же після нього, тобто момент виникнення умислу вбити новонароджену дитину на 
кваліфікацію вбивства не впливає, а також що умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини під час пологів або одразу після них повинно бути зумовлене 
певним психофізіологічним станом, викликаним процесом пологів, який знижує здатність 
породіллі усвідомлювати повною мірою свої дії та (або) керувати ними. А виходячи із 
цього, можна стверджувати, що у випадках, коли жінка, яка вчиняє умисне вбивство своєї 
новонародженої дитини із заздалегідь обдуманим умислом, під час пологів або одразу 
після них й не перебуває в певному психофізіологічному стані, то її дії у будь-якому 
випадку повинні кваліфікуватися за п. 2. ч. 2 ст. 115 КК України (у випадку відсутності 
інших кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК). 
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ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБЄКТА ЗЛОЧИНУ ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ У 

ПРОЕКТАХ КРИМНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Згідно з чинним законодавством України суб’єктом злочину є фізична 
осудна особа, яка досягла встановленого віку. Аналіз ст. ст. 3 – 5, 8 – 10 КК, 
присвячених дії кримінального закону у просторі, підставам і вікові кримінальної 
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відповідальності, формам вини, дозволяє зробити висновок про те, що юридична 
особа – підприємство, установа, організація суб’єктом кримінальної 
відповідальності не визнається. Аналогічним чином вирішується дискусійна у 
доктрині і світовій законодавчій практиці проблема встановлення кримінальної 
відповідальності юридичних осіб і визначалось також у проекті КК, розробленому 
робочою групою Кабінету Міністрів України. Автори цього проекту – провідні 
криміналісти Харкова і Києва переконані у тому, що принцип особистої, 
перcональної відповідальності за злочин як винне діяння є важливим досягненням 
людської цивілізації, від якого не варто відмовлятись навіть з огляду на деякі 
міжнародно-правові рекомендації та багатий, але досить неоднозначний 
зарубіжний досвід. 

Нагадаємо, що на сьогодні законодавству, зокрема, таких країн світу, що 
належать до різних правових систем, як США, Канада, Англія, Шотландія, Ірландія, 
Фінляндія, Данія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Португалія, Китай, Японія 
відомий інститут кримінальної відповідальності юридичної особи. Законодавець 
деяких інших країн, визнаючи лише фізичну особу суб’єктом злочинів, все ж 
допускає застосування щодо юридичних осіб певних заходів кримінально-
правового впливу (Німеччина, Бельгія, Швеція, Італія, Іспанія). 

У проекті кримінального кодексу, підготовленому за завданням Комісії 
Верховної Ради України 12-го скликання з питань правопорядку та боротьби із 
злочинністю авторським колективом на чолі з В.М. Смітієнком, юридичну особу 
пропонувалось визнати суб’єктом злочинів проти миру і безпеки людства, здоров’я 
населення, проти держави, у сферах природокористування і господарювання. До 
організацій, які вчинили злочини, згідно з ч. 2 ст. 55 вказаного проекту КК 
планувалось застосовувати такі покарання, як: кримінальна реституція 
(відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди); штраф у межах від 15 
до 30% річного доходу юридичної особи (у разі ухилення від його сплати суд може 
замінити штраф конфіскацією майна у подвійному розмірі несплаченої суми 
штрафу); заборона здійснювати певну діяльність; конфіскація знарядь і засобів 
вчинення злочину; оголошення юридичної особи злочинною організацією та її 
ліквідація з конфіскацією майна. Ст. 3 проекту проголошувала принцип рівності 
юридичних осіб перед законом незалежно від їх виду, сфери діяльності, статусу та 
форми власності. Передбачається, що притягнення до кримінальної 
відповідальності юридичної особи не виключатиме караність поведінки тієї 
фізичної особи, яка безпосередньо брала участь у незаконній діяльності 
юридичної особи чи сприяла її здійсненню. 

Професор Харківського університету Л.Є. Владіміров, називаючи ідею 
групової кримінальної відповідальності нелогічною і безглуздою, стверджував, що 
тільки фізична особа здатна скоїти злочин. Вже із самого терміну “винуватець 
злочину” випливає, що кара може покладатись лише на того, хто вчинив злочин 
своїми інтелектуальними або фізичними силами [1]. Передбачені кримінальним 
законодавством випадки накладення штрафів на територіальні утворення вчений 
характеризував як профілактичні засоби, за допомогою яких держава спонукає 
групу осіб не сприяти злочину. 

Незважаючи на деякі залишки групової відповідальності за кримінально 
карані діяння на законодавчому рівні, у дореволюційній доктрині – як кримінально-
правовій [2], так і цивілістичній [3], загальноприйнятим було положення про 
нездатність юридичної особи виступати як суб’єкт злочину. Водночас юридична 
особа визнавалась суб’єктом цивільно-правової, майнової відповідальності, 
зобов’язаним відшкодувати шкоду, заподіяну винними протиправними діями своїх 
представників під час виконання покладених на них обов’язків. Подібна 
непослідовність із питання про суб’єктний склад різних правопорушень, на яку, до 
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речі, і сьогодні звертають увагу прибічники запровадження інституту кримінальної 
відповідальності організацій, пояснювалась двома обставинами: по-перше, 
винятково особистим характером кримінальної відповідальності і покарання, яке 
може бути призначене лише окремо взятій людині, по-друге, тим, що злочин, 
наприклад, вбивство чи образа, є приватною справою представника юридичної 
особи, який переслідує при цьому власні інтереси. Якщо представник організації, 
порушуючи кримінальний закон, все ж діє від її імені, в її інтересах, за дорученням 
або під прикриттям організації, то він і буде в індивідуальному порядку притягатись 
до кримінальної відповідальності. Правильність такого підходу випливала з того, 
що представники юридичної особи не уповноважені на порушення чинного 
законодавства, а вчинення кримінально караних діянь не може не суперечити 
цілям і призначенню створеної юридичної особи. Крім цього, лише людина як носій 
розуму і волі може думати і бажати, а, отже, здатна вчинити злочин. У 
дореволюційній літературі вказувалось і на те, що застосування кримінальних 
санкцій до організації неминуче зачіпатиме інтереси невинуватих осіб, які входять 
до її складу або вступають з нею у стосунки, вражатиме ті позитивні цілі, заради 
яких створювалась ця юридична особа. Повертаючись до сьогодення, зауважемо, 
що значною мірою викладена вище аргументація відтворена, щоправда, у більш 
стислій формі, у сучасних підручниках із Загальної частини кримінального права 
України [4]. Вважається, що кримінальна відповідальність юридичних осіб 
несумісна з принципом індивідуальної відповідальності; вини, тобто психічного 
ставлення до вчиненого діяння та його наслідків, у підприємства та організації 
бути не може; кримінальний закон пов’язує відповідальність із здатністю особи, яка 
вчинила злочин, усвідомлювати свої дії та керувати ними, а такою якістю володіє 
лише людина; не будучи носієм свідомості, юридична особа не здатна сприймати 
цілі кримінального покарання. Переважна більшість вітчизняних фахівців 
переконана у тому, що за злочини, вчинені у процесі діяльності юридичної особи 
від її імені або за її дорученням, повинні відповідати ті фізичні особи, які 
безпосередньо вчинили кримінально карані діяння. 

Застосування щодо юридичних осіб кримінальних санкцій у випадку 
сприйняття Верховною Радою України аналізованого інституту навряд чи буде 
справедливим кроком. Адже у результаті покарання організації неминуче 
вражатимуться майнові та службові інтереси тих працівників, які не скоювали 
протиправних вчинків і взагалі були непричетні до кримінально караної поведінки 
інших службовців. Звичайно, можна розмірковувати так, як це роблять китайські 
фахівці, котрі є прибічниками встановлення кримінальної відповідальності для 
юридичних осіб. Вони виходять з того, що рівномірний розподіл тягара 
кримінально-правового реагування на всіх без винятку працівників організації має 
позитивну сторону у тому плані, що члени колективу будуть контролювати 
дотримання юридичною особою вимог чинного законодавства [5]. З огляду на 
специфіку і призначення кримінального права як галузі права, такий аргумент не 
переконує. Кримінальне законодавство України покликане забезпечити захист 
найважливіших соціальних цінностей від суспільно небезпечних посягань і не має 
своїм завданням виховання ефективних власників та управлінців, створення такої 
організації праці, яка б виключала службові зловживання. 

Згідно з ч. 1 ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений 
до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення. 
Місцезнаходження цієї норми (розділ II Основного Закону – “Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина”) дозволяє зробити висновок про те, що її дія 
поширюються лише на фізичних осіб. Законодавець тих країн, в яких встановлено 
кримінальну відповідальність юридичних осіб, зокрема, США, Франції, Китаю, 
передбачає, що застосування кримінальних санкцій до організацій ґрунтується на 
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принципі “покарання двох сторін”. Вважається, що у подібних випадках існують два 
різні суб’єкти відповідальності. Тому на юридичну особу накладається покарання 
майнового або організаційного характеру, що не виключає індивідуальну 
кримінальну відповідальність тих працівників організацій, карані діяння яких 
розглядаються як зловживання юридичної особи. У зв’язку з викладеним вище 
навряд чи можна погодитись з думкою про те, що визнання юридичної особи 
суб’єктом кримінальної відповідальності суперечитиме принципові заборони 
подвійної відповідальності за один і той же злочин [6]. Положення про спільну 
відповідальність юридичної і фізичної особи критикувалось деякими науковцями 
під час роботи над новим КК Франції, однак з іншої точки зору, не пов’язаної з 
проблематикою подвійного засудження. Висловлювались міркування про те, що у 
тому разі, коли дія була вчинена від імені юридичної особи, у межах повноважень, 
встановлених для керівників установчими документами, в інтересах виключно 
юридичної особи і за допомогою наданих нею засобів, то мова повинна йти про 
самостійне злочинне діяння лише юридичної особи. У таких ситуаціях фізична 
особа – керівник виконує роль своєрідного інструмента, за допомогою якого 
юридична особа скоює заборонене законом діяння. 

Відомий український цивіліст Г.К. Матвєєв психологічним змістом вини 
юридичної особи вважав хибну волю і свідомість працівників організації у вигляді 
умислу чи необережності [7]. В.О. Тархов, також будучи переконаним у тому, що 
вина юридичної особи виражається у вині окремих працівників і є колективною, 
додавав: в юридичній особі як колективному утворенні недоліки і недоречності 
окремого працівника можуть і повинні бути компенсовані іншими членами 
колективу [8]. Вказавши, що за своєю формою вина юридичної особи є умисною, 
автори аналізованого проекту КК України у ст. 19 уточнювали, що “вина юридичної 
особи визначається завідомою незаконністю вчиненого нею”. До звичних, 
усталених у кримінально-правовій доктрині інтелектуальних і вольових ознак вини 
як психологічної категорії у даному разі, справді, звертатись проблематично. Тому 
розробники проекту КК висували власне розуміння вини юридичної особи у 
кримінальному праві, допускаючи при цьому, на нашу думку, ототожнення 
об’єктивної і суб’єктивної сторін злочину. Запропонований підхід означає рух у 
напрямі об’єктивного інкримінування, тобто відповідальності без вини, і змушує 
нагадати ту обставину, що введенням кримінальної відповідальності юридичних 
осіб англо-американська система права значною мірою завдячує інституту 
абсолютної (суворої) відповідальності. Як відомо, делікти абсолютної заборони – 
це злочини, стосовно яких достатньо обмежитись встановленням об’єктивних 
ознак діяння, факту порушення закону, а визначати будь-яке психічне ставлення 
до вчиненого діяння та його наслідків, тобто власне вину не потрібно. 

Викладене вище засвідчує складність і неоднозначність проблеми 
юридичної особи як суб’єкта злочину. Погоджуючись з аргументами тих фахівців, 
які виступають проти встановлення кримінальної відповідальності для юридичних 
осіб у КК України, вважаємо, що справжньої потреби у даному інституті, який 
ламає перевірені часом, усталені принципи і норми кримінального права, немає. 
Нашим парламентаріям, які вирішуватимуть проаналізовану у цій статті проблему, 
варто пам’ятати, що чинне законодавство вже містить чимало приписів, за 
допомогою яких можна цілком успішно впливати на протиправну поведінку 
юридичних осіб. Ідея посилення відповідальності юридичних осіб за вчинені 
правопорушення повинна втілюватись у межах цивільного, податкового, 
фінансового, трудового та інших галузей права із застосуванням до організацій 
санкцій майнового і організаційного характеру. 
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ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 117 КК УКРАЇНИ «НАВМИСНЕ ВБИВСТВО 
МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ» 

 
Убивство матір'ю новонародженої дитини одна з поширених і 

найнебезпечніших проявів проти життя особистості. У практичній діяльності 
органів дізнання, слідства й суду викликає складне становище як виявлення цього 
злочину, його кваліфікація, але рішення питань, що з призначенням покарання. 
Причому особливу труднощі представляє встановлення об'єктивної боку злочину. 
Тим часом, даний елемент складу якихось злочинів одна із вихідних моментів під 
час встановлення кваліфікації діяння, розмежування схожих злочинів.  

Згідно статті 117 КК України, яка пом'якшує відповідальність не за всяке 
вбивство матір'ю своєї дитини, а лише за вбивство дитини під час пологів або 
відразу після пологів. Основною причиною визнання злочину, що розглядається, 
вбивством за пом'якшуючих обставин є особливий психічний і фізичний стан жінки 
в період пологів або відразу після них, який послаблює її спроможність керувати 
своїми діями. 

Вчинення вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини у законі обмежене 
певним проміжком часу: під час пологів або відразу після пологів. Пологи - це 
певний фізіологічний процес, пов'язаний з народженням дитини. їх можна 
розглядати у двох аспектах: 1) як певний фізіологічний процес; 2) як констатацію 
факту народження. Указуючи на вчинення вбивства новонародженої дитини 
відразу після пологів, законодавець також обмежує вчинення даного злочину 
певним проміжком часу. При цьому він не конкретизує його, що викликає труднощі 
як на практиці, так і призводить до спорів серед науковців. Так, С. Бородін вважає, 
що у випадку, коли мати почала душити дитину, цей період слід вважати 
завершеним. Протиправне посягання, яке призвело до клінічної смерті 
новонародженого, але останній врешті-решт залишився живим, за відповідних 
умов може розцінюватись лише як замах на умисне вбивство або як спричинення 
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умисного чи необережного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя 
в момент заподіяння.       

Умисне вбивство відноситься до злочинів, які мають підвищену суспільну 
небезпеку. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів 
або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або 
позбавленням волі на той самий строк. Об'єктом злочину є життя новонародженої 
особи. Потерпілим від цього злочину може бути лише власна новонароджена 
дитина матері. Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) діянням -- 
посяганням на життя новонародженого; 2) наслідками у вигляді фізіологічної 
смерті; 3) причинним зв'язком між вказаними, діянням та наслідками, а також 4) 
часом і певною обстановкою -- це діяння може бути вчинено лише під час пологів 
або відразу після пологів.         
 Твердження про те, що санкція ст. 117 КК є меншою тому, що дитина 
прожила мало часу, не відчула страждань тощо, суперечить загальноприйнятій 
доктрині, в якій зазначено, що життя людини знаходиться під кримінально-
правовою охороною незалежно від його тривалості і якості. Тому пропонується у 
диспозиції ст. 117 КК вказати на особливий стан жінки, який обумовлюється 
пологами. Виходячи з цього, поняття "відразу після пологів" може охоплювати 
певний проміжок часу, протягом якого жінка знаходиться в обумовленому 
пологами стані. Обґрунтовується висновок, що формалізація часового критерію - 
проміжку часу між народженням дитини і її вбивством, є недоцільною, і вирішувати 
питання про зміст ознаки "відразу після пологів" необхідно у кожному конкретному 
випадку окремо, враховуючи всі обставини справи. 

Стверджується що, формалізація часового критерію, тобто проміжку часу 
між народженням дитини і її вбивством, є недоцільною і вирішувати питання про 
наявність ознаки "відразу після пологів" необхідно у кожному конкретному випадку 
окремо, враховуючи всі обставини справи. Необхідно доповнити ст. 117 КК ч. 2, 
яка б передбачала відповідальність за вбивство матір'ю двох чи більше 
новонароджених дітей або за вбивство матір'ю новонародженої дитини, вчинене 
повторно. Це положення закону могло б застосовуватись на практиці у вигадках 
вбивства матір'ю двох чи більше дітей (близнюків) або при повторному вчиненні 
вбивства новонародженої дитини. 

Україна готується до вступу в Європейський Союз, тому головним її 
завданням є адаптація українського законодавства до європейського. В зв'язку з 
цим виникає ряд проблем пов'язаних з вивченням зарубіжного досвіду та 
пристосування його до національного законотворення. В квітні 2008 року були 
внесені зміни до КК України, як до загальної так і особливої частини, що дозволило 
гуманізувати чинне кримінальне законодавство, проте доцільним було б звернути 
увагу і на диспозиції деяких норм а не тільки їх санкції. Можливо варто розглядати 
убивства не пов'язуючи його з конкретним суб'єктом (як то вбивство матір'ю своєї 
новонародженої дитини), а розглядати в одній нормі, як наприклад це робиться в 
Німеччині. І відповідальність таким чином буде спільною для всіх видів умисного 
позбавлення життя людини.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Чуприна А.В. 
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ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯНЬ, ЗГІДНО СТ.338  «НАРУГА НАД 
ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ» 

 
Згідно статі 65 Конституції України шанування її державних символів є 

обов'язком громадян України. Адже ставлення народу до символів державного 
суверенітету віддзеркалює правосвідомість та виражає патріотизм суспільства, а 
не повага до цих символів є проявом цинізму по відношенню до всього 
Українського народцю. Тому Кримінальним Кодексом передбачено 
відповідальність за наругу над державними символами. 

Стаття 338 Кримінального кодексу України охороняє від протиправних 
посягань не тільки державні символи України, а й зарубіжних країн. Ця стаття 
містить бланкетну є диспозицію, котра, не називаючи конкретних ознак злочину 
або називаючи тільки частину із них, відсилає для встановлення змісту ознак 
злочину до інших нормативних актів, які не є законами про кримінальну 
відповідальність, а саме визначення предмету злочину.   

Предметом злочину, передбаченого ч.1 ст.338 КК України, є Державний 
Прапор України, Державний Герб України й Державний Гімн України, а ч.2 ст.338 
КК України - офіційно встановлений або піднятий прапор чи герб іноземної 
держави. З випливає , що наруга над державним гімном іноземної держави не є 
кримінально караним діянням. 

Способами наруги можуть бути знищення чи пошкодження прапора (герба) 
шляхом його спалення, ламання, розмальовування, нанесення на прапор 
образливих написів, зле шаржування герба чи гімну. Наруга над державними 
символами тягне відповідальність за ст. 338 лише у разі, якщо вона була 
публічною (спрямованою на публіку). При цьому винна особа може, скажімо, 
розмалювати прапор як у присутності інших людей, так і без їх присутності, але з 
наступним винесенням такого прапора на людські очі. 

Державним прапором України національний прапор, що являє собою 
прямокутне полотнище, яке складається з  двох  рівних за шириною горизонтально 
розташованих  смуг:  верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого  кольору,  із  
співвідношенням  ширини прапора до його довжини 2:3. З цього випливає, що 
наруга на прапор з іншими співвідношеннями сторін вже не є наругою над 
державними символами тому, я вважаю за необхідно внести корективи до цієї 
статті, згідно будь-які дії, які класифікуються, як наруга до полотна, що може 
суб’єктивно сприйнято, як прапор України класифікувались як злочин.  

Також хотів би зазначити про відповідальність осіб які в результаті 
неправильного кріплення Державного Прапора на будівлях може призвести до 
його псування. Адже прапор , як символом країни виражає історичний дух народу, 
є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, 
історії й сьогодення, а також визначає повагу до пам’яті та звитяги багатьох 
поколінь захисників Батьківщини й одвічну славу переможцям. У зв’язку із цим 
державна влада здійснює політику виховання поваги громадян до національних 
символів України. Державний прапор повинен мати належний стан: полотно 
прапора не може бути старим, а колір блідим, на ньому не повинно бути плям, 
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розривів. Згідно з прапоровим етикетом, прапор не повинен торкатися поверхні 
підлоги, ґрунту, стін, дерев, дротів або будь - яких інших предметів, щоб 
попередити можливість його пошкодження або забруднення. 

Також ч.1  постановою Верховної Ради України «Про Державний герб 
України» від 19.02.1992 затверджено та визначено, як саме повинен 
зображуватись тризуб, як малий  герб  України і до цієї постанови додаються 
кольорове  та схематичне зображення герба із вказаними пропорціями щита і 
тризуба. Відразу постає питання до терміну «наруга», а саме чи є наругою 
зображення герба у невідповідних пропорцій згідно вище вказаної постанови 
наругою, адже переважна кількість зображених гербів на в’їзних воротах 
державних будівель не відповідають даним пропорціям. Якщо так, то вважаю за 
необхідне притягнути до відповідальності причетних до установки гербів з 
порушеннями осіб . 

Державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького зі 
словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в редакції, 
установленої ст. 1 Закону України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 
2003 р. Знову ж таки повертаючись до поняття «наруга» виникає питання чи є 
виконання частини тексту конституції наругою на Державним Гімном України. 
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ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПОМ'ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ ЗА КК УКРАЇНИ 

 
Пом’якшуючі обставини – це встановлені судом різні відомості, що свідчать 

про менший ступінь небезпечності особи винного та вчиненого ним злочину й 
дають підстави для застосування до нього менш суворого покарання. 

Перелік обставин, які пом’якшують покарання, міститься в ч. 1 ст. 66 ККУ. 
Передбачені ч. 1 ст. 66 ККУ пом’якшуючі обставини за змістом характеризують: 
подію злочину чи особу винного. Звичайно, без наявності обставин, що 
пом’якшують покарання правосуддя не було б справедливим. Адже різниця між 
злочинами в яких особа навмисно позбавляє життя іншу для того щоб заволодіти 
її коштовностями та злочином коли особа, захищаючись від раптового нападу не в 
стані була розрахувати свої сили і ненавмисне вбиває іншу особу, після чого 
самостійно зізнаєтсья у вчиненні даного злочину, відшкодовує всі можливі 
моральні збитки членам сім’ї загиблого очевидна. Санкції, що мають 
застосовуватись в обох випадках, дійсно повинні відрізнятися, тому что йдеться 
про зовсім різні обставини скоєння злочину та різні психологічні особливості 
винних осіб. 

Але данна стаття має такі положення, які, на мій погляд не можуть 
вважатися такими, що якимось чином виправдовують особу, для того щоб 
пом’якшити покарання. Наприклад, п.3 частини першої статті 66 визначає 
вчинення злочину неповнолітньою особою обставиною, яка пом’якшує покарання.  

На мій погляд, даний вид обставини, що пом’якшую покарання є дещо 
неправильно визначеним. Чи не може особа у віці 17 роців усвідомлювати, що 
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крадіжка, вбивство, грабіж, згвалтування є злочинами, за які настає кримінальна 
відповідальність ? Звичайно може, більше того – вчинення особами злочинів у 
такому віці та застосування до них санкцій, які є більш м’якими ніж те зазначено у 
статті може породити у таких осіб певну схильність до злочинів через недостатню 
ступінь їх покарання. 

Даній категорії осіб потрібно навпаки, більш суворо роз’яснювати заборону 
вчинення злочинів у майбутньому. Це не повинно здійснювати за допомогою 
збільшення строків позбавлення волі, адже перебування в місцях відбування 
покарання негативно відобразиться на психіці особи. Пояснення неповнолітнім про 
негативні наслідки вчинення злочинів може здійснюватися іншими способами, 
наприклад притягненням до відповідальності батьків за неналежне виховання 
своєї дитини.  

Головним є те, що особі вже мають пояснити, що вчинення злочину тягну за 
собою негативні наслідки та осуд оточуючих, вона вже повинна чітко розуміти, за 
які діяння вона може бути притягнута до відповідальності. Кримінальна 
відповідальність, згідно зі статтею 22 ККУ наступає з 16, а у деяких випадках з 14 
років, отже законодавець вважає особу в даному віці повноцінним суб’єктом 
злочину і ніяких пом’якшених санкцій до даної категорії осіб застосовуватися не 
може.  

Звичайно, особа у віці 14 років, яка своїми діями призвела до загибелі 
людини та 30-річний чоловік, який вбив людину відрізняється, але в обох випадках 
вони мають відбувати покарання, встановлене законом, нехай в різних установах, 
з різними умовами, але вони обидва мають чітко відчувати обмеження, які до них 
застосовуються. На мою думку це слугуватиме стійким застереженням для 
здійсненнь злочинів особою, коли вона досягне повноліття. В часи надзвичайного 
поширення злочинів в нашій країні, повинні вживатися більш суворі та суттєві 
заходи, які будуть забезпечувати не тільки покарання вже притягнених до 
відповідальності осіб, а й попередження вчинення злочинів особами, незалежно 
від їхнього віку, які будуть знати про суворість покарання, яке може бути до них 
застосоване. 

Тож, як висновок, я вважаю доцільним виключення з переліку обставин, які 
пом’якшують покарання вчинення злочину неповнолітньою особою, через те, що 
особи в такому віці представляють певну суспільну небезпечність для оточуючих в 
момент вчинення злочину та в майбутньому. 

 
Богопольська Катерина Олегівна 
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ХАРАКТЕРИСТИКУ ВІКУ, З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ КРИМІНАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
 

Останнім часом в суспільстві відбулись і тривають великі зміни, які значною 
мірою впливають на криміногенну обстановку нашої країні, яка в свою чергу веде 
за собою причини і умови саме злочинності. Вивчення правопорушень 
неповнолітніх показує, що підліток найчастіше може скоїти злочин під 
безпосереднім впливом однолітків або дорослих людей. 
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З усіма змінами, що відбуваються в Україні явно виражене значне 
загострення соціально-економічних протиріч, що негативно впливає на 
формування особистості неповнолітніх.  

До них, на нашу думку, можна віднести: значне соціальне розшарування 
населення за рівнем матеріального забезпечення також однією з проблем є 
порушення принципів справедливості в оплаті праці, споживання, розподілу 
матеріальних благ; істотні відмінності у характері та змісті навчання, виховання та 
праця окремих груп дітей та підлітків, які залежать як від статусу так і від 
матеріального становища лише своїх батьків; протиріччя між суб’єктивним 
бажанням неповнолітніх до певної матеріальної самостійності та об’єктивним 
звуженням її меж окремими інститутами соціалізації, а саме в першу чергу це 
можливостями сім’ї; протиріччя між духовними та особливо матеріальними 
потребами неповнолітніх та реальними можливостями їх задоволення; недостатнє 
ресурсне та кадрове забезпечення сфери життєдіяльності суспільства, що сприяє 
проведенню цілеспрямованої діяльності у вихованні саме неповнолітніх. Є ще 
багато фактів які визначають умови життя у суспільстві, але при певних умовах 
детермінують такі негативні явища, як проституція, наркоманія, злочинність 
загалом, саме вони входять у комплекс соціальних факторів.  

В окремих країнах найбільш поширеною формою покарання злочинців 
залишається позбавлення волі. В умовах ізоляції від суспільства, позбавлення 
певних прав та свобод, особистість злочинця значно змінюється, переоцінюються 
звичні для неї цінності. І вже після того як засуджений повертається у суспільство, 
закони які він повинен виконувати, і в силу цілого ряду причин по ким він не в змозі 
цього зробити, оскільки в нього виникають значні труднощі соціальної адаптації.  

Позбавлення волі не може бути високоефективним способом 
перевиховання злочинців та повернення суспільству соціально корисних, 
морально та фізично повноцінних громадян.  

Відомо, що позбавлений волі підліток попадає в ув’язнення в віці 14 - 18 
років, тобто в той самий час, коли проходить формування особистості людини, 
наступає вирішальний етап її соціалізації. Саме в цьому віці у повному обсязі 
починається засвоєння підлітком тих соціальних ролей, котрі йому доведеться 
виконувати в самостійному, дорослому житті, визначається йому місце у 
суспільстві, формуються певні моральні принцип.  

В статті 68 Конституції України записано: «Кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і 
свободу, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від 
кримінальної відповідальності». 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх має сою специфіку, яка 
обумовлена як соціально-психологічними особливостями неповнолітньої особи, 
так і кримінологічною характеристикою злочинів, що здійснюються цією категорією 
правопорушників. Така специфіка, безумовно, впливає на характер покарання, на 
його каральний зміст.  

Стаття 22 КК України визначає вік, при якому наступає кримінальна 
відповідальність на Україні. За загальним правилом до кримінальної 
відповідальності притягається особа, якій до скоєння злочину виповнилося 16 
років та їй, за вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 22 КК України, 
призначається кримінальне покарання. До таких злочинів законодавцем віднесено: 
посягання на життя громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника 
особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, 
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представника іноземної держави (ст. 112, 348, 379, 400, 443); умисне вбивство (ст. 
115-117); зґвалтування (ст. 152); бандитизм (ст. 257); вимагання (ст. 189, 262, 308); 
терористичний акт (ст. 258); диверсію (ст..113); розбій (ст. 187, ч. З ст. 262, 308); 
грабіж (ст. 186, 262, 308); хуліганство (ст. 296); крадіжку (ст. 185, ч. 1 ст. 262, 308); 
умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. З ст. 345, 346, 350, 377, 398); 
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153); 
умисне середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст. 122, ч.2 ст. 345, 346, 350, 377, 
398); умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194, 347, 352, 378, ч. 2 
та'3 ст. 399); пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277); 
захоплення заручників (ст. 147, 349); угон або захоплення залізничного рухомого 
складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278); незаконне заволодіння 
транспортним засобом (ч. 2, 3 ст. 289). 

В основу встановлення віку, з якого настає кримінальна відповідальність 
покладені вікові межі особистості підлітків. Більшість з нас знає, що весь 
підлітковий вік поділяється на 3 групи:   

- Перший підлітковий вік (12 – 13 років); 
- Другий підлітковий вік (14 – 15 років); 
- Третій підлітковий вік (16 – 18 років).  

Для більшості з нас особливий інтерес становить другий підлітковий вік (14 – 
15 років), саме в цей період відбувається інтенсивний фізичний і психологічний 
розвиток неповнолітнього. Він починає розуміти і об’єктивно оцінювати свою 
поведінку, суспільну небезпеку тих чи інших дій.  

Безпосередньо ті особи, що досягли раннього юного віку (16 - 18 років) 
досягли згідно закону кримінальної правосуб’єктності, вважаються повністю 
осудними і підлягають кримінальній відповідальності, але якщо поглянути з іншого 
боку то в соціальному сенсі вони залишаються неповнолітніми, відрізняються від 
дорослих своїми особливостями і саме це, на мій погляд, повинно впливати на 
вирішення питання про їх кримінальну відповідальність.  

В наслідок певного контрасту та суперечливості неповнолітніх підліткового 
віку як за ступенем фізичного, так і за рівнем соціально – психологічного розвитку 
особистості питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх, як я вважаю, 
не може бути вирішено одночасно так категорично. І тут не можливо не погодитися 
з тим, що за рівнем власного розвитку не повнолітніх першого підліткового віку (12 
– 13 років) неосудними.    

В наш час  великої важливості набуває проблема омолодження злочинності. 
Безумовно, цьому сприяють як політичні так і економічні негаразди, що як ми 
можемо зауважити склалися в нашій країні. Однак, на мій погляд, можна сказати, 
що не останню роль цьому, негативному для нашого суспільства процесі, грає таке 
явище як акселерація (акселерація - це прискорений розвиток підростаючого 
покоління) підлітків.  

Отже, як ми бачимо, що питання неповнолітньої злочинності є досить 
проблематичним і потребує негайного вирішення. Вирішення цієї проблеми, на мій 
погляд, є досить складним процесом і потребує детального аналізу всього 
законодавства, що більшою чи меншою мірою торкається злочинності 
неповнолітніх, з метою того щоб виявити недоліки, які можна сказати гальмують 
процес подолання злочинності.   

 
 
 
 

Гринько Вікторія Павлівна 
курсант ІІ курсу факультету № 2  
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  

ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ 
 

Закони і звичаї війни сформувалися й одержали міжнародно-правове 
закріплення не відразу. Вони мають тривалу історію свого розвитку. Відомо, 
наприклад, що вже в древньому індійському історичному пам'ятнику – Законах 
Ману – містилося положення, яке стосувалося обмежень у способах ведення 
війни. Цими законами заборонялося використовувати віроломну та отруєну зброю, 
вбивати беззбройних, поранених та відступаючих [1].  

Література з міжнародного та кримінального права злочини проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку називає міжнародними 
злочинами.  

У літературі були запропоновані різні визначення міжнародних злочинів. В 
одних випадках до міжнародних злочинів відносять злочини проти миру і людства, 
агресивну війну, геноцид, апартеїд, колоніалізм, посягання на довкілля [4, с. 187]. 
В. П. Панов до них відносить особливо небезпечні для людської цивілізації 
порушення принципів і норм міжнародного права, що мають основне значення для 
забезпечення миру, захисту особистості та життєво важливих інтересів 
міжнародного співтовариства в цілому [3, с. 53]. 

Більшість вчених розуміють під міжнародним злочином злочин проти миру 
та безпеки людства [5, с. 31-39]. Таке розуміння відповідає класифікації, 
приведеної у ст. 6 Статут Нюрнберзького трибуналу. 

Вперше Статут Нюрнберзького трибуналу (ст. 6) класифікує міжнародні 
злочини за трьома основними групами: злочини проти миру, воєнні злочини і 
злочини проти людяності. [2]. 

Перелік воєнних злочинів і злочинів проти людяності, що містяться в Статуті 
Нюрнберзького трибуналу, згодом значно розширився Женевськими конвенціями 
про захист жертв війни 1949 року і Додатковими протоколами до них 1977 року. 

У зазначених міжнародно-правових актах їх кваліфікують як “серйозні 
порушення”. Так, серйозними порушеннями, обумовленими в 4-х Женевських 
конвенціях 1949 року (статті 50, 51, 130, 147) є: умисне вбивство; катування й 
нелюдське поводження; умисне завдання тяжких страждань; заподіяння 
серйозного каліцтва і нанесення шкоди здоров'ю; незаконне, довільне і проведене 
у великому масштабі руйнування й присвоєння майна, не викликані військовою 
необхідністю. 

Серйозними порушеннями, обумовленими в Женевської конвенції про 
поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року [6] та Женевської 
конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року [7] 
(статті 130 і 147 відповідно), є: примус військовополоненого або цивільної особи, 
що перебуває під заступництвом служити в збройних силах ворожої держави; 
навмисне позбавлення військовополоненого або цивільної особи, що перебуває 
під заступництвом права на безстороннє і нормальне судочинство, передбачене 
Конвенціями. 



 51 

Отже, на міжнародному рівні досі ще немає остаточної класифікації злочинів 
проти миру й безпеки людства, що породжує певні труднощі для держав при 
прийнятті ними національного кримінального законодавства. 

Співвідношення КК України з Кодексами інших пострадянських держав 
показує, що така ж ситуація має місце лише у КК Республіки Молдова, в якому у 
главі І  Особливої частини “Злочини проти миру та безпеки людства, воєнні 
злочини” розташовані: ст. 137 “Нелюдське поводження”, ст. 138 “Порушення 
міжнародного гуманітарного права”, ст. 143 “Застосування заборонених засобів та 
методів ведення війни”, а у главі ХVІІІ “Військові злочини” – ст. 390 “Насильство 
над населення у районі бойових дій”, ст. 391 “Грубе порушення міжнародного 
гуманітарного права в період воєнних конфліктів” [8], що, безумовно, породжує ті ж 
самі протиріччя та неузгодженості які притаманні чинному КК України. 

Таким чином, типовим для кримінального законодавства зарубіжних країн є 
те, що склади злочинів, які встановлюють відповідальність за порушення  законів 
та звичаїв війни, розташовані виключно у тих розділах (главах), в яких 
передбачається відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку. 

У міжнародному праві сформована цілісна система правових джерел, що 
визначають правила ведення збройних конфліктів (закони та звичаї війни), та 
встановлюють відповідальність за їх порушення. Основні ідеї відносно 
необхідності регламентації воєнних дій знайшли законодавчі закріплення  у 
міжнародно-правових документах XIX–XX століть.  

Встановлення кримінальної відповідальності за насильство над 
військовополоненими та цивільним населенням одночасно у трьох статтях КК 
(статті 433, 434, 438 КК), розташованих у різних розділах Особливої частини, 
невиправдане і створює суттєві складнощі при дотриманні Україною взятих на 
себе зобов’язань відповідно до Женевських конвенції від 12 серпня 1949 року про 
захист жертв війни та інших міжнародних договорів, а також є нетиповим для 
кримінального законодавства зарубіжних країн. 

Встановлення у КК однакового підходу до такого роду порушень буде 
повною мірою відповідати міжнародним нормам, які не розмежовують 
відповідальності за ці дії залежно від того, хто є суб’єктом (військовослужбовець 
чи цивільна особа) або якого характеру є збройний конфлікт (міжнародного чи 
неміжнародного). До того ж слід мати на увазі й те, що розглянуті порушення 
передбачають міжнародні норми, тому незалежно від того, ким вони вчиняються і 
в якій обстановці, вони, в усіх випадках, посягають на той порядок ведення війни, 
який встановлено міжнародною спільнотою, тобто на міжнародний правопорядок, 
тому ознаки цих злочинів повинні бути передбачені виключно в Розділі XX 
Особливої частини КК України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
На сьогодні є актуальним та має суттєве  значення наростання соціальних 

та економічних проблем, які безпосередньо впливають на динаміку злочинності 
неповнолітніх, викликаючи негативні зміни в її кількісних і якісних характеристиках. 
Питання встановлення віку кримінальної відповідальності неповнолітніх є досить 
гострим і потребує негайного вирішення. Саме тому обрана нами тема є 
актуальною на теперішній час. Розгляд питань визначених автором є одними з 
найбільш складних розділів науки кримінального права.  

В статті 68 Конституції України записано: «Кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і 
свободу, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від 
кримінальної відповідальності». Кваліфікація злочинних діянь залежить від 
правильного встановлення віку суб’єкту злочину, але в законодавстві України 
немає чіткого визначення поняття «неповнолітнього».   

Основна проблема суб'єкта злочину - вік кримінальної відповідальності і в 
нашій державі, і в багатьох країнах світу досить динамічний. При цьому, 
встановлюючи вік кримінальної відповідальності, законодавець враховує дані 
медицини , психології , педагогіки та інших наук, а також виходить з типових для 
більшості підлітків умов їх розвитку та формування на різних стадіях життєвого 
шляху, що характерно для нашої держави. 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх  обумовлена як соціально-
психологічними особливостями неповнолітньої особи, так і кримінологічною 
характеристикою злочинів. Створений для підлітків при рівних обставинах режим 
відповідальності істотно більш пільговий ніж для дорослих злочинців. 

Таким чином вік суб’єкту злочину має юридичне значення та підлягає 
обов’язковому визначенню. Особливо це необхідно у тих випадках, коли він 
наближається до мінімального, тобто мова іде про неповнолітніх. 

В основу встановлення віку, з якого наступає кримінальна відповідальність 
покладені вікові межі соціалізації особистості підлітків. Вікова класифікація 
неповнолітніх найбільш відпрацьована в розділах психології, пов’язаних з 
педагогікою. Весь підлітковий вік поділяється на наступні групи: перший(12-13 
років, є неосудними); другий (14-15 років, є осудними); третій (16-18 років, є 
осудними). Однак і в ці періоди не наступає повна соціальна зрілість, що, 
безумовно, повинна впливати на визначення кримінально-правового стану цієї 
категорії неповнолітніх у порівнянні із дорослими. 

В наш час великої важливості набуває проблема омолодження злочинності. 
Безумовно, цьому сприяють політичні та економічні негаразди, що склалися в 

http://zakon.rada.gov.ua/
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нашій країні. Однак не останню роль в цьому, негативному для нашого суспільства 
процесі, грає таке явище як акселерація підлітків. 

Думки багатьох вчених про підвищення чи зниження вікової межі настання 
кримінальної відповідальності випливають саме із акселерації. Деякі науковці 
вважають, що так як акселерація не вдосконалює психологічні якості особистості, а 
науково-технічний прогрес розвивається досить швидко, то підростаюче покоління 
у своєму психологічному розвитку відстає від умов соціального життя і не завжди 
здатне розуміти суспільну значущість своїх дій, вчинків, в тому числі і суспільно-
небезпечних. Тому вони пропонують підвищити вікову межу настання кримінальної 
відповідальності неповнолітніх лише за деякі злочини. 

Певна група вчених займає протилежну позицію в оцінці акселерації. Вони 
вважають, що прискорений розвиток фізичної, статевої та інтелектуальної сфер 
створює реальні можливості більш реального засвоєння соціальних норм.  

Пропозиція про зниження мінімального віку настання кримінальної 
відповідальності обґрунтовується також даними психології. Деякі психологи та 
педагоги вважають, що якщо раніше підлітковим віком вважався вік від 12-13 до 16 
років, то у наш час слід вважати підлітковим віком з і 1 до 14-15 років. І на кінець 
напроти всім іншим є думка, що акселерація взагалі не є переконливим фактором 
підвищення або зниження вікової межі відповідальності неповнолітніх.  

Всі ці думки та пропозиції про підвищення або зниження вікової межі 
кримінальної відповідальності направлені перш за все на боротьбу зі злочинністю 
неповнолітніх. Але необхідно зазначити  що це не вирішить такої проблеми, як 
неповнолітня злочинність. Якщо ми зменшимо вік притягнення до кримінальної 
відповідальності, то тим самим збільшимо кількість засуджених. Якщо підвищимо 
вік кримінальної відповідальності, багато злочинців залишаться непокараними. 

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що шляхи подолання 
злочинності слід шукати не у маніпуляції з віком, а в чомусь іншому. Адже зміни 
віку кримінальної відповідальності можуть зробити кардинальні непередбачені і 
неконтрольовані зміни в кримінальному законодавстві. На думку автора боротьба 
зі злочинністю повинна здійснюватись шляхом посилення правової пропаганди 
серед молоді, проведення профілактичних бесід серед учнів не у 10-11 класі, а у 
6-7 класі, забезпечення ефективності роботи комітетів, службових органів 
кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Саме зміни в правосвідомості 
сучасної молоді повинні стояти біля витоків, адже з нього все починається але не 
закінчується. 

Таким чином, було б необхідним внести зміни у КК України, а саме Розділ IV 
статтю 18 «Суб'єкт злочину» та пропонуємо викласти в такій редакції:  

1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з 
якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 
відповідальність. 

2. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого 
може бути лише певна особа. 

3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 
повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 
самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі 
функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним 
органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 
органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом 
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чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом 
або законом. 

4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав 
(особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі 
іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють 
функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або 
державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені 
вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у 
порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 
(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських 
асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. 

5. Неповнолітньою особою може бути лише малолітня особа, а також 
дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКОМ ПОЛІЦІЇ ЯК 

ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 
 
Нерідко службові особи змушені здійснювати вчинки, що за зовнішніми 

своїми ознаками збігаються з тим або іншим злочинним діянням які, проте, не є 
суспільне небезпечними і кримінальне протиправними, а навпаки, визнаються 
правомірними і, навіть, суспільно корисними (наприклад, позбавлення життя того, 
хто посягає, при захисті від його нападу; застосування зброї працівником поліції 
при затриманні небезпечного злочинця і т. ін.). Такі діяння передбачені розділом 
VIII Загальної частини Кримінального Кодексу України як обставини, що 
виключають злочинність діяння.  

Діяння, передбачені окремим розділом Кримінального Кодексу України, 
виступають ефективним засобом попередження суспільно небезпечної поведінки 
й, особливо, її злочинних проявів, оскільки вони дисципліновано діють на тих 
громадян, які здатні порушити суспільні відносини. Такі діяння спрямовані на 
виховання людей у дусі нетерпимості до проявів злочинної поведінки, формують 
свідомість громадського обов’язку й моральні якості кожного громадянина [3, с. 
32]. 

Відмежування злочинної поведінки від незлочинної є фундаментальною 
проблемою кримінально-правового регулювання, вирішення якої можливе за 
умови встановлення заборони на вчинення тих чи інших суспільно небезпечних 
діянь, а також виключення злочинності за вчинене за певних обставин діяння, яке 
за інших рівних умов повинно бути караним [3, с. 31]. 

Зазначені питання досліджували у своїх працях Ю.В. Александров, П.П. 
Андрушко, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.О. Глушков, С.О. Загороднюк, Н. Лісова, 
В.Ф. Примаченко, І.О. Рощина та ін.   

У Кримінальному Кодексі (далі КК) поняття «обставини, що виключають 
злочинність діяння» не розкривається, однак  Баулін В.О. зазначає, що обставини, 



 55 

які виключають злочинність діяння, – це передбачені КК та іншими нормативно-
правовими актами зовнішньо подібні зі злочинами суспільно корисні (соціально 
прийнятні) та правомірні вчинки, що виключають підставу кримінальної 
відповідальності за шкоду, заподіяну правоохоронюваним інтересам [2, с. 137]. 

Ознаками обставин які виключають злочинність діяння є : 
1) свідомий і вольовий характер діяння;  
2) подібність діяння із злочином за об’єктивними ознаками;  
3) регламентованість кримінальним законом;  
4) відсутність суспільної небезпеки діяння (суспільна корисність або 

допустимість);  
5) відсутність протиправності діяння (правомірність);  
6) як наслідок - виключення кримінальної відповідальності [1, с. 498]. 
Поліція під час виконання повноважень, визначених Законом України «Про 

Національну поліцію», уповноважена застосовувати такі заходи примусу, як 
застосування вогнепальної зброї. Стаття  43 цього закону визначає, що 
поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування 
вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги 
поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя 
і здоров’я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, 
що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим, при цьому 
вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням 
конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей 
особи, яка вчинила правопорушення [4]. 

Згідно п. 4 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію»  вогнепальна 
зброя може бути застосована за наявності визначених законом підстав і лише у 
виняткових випадках, що підтверджується і іншими положеннями даної статті. 
Зокрема п. 7 «Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю 
тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в 
такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу». 
Пункт 8 «Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі 
збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного 
нападу неможливо досягнути іншими засобами» 

Отже, у кожному конкретному випадку буде перевірятись, чи була завдана 
шкода необхідною і достатньою в такій обстановці, чи мав місце напад, чи 
припинення відповідного нападу можливо було досягнути іншими засобами, тобто 
чи мала подія винятковий характер. 

Кримінальний кодекс України оперує поняттям «Перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця». Останнім, відповідно до ч. 2 ст. 38 КК 
України визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, 
яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання 
злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має 
наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 
118 та 124 цього Кодексу [6]. 

Варто зазначити, що працівники правоохоронних органів не підлягають 
кримінальній відповідальності за шкоду, заподіяну при виконанні службових 
обов’язків з запобігання суспільно небезпечним посяганням і затриманню 
правопорушників, якщо вони не допустили перевищення заходів, необхідних для 
правомірного затримання злочинця. 

Однак, не варто забувати і про «Перевищення меж необхідної оборони», 
під якими, відповідно до ч. 3 ст. 36 КК, визнається умисне заподіяння тому, хто 
посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або 
обстановці захисту. При цьому, Пленум Верховного суду України у постанові від 
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26 квітня 2002 року № 1 «Про судову практику у справах про необхідну оборону» 
роз’яснив, що для того, щоб встановити наявність або відсутність ознак 
перевищення меж необхідної оборони, суди повинні враховувати не лише 
відповідність чи невідповідність знарядь захисту і нападу, а й характер небезпеки, 
що загрожувала особі, яка захищалася, та обставини, що могли вплинути на 
реальне співвідношення сил, зокрема: місце і час нападу, його раптовість, 
неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищався, їхні 
фізичні дані (вік, стать, стан здоров’я) та інші обставини. Якщо суд визнає, що в 
діях особи є перевищення меж необхідної оборони, у вироку слід зазначити, в 
чому саме воно полягає [5]. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене слід підкреслити, що судова практика 
також виходить з того, що у кожній конкретній ситуації необхідно встановлювати 
«винятковість випадку». Тому, ще раз наголосимо, що наявність тільки підстав 
для застосування зброї, визначених в п.4 ст. 46 Закону України «Про Національну 
поліцію», без дотримання вимог передбачених пунктами 7, 8 вказаного Закону та 
ст. ст. 36, 38 КК України, не може бути визнана достатньою для правомірного 
застосування зброї. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗБОЮ ПРАЦІВНИКАМИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 

В умовах соціальних, економічних, політичних й інших реформ, корисливо-
насильницька злочинність набуває все більш негативних кількісних і якісних 
характеристик, організованих форм, елементів кримінального професіоналізму. Ці 
злочини представляють підвищену суспільну небезпеку, оскільки одночасно 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34417/10%20An%D1%96swuk.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34417/10%20An%D1%96swuk.pdf?sequence=1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625728
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pupch_2013_4_14.pdf
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заподіюють шкоду (або ставлять під загрозу спричинення шкоди) життю або 
здоров’ю особи та  власності. 

Одним із факторів вчинення корисливо-насильницьких злочинів проти 
приватної власності виступає поведінка самої жертви злочину, яка обумовлена: 
особливостями ситуаційного стану (сп’яніння), станом здоров’я (дефекти органів 
сприйняття), особливим психічним настроєм, пов’язаним з неадекватними діями в 
звичайній ситуації; недбалим ставленням до безпеки своєї особистості, честі, 
гідності і збереження майна; небажанням повідомити правоохоронним органам 
про злочинні дії, які вже мали місце стосовно нього; легковажним відношенням до 
збереження свого майна; участю у незаконній угоді; провокуючою поведінкою. 

Проаналізувавши 50 вироків судів загальної юрисдикції на всій території 
України слід зробити певні висновки про: злочинця-розбійника, потерпілого від 
розбою, знаряддя та обставини вчинення даного злочину, а особливо звернути 
увагу на профілактику даних злочинів. 

Профілактика розбоїв має своєю метою подолання, стримування процесів, 
які породжують злочинність. Вчинення попереджувальної діяльності – це аналіз 
взаємодії суб’єктивних (сил та засобів попередження, якими володіє суспільство) 
та об’єктивних (криміногенна дія суспільних процесів і явищ) факторів. 

Розбій має свою специфіку. Без урахування цього попередження зазначених 
злочинів може виявитися безрезультатним. Щоб мати шанс на успішну 
профілактику розбою, необхідно вивчити його специфіку, розібратися, якого саме 
впливу доцільно його піддати, підібравши особливі форми, засоби та методи. 
Особливості профілактики розбою пов’язані не тільки з урахуванням характеру 
насильства, а й особи, яка його вчиняє. Причому, профілактика розбоїв має 
здійснюватися в загальній системі впливу, підпорядковуватися загальним 
поняттям, принципам і вимогам. 

У боротьбі з розбоями найбільш ефективними можуть виявитися примусові 
заходи профілактики. Це підтверджує практика. Злочинцям, що вчиняють дані 
злочини, повинна протистояти вагома сила, жорстокий державний примус, сила 
влади, сила закону. 

Для успішної профілактики розбоїв, на нашу думку, необхідно впровадити 
наступні заходи: 

- проведення профілактичних робіт з можливими жертвами злочинів 
фізичних та соціальних властивостей та особливостей особи; 

- створення у свідомості людей стереотипу мирного вирішення конфліктів; 
- навчання потерпілих засобам нейтралізації конфліктів; 
- створення реабілітаційних центрів допомоги особам, що постраждали  

від заподіяння їм фізичної, моральної та матеріальної шкоди; 
- оперативне реагування суб’єктів профілактики на заяви та скарги, 

негайний захист від злочинних посягань; 
- здійснювати контроль найбільш кримінально-вражених місць, де 

відносно часто вчиняються насильницькі злочини проти життя і здоров’я, 
честі і гідності особи, а також корисливі посягання з урахуванням часу їх 
вчинення та інших криміногенних факторів; 

- вихід в ефір телепередач, радіопрограм, рубрик газет, де роз’яснюються 
ті чи інші засоби захисту від нападу злочинців, правила поведінки в 
екстремальних ситуаціях; 

- створення спеціальних карт із зазначенням найбільш криміногенних 
районів і доведення їх до відома громадськості; 

забезпечення можливості використовувати громадянами засобів особистого 
захисту; 
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- вжиття заходів щодо припинення криміногенного впливу рецидивістів та 
професійних злочинців на неповнолітніх та молодь; 

У боротьбі з розбоями найбільш ефективними можуть виявитися примусові 
заходи профілактики. Так само судам слід більш суворо і зважено підходити до 
призначення покарання на такі тяжкі злочини, як грабіж, розбій, бандитизм та інші, 
так як на практиці суди рідко призначають великі терміни утримання в місцях 
ув'язнення, вважаючи за краще знаходити пом'якшувальну провину обставини.  

Опираючись на судову практику робимо наступні пропозиції щодо 
профілактики даного злочину: 

- так як значну кількість розбоїв вчиняють особи, залежні від алкоголю, або 
наркозалежні, то слід вжити заходи щодо виявлення таких осіб і, у разі їх 
схильності до чинення правопорушень, примусового їх лікування; 

- 46% осіб, які вчинили розбій, були раніше судимими. Звідси слідує, що 
варто посилити контроль над раніше засудженими; 

- після вчинення розбою 34% злочинців вчиняють наступні злочини. З 
метою профілактики даного факту слід органам внутрішніх справ 
швидше реагувати на повідомлення про вчинення злочинів і 
правопорушень; 

- в 14% випадків розбої вчиняються із застосуванням вогнепальної або 
травматичної зброї. Це є достатньо високим показником для держави, в 
якій зберігання та носіння вогнепальної та травматичної зброї 
заборонено. Слід посилити контроль з боку дозвільної системи за обігом 
зброї; 

- так як 76% розбоїв вчиняється в нічний час, то ми пропонуємо посилити 
патрулювання екіпажами поліції. 

Необхідне кількісне і якісне збільшення попереджувальних заходів і заходів 
виховного характеру з метою підвищення рівня правосвідомості громадян та 
з'ясування ними необхідності додержання нормам Закону. 
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ПРОБЛЕМА ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ. УСУНЕННЯ ПРОГАЛИНИ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 
Проституція в Україні являє собою одне з найпоширеніших антисоціальних 

явищ, однак не несе за собою кримінальної відповідальності. Особи, що 
займаються продажем свого тіла, можуть понести тільки адміністративну 
відповідальність за ст.181-1 санкція якої передбачає попередження або 
накладання штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
цей штраф  є мізерним для «нічних метеликів» оскільки їх дохід може з легкістю  
перекрити такі витрати. 

Саме явище, проституції, несе великий ризик  для здоров’я особам, що з 
власного бажання чи під впливом інших осіб, користувались послугами інтимного 
характеру, оскільки повністю відсутня система перевірки стану здоров’я повій , 
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кожна з них може тільки з власного бажання перевірити свій стан здоров’я у 
закладах медичного характеру .  

Проституція часто йде пліч-о-пліч із вживанням наркотиків, торгівлею 
людьми, експлуатацією, в тому числі неповнолітніх осіб. За даними оперативних 
співробітників підрозділів МВС, за самими скромними підрахунками, в Україні 
налічується понад 50 тисяч повії. Зустріти їх можна практично в кожному готелі, в 
клубах, оздоровчих комплексах, на вулицях, вокзалах і по виклику. 80 відсотків з 
них жінки  у віці від 18 до 25 років. Кожна третя - розлучена, кожна четверта має 
дитину, багато хто з них хворі на венеричні захворювання, кожна 6–7 повія – 
неповнолітня. 

Визначимось з самим поняттям «проституція». На приклад  Л. Бляшко 
вказує, що проституція являє собою діяння, що практикується якою-небудь 
особою, звичайно жінкою, з використанням власного тіла для статевих стосунків з 
метою заробітку; Ю.В. Худяков вважає, що проституція - це надання жінкою свого 
тіла за винагороду особам, які шукають задоволення статевого бажання; А.І. 
Лістратов розглядає проституцію як негативне соціальне явище, розуміючи під ним 
перетворення на товар тіла людини у статевих його відправленнях, коли це тіло 
викидається на ринок як річ, і є предметом задоволення статевої потреби покупця 
та джерелом прибутку продавця; Ю.В. Александров визначає проституцію як 
вчинення статевих актів за винагороду. Але більшість схиляється до визначення, 
що проституція  - це рід занять, що полягає у вступі людей у безладні статеві 
стосунки за платню.  

Виходячи з вищесказаним ми бачимо, що проблема проституції актуальна у 
наш час та потребує  криміналізації у законодавстві України. Зважаючи на всі ці 
поняття, можна зробити висновок про рівень соціальної шкідливості, цього явища, 
який є досить великий та потребує кримінальної закріпленості в законодавстві 
України. В свою чергу я пропоную додати до Кримінального кодексу ст. 303-1 з 
назвою «Заняття проституцією» , яка могла мати такий вигляд: 

Стаття 303-1. Заняття проституцією    
1. Заняття проституцією , а саме вступ особи в статеві зносини (природнім 

або неприродним способом) з корисливих мотивів - 
караються громадськими роботами на строк від восьмидесяті до двохсот 

сорока  годин або виправними роботами на строк до одного  року. 
2.  Ті самі діяння вчинені повторно або такі ,що спричинили тяжкі наслідки –  
караються  арештом на строк до шести місяців або ,обмеженням волі на 

строк до двох років , або позбавленням волі на той самий строк.  
Примітка. В частині першій застосовується санкція виходячи з суспільної 

небезпеки  діяння, що до другої частини під тяжкими наслідками розуміється 
зараження венеричними  хворобами. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАТЕВІ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 
 

 Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю (ст.3). І коли будь-яка особа посягає на такі цінності, настає кримінальна 
відповідальність. Саме злочини проти життя та здоров'я, честі, волі та гідності, 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи є такими які залишають у 
свідомості потерпілої особи, її близьких і рідних найстрашніші спогади на все 
життя. 

 З цих злочинів особливо виділяються злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи, мета яких є задоволення злочинцем своїх 
сексуальних потреб. Свої потреби злочинець реалізує за допомогою фізичного 
насильства, наслідки якого просто жахливі, навіть, якщо потерпіла особа 
залишиться живою, то те, що відіб'ється в свідомості цієї людини не вилікує ніхто, 
ці спогади докорінно змінять її життя, звісно, не в кращий бік. 

 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості - це суспільно 
небезпечні діяння, що порушують встановлений у суспільстві порядок статевих 
відносин і основні принципи статевої моральності, і які виражаються в посяганні на 
статеву свободу та статеву недоторканність особи [1].  

 Статева свобода і статева недоторканість особи виступають родовим 
об'єктом злочинів, норми про відповідальність за які об'єднано в розділі IV 
Особливої частини чинного КК. До злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи віднесені: 

 зґвалтування (ст. 152); 
 насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом (ст. 153); 
 примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154); 
 статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.155); 
 розбещення неповнолітніх (ст. 156) [1]. 
 В Україні зґвалтування становить до 90% усіх сексуальних злочинів. Так в 

2008 р. було зареєстровано 880 злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи, у 2009 р. цей показник сягнув аж до 1698 злочинів,  у 2010 
р. - 1348, у 2011 р. - 1400, а станом на 2012 р.  їх кількість була 1428, у 2013 р. - 
1126, у 2014 - 1523, а у 2015 р. - 1438. 

Проте недооцінювання значущості події, небажання розголосу, страх помсти 
із боку злочинців  свідчить про те, що реальна кількість таких злочинів, значно 
більше їх офіційно зареєстрованої кількості. Багато потерпілих побоюються 
скомпрометувати своє ім'я і уникають розголосу. Усе це робить цифри статистики 
досить відносними. До того ж, розкриття зґвалтувань часто представляє значні 
труднощі. Це пов'язано з тим, що злочин відбувається, зазвичай, без свідків, а самі 
потерпілі через відчуття сорому нерідко повідомляють про скоєне через деякий 
час , коли сліди злочину зникають.  



 61 

 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на 
суб’єктивну думку автора, - важка травма, моральна катастрофа (крах людини, як 
особистості). Про еротику і сексуальність не може бути й мови - в момент 
зґвалтування особу позбавляють життєвої енергії, руйнуючи всі надії на майбутнє. 

 У перші кілька годин після зґвалтування жертва відчуває шок. Він 
супроводжується заціпенінням та легкої втратою пам'яті, в такий момент психіка 
жертви паралізована. Потім жертва переходить в стан заперечення, намагається 
всіма силами відсторонитися від того, що відбувається. Вона намагається 
переконати себе в тому, що насильства не було або воно сталося з кимось іншим. 
І це знову захисний механізм психіки, який дає час постраждалій особі звикнути до 
того, що трапилося і перейти на наступний етап - визнання [6]. 

 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи - це ті 
злочини, жертва якого ризикує бути звинуваченою в тому, що сталося. Багато 
жінок не повідомляють про злочин з остраху, що їх будуть звинувачувати у тому,  
що вони самі спровокували зґвалтування, з остраху, що їх інтимне життя буде 
обговорюватися на відкритих судових засіданнях. Деякі жертви зґвалтування не 
говорять про те, що трапилося навіть членам сім'ї і друзям. 

 Багато жертв роками відчувають почуття провини, що, як вважають 
психологи, подовжує їх страждання і підсилює їх. За даними  досліджень, 
зґвалтування стоїть на другому місці після військових дій за впливом на внутрішній 
світ жінки. Такі злочини є фактором ризику, здатним дати поштовх розвитку 
душевного захворювання [6].  

 У кримінально-правовій доктрині існують різні підходи щодо змісту і 
співвідношення таких категорій, як статева свобода і статева недоторканість 
особи, законодавчі визначення яких відсутні. Під статевою свободою слід розуміти 
право особи самостійно обирати собі партнера для сексуального спілкування, 
форму такого спілкування і не допускати у сфері сексуального спілкування будь-
якого примусу. Доросла і психічно здорова людина сама визначає, з ким і в який 
спосіб вона задовольнятиме власні статеві потреби [5]. 

 Натомість статева недоторканість означає охоронюваний кримінальним 
законом стан, за якого забороняється вступати у сексуальні контакти з особою, яка 
з певних причин (наприклад, через недосягнення статевої зрілості) не є носієм 
статевої свободи. Взагалі недоторканість, будучи поняттям абсолютним, означає, 
що певні інтереси недоторканої особи за жодних умов не можуть бути порушені 
іншою особою, а будь-які сексуальні дії, вчинені щодо недоторканої особи, 
визнаються кримінально караними [1]. 

 В юридичній літературі містяться різні визначення злочинів у сфері статевої 
свободи та статевої недоторканості особи. Так, Я. М. Яковлєв визначає такі 
злочини, як передбачені кримінальним законом суспільно-небезпечні діяння, що 
посягають на статеві відносини, притаманні статевому укладу, що склався в 
суспільстві, і полягають в умисному здійсненні з метою задоволення статевої 
потреби суб’єкта чи іншої визначеної особи сексуальних дій, що порушують статеві 
інтереси потерпілого чи нормальні для цього укладу статеві відносини між 
особами протилежної статі [1]. 

 В.Н. Сафронов відзначає, що злочини у сфері статевої свободи та статевої 
недоторканості особи - це умисні дії суб’єкта проти охоронюваної кримінальним 
законом статевої свободи чи статевої недоторканості його реального чи 
передбачуваного партнера. Автор наполягає на тому, що смисловим «центром 
ваги» цієї категорії злочинів виступає їх об’єктивно сексуальна природа і, перш за 
все, той факт, що вони можуть вчинятися лише у сексуальній сфері, хоч часто 
зачіпають й інші, іноді навіть не менш важливі блага особи (честь, достоїнство, 
здоров’я, іноді й життя). Навіть зґвалтування є перш за все не насильство, а 
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посягання на статеву самостійність і свободу, оскільки закон карає не за сам 
зв’язок як такий, а лише за насильницьке його здійснення [3]. 

 Вперше поняття «зґвалтування» зустрічається в XI ст. в «Руській правді», а 
саме в «Статуті Ярослава Володимировича». У ньому зазначалось: «Коли 
наскочить на жінку на коні». Чіткого визначення даного виду злочину в документі 
немає. Покарання за зґвалтування - грошовий штраф (вира), розмір якого зростав 
при замаху на злочин проти особи привілейованого стану. В 1529 році був 
прийнятий перший статут Великого князівства Литовського, котрий, який 
встановлював: «Якщо хто-небудь зґвалтував жінку або дівчину, незалежно від її 
стану, то такий ґвалтівник повинен бути присуджений до страти. Якщо ж 
постраждала побажала б вийти за нього заміж, то це в її волі, а злочинець тоді 
прощається». В 1845 р. було прийнято «Уложення про покарання карних й 
виправних», система злочинів якого включала дванадцять розділів, у тому числі й 
розділ «Про злочини проти життя, здоров'я, волі й честі приватних осіб». В 
карному кодексі 1903 р. злочини проти моральності регламентувались главою 26 
«Про злочинні діяння проти особистої волі». Уведений у дію в 1960 р. 
Кримінальний Кодекс РСФСР - за здійснення зґвалтування особа засуджувалась 
або до позбавлення волі на тривалий час, або, як міра відповідальності за злочин, 
вчинений за особливо кваліфікуючих обставин, - до страти як найвищої міри 
покарання. У сучасних нормативно-правових актах вища міра покарання за 
зґвалтування це позбавлення волі [4]. 

 Ян та Тіффані Готтшел з Нью-Йоркського університету Святого Лоренца 
стверджують, що чоловіки так діють підсвідомо, оскільки це, виявляється, - 
найефективніший спосіб передачі своїх генів. Ймовірність завагітніти у такому 
випадку вдвічі вища, аніж під час звичайного статевого акту, який відбувається за 
взаємною згодою. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в New 
Scientist, внаслідок зґвалтування вагітніло 6,4% жінок. Коли ж із цієї кількості жінок 
виключили тих, які приймали контрацептиви, то відсоток вагітних збільшився до 8. 
Що це означає? Те, що зґвалтування є більш аніж удвічі ефективнішим способом 
продовження роду, ніж статевий акт за згодою. Адже раніше проведені 
дослідження підтверджують, що в результаті звичайного одноразового статевого 
акту жінки цієї вікової групи (від 12 до 45 років) вагітніють у 3,1% випадків. Отже, 
роблять висновок вчені, зґвалтування є біологічно виправданим. Адже, як вчить 
теорія Чарльза Дарвіна, головним завданням усіх організмів є передача своїх генів 
майбутнім поколінням. Результати дослідження Яна та Тіффані Готтшел 
сподобалися далеко не всім. Адже, як стверджують противники нової теорії, вона 
виправдовує жорстокість,  насильство і, до того ж, може надихнути маніяків на 
скоєння таких злочинів [5]. 

Отже, вивчення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 
особи є важливим питанням. Адже кількість злочинів в Україні надзвичайно 
велика. Це надзвичайно специфічні злочини, бо жертва таких злочинів  ризикує 
бути звинуваченою в тому, що сталося, саме тому багато жінок не повідомляють 
про таке. Ми досягнули поставленої мети, а саме: розглянули, статистику 
зареєстрованих злочинів за останні 8 років , розглянули, як визначають поняття 
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості науковці, та з'ясували, 
коли вперше з'явилося покарання за такі злочини. 
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ПРОВОКАЦІЯ ПІДКУПУ 

 
Одною з найважливіших проблем в Україні є корупція. За останній рік рівень 

корупції навіть зріс. Про це свідчать статистичні дослідження рівнів корупції в 
Україні, які проводилися компаніями Transparency International, Gallup International 
та Центр Разумкова у 2013-2015 роках. За словами експерта інституту Ігоря 
Грозного, корупція пронизує всі сфери життя, і, незважаючи на прихід до влади 
нових людей, її масштаби збільшуються.  

Наприклад, у 2013 році 47,3% українців вважали, що судова система 
повністю корумпована. У 2015 році таку думку було вже у 66% українців – 
зростання склало майже 20%. Аналогічна динаміка спостерігається і в інших 
сферах: правоохоронної – 45,5% і 64% (зростання – 18,6%), державних органах – 
44,9% і 56% (зростання 11,1%), медицині – 40,6% і 54% (зростання – 13,4). За 
статистикою 60,5% жителів України знають про випадки, коли давали хабаря для 
ухвалення законного рішення. 47,5% українців знають про випадки хабарництва 
для ухвалення незаконного рішення. 

В законодавстві України виникає багать питань щодо протидії корупції. 
Кримінальний Кодекс України (далі ККУ) передбачає  санкції за прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди різними суб’єктами та 
при різних обставинах (ст. 368 – 369³ ККУ). Також законодавець визначає 
спеціальний закон щодо боротьби з корупцією – провокація підкупу – ст. 370 ККУ. 
Саме в цій статті, на нашу думку, виникають багато питань щодо забезпечення 
законом боротьби з корупцією. 

Проблематика цієї статті полягає в тому, що законодавець передбачає 
покарання не тільки службової особи, а й правоохоронним органам, які виконують 
функцію боротьби з корупцією. При тому за підбурення особи на пропонування, 
обіцянку або надання неправомірної вигоди або на прийняття цієї вигоди. Санкція 
щодо правоохоронців є більш суворою ніж до інших службовців. Призначається 
основне покарання в виді обмеження волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років для службовців у відношенні із 
позбавленням волі на строк від трьох до семи років для правоохоронців.  

 Якщо покарання службової особи є зрозумілим, то суворе покарання 
правоохоронних органів викликає деякі сумніви. В цьому питанні є певні 
розбіжності. Деякі вважають що правоохоронцям справедливо призначили таке 
покарання і їм не можна займатися таким діянням як провокація підкупу (хабаря). 
Зокрема А. М. Ярошенко відзначає щодо цього, що: «…З метою покращення своїх 
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показників, правоохоронні органи та підрозділи часто використовують такий 
негативний метод дії, як провокація хабаря. Завдяки таким діям як би мовити 
«створюється» злочинець». Але я не повністю згоден з цим положенням.  

Можна виділити два види провокації підкупу:  
1. Підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної 

вигоди з метою викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду;  
2. Підбурення прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, 

щоб потім викрити того, хто прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду. 
У статті чітко визначена мета такої провокації підкупу – викриття того, хто піддався 
провокації.  

Якщо в правомірності призначення покарання за перший вид не викликає 
сумнівів, то підбурення прийняти пропозиції, на мою думку, виконує функцію не 
боротьби з корупцією, а навпаки заважає правоохоронним органам в повній мірі 
виконувати їх службові обов’язки. В практичній діяльності виникає багато випадків, 
коли працівники органів внутрішніх справ (далі ОВС) або служби безпеки України 
(далі СБУ) значний час ведуть спостереження за особою, підозрюваною у вчиненні 
корупційного злочину, і вже є достатньо підстав вважати цю особу злочинцем за 
відповідний корупційний злочин, але її не можуть впіймати на «гарячому» і тому 
особа, яка вчинила корупційних злочинів на мільйони гривень не відбуває своє 
покарання. Або ж такий варіант, коли спеціальні агенти забезпечують працівників 
СБУ або ОВС інформацією про вчинення корупційних злочинів, і замість того, щоб 
самостійно працівником дати хабар міченими купюрами, для викриття злочинця, 
він вимушений або встановлювати спостереження або шукати «підставну» третю 
особу задля розкриття.  

Щодо законодавства інших країн, то тут теж все неоднозначно. Закріпивши 
загальну норму, яка забороняє провокацію будь-якого злочину, кримінальне право 
США не закріплює відповідальність особи, що провокувала. Верховний Суд США 
робить акцент на правовому положенні особи, яка піддалась на провокацію. 
Заборонено лише провокація тієї особи, яка не має злочинного умислу. Якщо 
особа вчинила злочин в процесі тривалого впливу провокатора, то вона 
звільняється від кримінальної відповідальності за скоєний злочин. Але цей вплив 
повинна доказати особа, яка піддалась на провокацію і що вона не вчинила б 
такого злочину без цього впливу.  

В Кримінальних кодексах більшості Європейських країн немає спеціальної 
норми, яка передбачає покарання за провокацію злочину, але  таке діяння 
врегульовані відповідними нормами. Зокрема в Німеччині діяльність проведення 
провокаційної діяльності правоохоронними органами регламентовані відомчими 
нормативними актами. Під провокацією тут розуміється намагання спровокувати 
особу, яка готується до злочину, діяти в невигідних для неї умовах, і тим самим 
полегшити затримання і викриття злочинця. При цьому, правоохоронець, який 
спровокував не несе кримінальну відповідальність, так як вважається що він 
намагається не спровокувати злочин, а запобігти новим більш тяжчим злочинам. 
Провокація карається лише, якщо вона мала місце підбурювання, і в діях особи, 
яка підбурювала був намір схилити особу до вчинення злочину, а не його 
викриття. 

Як ми бачимо, в розвинених країнах практикується провокація підкупу з боку 
правоохоронних органів, але в певних межах. Це діяння значною мірою може 
вплинути на систему боротьби з корупцією. Але воно повинне бути врегульоване 
законом, або іншими підзаконними актами та повинні бути створені механізми 
контролю за цим діянням. 

В умовах активної реформації країни, в якій одним із головних пріоритетів є 
боротьба з корупцією, надання більш широких повноважень деякім органам щодо 
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протидії корупції в питанні провокації підкупу є розумним та твердим кроком для 
досягнення поставлених цілей.  

Я пропоную виключити ч.2 ст.370 ККУ: «Те саме діяння, вчинене 
службовою особою правоохоронних органів», та звільнити від кримінальної 
відповідальності за провокацію підкупу службовців антикорупційного бюро України 
та СБУ та прийняти певні нормативні правові акти, які б регулювали діяльність 
працівників цих служб з цього питання. 
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СУЧАСНИЙ СЕПАРАТИЗМ 
   
Сепаратизм (фр. séparatisme від лат. separatus – окремий) – це політика та 

практика відокремлення, відділення частини території  держави з метою створення 
нової самостійної (суверенної, незалежної) держави або переходу до складу іншої 
держави чи отримання статусу надзвичайно широкої автономії. Сепаратизм, з 
одного боку, базується на міжнародному принципі права на самовизначення і 
часто є проявом національно-визвольного руху та деколонізації, що підтримується 
міжнародною спільнотою, а з іншого – веде до порушення міжнародних принципів 
суверенітету, єдності та територіальної цілісності держави, непорушності кордонів, 
а відтак може стати небезпечним джерелом гострих міждержавних і 
міжнаціональних конфліктів. 

Дуже часто причиною сепаратизму в політиці є культурно-етнічний поділ. У 
межах політичної партії чи руху сепаратизм відображає прагнення опозиційної 
частини реалізувати власні інтереси й цілі, що не збігаються з офіційно визнаними 
і декларованими політичною партією чи рухом. Разом з тим, причини сепаратизму 
дуже часто бувають пов'язані з грубим порушенням прав людини і народів, 
національних, расових і релігійних груп (меншин). Позитивна ж сторона 
сепаратизму може зіграти істотну роль, як це мало місце, наприклад, у боротьбі 
проти ярма колоніалізму, за утворення нових молодих національних держав. 

Також сепаратизм розрізняється по процесу протікання в розвинених 
країнах і країнах, що розвиваються. Як правило, майже завжди основна маса 
страйкуючих країн, що розвиваються — це люди нижчих верств, а причинами їх 
невдоволень, як правило, є економічно неуспішний розвиток регіону. В таких 
країнах сепаратизм звичайно пригнічується силовим шляхом. У розвинених 
країнах, настрої навпаки, менш екстремістські, виражені ідеї зазвичай у наданні 
більшої автономії, а не відділенням, і часто рухи представлені партією, що 
захищає дані вимоги. А пригнічується такий сепаратизм м'яким шляхом, без 
застосування сили. 

Особливістю сучасного сепаратизму є те, що в ньому переважають не тільки 
класичні (силові), але й так звані «гібридні» методи впливу для досягнення своїх 
цілей – зміни (насильницької включно) чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності та 
недоторканності держави. При цьому сепаратизм може і не виявлятися у «чистому 
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вигляді», але тісно переплітатися з тероризмом національно-політичної 
спрямованості, міжетнічними та міжконфесійними конфліктами, посяганнями на 
рівноправність громадян тощо. Щодо «гібридних» методів, які наразі застосовують 
сепаратисти, то вони включають різні типи та способи протиправної діяльності, 
тобто відбувається поєднання, наприклад, типових прийомів ведення бойових дій 
(застосування військовослужбовців і техніки під прапорами та знаками 
розрізнення, що символізують сепаратистські організації) і нетипових прийомів 
(використання військовослужбовців з регулярної армії інших країн без знаків 
ідентифікації – «зелених чоловічків», захоплення державних або громадських 
споруд начебто волею народних мас, розміщення попереду сепаратистських сил 
цивільних осіб як «живого щита», ведення партизанської і підривної діяльності, 
інформаційна пропаганда, здійснення кібератак, послаблення економіки держави 
через друк фальшивих грошей тощо). 

В умовах сьогодення, коли національні та релігійні питання можна успішно 
вирішувати цивілізованими методами (мирні переговори, референдуми, надання 
широких повноважень окремим територіям тощо), коли майже всі колишні колонії 
отримали самостійність, сепаратизм, особливо коли він виявляється в екстремізмі 
та тероризмі як засобах для досягнення політичних цілей, не підтримується 
міжнародним співтовариством. Боротьба з цими негативними явищами 
проголошена ООН одним з пріоритетних завдань своєї діяльності. 

Законодавство більшості країн забороняє діяльність різного роду правих і 
лівих екстремістських партій і організацій, передбачає кримінальну 
відповідальність за такі склади як заклики до заколоту, образа нації, республіки, 
конституції, конституційних установ, пропаганду та застосування підривних, 
насильницьких методів. 

Наразі міжнародним нормативно-правовим актом, що безпосередньо 
стосується протидії саме сепаратизму є Шанхайська конвенція про боротьбу з 
тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом (Шанхай, 15 червня 2001 р.). Ця 
Конвенція регулює взаємодію правоохоронних відомств і спецслужб держав-
учасниць в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом, а також 
визначає такі ключові напрями і форми співпраці, як обмін інформацією, 
здійснення оперативно-розшукових заходів, прийняття спільних заходів щодо 
припинення поставок озброєння та боєприпасів терористичним угрупованням, їх 
фінансування та заходів з припинення діяльності центрів підготовки бойовиків.У 
боротьбі з сепаратизмом держави світу можуть використовувати положення 
міжнародно-правових актів, зокрема, ратифіковану Україною Міжнародну 
конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію ООН про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародну конвенцію про 
боротьбу з фінансуванням тероризму, Конвенцію Ради Європи про запобігання 
тероризму тощо.   

З проблемами регіонального сепаратизму (АРК, Донбас) у 2014 роцi гостро 
зіткнулась і Україна. Ще кілька років тому загроза сепаратизму в Україні здавалася 
перебільшеною і не належала до основних викликів національній безпеці та 
територіальній цілісності держави. К. Вітман в 2011 році наголошував на тому, що 
політичній еліті України не вдається знайти оптимальне співвідношення 
загальнонаціональних та регіональних інтересів. Врахування інтересів одного 
регіону на загальнонаціональному рівні автоматично порушує етнополітичну 
стабільність в інших регіонах України. Напрацювання та реалізація єдиної, 
злагодженої етнополітики в Україні наштовхується не лише на перешкоди у 
вигляді об’єктивних регіональних відмінностей, а й їх політизацію. За словами 
дослідника, регіональна етнополітика слугує засобом політизації етно культурних 
відмінностей та загострення етнополітичних суперечностей на 
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загальнонаціональному рівні. Адже Україна належить до поліетнічних держав зі 
складною історичною спадщиною та суттєвими регіональними, культурними, 
мовними, етнічними відмінностями, які не вдалося згладити в межах 
етнонаціональної політики за роки незалежності. 

Прояви сепаратизму в Південно-Східному регіоні України, збройні конфлікти 
з людськими жертвами, етнічні чистки, дезінтеграція України – стали реаліями 
сучасної етнополітичної ситуації. Це наслідок ігнорування та недооцінювання 
вибухового, конфліктогенного потенціалу етнічності в її найширшому розумінні. 
Етнокультурні відмінності, нашаровуючись на політичне несприйняття правої, 
проукраїнської, проєвропейської влади після повалення попередньої 
проросійської, що уособлювала Південно-Східний регіон, – стали передумовами 
сепаратизму.  Втім, на мою  думку, сепаратизм на Сході та Півдні держави за 
участі лише цих чинників завершився б початковою стадією перебігу 
проголошення сепаратистських закликів, спрямованих на порушення 
територіальної цілісності, суверенітету та недоторканності України. На нинішньому 
етапі захоплення,тероризування міст,областей,населення,ведення вiйськових дiй-
сепаратизм був би неможливий без активної участi сусідньої держави-Росiйської 
Федерацiї.  Участь Росії була визначальною в ескалації сепаратизму в Україні, 
адже саме вона надала Криму фінансову, інформаційну, військову підтримку у 
прагненні вийти зі складу України під надуманим приводом невизнання 
центральної влади, яка прийшла на зміну попередній внаслідок Єврореволюції.          

Наразі Кримінальний кодекс України не містить ані визначення поняття 
«сепаратизм» чи інших похідних понять («сепаратистська діяльність», 
«сепаратистський акт» тощо), ані відповідного складу злочину (складів злочинів). 
На на мiй погляд, до типових злочинів, пов’язаних із сепаратизмом 
(сепаратистських злочинів) можна віднести: фактично всі злочини проти основ 
національної безпеки України (зокрема, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади – ст. 109 КК, 
посягання на територіальну цілісність та недоторканність України – ст. 110 КК, 
фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України – ст. 110-2 КК, державна зрада – ст. 111 КК); 
створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 
260 КК); захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК) та 
деякі інші суміжні злочини. У своїх найбільш крайніх формах сепаратизм може 
виявлятися у вчиненні злочинів терористичного характеру, умисних вбивствах, 
геноциді тощо. 

Безсумнівно, що на сьогодні існує нагальна потреба у кримінально-правовій, 
кримінологічній та інших наукових розробках питань протидії сепаратизму. 
Проблеми сепаратизму не вирішуються на основі прецеденту, адже немає 
універсального засобу нейтралізації цього політичного руху. Кожна країна має 
вирішувати цi проблеми на основі власних політичних та соціокультурних традицій, 
відповідно до рівня розвитку демократії. Наразі перед Україною гостро стоїть 
питання їх швидкого та ефективного напрацювання. Є необхідність у створенні 
спеціальних законів та комплексу методичного забезпечення з  цього приводу. 
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ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА 

 
Правильне вирішення питання про об’єкт злочину має важливе теоретичне і 

практичне значення. Саме об’єкт дозволяє розкрити соціальну сутність злочину, 
з’ясувати його суспільне небезпечні наслідки, сприяє правильній кваліфікації 
діяння, а також відмежуванню його від суміжних суспільне небезпечних посягань [1 
c. 413]. 

Об’єкт відіграє істотну роль і для визначення самого поняття злочину, 
значною мірою впливає на зміст об’єктивних і суб’єктивних його ознак, є вихідним 
при кваліфікації злочинів, побудові системи злочину є однією з основних у науці 
кримінального права, що підтверджує актуальність обраної нами теми. 
Загальновизнано, що об’єктом злочину завжди виступає те благо, якому злочином 
завдається реальна шкода чи створюється загроза заподіяння такої шкоди. В науці 
кримінального права найбільш визнаною є точка зору, згідно з якою об’єктом будь-
якого злочину є охоронювані законом про кримінальну відповідальність суспільні 
відносини. Висновок про те, що об’єктом злочину є суспільні відносини, 
ґрунтується і на чинному законодавстві (наприклад, статті 1, 293 і 296 КК). Однак у 
статтях КК найчастіше містяться вказівки не на сам об’єкт злочину, а на окремі 
елементи охоронюваних законом суспільних відносин (наприклад, статті 185-190, 
115-119) або на різні правові норми, що регулюють відповідні суспільні відносини 
(наприклад, статті 208, 214 та ін.). 

Об’єктом злочинів є не будь-які суспільні відносини, а лише ті, які поставлені 
під охорону закону про кримінальну відповідальність. Тому не тільки 
безпосереднім і родовим, але й загальним об’єктом усіх злочинів є не вся 
сукупність суспільних відносин, а тільки ті із соціально схвалених відносин, які 
законодавець поставив під охорону кримінального законодавства. Природно, що 
при цьому йдеться тільки про найважливіші, найзначущі для інтересів суспільства і 
держави суспільні відносини, яким злочинні посягання можуть завдати значної 
шкоди [2 c. 124]. 

Суспільні відносини, як об’єкт злочину, мають об’єктивний характер, тобто 
існують поза і незалежно від нашої свідомості, а значить, і незалежно від 
кримінального закону, і є первинними стосовно нього [2 c. 124]. 

Таким чином, об’єктом злочину є ті суспільні відносини, на які посягає 
злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під охорону закону про 
кримінальну відповідальність[2 c. 125].  

Для правильного з’ясування сутності об’єкта злочину і «механізму» 
злочинного посягання на нього важливо визначити структуру суспільних відносин і 
взаємодію між різними елементами їх складових частин [2 c. 125]. 

У філософській і правовій науці загальновизнано, що структурними 
елементами суспільних відносин є:       
 1) суб’єкти (носії) відносин;       
 2) предмет, з приводу якого існують відносини;    
 3) соціальний зв’язок (суспільно значуща діяльність) як зміст відносин.
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 Структура будь-яких суспільних відносин завжди незмінна. Включення до 
структури якихось інших, органічно не властивих їй елементів (наприклад, 
зовнішніх умов виникнення відносин), як і виключення з її складу будь-яких 
обов’язкових елементів, призводить до того, що відносини втрачаються, зникають 
або ж замінюються якимись іншими, більш загальними поняттями. З другого боку, 
розглядаючи структуру суспільних відносин, слід зазначити, що вона є не просто 
сумою частин, з яких складається, а цілісною системою елементів, які її утворюють 
і які відповідним чином пов’язані і взаємодіють один з одним. До складу будь-яких 
суспільних відносин входять їх суб’єкти (учасники відносин). Безсуб’єктних 
відносин у реальній дійсності не існує [2 c. 130]. 

Отже, правильне визначення суб’єктного складу і з’ясування соціальної ролі 
особи в ньому не тільки сприяє визначенню кола тих відносин, які охороняються 
конкретною кримінально-правовою нормою, але й дає можливість з’ясувати їх 
зміст, оскільки в соціальних функціях особи відбивається як зміст, так і характер 
соціальних зв’язків у відносинах [2 c. 131]. 

Предметом суспільних відносин справедливо називають усе те, з приводу 
чого або у зв’язку з чим існують і самі ці відносини. Тому предметом суспільних 
відносин можуть бути насамперед різного роду фізичні тіла, речі (природні об’єкти, 
різні товари чи предмети, що не мають ознак товару), а також сама людина. 
Наприклад, в об’єкті такого злочину, як ненадання допомоги хворому медичним 
працівником (ст. 139), хвора людина – лише  предмет охоронюваних законом 
відносин, а їх суб’єктами є медичні працівники [2 c. 131]. 

Усі суспільні відносини залежно від особливостей їх предмета необхідно 
поділяти на дві групи – матеріальні  і нематеріальні. Відносини, до складу яких 
входить матеріальний предмет (майно, ліс, водойми, дикі тварини тощо), 
називають матеріальними. У нематеріальних відносинах функції предмета 
виконують вже інші соціальні цінності (наприклад, державна влада або духовні 
блага) [3 c. 823]. 

 Обов’язковим структурним елементом будь-яких суспільних відносин є 
соціальний зв’язок, що його справедливо розглядають і як зміст самих відносин. 
Такий висновок обумовлений тим, що соціальний зв’язок є ніби дзеркалом 
внутрішньої структури суспільних відносин, у ньому виявляються його сутність і 
соціальні властивості. Під соціальним зв’язком, як правило, розуміють певну 
взаємодію, певний взаємозв’язок суб’єктів. 

Тому соціальний зв’язок притаманний лише людині і являє собою одну з 
форм загального зв’язку і взаємодії. Зовні соціальний зв’язок найчастіше 
знаходить свій вияв у різних формах людської діяльності. Форми цієї діяльності 
можуть бути різноманітними: нормальна робота підприємств торгівлі, громадського 
харчування, підприємств служби побуту; раціональне використання природних 
ресурсів; забезпечення безпечних умов праці на виробництві, нормальна 
службова діяльність та ін. У деяких випадках соціальний зв’язок, як і самі суспільні 
відносини, може виявлятися не тільки у вигляді діяльності. Він також може 
існувати в “застиглій”, пасивній формі, наприклад, у вигляді "позицій" особи щодо 
інших осіб у формі правового або соціального статусу громадян, у вигляді 
соціальних інститутів і т.ін. [3 c. 826]. 

Викладене дозволяє зробити важливий у практичному відношенні висновок 
про те, що для з’ясування сутності соціального зв’язку необхідно встановити зміст 
діяльності (поведінки) суб’єктів відносин. 

Соціальний зв’язок як елемент суспільних відносин завжди знаходиться в 
нерозривному зв’язку з іншими їх структурними елементами. З одного боку, на 
його зміст впливають суб’єкти суспільних відносин, бо він є певною формою їхньої 
взаємодії і взаємозв’язку; з другого – його  не можна розглядати у відриві від 
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предмета суспільних відносин, яким завжди виступає те, з приводу чого або у 
зв’язку з чим виникають і функціонують суспільні відносини [3 c. 827 ]. 

Отже, і сам соціальний зв’язок завжди виникає й існує у зв’язку з тими чи 
іншими предметами суспільних відносин. Тому слід визнати, що соціальний зв’язок 
завжди має предметний характер.  

Безпредметного соціального зв’язку в суспільстві бути не може. Важливо 
зауважити й те, що соціальному зв’язку, як і суспільним відносинам, завжди 
властивий об’єктивний характер. Він існує як щось дане, реальне, наявне і лише в 
такому вигляді виступає як елемент об’єкта злочину. 

Об’єкт суттєво сприяє визначенню поняття злочину, значною мірою впливає 
на зміст об'єктивних і суб’єктивних ознак злочинів, є провідним критерієм для 
класифікації злочинів, а також для побудови системи Особливої частини КК. 
Завдяки об’єктові з’ясовується характер і ступінь суспільної небезпеки злочину, 
вирішується питання про правильну кваліфікацію діяння, а також про його 
відмежування від суміжних суспільно небезпечних посягань. Усе це дозволяє дійти 
висновку, що вчення про об'єкт злочину є одним із ключових у кримінально-
правовій науці. 
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ОСНОВНІ  ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ (121, 

122, 125 СТ. КК УКРАЇНИ) 
 

Тілесні ушкодження є одним із найпоширеніших злочинів за часів Київської 
Русі, прикладом є Коротка редакція «Руської Правди», у якій вперше була 
визначена відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень. На жаль, цей вид 
злочинів залишився і в повсякденний час. Актуальність проблеми полягає в тому, 
що такий вид злочинів, як умисні тяжкі тілесні ушкодження існував протягом усієї 
історії людства, за різних умов і обставин Протягом довгих століть  проблемам 
кваліфікації злочинів проти здоров'я особи як особливого конкретного вчинку, 
приділяли увагу велика кількість фахівців різних галузей знань. Кримінально 
правовий аспект охорони здоров'я має універсальний характер. Він не залежить 
від суспільних ознак особи потерпілого (віку, громадянства  та ін.) 
 На сьогодні Кримінальний Кодекс України розрізняє тілесні ушкодження 
трьох ступенів: 
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Cт. 121 ККУ - Умисне тяжке тілесне ушкодження; 
Ст.122 ККУ-   Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; 
Ст. 125 ККУ   Умисне легке тілесне ушкодження.[4] 
 Перераховане є юридичною класифікацією тілесних ушкоджень. Інше, 
довільне тлумачення ступенів тяжкості тілесних ушкоджень не допускається. В 
основу тяжкості тілесних ушкоджень покладені: небезпечність ушкодження для 
життя; шкода, заподіяна здоров’ю; тривалість розладу здоров’я. З медичної точки 
зору тілесним ушкодженням є порушення анатомічної цілості або фізіологічної 
функції тканин чи органів внаслідок дії на людський організм різноманітних 
факторів зовнішнього середовища (механічних, фізичних, хімічних тощо). Судово-
медичний експерт або лікар повинні враховувати велику відповідальність, яку вони 
несуть при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки їх висновки 
служать основою для кваліфікації дій обвинувачуваного і притягнення його до 
відповідальності. . Визначаючи  тяжкість тілесних ушкоджень до компетенції 
експерта не входить  зазначати у висновках свого акту статтю КК, яка передбачає 
покарання за діяння, оскільки юридична кваліфікація дії, передбаченої законом, 
закріплюється за органами досудового розслідування, які у свою чергу враховують 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину[1].  
 Вивчення матеріалів кримінальних проваджень про тілесні ушкодження 
показало, що в процесі розслідування призначалися та проводилися наступні види 
експертиз: судово-медична (потерпілого - 96,1%) та (підозрюваного - 7,8%); 
судово-психіатрична (обвинуваченого) - 68,6%; медико-криміналістична - 60,8%; 
балістична - 15,7%; дактилоскопічна - 23,5%; трасологічна - 37,3%; мікрооб'єктів - 
25,5%; судово-наркологічна (підозрюваного) - 7,8%; холодної зброї - 15,7%; 
імунологічна - 1,96%. [3]  При визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
треба керуватись: 1) вказівками Закону (в даному випадку ст.ст. 121-122-125 КК 
України); 2) “ Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи ” (1995 р.); 
3) “ Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень ” (1995 р.), затверджених Міністерством охорони здоров’я України.   
 Реальна статистика слідчої практики доводить, що при розслідуванні даних 
злочинів спеціальні знання використовувались лише у формі консультацій, порад, 
рекомендацій, передачі додаткової інформації, (82,4 % - медичних, 5,9% - 
криміналістичних). Слід враховувати низький рівень досвідченості як слідчого так і 
експерта, або ж неналежне їх виконання службових обов’язків. Помилки у 
кваліфікації здебільшого допускаються у зв’язку з неправильним розумінням 
практичними працівниками правоохоронних органів термінології законодавця, 
відсутністю відповідних роз’яснень на рівні постанов Пленуму Верховного суду 
України, неправильно сформованою від самого початку практикою місцевих 
судових і слідчих органів. Неправильна кваліфікація порушує принцип 
справедливості у кримінальному праві та сприяє винесенню незаконного вироку. 
Помилкова кваліфікація виражається здебільшого в застосуванні норми 
кримінального законодавства, існуючої для менш тяжкого чи навпаки більш 
тяжкого злочину, ніж вчинений насправді. Це у свою чергу тягне за собою при 
значення менш суворого або більш суворого покарання, що не сприяє поновленню 
соціальної справедливості, загальному і спеціальному попередженню. Помилки у 
кваліфікації здебільшого допускаються у зв’язку з неправильним розумінням 
практичними працівниками правоохоронних органів термінології законодавця, 
відсутністю відповідних роз’яснень на рівні постанов Пленуму Верховного суду 
України, неправильно сформованою від самого початку практикою місцевих 
судових і слідчих органів [2].  
 З усього вище сказаного ми можемо зробити висновок про необхідність 
прийняття заходів, які змогли б сприяти підвищенню рівня належного виконання 
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своїх професійних обов’язків працівниками органів досудового розслідування, так і 
працівників медичних служб методом посилення санкцій у вигляді підвищення 
строку позбавлення волі передбаченого ст. 367 КК України, підвищення вимог у 
вищих навчальних закладах до відповідних навчальних дисциплін, що призвело б 
до підняття рівня фахівців у слідчих підрозділах так і судмедекспертів. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ 

 
Попри позитивні процеси, які відбуваються в українському суспільстві, що 

пов’язані з повноцінним та загальним захистом конституційних прав дітей, 
загострюються певні негативні явища, які пов’язані з руйнацією сталих моральних 
ідеалів та дуже повільним створенням нових ідеалів у сучасному світі. 
Моральність є одною з головних чинників яка закладає і формує фундамент 
людини як особистості, а мораль – один з основних способів нормативного 
регулювання діяльності людини. Адже мораль охоплює моральні принципи та 
життєві пріоритети, почуття, мотиви вчинків, певні погляди, цілі, проводить межу 
між порядними та ганебними вчинками, та інше. 

В умовах економічної кризи та реформування всіх сфер соціально-
політичного життя суспільства України, росту загального рівня злочинності, 
постійного зниження рівня добробуту, а також втрати моральних критеріїв 
поведінки особистості, жебрацтво набуває загальнодержавних масштабів і стає 
«бізнесом» не тільки для малозабезпечених верств населення, а й для осіб, які 
наживаються на цьому, будуючи певні системи жебрацького бізнесу. Відтак, 
набуває значення вивчення і переосмислення проблем кримінальної 
відповідальності за злочини щодо використання малолітньої дитини для заняття 
жебрацтвом. Ефективність запобігання використанню малолітньої дитини для 
заняття жебрацтвом залежить насамперед від своєчасного виявлення і ліквідація 
причин та умов жебракування, що цьому сприяють, а також виявлення осіб, від 
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яких можна очікувати використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом і 
вжиття відповідних заходів, для досягнення мети призначення покарання.  

Питання дослідження злочинів проти малолітніх є, безперечно, актуальним, 
так як і розгляд самого використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 
в контексті вчинення злочинів щодо дітей. Проблема стала соціальною 
небезпекою та безпосередньо загрозою для безпеки та нормального розвитку 
малолітніх дітей, адже часто повнолітні особи використовують малолітніх для 
скоєння різних видів злочинів, цим порушуючи правильний та повний процес 
виховання дитини. Кримінальне законодавство України, в свою чергу, охороняє 
суспільні відносини, які зв'язані з функціонуванням умов, які сприяють 
нормальному фізичному, інтелектуальному і моральному формуванню особистості 
дитини, його волі, честі, гідності.  

З 2004 року в Україні діє новий Сімейний кодекс України, який спрямований 
передусім на утвердження, зміцнення сім’ї як соціального інституту, в ньому 
основним осередком суспільства та найкращою умовою для виховання та 
розвитку дитини визнано сім’ю. У кодексі по-новому визначено права членів сім’ї, а 
також у ст. 150 СК України законодавець наголошує на тому, що батьки 
зобов’язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний 
розвиток. А про який нормальний розвиток дитини може йти мова в даному 
випадку, коли дитини постійно знаходиться на вулиці, незалежно від температури 
або ж в жахливих умовах де можуть бути тварини без хазяїна, які можуть 
нашкодити дитині, тощо. Також в Україні забороняються будь-які види експлуатації 
батьками своєї дитини, а також забороняються фізичні покарання дитини батьками 
та застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність 
дитини. Ми бачимо, що положення СК України забороняє застосувати до дитини 
будь-які форми насильства і попереджає насильство в сім’ї, але слід звернути 
увагу, що така заборона у СК України передбачена саме по відношенню 
найближчих родичів дитини, а отже це в першу чергу, її батьки[1]. 

Звертаємо увагу, що в положеннях КК України законодавець наголошує на 
тому, що в Україні забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї 
дитини, а також третіх осіб забороняються вчинювати інші дії по відношенню до 
малолітньої дитини, які принижують гідність дитини, обмежують її волю та 
посягають на її честь. Батьки відіграють основну роль у формуванні самооцінки 
дитини, а тому закон зобов’язує їх не порушувати волю, честь та гідність дитини. 
Згідно норм Основного Закону України батьки зобов’язані виховувати дитину і 
сприяти її становленню, не посягаючи при цьому на особисту недоторканість, що 
може виражатися найрізноманітнішим шляхом, враховуючи порушення 
психологічного та духовного розвитку дитини, в тому числі її фізичного здоров’я[2].  

Слід звернути увагу, що в кримінальному законодавстві щодо протидії 
залучення та використання дітей до злочинної та анти суспільної діяльності 
законодавець не однаково визначає родову належність суспільних відносин, яким 
завдається шкода, в нашому випадку – використання малолітньої дитини для 
заняття жебрацтвом, посягає на моральний, фізичний і духовний розвиток дитини. 
Проблеми жорстокого поводження з дітьми полягає в тому, що різні види 
використання дітей для злочинних діянь – це, по-перше ігнорування основних 
потреб дитини, які негативно впливають на її розвиток, здоров’я та життя, по-друге 
порушення її соціалізації, що породжує в подальшому бездоглядність та 
злочинність серед дітей, а також ріст злочинності в цілому. 

В міжнародних документах, що захищають права людини в окрему групу 
виділено права дитини, адже дитина має особливі права і потреби – це наприклад, 
права «росту», обумовлені її фізичною, розумовою та духовною незрілістю. У 
зв’язку з фізичними і психічними особливостями дитячого віку, браком необхідного 
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життєвого досвіду й життєвої опори, дитині, порівняно з дорослими, значно 
складніше самій відстояти свої права. В Загальній декларації прав людини та в 
Міжнародному пакті про громадянські й політичні права звернено увагу на 
особливий захист прав дитини, адже права дитини – це певні спеціальні 
можливості, надані людині віком до 18-ти років, які необхідні для існування й 
досягнення зрілості. Тож, у Конвенції ООН про права дитини є вимоги, що 
гарантують свободу й гідність дітей, а також дитину визначено самостійним 
суб’єктом права, а відповідно до ст. 16 Конвенції ООН про права дитини, жодна 
дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність[3].  

У Законах України «Про охорону дитинства» та «Про попередження 
насильства в сім’ї», законодавець також наголошує на тому, що дисципліна і 
порядок у сім’ї забезпечуються на принципах справедливості, взаємоповаги.  

Отже, можна зазначити, що забезпечення поваги до дитини – це і буде 
повагою до честі та гідності підростаючої дитини, а будь-які прояви неповаги до 
дитини принижують її людську честь та гідність. Ми також хочемо запропонувати 
доповнити положення кримінального кодексу України ст. 22-1 в якому розкрити 
зміст понять «дитина», «малолітня особа», «неповнолітня особа» та 
«новонароджена особа», або взагалі доповнити новою статтею де було б 
визначення основних термінів КК України, адже необхідність захисту прав дитини – 
це реалізація важливого завдання України в контексті політики у сфері охорони 
дитинства.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО І БІОЛОГІЧНОГО В ОСОБІ ЗЛОЧИНЦЯ 

 
Проблема співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця 

дискутується протягом усього розвитку кримінології. Її вирішення полягає у 
визначенні, що саме впливає на злочинну поведінку особи – якості, що були набуті 
особою протягом життя або які вона успадкувала. Постановка проблеми 
співвідношення соціального і біологічного і особі злочинця не викликає сумнівів. 
Це має принципове значення для кримінології, оскільки від його вирішення 
залежать рекомендації щодо обрання шляхів і засобів впливу на злочинця.  

Дослідженням проблем, аналізу теоретичних положень щодо соціального і 
біологічного у злочинці,  займалося  багато  вчених.  Значний  внесок  у  вирішенні 
цих  питань  зробили Ю. М. Антонян, С. Н. Абельцев, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, 
Т. М. Денисова, О. М. Джужа, А. І. Долгова, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. М. 
Костенко, В. М. Кудрявцев, а ще раніше – Ч. Ломброзо та інші. 

Особі злочинця притаманна система ознак, властивостей, рис, які визначають 
її як особу, що вчинила злочин. Вітчизняні кримінологи поділяють ці ознаки на 
такі основні групи:  соціально-демографічні; кримінально-правові; соціальні 
ролі й статуси; риси правової та моральної свідомості; соціально-психологічні 
характеристики. Ознаки, що характеризують особу злочинця, перебувають у 
взаємозв'язку та взаємозалежності.  
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Одна з фундаментальних соціогенних потреб людини - бути особистістю, 
сформуватись і реалізуватись як особистість. У цій потребі вигадливо поєднується 
соціально-типове (відповідати соціальним нормам, бути таким, як інші) та 
індивідуальне (відрізнятися від оточення своєрідністю, неповторністю) [3]. 

Основну структуру особистості утворюють чотири однорядні підструктури: 
біопсихічні якості, психічні процеси та стани, досвід, спрямованість. До 
підструктури психічних процесів і станів, яка обумовлена переважно соціальними 
факторами, входять: відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, емоції та почуття, 
воля. До підструктури досвіду особистості, яка майже повністю соціально 
обумовлена, входять: звички, уміння та навички, знання. До підструктури 
спрямованості особистості, в якій природного, біологічного майже немає, входять: 
бажання, схильності, інтереси, ідеали, переконання, світогляд. Чинне кримінальне 
законодавство враховує вказану підструктуру у вигляді мотиву та мотивації 
злочину [3]. 

На основну структуру особистості за ієрархічним принципом 
«накладаються» два більш загальних утворення — здібності й характер [1]. 
Біологічна природа людини не може орієнтуватися на норми права, оскільки вони 
мають не біологічний, а соціальний характер. Соціальне - це не що інше, як 
особливо організоване біологічне, а особа людини формується під впливом двох 
потоків інформації - соціальної та генетичної, - що діють одночасно [4]. 

Біологічний підхід передбачає визнання біологічної спадковості і виведення 
сторони поведінки людини з індивідуально-біологічних передумов. Соціальний 
підхід визнає соціальну природу злочинності і її причин, вважаючи, що 
визначальне значення у механізмі злочинної поведінки має соціальне середовище 
і соціальні якості індивіда, а біологічні детермінанти не є причиною злочинної 
поведінки, хоча і відіграють певну роль [2]. 

Людина є суб’єкт суспільного життя, вона реалізує себе лише в суспільстві. 
Однак вона є й продуктом середовища, відображає особливості розвитку 
біологічних та соціальних аспектів суспільного життя. Досягнення біологічної і 
соціальної гармонії суспільства й людини на кожному історичному етапі виступає 
як ідеал, прагнення до якого сприяє розвитку як суспільства, так і людини. 

При вивченні особи злочинця та співвідношення соціального і біологічного у 
механізмі породження злочинності доцільно враховувати такі рівні її прояву. 
Біологічний означає, що злочинність породжується виключно біологічними 
факторами. Це те, що розвивається в людині незалежно від впливу на неї інших 
людей, те, що притаманне людині як представникові певного біологічного виду. 
Соціальний полягає у наданні вирішального значення у породженні злочинності 
соціальним властивостям людини. Це те, що набуте людиною у процесі 
соціалізації, спілкування й взаємодії з іншими людьми [5]. 

Позиція більшості сучасних вітчизняних кримінологів ґрунтується на тому, 
що загалом злочинна поведінка у будь-якому суспільстві має соціальний характер  
і соціальну обумовленість. Пояснення її тільки, чи переважно біологічними 
властивостями особи, суперечить усій історії злочинності, та й боротьба з нею 
ведеться соціально-економічними, правовими та іншими засобами, а не 
біологічними. 

Індивідуальний розвиток особистості, формування неповторного духовного 
світогляду відбувається у взаємодії генетичної і соціальної програм. Безперечно 
при кримінологічному дослідженні важливий аналіз особи у взаємодії із соціальним 
середовищем, оскільки злочинну поведінку породжує не сама особа, а саме їх 
взаємодія [2]. Аналізуючи розглянуті публікації ми маємо наступне: соціальне і 
біологічне в особі не виключають одне одного, а перебувають у тісному 
взаємозв’язку. 
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Отже, взаємодія загальних соціально-психологічних явищ (факторів) з 
індивідуальними особливостями психологічних процесів при конкретній ситуації 
визначають направленість і властивості особистості, її суспільно значимі орієнтації 
та поведінку. Соціальне та біологічне в людині не суперечать одне одному, тим 
паче не є взаємно виключеними, а перебувають у взаємодії та взаємозв'язку. 

Питання про співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця 
дискутується протягом усього розвитку науки кримінології. Вирішення цього 
питання полягає у визначенні, що саме впливає на злочинну поведінку особи - 
якості, що були набуті особою протягом життя або які вона успадкувала. Це 
питання для кримінології має принципове значення, оскільки від його вирішення 
залежать рекомендації щодо обрання шляхів і засобів впливу на злочинність. 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ  
НЕДОТОРКАННОСТІ, ЯК ЧАСТИНА ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

 
Основним завданням держави є забезпечення безпеки суспільства та 

кожного його члена, а це можливо лише шляхом ефективної боротьби зі 
злочинністю. Для боротьби з цим негативним явищем державі потрібні точні 
статистичні дані про стан злочинності. Проте, загально відомо, що чимала частина 
злочинів з певних причин не реєструється, а відповідно і не потрапляє до 
статистичних даних. Сукупність всіх не зареєстрованих злочинів, називається 
латентною злочинністю.  Латентна злочинність - це сукупність фактично скоєних, 
однак не виявлених, чи з інших обставин не  відомих правоохоронним органам, 
відомості про які у зв'язку з цим не знаходять відображення в офіційній 
кримінально-правовій статистиці [1, с 30]. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що існування в суспільстві такого 
явища, як латентна злочинність, призводить до неможливості в повній мірі 
реалізувати принцип невідворотності покарання, в наслідок чого збільшується 

http://pidruchniki.ws/
http://textbooks.net.ua/


 77 

кількість злочинів, особливо рецидивної, підривається авторитет правоохоронних 
органів та держави в цілому, у громадян з'являється відчуття незахищеності. 

В кримінології  за обсягом латентності злочинів виділяють: мінімально 
латентні злочини, злочини з середньою латентністю та злочини з максимальною 
латентністю [2, с 46]. До останніх належать злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканності. Суспільна небезпечність цих злочинів є очевидною, 
адже вони посягають та негативно впливають не лише на здоров'я жертви, але й 
на її нормальний психологічний стан. За останні роки злочинів, що посягають та 
статеву свободу та статеву недоторканість було зафіксовано: 2013 р. - 1114, 2014 
р. - 893, 2015 р. – 776 [4], що підтверджує їх тенденцію на зниження. Але така 
тенденція зовсім не означає, що злочинів у цій сфері скоєно менше, це свідчить 
про латентний характер даних злочинів, які приховують з різних мотивів. Тому при 
аналізі статистичних даних цих злочинів, потрібно враховувати високий рівень їх 
латентності. 

Найбільш суттєвими факторами, що обумовлюють залишення чималої 
кількості злочинів об’єктом, яких є статева свобода та статева недоторканність 
поза статистичними даними є небажання жертви розголошувати інтимні сторони 
свого життя, боячись осуду суспільства. Точно стосовно цього зазначила В.Л. 
Давиденко: " основними причинами того, що потерпіла особа не повідомляє 
правоохоронців про вчинений злочин, - це сором жертви, страх перед своїм 
кривдником, недовіра правоохоронним органам" [3, с 165]. При статевих зносинах 
зі злочинцем особа переживає чималий стрес, але при повідомленні в 
правоохоронні органи,  жертва, начебто, проживає той випадок знову, що відіграє 
немалу роль в небажанні розповісти про інцидент в поліції. Також, в жертви не має 
гарантій, що її історія не буде розголошена, внаслідок чого про неї дізнаються 
сторонні особи. Хоча  відповідно  до п. 2 ч. 2 ст. 27 Кримінального процесуального 
кодексу України розгляд матеріалів кримінального провадження про злочини проти 
статевої  свободи  та статевої  недоторканості  особи  допускається в закритому 
судовому засіданні за мотивованою ухвалою суду [5, с 17]. У Постанові Пленуму 
Верховного Суду України № 5 від 30. 08. 2008 р. зазначено, що суду необхідно 
чітко вирішувати питання щодо слухання справ про злочини проти статевої 
свободи  та статевої  недоторканості особи у закритому судовому засіданні,  що 
має важливе значення для запобігання розголошенню  відомостей  про інтимні 
сторони життя осіб,  які беруть участь у цих справах. Вважати неприпустимим  
надсилання  вироків  у  справах  про  злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи для обговорення в  колективах за місцем проживання,  
роботи чи навчання засуджених або потерпілих осіб [6]. 

У багатьох випадках жертвами сексуального насильства є діти, які в силу 
свого віку, а також психологічного стану, тримають в секреті факт вчинення 
злочину не лише від правоохоронних органів, але й від родичів. Правозахисники 
називають посягання на статеву свободу та статеву недоторканість неповнолітніх 
"прихованим жахом війни", що не є дивно, адже ці злочини спричиняють шкоду 
нормальному психологічному та фізичному розвитку, формує антисуспільні 
погляди в дитини. 

Такого роду насильство може відбуватися не лише незнайомими дитині 
особами, але й людьми, добре відомими дитині: батьками, опікунами, 
піклувальниками. Не зважаючи на те, що Кримінальним кодексом передбачено 
відповідальність за вчинення сексуального насильства над дитиною батьком, 
матір’ю, опікуном, піклувальником чи особою на яку покладено обов’язки щодо 
виховання дитини,  такі злочини важко виявити, так як дітям в таких випадках не 
має до кого звернутися за допомогою. Зазначені вище особи не виконують 
покладені на них законодавством обов’язків та піддають дитину фізичному та 
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психічному насильству, в наслідок чого у дитини руйнується думка про святість 
сім’ї: батьки втрачають у житті дитини роль наставників та захисників і 
перетворюються для неї на втілення зла.   

Отже, злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 
складають значний обсяг латентної злочинності. Незважаючи на законодавчий 
захист прав та інтересів потерпілих осіб таких категоріях справ, а саме 
нерозголошення матеріалів досудового розслідування та можливість проведення 
судового розгляду у закритому судовому засіданні, жертви цих злочинів, боячись 
осуду суспільства, розголошення інтимних відомостей, не бажають повідомляти 
про це до правоохоронних органів. А малолітні і неповнолітні, які часто стають 
жертвами злочинів в сексуальній сфері в силу свого віку та психологічного стану 
не повідомляють про це навіть близьким родичам. Проте, часто саме близькі 
родичі і є тими особами, які посягають на статеву недоторканість дитини. Для 
профілактики та боротьби із цією категорією злочинів у цьому випадку потрібка 
активна діяльність школи. У школах має працювати психолог, який безпосередньо 
спілкуватиметься з кожною дитиною для попередження та виявлення 
насильницьких сексуальних дій по відношенню до неї зі сторони батьків. Для 
боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності дуже 
важливо є своєчасне їх виявлення, що допоможе зменшити частку цих злочинів в 
загальному обсязі латентної злочинності. Цього можна досягти шляхом 
проведення тренінгів та бесід учнів шкіл та вищих навчальних закладів із особами, 
які стали жертвами злочинів у цій сфері, але знайшли сили в собі своєчасно 
повідомити про це в правоохоронні органи для покарання винних у цьому осіб. 
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Актуальність даної теми зумовлена погіршенням криміногенної ситуації, що 

склалася в Україні за останні роки, однією з головних причин чого є нестабільна 
економічна ситуація, а саме збільшення частки безробітних. Така категорія осіб 
внаслідок втрати можливості заробляти кошти починає шукати способи 
задоволення своїх власних потреб, що і підштовхує таких людей до вчинення 
незаконних дій, а саме злочинів проти власності. Небезпечність цих злочинів 
полягає в тому, що їх об’єктом виступає одне із найцінніших соціальних благ – 
право власності. 

Перші випадки вчинення злочинів, об’єктом яких є власність з’явились ще в 
часи первісного суспільства, а саме в момент відокремлення приватної власності 
від спільної. І з кожним століттям частка цих злочинів поступово збільшувалась, 
адже зростав рівень майнового розшарування.  

Так, за січень цього року офіційно було зареєстровано 66728 кримінальних 
правопорушень, з яких 41661 злочини проти власності [1]. З огляду на це можна 
зазначити, що цей вид злочинів становить 62% від загальної кількості. 

В часи античності почалась зароджуватись думка, стосовно класифікації 
осіб, що вчиняють злочини проти власності, а саме: 

1) багаті особи, які вчиняли цей злочин через власну жадність, постійно 
прагнули до надлишку; 

2) бідні особи, які при вчиненні цього злочину мали на меті забезпечення 
своїх потреб першої необхідності (їжа, одяг).  

Не зважаючи на те, що багаті особи вчиняють тяжчі злочини, увага все одно 
найбільш зосереджена на бідних. 

Суттєве зростання динаміки злочинів проти власності пов’язано із:  
1) соціально-економічною кризою (2008 р. і дотепер), що призвела до 

зниження рівня життя більшої половини населення;  
2) для громадян, що знаходяться на межі чи за межею бідності, викрадення 

чужого майна стало доступним, а подекуди й єдиним способом повсякденного 
задоволення елементарних фізіологічних потреб [2]. 

Проаналізувавши частину судових рішень злочинів проти власності, можна 
зробити висновок, що суб’єкти які вчиняють ці злочини у переважній більшості 
випадків є безробітні особи. Такими особами на момент вчинення суспільно 
небезпечних діянь керує корисливий мотив, який полягає у прагненні 
задовольнити свої потреби шляхом незаконного заволодіння чужим майном. 

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не 
має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела 
існування, готова та здатна приступити до роботи [3]. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, для якого характерно 
незайнятість частини робочої сили (економічно активного населення) у сфері 
економіки. Тобто у реальному життя безробіття виступає як перевищення 
пропозиції робочої сили над попитом на неї. Причин безробіття дуже багато, 
одними я яких є: спад економіки; структурні зрушення; технологічний прогрес та 
запровадження нових технологій. Це пов’язано, передусім, з мізерними 
інвестиціями, низьким рівнем запровадження сучасних технологій в економіку і т.д. 
[4]. 

Отже, розпочинаючи з 90-х років, Україна почала здійснювати економічну 
реформу, проте ні сама держава, ні населення не були до цього 
готові: підприємства почали закриватись або переходити в інші форми власності, 
збільшувались ціни. Це призвело до того, що частина населення стала 
безробітною. Така категорія осіб, керуючись інстинктом виживання усіма засобами 
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прагне покращити своє матеріальне становище і як правило не завжди законними 
шляхом.  

Одними із основних шляхів, які має вчинити держава для подолання такого 
масового явища, як безробіття, є відновлення роботи підприємств, установ, 
організацій, які закриті у зв’язку з недостатнім фінансуванням з боку держави, що 
призведе до створення нових робочих місць, забезпечення робочими місцями 
випускників навчальних закладів, відповідність держзамовлення на підготовку 
спеціалістів із урахуванням реального попиту на робочу силу,  збільшення 
кількості служб зайнятості, створити дієвий механізм реалізації соціального 
захисту безробітних, що полягає у наданні їм грошової допомоги. 
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ЧИННИКИ ЗЛОЧИНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ  
 

Розглядаючи рівень злочинності в Україні, не можливо оминути той факт, 
що за останній рік він значно підвищився. Єдиний звіт про кримінальні 
правопорушення за січень-грудень 2015 року Генеральної прокуратури України 
свідчить про 565182 облікованих кримінальних правопорушень, проте за той 
самий період 2014 року – 529139 [3], [4]. Серед усіх суб’єктів злочинів не є 
виключенням і неповнолітні, які вчинюють кримінальні правопорушення.  

На думку Мозгової В.А. злочинність неповнолітніх охоплює випадки, коли 
злочини вчинено особами – суб’єктами злочину – у віці від 14 до 18 років [7, c. 
145]. Частина 1 статті 22 Кримінального кодексу України  
(далі – КК) зазначає, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до 
вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Але в ч. 2 цієї ж статті КК 
перераховано перелік злочинів (більшість з них є тяжкими або особливо тяжкими), 
суб’єктом якого може бути особа у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років. 
Виходячи з цього, наша увага буде спрямована на злочинність неповнолітніх осіб, 
а саме її детермінанти. 

Чинниками, які обумовлюють злочини неповнолітніх, традиційно 
вважаються:  

1. Негативний вплив у сім’ї.  Дослідження показують, що у своїй 
переважній більшості неповнолітні злочинці мали неблагополучну сім’ю. Часто це 
загальна атмосфера неповаги батьків до дітей, жорстокість стосовно них, 
демонстративна байдужість, пияцтво [5, с. 271]. Даний чинник недарма стоїть на 
першому місці, тому що саме сім’я формує дитину, як особистість та майбутнього 
члена суспільства. Батьки своєю поведінкою, поглядами, ставленням, характером 
впливають на своїх дітей, починаючи від народження.  

2. Недоліки у шкільному вихованні. Моральні та виховні якості вчителів у 
середніх навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях) не завжди відповідають 
тим, що від них вимагаються. Виховний процес, якщо він має місце бути, у 
більшості випадків закінчується разом із закінченням занять.  

3. Незайнятість суспільно корисною працею. Щорічно  
багатьом випускникам середніх шкіл та профтехучилищ не вдається 
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працевлаштуватися. Підприємства відмовляються брати їх на роботу.  
Не можуть знайти постійної роботи і «відсіяні» зі шкіл. Як наслідок,  
близько половини неповнолітніх злочинців ніде не вчилися й не  
працювали [5, с. 271].   

4. Негативний вплив мікросередовища. Доречно згадати народну 
приказку: «Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Ми, люди, маємо дуже цікаву 
особливість притягувати до себе схожих на нас самих людей. На цій особливості 
було утворено безліч творчих, економічних, політичних, релігійних організацій та 
рухів. Неповнолітня особа, яка певний час знаходиться у середовищі, де 
порушення встановлених державою і суспільством норм є прийнятим (тим паче, 
якщо і вона сама мала такі схильності), як правило, в подальшому вчинює злочин 
самостійно чи у складі злочинних груп.  

5. Вади у діяльності правоохоронних органів щодо профілактики 
злочинів неповнолітніх. На даний момент цьому чиннику не можливо дати 
об’єктивну оцінку через те, що триває процес реформування правоохоронних 
органів. Можливо, з прийняттям відповідних нормативно-правових актів, 
залученням кваліфікованих фахівців для роботи з дітьми щодо попередження 
злочинів,  покращенням матеріально-технічного становища підрозділів у справах 
неповнолітніх, рівень злочинності неповнолітніх зведеться до мінімуму.  

Негативні тенденції правопорушень серед неповнолітніх є надзвичайно 
гострою проблемою в державі. Злочинність неповнолітніх є своєрідним показником 
загальної злочинності та рівня моральної культури  
суспільства [6, c. 152]. 

Отже, враховуючи та аналізуючи вище зазначені чинники злочинності  
неповнолітніх, можна зробити висновок, що всі вони складають сукупність 
соціально-психологічних та матеріальних явищ, які впливають на особу  
у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та формують у неї ставлення  
до загальноприйнятих суспільством та державою норм. Оточення, а особливо 
батьки, повинні здійснювати тільки позитивний вплив на дитину та 
унеможливлювати формування нового злочинця в правовій державі.  
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КОНТРАБАНДА ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 
 

Ефективність боротьби з організованою злочинністю безпосередньо 
пов’язана з рівнем теоретичного осмислення чинників дестабілізації відносин, 
пов’язаних з обігом зброї, пудґрунтям тіньових капіталів тощо. Проблема 
контрабанди в Україні набула значної актуальності і боротьба з цим негативним 
явищем є одним із першочергових завдань держави у справі захисту її 
економічних інтересів. У зв’язку з цим вищезазначене свідчить про актуальність 
дослідження контрабанди зброї в Україні.  

Перш за все, доцільно звернути увагу на те, що контрабанда (від італ. 
contrabandо, від contra – проти + bando – урядовий указ) – це переміщення товарів, 
валюти, цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин та 
інших предметів через митний кордон країни поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю, вчинене окремою особою або групою осіб, 
які організувалися для заняття контрабандою [1, с. 166]. По суті, контрабанда тісно 
пов’язана з фінансово-кредитною системою в державі, зовнішньоекономічною 
діяльністю, паливно-енергетичною сферою, сферою оподаткування та легального 
підприємництва, приватизації, інвестицій.  

Як свідчить аналіз, контрабанда зброї та боєприпасів, а також їх компонентів 
є складовим елементом ескалації конфліктів між країнами або всередині держав, 
який детермінує протиправну діяльність різноманітних незаконних збройних 
формувань, таких як терористичні та диверсійні угруповання на території східного 
регіону України.  

Контрабанда зброї може включати в себе як незаконну передачу або витік 
матеріалів, технологій та компонентів, пов’язаних зі зброєю масового ураження 
(ЗМУ), так і незаконне постачання, торгівлю й крадіжки звичайних озброєнь, що є 
злочином уже на стадії підготовки. Водночас обізнаність уповноважених 
державних органів України щодо правових механізмів та проблем протидії 
незаконному обігові зброї і боєприпасів як однієї з форм транснаціональної 
злочинності вкрай обмежена [2, с. 114]. 

У сучасних умовах, за яких зброя перетворилася на товар, суспільна 
небезпека контрабанди зброї полягає в тому, що під час протиправного 
переміщення зброї, бойових припасів та вибухових речовин через митний кордон 
України порушується порядок державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, який передбачає спеціальний порядок переміщення даних предметів 
через кордон, тим самим заподіюються прямі економічні збитки державі, пов’язані 
з несплатою мита, інших податків (платежів) як під час перетину митного кордону 
України, так і у зв’язку з реалізацією зброї, бойових припасів та вибухових речовин 
на території України і за її межами. Крім того, контрабанда зброї, бойових припасів 
та вибухових речовин заподіює шкоду громадській безпеці українського народу, 
здоров’ю людей, відносинам України з іншими державами, а також співпраці 
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держав у боротьбі з міжнародним обігом зброї, бойових припасів та вибухових 
речовин. У зв’язку з динамічним розвитком суспільства і появою нових факторів 
ризику контрабанда зброї загрожує не тільки економічній, а й національній безпеці 
України [3, с. 157]. 

Оцінюючи сучасне становище міжнародної безпеки та беручи до уваги нові 
фактори, що їй загрожують, тобто нові ризики, науковці зараховують до них 
контрабанду зброї та боєприпасів, які можуть використовувати утворені 
організації, в тому числі й міжнародні злочин- ні групи чи злочинні організації, з 
метою збагачення [4]. Аналізуючи наукові підходи щодо ознак економічної 
злочинності, Ю. Нікітін визначає, що виражений корисливий мотив та ознака – 
отримання вигоди в результаті присвоєння економічних ресурсів – ключова ознака 
економічної злочинності [5]. Саме таку спрямованість мають дії членів 
транснаціональної організованої злочинності – ділки, що створюють і контролюють 
канали незаконного переміщення зброї, тобто керівники тіньових підприємців, 
фірм (транснаціональних організованих угруповань контрабандистів), що діють під 
прикриттям легальної діяльності та керівники корпорацій, котрі “приховано 
підтримають контрабандистів”, які завдають найбільшу фінансову шкоду бюджету 
України.  

Виходячи з вищенаведеного випливає, що особи, які займаються 
контрабандою зброї професійно і діють у складі організованих, у тому числі й 
міжнародних груп, мають корисливу мотивацію і мету – отримання економічної 
вигоди. Це основна мета контрабандної організованої діяльності. До цього слід 
додати, що в окремих випадках окремі контрабандисти (групи контрабандистів) 
можуть мати й іншу мету. 

Причинами зростання контрабанди є: невиправдано високі ставки окремих 
видів податків і зборів; низький рівень податкового і митного контролю; 
корумпованість правоохоронних та контролюючих органів; невідповідність рівня 
податкових та митних ставок, а також економічної ситуації, низький рівень 
добробуту громадян, коли малозабезпечені люди, яких підганяли безвихіддю, 
свідомо беруть участь у нелегальному бізнесі [6, с. 119]. Ці та інші чинники на 
сьогодні становлять серйозну тривогу в забезпеченні національної безпеки країни.  

Досліджуючі основні ознаки контрабанди, котрі впливають на оцінку ступеня 
суспільної небезпеки контрабанди зброї, бойових припасів та вибухових речовин, 
К. В. Антонов та В. В. Варава визначають цей злочин як фактор загрози 
національній безпеці України у сфері її економічних інтересів, що дає можливість 
ширше подивитися на цей феномен та врахувати його особливості під час 
розробки національної концепції та стратегії боротьби з цим видом злочинності [2, 
с. 114]. 

Контрабанду можна скоротити, координуючи дії на міжнародному рівні і 
вживаючи заходів щодо спрощення торговельних маршрутів. Міжнародне 
транспортування повинно проводитися під строгим контролем, щоб уникнути 
нинішньої ситуації, в якій третина щорічного глобального експорту стає 
контрабандою [6, с. 120]. 

Аналіз судової практики показує, що передбачений вид злочину 
кваліфікується за ст. 201 КК України. Наприклад, за вироком Бабушкінського 
районного суду м. Дніпропетровська від 10.03.2016 р. (Справа № 200/10995/14-к) 
особа визнається винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст.201 КК України, та призначається їй покарання у виді 
позбавлення волі строком на три роки. У березні 2014 року особа отримала дозвіл 
на постійне місце проживання на України та звернулась за отриманням 
контейнерів. При огляді одного з контейнерів працівник митної служби виявив 
сейф зі зброєю. За вироком Золочівського районного суду Харківської області від 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910137/ed_2016_03_03/pravo1/T012341.html?pravo=1#910137
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06.03.2015 р. (Справа № 622/202/15-к) особа визнається винуватою за ч. 1 ст. 201 
КК України, ч. 1 ст. 263 КК України та призначається їй покарання: за ч. 1 ст. 201 
КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України у вигляді позбавлення 
волі строком на 1 рік без конфіскації предметів контрабанди. Відповідно за 
вказаних у вироку обставинах особа здійснила контрабанду боєприпасів - 45 
патронів та вогнепальної зброї снайперської гвинтівки через митний кордон 
України поза митним контролем. 

Варто зауважити, що на сьогодні в умовах загостреної ситуації в Україні 
вкрай необхідним є розкриття питань, пов’язаних із здійсненням боротьби з 
контрабандою зброї в Україні в умовах проведення антитерористичної операції. 
Дослідження в цьому напрямку дозволить виділити пропозиції з метою 
якнайшвидшого врегулювання конфлікту. Сьогоднішня складна ситуація 
унеможливлює здійснення боротьби з контрабандою зброї в Україні. Не усі 
питання, що виникли внаслідок гострої ситуації на цих територіях, 
врегульовуються, оскільки сьогодення показує, що проблема вивезення 
нелегальної зброї із зони АТО є масштабною. Правоохоронцям не тільки не 
вдається зупинити незаконний обіг зброї, а навіть уникнути наслідків його 
використання. 

Отже, встановлено, що рівень поширення контрабанди зброї в Україні, 
незважаючи на досягнутий певний прогрес у протидії цьому явищу, залишається 
досить високим. Сучасні прояви контрабанди характеризуються особливою 
цинічністю, високою латентністю та скритістю. З'ясовано, що контрабанда зброї є 
безпосередньою загрозою не тільки економічної, а й національної безпеки України. 
Єдиною реальною можливістю ефективно протистояти порушникам митного 
законодавства є створення спеціалізованого підрозділу, яке мало б можливість 
сконцентрувати зусилля на здійсненні, в першу чергу, пошукових та 
попереджувальних заходів. Обов'язок кожного громадянина України надавати 
державним органам та громадським організаціям сприяння в боротьбі з 
контрабандою та порушеннями митних правил. Ці та інші заходи безумовно 
позитивно плинуть на процес боротьби з контрабандою.  

Однозначно, що відповідне питання щодо механізму реалізації та 
здійснення боротьби з контрабандою зброї в Україні є ще недостатньо 
дослідженим, що, в свою чергу, потребує подальшої аналітичної розробки з метою 
підвищення ефективності протистояння контрабанді в цілому. 
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Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем 

сучасності.Жертвами сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають 
мільйони людей. Окрім економічних причин, які змушують шукати роботу за 
кордоном або в різних регіонах своєї країни, важливими факторами, що сприяють 
торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про можливості 
працевлаштування, незнання своїх прав. Таким чином, великого значення набуває 
повне й відповідальне інформування суспільства про цю серйозну проблему,як 
один із найнебезпечніших злочинів проти особистості. 

Торгівля людьми існує впродовж багатьох століть і являє собою грубе 
порушення прав людини. Вона є кримінальним промислом, що дає надприбутки, 
внаслідок чого завжди має транснаціональний характер і створює не тільки 
потенційні, але й реальні загрози національній безпеці нашої держави, суттєво 
впливаючи на міграційні, демографічні, соціальні процеси. 

Саме це обумовлює мету статті –визначення основних засад протидії 
торгівлі людьми на базі міжнародних норм та вітчизняної практика з 
правозастування. 

У ККУ 2001р. кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність 
за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини, на відміну 
від попереднього ККУ 1960 р., розміщена не в розділі “Злочини проти життя та 
здоров’я особи”, а в розділі “Злочини проти волі, честі та гідності особи”. У статті 
149 КК України дається принципово нове визначення цього суспільно 
небезпечного діяння, що розкривається як продаж, інша оплатна передача 
людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, 
пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди 
через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій 
особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, 
втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення 
(удочеріння) в комерційних цілях,використання у збройних конфліктах, 
експлуатації її праці .[1] 

Згідно з офіційною інформацією, наведеної в Концепції Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 р., понад 117 тис. 
громадян України постраждали від торгівлі людьми починаючи з 1991 р. 
Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні у співпраці з 
громадськими організаціями протягом 2000-2010 рр. надало допомогу 7343 
особам, що постраждали від дій, пов’язаних з торгівлею людьми в Україні, які 
вивозилися до 67 держав. У 2010 р. представництво надало допомогу 1085 
особам, що постраждали від торгівлі людьми, в тому числі 81 неповнолітній. За 
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дев’ять місяців 2011 р. до зазначеного представництва звернулося за допомогою 
611 постраждали. 

За даними управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи у 2015році було 
вчинено 110 злочинів за ст.149 ККУ,але порівняно з минулим роком 
спостерігається позитивна динаміка(118-6,8%).Крім того,слід визначити,що у 
п’ятірку областей з найбільш розповсюдженими фактами торгвлі людей за ст.149 
ККУ входять : Одеса -19;Харків-18;Дніпропетровськ-14;Київ-11;Тернопіль-10 
[2,c.12] 

Започаткування ефективного міжнародного механізму боротьби з торгівлею 
людьми було закладено у 1949 р. Генеральною Асамблеєю ООН шляхом 
прийняття Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 
проституції третіми особами, яка була ратифікована в Україні 15 лютого 1955 р.  

У ст. 1 зазначеної Конвенції передбачені загальні зобов’язання держав-
учасниць карати кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи. 

Сторони в цій Конвенції відповідно до ст. 2 зобов’язуються, далі, карати 
кожного, хто:  
1) утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере 
участь у фінансуванні будинку розпусти;  
2) здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, 
що вони будуть використані з метою проституції третіми особами [3]. 

 Відповідно до Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, 
особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності , “торгівля 
людьми” означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, 
передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її 
застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, 
зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді 
платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. 
Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші 
форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або 
звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів. На виконання 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності та вищезгаданого Протоколу до неї у 2006 році статтю 149 КК України 
законодавець виклав у новій редакції, чим фактично імплементував норму 
міжнародного законодавства (визначення терміну “торгівля людьми”) в 
національному законодавстві.        

На сьогодні, відповідно до Доповіді щодо стану торгівлі людьми за 2013 рік, 
оприлюдненої Державним департаментом Сполучених Штатів Америки [4, с. 373], 
Україна посідає 2 рівень (контрольний список другої групи). Це означає, що влада 
не повністю дотримується мінімальних стандартів щодо викорінення торгівлі 
людьми, однак, докладає для цього значних зусиль. 

Тобто  Україна є джерелом торгівлі людьми, транзитною країною та, все 
частіше, країною-призначення для жінок, чоловіків і дітей, що піддаються 
сексуальній експлуатації та примусовій праці. Українці стають жертвами торгівлі 
людьми в Росії, Польщі, Іраку, Іспанії, Туреччині, Кіпрі, Сейшельській Республіці, 
Португалії, Чеській Республіці. 

Необхідно зауважити, що торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації 
є найбільш прибутковим видом такої діяльності, але найпоширенішою формою за 
кількістю постраждалих осіб є торгівля людьми з метою трудової експлуатації. За 
даними Міжнародної організації з міграції в Україні у 2015 році зафіксовано 53 
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випадків торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, а з метою примусової 
праці – 671, тобто, трудова експлуатація  перевищує сексуальну експлуатацію.[5] 

Міжнародна організація з міграції, громадські організації та національні 
надавачі соціальних послуг ведуть власну статистику про потерпілих від торгівлі 
осіб, яким вони допомагають, що дає можливість не тільки оцінювати масштаби 
цього явища, але й вивчати його особливості: причини, наслідки, групи ризику, 
потреби потерпілих. Надання жертвами згоди на подальшу їх експлуатацію не 
виключає відповідальності осіб, які “допомагають” їм у реалізації таких планів, але 
може істотно вплинути на розслідування злочину, передбаченого статтею 149 КК 
України. Одним із основних джерел отримання інформації, що в подальшому є 
підставою для порушення кримінального провадження, є дані, надані саме 
жертвою.     Однак із багатьох причин (страх, сором, незахищеність тощо) велика 
кількість жертв не повідомляє про вчинене проти неї кримінальне 
правопорушення, тобто, зазначені правопорушення ризикують так і залишитись 
невиявленими і ніколи не перейдуть у правову площину. Необхідно зазначити, що 
реалізація диспозиції статті 149 КК України практично неможлива без попередньої 
змови осіб (створення злочинних груп та організацій).[1] 

Наприклад, за вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 
25.03.2014 р. (справа № 642/2243/14-к) особа визнається винуватою у вчиннні 
кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України та 
призначається їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацію 
особисто належного майна засудженого. 
Особа маючи намір на торгівлю людьми, за попередньою змовою в приміщенні 
готелю «Віва» по пр. Гагаріна, 10/2 в м. Харкові, використовуючи уразливий стан 
потерпілих, завербував їх для виїзду до Російської Федерації з метою передачі 
невстановленим особам для подальшої сексуальної експлуатації.Однак 21 січня 
2014 року об 11 годині 40 хвилин в приміщенні залізничного вокзалу Південної 
залізничної дороги «Харків-Пассажирський» за адресою: м. Харків, площа 
Привокзальна, 1, при спробі виїзду разом з потерпілими до Російської Федерації 
був затриманий. 
            Інший приклад,25.02.2014  року Червонозаводський районний суд міста 
Харкова розглянули справу за ст.149 ККУ  №12013220140000655 від 03.06.2013р. 
відносно винної особи, уродженця с.Кривець Тимського району Курської області, 
громадянина Російської Федерації, у вчиненні злочинів,  передбачених ч. 2  та 
ч.3 ст.149 КК України.Так, згідно розробленому та погодженому всіма учасниками 
організованої групи плану, основним напрямком дій винної особи в спільній 
злочинній діяльності, як виконавця та активного учасника групи, являлись: підбір 
на території України осіб жіночої  статі  для платного надання сексуальних послуг 
незнайомим чоловікам в м. Бєлгород РФ; проведення з цими особами 
вербувальних бесід, направлених на залучення їх до заняття проституцією 
шляхом використання їх скрутного матеріального стану; переміщення осіб, які 
погодились, через державний кордон України до м. Бєлгород Російської Федерації 
та їх передача для подальшої сексуальної експлуатації особами.[7] 

Для більшості представників державних органів, перш за все 
правоохоронних, торгівля людьми розглядається як проблема боротьби зі 
злочинністю. Стратегія протидії їй складається в цьому випадку в застосуванні 
кримінального покарання, розвитку міжнародної координації дій поліції та інших 
заходів, що дають можливість більш ефективно переслідувати злочинців. Така 
стратегія є продуктивною в контексті формування комплексних заходів протидії. 
Вважаємо, що увага в ній має акцентуватися на транснаціональному характері 
злочинів у цій сфері, формуванні відповідних міждержавних угод та організаційних 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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зусиль по боротьбі із торгівлею людьми, без чого ефективна протидія не може 
здійснюватися. 

Дедалі негативніше фахівці оцінюють намагання ототожнити торгівлю 
людьми з нелегальною міграцією, хоча саме в рамках цього підходу формуються 
найбільш "прості" засоби протидії – строгі візові режими на кордонах, 
криміналізація нелегальної міграції. Україна на собі відчуває негативні наслідки 
застосовування такого підходу з боку країн Європейського Співтовариства, які 
створюють нову "залізну завісу", відокремлюючись від так званих "третіх" держав. 

До того,неабиякий внесок у боротьбу та протидію із торгівлі людьми 
здійснюють неурядові організації, діяльність яких, насамперед, спрямована на 
надання допомоги потерпілим від цього явища особам.        Виключно при 
взаємодії та співробітництві потерпілих і правоохоронних органів можна 
притягнути до відповідальності винних осіб. Досить часто жертви торгівлі людьми, 
в першу чергу, звертаються до неурядових організацій за допомогою, а вже після 
цього (не обов’язково) – до правоохоронних органів. Отже, рівень довіри осіб, що 
піддавались експлуатації, до компетентних державних органів є нижчим, ніж до 
неурядових організацій. Саме тому неурядові організації можуть виступати 
“посередником” між потерпілими та правоохоронними органами. Крім того, 
допомагаючи потерпілим, у співробітників неурядових організацій є можливість 
установити місцезнаходження потенційних жертв із подальшим їх звільненням з 
рабства, що не виявляється можливим без співпраці з відповідними 
правоохоронними органами. Також неурядові організації здійснюють превентивну 
функцію шляхом широкого інформування громадськості (розповсюдження 
листівок, буклетів, плакатів та інших матеріалів). Тобто, необхідно поглиблювати 
взаємодію та співпрацю компетентних органів державної влади з неурядовими 
організаціями з метою ефективного розслідування правопорушень, пов’язаних з 
торгівлею людьми та іншими незаконними угодами щодо людей, притягнення до 
відповідальності винних осіб і забезпечення належного захисту, допомоги та 
гарантій постраждалим особам.[8,с.110] 

Підсумовуючи ,можна зробити такі висновки : 
По-перше, протидія таким явищам, як торгівля людьми, активно ведеться як 

на міжнародному, так і на національному рівні. Вже протягом більш ніж 
чотирьохсот років торгівля людьми відноситься до низки найгрубіших порушень 
прав людини в історії людства. Проте міжнародна спільнота наразі знаходиться 
лише на шляху до подолання нових форм, у які історично переродилося рабство і 
работоргівля. Міжнародна спільнота намагається невпинно протидіяти сучасним 
формам торгівлі людьми, адже глобалізація такого явища та його поширення 
негативно впливають на співпрацю держав у цілому та ставлять під загрозу 
головні цінності, якими є людська гідність та життя. 

По-друге, хоч з подібними процесами Україна зіткнулася вперше, і тому ще 
не відпрацьовані ефективні засоби протидії їм та не вистачає об’єктивних оцінок та 
аналізу кількісних і якісних характеристик цих процесів. Україна, проголосивши, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), зобов’язалася всіма 
доступними засобами та можливостями захищати особу і активно йде у цьому 
напрямі. 

По-третє, доцільним у протидії торгівлі людьми, у наші часи є також 
інформаційне забезпечення населення. Надання інформації про можливу 
небезпеку, особливо важливо для країн з хиткою економічною системою. У цьому 
разі прикладом може слугувати практика Вірменії: Міністерство освіти Вірменії 
додало до шкільного розкладу учнів старших класів уроки, на яких учням будуть 
розповідати про загрози, пов’язані з торгівлею людьми. Цей   новий навчальний 
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план був розроблений в межах регіональної програми з боротьби із сучасною 
работоргівлею в Азербайджані, Вірменії та Грузії, яка проводиться Міжнародною 
організацією з міграції спільно із Швейцарським агентством з міжнародної 
співпраці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ВИКРАДЕННЯ (ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ) В 
ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

Проблема викрадення електричної енергії в Україні набула значної 
актуальності. Однією з причин цьому є велика межа шкоди, завданої 
правопорушником, для притягнення його до кримінальної відповідальності, яка 
виникла у зв’язку із збільшенням, за роки існування ст..188-1 ККУ (2005 – 
теперішній час) суми мінімальної заробітної плати, а з цим і податкової соціальної 
пільги, неоподаткованого мінімуму доходів громадян, за якими розраховується 
сума завданої шкоди. Також, проблемою є мізерна кількість засуджених осіб, за 
злочин, передбачений ст..188-1 ККУ, що свідчить про недосконалість механізму 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_791/pri%20nt1382539821519683/
http://www.reyestr.court.gov.ua/


 90 

виявлення порушень правил використання електроенергії. Статичні дані ПАТ 
ДТЕК Дніпрообленерго РЕМ №1 за період з 2010 – 2015 рр., дають змогу 
побачити, що за цей час було передано лише 194 справи про викрадення 
електроенергії до суду, і з них всі кваліфікуються, як адміністративні 
правопорушення.  

Проблема цілеспрямованих крадіжок кольорового металу з діючих 
енергооб‘єктів виникла у 1994 році, коли розпочалось розукомплектування 
оцинкованих кутників металевих опор повітряних ліній електропередачі напругою 
110-750 кВ.  

Протягом 1994 року було пошкоджено 15 опор на загальну суму понад 360 
тис.грн. У 1995-1996 роках поряд з пошкодженнями металевих опор ліній 
електропередачі розпочалось викрадання алюмінієвих і сталеалюмінієвих 
проводів ліній електропередачі на класах напруги 10-110 кВ як найбільш 
незахищених у зв'язку з розташуванням їх у місцевостях, віддалених від 
населених пунктів. Обсяги завданих збитків від крадіжок за ці два роки 
збільшились і в середньому становили близько 1,2 млн. грн. за кожний рік. 

Різкий сплеск випадків розкрадання енергетичного майна стався в 1997 
році, коли вже сума збитків сягнула 4,3 млн.грн. При цьому за цей рік у цілому по 
Міненерго було викрадено 778 км проводів, 176 силових трансформаторів та 
більше 13 тонн кольорових металів. 

У 2000 році порівняно з 1999 роком обсяги таких крадіжок збільшились у 3 
рази, а порівняно з 1998 роком – майже у 16 разів. За 2001 р. викрадено 
енергетичного майна на суму понад 150 млн. грн., що в 1,3 раза більше обсягу 
збитків, завданих галузі протягом 2000 року. 

У 2002 році враховуючи обмеженість дії статті 188 у Верховній Раді України 
був зареєстрований  проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України", поданий КМУ. В ньому, окрім 
всього, було запропоновано доповнити Кримінальний кодекс статтею 188-1 – 
(Викрадення шляхом самовільного використання електричної або теплової енергії) 
та статтею 194-1 – (Пошкодження об'єктів електроенергетики) з метою посилення 
відповідальності за пошкодження об"єктів електричних мереж та крадіжок. 
Зазначені статті передбачають кримінальну відповідальність за викрадення 
шляхом самовільного використання електричної або теплової енергії без приладів 
обліку, якщо використання приладів обліку обов'язкове та за пошкодження об'єктів 
електроенергетики без мети крадіжки. При цьому майнова шкода, передбачена 
названою статтею, вважається заподіяною у значних розмірах, якщо вона в сто і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (13,100 
грн.), а в великих розмірах – якщо вона у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян (32,750 грн.) 

Зазначене положення КК України мало дисциплінувати споживачів 
електроенергії. 
 Але ці статті було додано до ККУ лише у 2005 році, а саме 31.05.2005. 

Згідно з ст. 188-1 ККУ  «Викрадення електричної або теплової енергії 
шляхом її самовільного використання»: 
1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 
використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку 
обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який 
інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди, - карається штрафом від 
ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 
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2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо 
вони завдали шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк 
до трьох років. 

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається значною, якщо 
вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
а у великих розмірах - якщо вона в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Предмет злочину - це матеріальний предмет або нематеріальний об’єкт, що 
має інтелектуальну чи майнову цінність, з приводу якого або шляхом дії щодо 
якого вчинюється злочин. Предмет є факультативною ознакою складу 
злочину. Таке поняття нам дає Мельник М.І. Предметом злочину, передбаченого 
ст.188-1 є енергія: 

1) електрична;  
2) теплова.  
Визнання електричної і теплової енергії предметом розглядуваного злочину 

ґрунтується, по-перше, на наявності у вказаних видів енергії параметрів, які 
дозволяють визначати розмір їх споживання, і, по-друге, на розумінні предмета 
злочину як матеріальних (фізичних) утворень, що можуть бути сприйняті за 
допомогою органів чуття людини або спеціальних технічних засобів. 

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про електроенергетику» енергія – електрична чи 
теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною 
продукцією, призначеною для купівлі-продажу; 

Згідно з «Правилами користування електричною енергією»  електрична 
енергія - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших 
товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками 
(одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, 
повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та 
регламентації використання цього товару; 

Дудоров О. О. і Мельник М. І., досліджуючи питання викрадення електричної 
або теплової енергії шляхом її самовільного використання, основним 
безпосереднім об’єктом злочину називають право власності на електричну чи 
теплову енергію. А із додаткових об’єктів злочину виділять такі: 

 встановлений порядок забезпечення споживачів (побутових, промислових 
тощо) вказаними видами енергії та нормальна діяльність об’єктів 
електроенергетики і теплопостачання 

 життя і здоров’я особи (наприклад, внаслідок самовільного підключення до 
електромережі нерідко виникає небезпека смертельного травмування 
людини електрострумом) 

 громадська безпека (скажімо, тоді, коли в результаті масштабного 
викрадення електроенергії створюється загроза аварії на промисловому 
об’єкті або коли внаслідок викрадення електроенергії через прилади обліку 
сусідніх споживачів різко зростає навантаження на їх електроустановки, що 
може призвести до виникнення пожежі) 

Суб'єктами права власності на електричну і теплову енергію можуть бути:  
1) суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з виробництвом, 
передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом 
теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на 
теплоелектроцентралях і теплогенеруючих установках, у тому числі з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (енергія 
сонячного випромінювання, вітру, морів, річок тощо);  
2) фізичні та юридичні особи, які не є суб'єктами підприємництва і виробляють 
електричну або теплову енергію не для реалізації, а для власних потреб;  
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3) споживачі - юридичні та фізичні особи, які використовують (споживають) 
електричну і теплову енергію для власних побутових чи господарських потреб на 
підставі договору, укладеного з енергопостачальником. 

Об’єктивною стороною злочну є викрадення електричної чи теплової енергії 
шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання 
приладів обліку не обов’язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів 
обліку чи у будь-який інший спосіб. 
 Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом та, як правило, 
корисливою метою (винний прагне збагатитись за рахунок «злочинної економії» - 
несплати за спожиту енергію). 
Відповідно до ст.24 ККУ: «Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його 
суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. 
 Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 
1) повторно; (ст. 32 ККУ) 
2) за попередньою змовою групою осіб (ст. 28 ККУ);  
3) завдання злочином шкоди у великих розмірах (примітка до ст. 188-1 ККУ) 

Кримінальна відповідальність за ст. 188-1 настає, якщо діями, 
передбаченими статтею завдано шкоди у значних або великих розмірах.  

Шкода визнається значною, якщо у 100 і більше разів перевищує 
неоподаткований мінімум доходів громадян; у великих розмірах – у 250 і більше. 

Неоподаткований мінімум доходів громадян для кваліфікації 
злочинів/правопорушень встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, яка 
станом на 1 січня 2016 року, відповідно до пп. 1 п. 1 ст.169 ПКУ становить 689 грн. 

Тож, значна шкода, завдана злочином, передбаченим ст. 188-1 ККУ повинна 
перевищувати  суму в  68,900 грн. А шкода у великих розмірах суму в 172,250 грн. 

На момент доповнення ККУ ст. 188-1 (2005 р) неоподаткований мінімум 
доходів громадян ( податкова соціальна пільга) становив 131 грн. Тобто, значна 
шкода, завдана злочином, повинна була перевищувати суму в 13,100 грн; у 
великих розмірах – 32, 750 грн., що у 5 разів менше суми на 2016 рік. 

На мою думку, це є одною з причин того, що на даний момент, міра 
покарання за злочин, передбачений ст. 188-1 ККУ є дуже низькою, і мета 
(зменшення кількості викрадень) не виправдала себе. Може на 2005 р. поріг міри 
покарання і був значним, але так як з часом сума НМДГ значно збільшилася, а 
змін у даній статті не відбулося, це зменшило міру покарання, і ніяк не посприяло 
зменшенню крадіжок. 
 Порядок визначення розміру і відшкодування збитків, завданих 
енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії: 
 Якщо пошкодження приладу обліку виявив споживач і своєчасно (до 

виявлення порушення представником енергопостачальника) повідомив про це 
енергопостачальника (у письмовій формі) та якщо там відсутні явні ознаки 
втручання в роботу приладу обліку, збитки споживачем не відшкодовуються. 
 Якщо ж факт пошкодження приладу обліку, пломб на приладах, факт 

втручання в їх роботу, що призвели до занижених показань, виявив представник 
енергопостачальника, то складається акт порушення. Акт порушення підписується 
представником електропостачальника та споживачем. У разі відмови споживача 
від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо 
його підписали 3 представника енергопостачальника. 
 Розглядається акт комісією з розгляду актів, яка складається не менш як з 
3 представників енергопостачальника. 
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 Не пізніше як за 20 днів до дня засідання комісії енергопостачальник 
повинен повідомити споживача про його час і місце. У разі неповідомлення або 
несвоєчасного повідомлення споживача, акт про порушення не розглядається. 
 На основі акту про порушення комісія і енергопостачальник розраховують 
розмір завданих внаслідок викрадення електричної енергії збитків і надсилають 
споживачеві електричної енергії рахунок для їх оплати. Споживач повинен 
оплатити рахунок протягом 30 днів, після його отримання.  
 У разі відмови відшкодувати збитки, підтвердження факту викрадення 
електричної енергії та стягнення збитків здійснюється у судовому порядку.  

Тобто,при виявленні факта викрадення електроенергії, споживачу надається 
можливість оплатити збитки без передання справи до суду. 
І лише у разі відмови споживача, стягнення збитків здійснюється у судовому 
порядку. 

Згідно з судовою статистикою, щодо розгляду судами України кримінальних 
справ, кількості та структури засуджених осіб у 2001 – 2010 роках. 

 
Так, ми бачимо, що на практиці із всіх справ лише незначна кількість 

вирішується у судовому порядку. 
Це підтверджує факт низької міри покарання за даний злочин. Для 

порівняння, кримінальна відповідальність за крадіжку (ст. 185 ККУ) настає, якщо 
завдана шкода перевищує суму в 138 грн. (137, 8 грн.), що майже у 500 разів 
менше суми, передбаченої ст.188-1 ККУ. 

Підводячи підсумок, я вважаю, що необхідно внести зміни у ст. 188-1 ККУ, а 
саме підвищити міру покарання, зменшити межі значної шкоди та шкоди у великих 
розмірах з метою запобігання викраденню електроенергії.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ДИТИНИ В УКРАЇНІ 
 
Проблема статевих злочинів проти неповнолітніх завжди набувала 

широкого громадського резонансу. На рівні держави особлива увага приділяється 
захисту материнства і дитинства, прав неповнолітніх, охороні їх здоров’я та 
інтересів. 

Але, незважаючи на ці заходи, в Україні залишається стабільно високою 
кількість злочинів, які кваліфікуються за ст. 156 Кримінального кодексу України, 
тобто розбещення неповнолітніх. Ці злочини становлять підвищену суспільну 
небезпеку, оскільки вони порушують статеву недоторканість і нормальний 
статевий розвиток дитини та підлітка[4]. 

Необхідність особливого захисту прав дітей визнана низкою міжнародно-
правових актів: Женевською декларацією прав дитини (1924 р.) [2], Загальною 
декларацією прав людини (1948 р.), в ч. 2 ст. 5 якої наголошується, що 
«материнство і дитинство дають право на особливе піклування й допомогу» [3, с. 
89], Конвенцією ООН про права дитини (1989 р.), в преамбулі якої зазначається, 
що дитина через свою фізичну й розумову незрілість потребує спеціальної 
охорони й піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після 
свого народження [3, с. 205], Всесвітньою декларацією про забезпечення 
виживання, захисту й розвитку дітей (1990 р.) [1] та багатьма іншими.  

Статистичні дані згідно з офіційним сайтом Генеральної прокуратури 
України 

№ статті 
КК 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік на 04.03.2016 
рік  

ст..155 42 71 49 37 10 

ст..156 238 252 208 230 56 

 
Конвенція ООН найважливішими правами дитини проголосила її права на 

життя, здоров'я, піклування з боку батьків, захист від будь-яких форм агресії, 
експлуатації й негативної інформації. Обов’язком держав – її учасниць є захист 
дитини від усіх форм фізичного або психологічного насильства, образи чи 
зловживання з боку оточуючих, неналежного піклування або необережне чи грубе 
поводження з нею або експлуатація дитини, сексуальне домагання з боку батьків, 
законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка піклується про дитину (ст. 19). У 
преамбулі Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації й 
сексуального розбещення (2007 р.) зазначається, що сексуальна експлуатація й 
сексуальне розбещення дітей набули тривожних розмірів на національному й 
міжнародному рівнях, зокрема, зростає використання як дітьми, так і злочинцями 
інформаційно-комунікаційних технологій, і що запобігання цим явищам і боротьба з 
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ними потребують міжнародного співробітництва [3, с. 1]. Реалізація зазначених 
вимог міжнародно-правових документів, безумовно, вимагає відповідної 
національної законодавчої бази. [5] 

Згідно з Постановою Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008р. №5 
слід мати на увазі, що статева зрілість – це такий фізіологічний стан організму 
людини, який характеризується здатністю до повного виконання статевих функцій. 
За змістом Правил проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу 
статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 року N 6, особи як жіночої, 
так і чоловічої статі віком до 14 років вважаються такими, що не досягли статевої 
зрілості. Встановлення статевої зрілості проводиться щодо осіб віком з 14 до 18 
років. Питання про досягнення потерпілою особою статевої зрілості вирішується 
на підставі висновку судово-медичної експертизи, призначення якої у таких 
випадках є обов'язковим.[6] 

При встановленні статевої зрілості в обов’язковому порядку встановлюється 
сукупність ознак розвитку організму обстежуваної: [7] 

– загальний розвиток організму; 
– розвиток зовнішніх і внутрішніх статевих органів; 
– здатність до статевих зносин;  
– здатність до запліднення:  
– здатність до виношування плоду; 
– здатність до пологів;  
– здатність до готування дитини. 
Підводячи підсумок, зазначимо, що захист статевої недоторканості дитини в 

Україні є одним із важливих та дуже актуальних питань сьогодення. Сучасна 
молодь з першого погляду може бути вже схожою на особу яка досягла статевої 
зрілості, та яка може вступати в статеві зносини. Але в наслідок свого фізичного 
розвитку, згідно з ознаками розвитку організму не є такою. 
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 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТВОРЕННЯ АБО УТРИМАННЯ 
МІСЦЬ РОЗПУСТИ І ЗВІДНИЦТВО: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 
Система злочинів проти громадського порядку та моральності в 

законодавстві багатьох країн сформувалося, переважно, в ХІХ столітті. 
Варто зауважити, що не в усіх із вивчених законодавств зарубіжних країн 

передбачено відповідальність за створення й утримання місць розпусти. Чіткий і 
розгорнутий опис створення й утримання місць розпусти встановлений в п. 2 ст. 
225-10 Кримінальному Кодексі Франції (далі – КК Франції). У цій нормі згадується 
про володіння, керування, використання, керівництво, сприяння діяльності, 
фінансування чи участь у фінансуванні будь-якого закладу, відкритого для публіки 
або використовуваного публікою, про систематичну згоду чи допущення того, щоб 
одна або декілька осіб займалися проституцією в цьому закладі чи пошуками 
клієнтів для цього. Притоками, відповідно до п. 3 цієї статті, є і приміщення чи 
місця, що надаються одним або декількома особами для заняття проституцією. 
Такі діяння тягнуть покарання у виді тюремного ув'язнення на строк до десяти 
років або штрафу в розмірі 5 000 000 франків [1].  

Ст. 225-5 КК Франції   встановлює покарання за звідництво, а саме за 
надання допомоги, сприяння або заохочування до проституції (п. 1 ст. 225-5). 
Тотожними звідництву за КК Франції є посередництво між двома особами (одна з 
яких займається проституцією, а інша використовує або оплачує проституцію іншої 
особи) (п. 1 ст. 225-6), допомога сутенеру в легалізації джерел його прибуток  (п. 2 
ст. 225-6), перешкоджання діяльності по попередженню, контролю, допомозі або 
перевихованню осіб, які знаходяться під загрозою проституції або займаються нею 
(п. 4 225-6) [2].  

Хочу відзначити, що кримінальні норми Франції містять досить суворі санкції 
за вчинення даного типу злочину. Наприклад, ст. 225-9 КК Франції — за 
звідництво, поєднане із застосуванням катувань або інших актів жорстокості, — 
довічне позбавлення волі та штраф у розмірі 30 млн. франків [3]. Більш м’яке 
покарання передбачив Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина 
(далі – КК ФРН), який встановив відповідальність за сутенерство — використання 
в корисливих цілях осіб, які займаються проституцією, — у вигляді позбавлення 
волі на строк від шести місяців до п’яти років (ст. 181а КК ФРН) [3, c. 65]. 

Однією з норм, яка встановлює покарання за злочинні посягання на статеву 
моральність є §228 Кримінального Кодексу Данії, за яким передбачається 
покарання кримінальної відповідальності за звідництво. За даною нормою 
покаранню підлягає особа, яка схиляє іншу особу до вступу в моральні статеві 
зносини з іншими особами з метою отримання прибутку або не дозволяє іншій 
особі, що вступає в статеві зносини з іншими особами, припинити дане заняття, а 
також за утримання борделю. Наступною нормою кримінального законодавства 
Данії, яка захищає вказаний вид моральності, є §229. Відповідно цьому параграфу, 
карається той, хто з метою отримання прибутку або в часто повторюваних 
випадках сприяє аморальним статевим зносинам, діючи в якості посередника, або 
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хто отримує матеріальну користь від діяльності будь-якої особи, яка займається 
аморальними статевими зносинами і в якості професійної діяльності [2]. 

Ст. 271 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан  передбачає покарання 
за організацію або утримання притонів для заняття проституцією та звідництво: 
дана норма встановлює покарання за організацію або утримання притонів для 
заняття проституцією, а також за звідництво з корисливих мотивів [3, c.66].  

Ст. 131 Кримінального Кодексу Республіки Узбекистан також встановлює 
покарання за утримання притонів розпусти або звідництво: особа притягується до 
кримінальної відповідальності за організацію або утримання притонів розпусти, а 
також за звідництво з корисливих намірів або з іншою непристойною метою [3, c. 
66]. 

 Ст. 241 Кримінального Кодексу РФ передбачає настання кримінальної 
відповідальності за організацію або утримання притонів. І відповідальність настає 
лише якщо притони утримуються або організовуються саме для заняття 
проституцією [4, с. 67]. 

Кримінальний Кодекс Австрії (далі - КК Австрії) містить Розділ 10, норми якого 
захищають моральність. Цей розділ містить статті, в яких встановлює покарання 
за злочини проти статевої моральності, що частково збігається з нормою ст. 302 
Кримінального Кодексу України (далі – ККУ), а саме: &213 «Звідництво», &216 
«Сутенерство» [5].  

Кримінальним законодавством Швеції передбачено настання кримінальної 
відповідальності за звідництво та сприяння нерегулярним статевим зносинам за 
платню (ст. 8 розділу 6 Кримінального Кодексу Швеції) [6]. 

В Кримінальному Кодексі Латвії є норма, що встановлює відповідальність за 
сутенерство. Під яким за кримінальним законодавством Латвії розуміється 
використання з метою отримання матеріальної вигоди особи, що займається 
проституцією (ст. 165) [7, c. 200].  

Кримінальне законодавство Китаю передбачаю відповідальність за 
організацію або примушування до занять проституцією і визначає покарання у 
вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з відшкодування завданої 
шкоди, а за повторне вчинення давного злочину строк ув’язнення збільшується 
(від 10 до 15 р.) [7, c. 200-201]. 

Також треба зазначити, що така діяльність може бути легалізована у деяких 
країнах. Так, у Федеративній Республіці Німеччина - одній з країн, у яких легально 
існують публічні будинки (так звані "будинки терпимості") - на початку 90-х рр. XX 
століття було зареєстровано до 120 000 повій - одна на 250-500 мешканців [3]. 

Ст. 302 КК частково відтворює та імплементує в національне законодавство 
України основні положення міжнародних правових актів з питань захисту прав 
людини та її законних інтересів. Так згідно ст. 2 Конвенції про боротьбу з торгівлею 
людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року 
визначається, що Сторони в цій Конвенції зобов'язуються накладати кару на 
кожного, хто: 

 1) утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере 
участь у фінансуванні будинку розпусти;  

2) здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, 
знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами [8]. 

З огляду на зазначене вище, а також на досвід зарубіжних держав у галузі 
кримінально-правової боротьби із звідництвом, доцільним видається змінити 
редакцію ст. 302 КК України. Доповнити як обов'язкову ознаку суб'єктивної сторони 
даного злочину зазначити у диспозиції ч. 1 ст. 302 корисливий мотив, і, відповідно 
цьому, виключити із ч. 2 ст. 302 КК України слова "з метою наживи". Крім того, 
варто зазначити у ст. 302 КК України ще одну обов'язкову ознаку вчинення 
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вказаних злочинних дій: створення і утримання місць розпусти для заняття 
проституцією, а також звідництво для заняття проституцією. Лише вчинені за таких 
обставин протиправні діяння, передбачені ст. 302 КК України, будуть настільки 
суспільно небезпечними, щоб притягати винну у їх вчиненні особу до кримінальної 
відповідальності. 
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ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ 
 

Останніми роками значно зросла кількість вчинених терористичних актів, що 
призвело до негативних наслідків, у тому числі до загибелі безвинних людей та 
заподіяння значної майнової шкоди. Тероризм є актуальною проблемою 
сучасності, який з розвитком держави, інформаційного суспільства, досягнень 
технічного прогресу та появою нових глобальних загроз світового масштабу 
набуває  загрозливого характеру для людей, держав, а також суспільства у цілому. 
Щоб дати відповідь на запитання, що саме представляє собою тероризм у цілому, 
потрібно надати його визначення. 

Поняття тероризму є одним із складних проблем науки й практики боротьби зі 
злочинністю. Кількість пропонованих визначень сягає більше двохста. Отже, у 
науйі кримінального права немає однозначного визначення цього поняття. Таке 
становище зумовлено складністю самого явища, яким є тероризм. 

Вперше поняття «тероризм» було занесене у політичний словник завдяки 
Едмонду Берку, який застосував цей термін, кваліфікуючи французьку революцію, 
як «епоху терору» [1]. 

Енциклопедичні словники, зокрема, і юридичні, визначають поняття 
тероризму у міжнародному аспекті. 
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Тероризм міжнародний – насильницькі акти, вчинені проти окремих громадян 
чи об’єктів, у тому числі тих, що перебувають під захистом міжнародного права, 
вбивства голів іноземних держав та урядів (їхніх дипломатичних представників), 
підривання приміщень посольств і місій, представництв організацій, штаб-квартир 
міжнародних організацій, вибухи у громадських місцях, на вулицях, аеропортах, 
вокзалах та ін. [2]. 

Тероризм міжнародний – сукупність суспільно небезпечних у міжнародному 
масштабі діянь, що тягнуть за собою невиправдану загибель людей, порушують 
нормальну дипломатичну діяльність держав, їхніх представників і утруднюють 
здійснення міжнародних контактів і зустрічей, а також транспортних зв’язків між 
державами [3]. 

Тероризм – злочинна діяльність, що виявляється в залякуванні населення та 
органів влади з метою досягнення злочинних намірів [4]. 

Науковці України, зокрема, В.П. Ємельянов визначає тероризм як загально 
небезпечні дії або загроза ними, що вчинюються публічно і посягають на суспільну 
безпеку та спрямовані на створення в соціальній сфері обстановки страху, 
непокою, пригніченості з метою прямого або непрямого впливу на прийняття будь-
якого рішення чи відмови від нього в інтересах винних [5]. 

У сучасному праві тероризм належить до кримінально-правових явищ і 
розглядається як злочин, визначений у ст. 258 КК України як «застосування зброї, 
вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи 
здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, 
залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного 
ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або 
невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, 
юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, 
релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення 
зазначених дій з тією самою метою» [6]. 

Але вже кілька десятиліть питання визначення тероризму є дискусійним 
серед практиків та теоретиків. Існує велика кількість наукових досліджень, спектр 
яких досить широкий. Значне місце у них займають проблеми історичного, 
правового, соціально-психологічного характеру. Існують праці, які наголошують на 
необхідності пріоритетного вивчення правових аспектів терористичних злочинів, 
дослідження їх як специфічних видів злочинності. 

Отже, на сьогоднішній день відсутнє єдине поняття тероризму. У зв’язку з цим 
необхідним є подальше проведення наукових досліджень проблем 
відповідальності за тероризм з урахуванням сучасних тенденцій розвитку України 
та інших країн. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Зважаючи на те, що наша держава останнім часом прагне наблизитися до 
стандартів європейського законодавства та відповідати, зокрема, вимогам щодо 
законів, які висуваються Європейським Союзом, з метою подальшої інтеграції 
нашої держави у це об’єднання, Україна робить поступові кроки й щодо 
наближення Кримінального кодексу до цих вимог. Саме у цих країнах набула не 
аби якого поширення практика притягнення до кримінальної відповідальності не 
лише фізичних, а й юридичних осіб. Це, зокрема, можна простежити у прийнятому 
Верховною Радою України 23 травня 2013 р. Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 
юридичних осіб», який набув чинності з 1 січня 2014 р. [1]. Цим Законом до КК 
України введений розділ ХІV-1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб». Проте виникає й безліч противників таких кроків, оскільки не всі 
зміни та реформи, що відбуваються у вітчизняному кримінальному законодавстві, 
призводять до поліпшення його функціонування.  

У теорії кримінального права України вважається, що юридичні особи не 
можуть нести кримінальної відповідальності, оскільки цього не дозволяє 
складність їхньої юридичної конструкції, неможливість виділення вини такої особи 
у скоєнні злочину, а також відсутність системи кримінальних покарань юридичних 
осіб в Україні. 

Перш за все, кримінальна відповідальність юридичних осіб не визначена у КК 
України, оскільки ст. 18 «Суб’єкт злочину» зазначає, що суб’єктом злочину є 
фізична осудна особа. Виходячи з цього потребує зміни й поняття самого 
«злочину», оскільки у КК України визначено, що «злочин – це передбачене цим 
Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину» [2]. Таким чином, юридична особа не підпадає під ці поняття. 

Впровадження у КК України норм, що передбачають можливість застосування 
до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, є, на наш погляд, 
спробою реформування вітчизняного законодавства на європейський лад. 

Встанoвлення кримінальнoї відпoвідальності юридичних oсіб, пo-перше, 
суперечить кримінальнo-правoвій дoктрині та принципaм кримінальногo прaва, 
зoкрема, принципу oсобистої відпoвідальності та принципу індивідуалізації 
пoкарання. Пo-друге, при притягненні юридичнoї осoби дo кримінальнoї 
відпoвідальності немoжливо встанoвити вину, а сaме психічне стaвлення oсоби до 
суспільнo небезпечнoго діяння та його наслідків. Такoж необхіднo зазначити, щo 
дo юридичних oсіб і раніше застoсовувалась відпoвідальність, але вoна не мала 
кримінально-правового характеру та регулювалась нормами інших галузей права, 
мала наслідки, здебільшого, матеріального характеру [3].  

Закoнодавець дaв перeлік заходів кримінальнo-правoвого хaрактеру, що 
застосовуються до юридичних осіб: штраф, конфіскація майна та ліквідація. 
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Штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-
правового характеру, а конфіскація майна – лише як додатковий. 

Ці положення, на наш погляд, мoжуть порoдити нoві кoрупційні дії з бoку 
правоoхоронних oрганів, oскільки невідoмо, яким чином в хoді рoзслідування 
кримінальних проваджень oрганами дoсудового рoзслідування буде 
встановлювaтись і визначатись причетність підприємствa, установи, oрганізації до 
скoєного злoчину її упoвноваженою осoбою, а такoж діяла тaка осoба в інтерeсах 
юридичнoї oсоби абo перeслідувала якусь іншу мету [4]. 

Як висновок можна зазначити, що необхідність запровадження кримінальної 
відповідальності юридичних осіб в Україні не є нагальною потребою, а скоріше 
продиктована необхідністю приведення українських законодавчих актів у 
відповідність до європейських. З іншого боку, зважаючи на невідповідність 
доктрині кримінального права та, загалом, складний механізм реалізації цих норм, 
такі зміни можуть призвести до негативних наслідків. 
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ПОНЯТТЯ НЕОСУДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

У кримінальному законодавстві України 2001 р. закріплено поняття 

неосудності (ч. 2 ст. 19). Формула неосудності складається з двох критеріїв – 

медичного (біологічного) та юридичного (психологічного), які виступають у єдності. 

У науці кримінального права формування ознак неосудності пройшло тривалий 

шлях і досі викликає багато питань при їх застосуванні на практиці. Виникає 

інтерес розвитку цього поняття у законодавстві зарубіжних країн для 

вдосконалення норми про неосудність у кримінальному законодавстві України та її 

застосування в практичній діяльності. 

Уперше стаття про неосудність була законодавчо закріплена у Кримінальному 

кодексі Франції. Стаття 122-1 КК Франції не має назви, що характерно для всіх 
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статей кодексу, але перша її частина присвячена опису такого стану, що у 

кримінальному праві України називається неосудністю. «Не підлягає кримінальній 

відповідальності особа яка в момент вчинення злочинного діяння була схильною 

до психічного розладу, що позбавив її здатності усвідомлювати та контролювати 

свої дії» [1, с. 79-80]. Як бачимо, поняття неосудності, закріплене у КК Франції, 

містить два обов’язкових критерії: медичний та юридичний. Медичний критерій 

враховує всі можливі розлади психіки і виражений словами «схильність до 

психічного розладу», що складно розтлумачити без знань в галузі психіатрії. 

Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) 1975 р., на 

відміну від КК Франції, більш ширше характеризує зміст поняття неосудності, 

зокрема, медичного критерію, та перераховує можливі хворобливі стани психіки. 

Параграф 20 під назвою «Неосудність внаслідок психічних розладів» передбачає, 

що «без вини діє той, хто при скоєнні діяння внаслідок хворобливого психічного 

розладу, глибокого розладу свідомості, слабоумства або іншого тяжкого психічного 

відхилення не здатен усвідомлювати протиправність діяння або діяти з 

усвідомленням їх протиправності». Особливістю норми є вказівка на відсутність 

вини неосудної особи. До такої категорії осіб на підставі § 63 «Поміщення в 

психіатричну лікарню» застосовують примусові заходи медичного характеру [2, с. 

36-38]. 

У КК Іспанії 1995 р. немає спеціальної статті, присвяченої неосудності. Разом 

із тим, ст. 21 цього кодексу містить перелік обставин за наявності яких особа не 

несе кримінальної відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 21 не підлягає 

кримінальній відповідальності «той, хто в момент скоєння кримінального діяння з 

причини психічного відхилення не міг усвідомлювати протиправності скоєного ним 

діяння або керувати своїми діями». У ч. З попередньої статті також зазначається: 

«той, хто страждає психічним розладом, який супроводжується нездатністю 

усвідомлювати дійсність, з народження або дитинства». Ст. 21 досить лаконічно 

регламентує положення про неосудність, не приділяючи достатньої уваги 

медичному критерію. У цьому кодексі також немає спеціальної статті, яка б 

вказувала на правові наслідки визнання особи неосудною. Однак у ст. 101 КК 

Іспанії міститься перелік заходів безпеки, що можуть бути застосовані до 

неосудних осіб [3, с. 18]. 

У КК Польщі 1998 р. у главі III «Виключення кримінальної відповідальності», 

зокрема, у §1 ст. 31, яка немає назви, відзначено: «не скоює злочину той, хто 

через психічне захворювання, розумову відсталість або інший розлад психічної 

діяльності не міг під час скоєння діяння розуміти його значення або керувати 

своєю поведінкою». Однак, відповідно до §3 зазначеної статті, «положення §1 не 

застосовується, якщо винний знаходився в стані алкогольного сп’яніння або під 

впливом одурманюючих засобів, що призвело до неосудності або обмеженої 

осудності, котре він передбачав або міг передбачити». У главі X «Захисні заходи» 

§1 ст. 94 зазначається, що на підставі постанови суду неосудна особа поміщується 

до відповідного психіатричного закладу [4, с. 15]. 

КК Данії 1930 р. у ч. 1 §16 закріплює положення про неосудність згідно якого 

«особи, які під час вчинення діяння не розуміли своїх дій у зв’язку з психічним 

захворюванням або станом, спорідненим з психічним захворюванням, не 
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підлягають покаранню. Те ж саме застосовується до осіб психічно неповноцінних у 

тяжкій формі. Якщо обвинувачений тимчасово знаходився у стані психічного 

розладу або у стані, спорідненому до психічного захворювання в результаті 

вживання алкоголю або інших одурманюючих речовин, він в особливих випадках 

може бути покараний». Кодексом передбачені у §68 заходи безпеки, які можливо 

застосувати до неосудних осіб [5, с. 21]. 

Згідно ст. 6 гл. 30 «Про вибір санкції» КК Швеції 1962 р. до «особа, яка вчиняє 

злочин під впливом серйозного психічного розладу, не може бути засуджена до 

тюремного ув’язнення. Якщо у такому випадку суд також визначить, що жодна 

інша санкція не може бути призначена, то засуджений повинен бути повністю 

звільнений від санкції». Відповідно до ст. З гл. 31 «Про передачу на спеціальне 

піклування», якщо особа, яка вчинила злочин, за яке санкція не може бути 

обмежена штрафом, страждає серйозним психічним розладом, то суд може 

передати її на судово-психіатричне піклування, якщо, з огляду на її психічний стан 

і особисті обставини, потрібне поміщення на піклування до психіатричної установи, 

яке поєднується із позбавленням волі та іншими примусовими заходами [6, с. 122, 

130]. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що на цей час поняття 

неосудності у різних формулюваннях існує в усіх розвинутих державах. 

Використовуючи різні підходи для опису нездатності особи до усвідомлено-

вольової поведінки під час вчинення суспільно небезпечного діяння законодавці 

різних держав використовують різні формули неосудності і визначають 

особливості визнання особи неосудною. Проведений порівняльний аналіз дає 

можливість враховувати зарубіжний досвід для вдосконалення норми про 

неосудність у кримінальному законодавстві України. 
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА МЕТА 
  
Проблема профілактики та корекції суспільно неприйнятної, у тому числі 

злочинної, поведінки неповнолітнього може бути правильно вивчена, лише на 
ґрунті дослідження форми та змісту причинного комплексу, що детермінує 
протиправну активність в певний період, у окремому регіоні при відповідних 
соціально-економічних, морально-етичних, політичних умов. При цьому важливо, 
щоб заходи запобігання злочинній активності частини неповнолітніх відповідала 
закономірностям суспільного розвитку, природі механізму дії  та ґенезі 
детермінації негативних чинників, що формують мотивацію до злочинної поведінки 
неповнолітніх.  

При проведенні кримінологічних досліджень проблем злочинності у цілому 
та неповнолітніх, зокрема важливо враховувати історичний досвіт таких 
досліджень, вивчати їх трансформацію та запроваджувати новітні інноваційні 
підходи, які б відповідали сучасним вимогам запобігання й протидії злочинності. 

Значний науково-практичний вклад у дослідження злочинності неповнолітніх 
було внесено колективом вчених та студентів під керівництвом професором М.Н. 
Гернет. Низка робіт присвячувались кримінологічному аналізу злочинності у 
цілому та неповнолітніх зокрема.  Підґрунтям фундаментальної праці був значний   
дослідницький матеріал, що розкривав основні  риси злочинності неповнолітніх, 
особливості детермінації та причинності на початку 20 років. Предметом 
кримінологічного дослідження слугували такі розповсюджені за тих часів злочинні 
посягання як вбивства, крадіжки, грабежі, також не залишились без уваги такі 
злочинні прояви як рецидив. Після завершення дослідження М.Н. Гернет, як 
справжній дослідник, висловив побажання щодо повторення аналогічного пошуку, 
яке дозволить врахувати не тільки особливості злочинного світу, а й еволюцію 
злочинності, тобто зміни її характеру [1, с. 27].  

Через, майже півстоліття почесне право повторити кримінологічне 
дослідження перших років радянської влади, взяли на себе студенти юридичного 
факультету МДУ під керівництвом Нінель Федорівни Кузнецової. Заслуговують на 
повагу цілі, поставлені дослідником (методична, наукова, педагогічна, практична 
та виховна). Вони зосереджують увагу не тільки на дослідженні проблематики 
злочинності неповнолітніх, а на навчанні студентів дослідницьким навичкам, 
вихованні у них громадянсько-патріотичних відчуттів [2, с. 700].  

У зв’язку з «кримінологічною кризою», що почалась після закриття 
кримінологічних кабінетів у 30-ті роки, довгий час кримінологічний аналіз стану 
злочинності неповнолітніх не проводився. 

Після відродження дослідницької діяльності, у 60-ті роки минулого століття 
ґрунтовний кримінологічний аналіз причин та умов злочинності неповнолітніх в 
Українській РСР було проведено професором П.П. Михайленко [3, с. 700]. Вчений 
зазначав, що вивчення причин та умов злочинності неповнолітніх та формування 
заходів по їх усуненню – є однією з важливих задач у діяльності органів охорони 
громадського порядку, прокуратури, суду, громади.  
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Не можна не згадати аналітичне дослідження злочинності В.І. Бобиря та 
О.Г. Куліка, в якому було здійснено професійний кримінологічний аналіз стану, 
структури, динаміки злочинності за 20 років (1972 – 1993рр.), зроблено прогноз її 
основних тенденцій. Це становило наукове підґрунтя для глибокого осмислення 
явища злочинності та оцінки відповідності заходів запобігання й протидії, 
законодавчо відображених у правовому полі. Автори в аналізі і прогнозі тенденцій 
злочинності не оминули увагою особливу кримінологічну групу злочинів, що 
вчинено неповнолітніми або за їх участю. (як у аналітичному матеріалі так і у 
статистичних таблицях про злочини та осіб, які їх вчинили) [4, с. С. 5 – 37; 134 – 
185]. 

Фундаментальне дослідження основних тенденцій злочинності, її причин та 
профілактики, теоретичне узагальнення щодо структури злочинності в Україні та 
практичні рекомендації стосовно державного впливу і контролю над злочинністю 
було зроблено професором О.М. Литваком у монографіях  «Злочинність, її 
причини та профілактика»,  «Державний вплив на злочинність: Кримінолого-
правове дослідження», «Держава і злочинність» [5, 6, 7]. 

Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009 – 2013 
роки) проведений фахівцями Національна академія прокуратури України охоплює 
п’ятирічний досвід запобігання різним видам злочинності в Україні [8]. Містить 
характеристику ролі і значення органів прокуратури у дослідженні проблем 
злочинності та превентивній практиці.  Виклад статистичних даних  
супроводжується їх коментуванням у межах поточних подій суспільного життя, але 
без урахування закономірностей історичного економічного, політичного, правового, 
соціального характеру. 

Усі вищезгадані дослідження мають науково-практичну мету і значення для 
кримінологічної науки та превентивної практики. Поряд з цим аналіз проблематики 
злочинності має переслідувати мету виховання майбутніх спеціалістів у сфері 
правознавства, організацію їх навчання та формування навичок дослідницького 
характеру. Доцільність використання аналітичного матеріалу проблем злочинності 
не повинно викликати сумніву. Практичне засвоєння методики дослідження явища 
злочинност та можливість формулювати на підставі комплексу матеріалу гіпотезу 
дослідження та власні висновки й рекомендації щодо заходів запобігання 
злочинності. 

Автором статті, також було проведено оригінальне кримінологічне 
дослідження середовища неповнолітніх та  учасників виховного процесу у 
Дніпропетровській області. Отже, головною метою нашого дослідження є вивчення 
життєвого світу підлітка в його внутрішніх та зовнішніх проявах, а також чинників, 
що його зумовлюють. 

Для досягнення цієї мети було досліджено широкий спектр проблем 
життєдіяльності неповнолітніх Дніпропетровської області: від його учбової 
активності до взаємовідносин з батьками, однолітками, здоров'я та проявів 
девіантної поведінки. Не залишилися поза нашої уваги й питання змісту та 
спрямованості підліткового дозвілля, ціннісних орієнтацій. При цьому ми 
намагалися з'ясувати, наскільки всі ці та інші характеристики ювенальної 
свідомості та поведінки детерміновані процесами, що відбуваються в українському 
суспільстві, як сучасні запобіжні заходи стримують цей вплив чи мінімізують 
наслідки.  

У межах конкретного авторського дослідження було проведено опитування 
неповнолітніх 14 – 18 років (учнів шкіл, ліцеїв, професійних училищ, вихованців 
Павлоградської виховної колонії), батьків та вчителів опитуваних категорій 
підлітків, які мешкають, навчаються, працюють, відбувають покарання у 
Дніпропетровській області.  
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Був проведений аналіз відповідей респондентів на запитання анкет, що 
стосувались специфіки характеру; категорії цінностей; проблем правосвідомості 
неповнолітніх, їх ставлення до оточуючих, власності, громадського порядку; 
питань насильства, алкоголізації та наркотизації у середовищі неповнолітніх; 
криміногенно – віктимогенної ситуації в області та країні; ставлення до учасників 
виховного процесу, суб’єктів запобігання суспільно небезпечній активності 
підлітків. На підставі оцінки відповідей респондентів, думок і пропозицій експертів 
були зроблені висновки, сформовані рекомендації щодо вдосконалення виховної 
та профілактичної роботи у Дніпропетровській області з неповнолітніми із 
суспільно прийнятною поведінкою, так і з неповнолітніми, що перебувають у 
конфлікті з законом. 

Здійснено теоретичний аналіз перетворення соціально-неприйнятного 
розвитку частини неповнолітніх у криміногенно-орієнтовані та кримінально 
мотивовані вчинки, аналіз сучасної ювенальної злочинності, загально соціальних, 
мікросоціальних та індивідуальних передумов та інших особливостей розвитку 
соціально-неприйнятного ставлення та проявів неповнолітніх до набуття ними 
злочинного змісту. 

Проведене авторське кримінологічне дослідження окрім основної науково-
практичної мети (аналіз проблем життєдіяльності неповнолітніх Дніпропетровської 
області) мало другорядну – навчально-методичну та організаційно-виховну. Так, 
висновки щодо основного масиву дослідження були покладені у створення 
регіональної моделі запобігання злочинності неповнолітніх. Дослідницький 
матеріал (анкети, відкриті відповіді – за принципом незакінченого речення», 
письмові інтерв’ю, висновки експертів – суддів, працівників прокуратури, фахівців 
служби у справах неповнолітніх, спеціалістів виховної колонії) постійно 
використовується у процесі проведення семінарських занять з дисципліни 
«Кримінологія». У процесі заняття, студенти аналізують матеріал, складають 
власний план дослідження, розробляють дослідницький матеріал, формують 
проміжні та остаточні висновки. Це значною мірою сприяє не тільки засвоєнню 
теоретичного матеріалу з окремих тем, а й формує практичні та аналітичні 
навички, що будуть використані студентами у професійній діяльності.  

Цей досвід дає підстави для пропозиції щодо можливості проведення 
кримінологічних досліджень планово та систематично, враховуючи завдання 
Координаційного бюро з кримінології. У межах діяльності бюро можливо 
розробляти план заходів спрямованих на організацію навчання студентів за 
різними напрямками інститутів Кримінології. Наукова складова кримінологічного 
дослідження дасть можливість студентам вивчити стан, структуру злочинності 
причини й умови окремих видів злочинів, та особистість злочинців різних категорій 
злочинів. При цьому студенти набуватимуть навички самостійної творчої та 
аналітично-дослідницької роботи. Також виникає можливість поєднати теоретичне 
навчання студентів із практичними навичками превентивної діяльності.    

Відродження кримінологічних кабінетів на базі регіональних осередків 
Координаційному бюро з кримінології із залученням провідних навчальних 
закладів, студентів, які навчаються за спеціальністю правознавство у якості 
експертів працівників органі прокуратури, судових органів, національної поліції, 
політологів, соціологів, економістів, спеціалістів ІТ-ій: обов’язково у областях із 
найбільшою криміногенною ураженістю злочинністю неповнолітніх, а за 
можливості у інших областях. Зосередити функції координатора  у 
Координаційному бюро з кримінології.  
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ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

За даними,  оприлюдненими Главою Європейського суду з прав людини 
станом на 31.12.2013 р. на розгляді на Європейського суду (далі – Суд) 
знаходилося 13 тис. 284 заяв, поданих проти України, що складає 13,3% від 
загальної кількості заяв у Суді на той час. З цим показником  Україна посідала 
третє місце за кількістю заяв, поданих до Суду. За кількістю рішень по суті Україна 
посідає четверте місце. При цьому Європейський Суд констатував  порушення 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, зокрема: порушення 
Україною права на свободу та особисту недоторканність,  порушення права на 
заборону нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, права на 
заборону,  права на ефективне розслідування фактів застосування нелюдського 
або такого, що принижує гідність, поводження та катувань, права на справедливий 
суд, тощо.  Велика кількість згаданих порушень є результатом жорстокого, 
нелюдського поводження працівників пенітенціарної системи із особами які 
відбувають покарання у виді позбавлення волі. 

За кількістю скарг, що перебувають на розгляді в Європейському суді з прав 
людини станом на 31.12.2015 р. - Україна посідає п'яте місце в Європі. Дана 
статистика свідчить про правовий нігілізм,  нехтування  та порушення певними 
представниками судових та правоохоронних органів, органів виконання 
кримінальних покарань основоположних прав і свобод людини. Все це підтверджує 
необхідність запозичення  досвіду зарубіжних країн  та проведення корінних 
реформ у сфері виконання кримінальних покарань. 
  Низка складних теоретичних проблем виконання покарань раніше 
вивчалися Б.С.Утєвським, О.Л. Ременсоном, А.Х. Степанюком , М.О. Стручковим, 
О.О. Наташевим, І.В. Шмаровим, А.С. Міхліним, Л.В. Багрій-Шахматовим, М.П. 
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Мелентьєвим, П.Г. Пономарьовим, О.І. Зубковим, Ю.М. Ткачевським, В.П. 
Артамоновим, О.І. Марцевим та іншими вченими, однак дане питання  досі 
залишається актуальним. 
  Здійснений А.Х. Степанюком аналіз пануючих в науці кримінально-
виконавчого права концепцій, теорій та поглядів, наочно показав, що в Україні 
існують дві основні парадигми процесу виконання кримінальних покарань: 
1) виправна – базується на концепції поєднання покарання з виправно-трудовим 
впливом та ставить за мету виправлення і ресоціалізацію засуджених; 2)  
кримінально-виконавча – має в основі концепцію, за якою виконання покарання 
полягає у здійсненні властивих йому правообмежень, а сутністю діяльності по 
виконанню покарання виступає реалізація кари. 

На нашу думку, сутність процесу виконання покарання повинна відображати 
синтез зазначених парадигм і нести в собі як елемент покарання особи, так і 
елемент виправлення засудженого, його ресоціалізацію та адаптацію до умов 
“реальності” з якою стикнеться засуджений після відбуття покарання. 

На жаль сучасна пенітенціарна система не може створити належних умов 
для ефективної ресоціалізації особи. Тому покарання у виді позбавлення волі, що 
як свідчить судова практика застосовується дуже часто, сьогодні в Україні нажаль 
виступає чинником деформації особистості, а не фактором її виправлення. 

Подібних думок дотримуються й І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, 
С. Я. Фаренюк, В. О. Корчинський та інші науковці, зазначаючи, що кримінально-
виконавча система має бути перетворена в сучасний потужний інструмент 
виправлення й ресоціалізації злочинців, сприяти формуванню у них навичок, умінь 
бути законослухняними громадянами. На їх думку, в концепції правової реформи в 
рамках виконання покарань, потрібно не лише зберегти, але й розвинути ідею про 
виправлення засуджених, послідовно проводячи її через всю систему правового 
регулювання виконання кримінальних покарань. 

Цікавим є підхід низки зарубіжних країн до питання виконання кримінальних 
покарань. Так, в аспекті розширення переліку запобіжних заходів, не пов’язаних із 
позбавленням волі, ефективним у деяких країнах світу є використання 
електронних засобів контролю та надзору за засудженими як альтернативного 
заходу покарання. У  Швеції електронні браслети обирають засуджені на строки до 
3 місяців – дрібні крадії та водії, які потрапили в ДТП. 

Прогресивною є  новація законодавця Республіки Білорусь стосовно 
встановлення превентивного нагляду, що відповідає адміністративному нагляду, 
який існує в Україні, й профілактичного спостереження за особами після відбуття 
покарання впродовж строку судимості.  

Цікавою новацією у сфері діяльності пенітенціарних установ 
у США, Великій Британії, Австралії стала їх приватизація, 
що  обумовлено проблемою переповнення виправних установ і зростанням витрат 
на їх утримання. 

У Німеччині позитивною можна визнати практику обов’язкового 
відрахування коштів засудженими у пріоритетному порядку на окремий рахунок з 
метою матеріального забезпечення періоду адаптації після звільнення. 

 Отже, з точки зору запозичення позитивного досвіду функціонування 
пенітенціарних систем зарубіжних країн заслуговують на увагу такі перспективні 
напрямки реформування, як: розширення переліку запобіжних заходів, не 
пов’язаних із позбавленням волі; встановлення нових форм нагляду за 
засудженими з використанням електронних засобів контролю; організація 
постпенітенціарного контролю за звільненими;формування фонду 
постпенітенціарної допомоги звільненим з місць по-збавлення волі; сприяння 
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відкритості кримінально-виконавчої системи; залучення до виконання допоміжних 
видів робіт волонтерів, тощо. 
 Таким чином, на даному етапі існує гостра необхідність комплексного і 
системного підходу до гуманізації системи виконання покарань в Україні, 
підвищення рівня захисту прав і свобод громадян, які відбувають покарання, і 
поєднання  його з процесом реформування Державної пенітенціарної служби 
України на підставі попередньо розроблених програм і концепцій, а також 
впроваджувати досвід зарубіжних країн у розвиток та вдосконалення системи 
виконання покарань. 
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ВІКТИМОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ ТА 

НАСИЛЬСТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
За всіх часів жорстокість, насильство, що  проявляється у поведінці людини 

при вчиненні злочинів сприймається як загроза соціальним цінностям, 
нормальному розвитку різноманітних сфер суспільного життя. 

Аналізуючи, чинники, які детермінують  поведінку особи, важливо зазначити, 
що людина значною мірою здатна керувати  тими вимогами, які вона сама до себе 
пред’являє, і тими завданнями і метою, які перед собою ставить.  

Суб’єктивними факторами, що сприяють вибору особою агресивних форм 
поведінки можуть виступати психічні аномалії, які не виключають осудності. 
Хронічні психічні захворювання також можуть викликати прояви жорстокості та 
агресії, наприклад, у хворих на епілепсію спостерігається різка зміна настрою, 
вороже й агресивне ставлення до оточуючих.  

Крім того, вирішальним фактором, що сприяє вибору насильницьких проявів 
у поведінці виділяють недостатню впевненість у собі й низьку або завищену 
самооцінку, страх як особистісну установку, прагнення до самоствердження, 
завоювання авторитету серед оточуючих будь-якою ціною.  

Низька самооцінка, робить особу вкрай чутливою до критики та зауважень, 
які розцінюються як приниження гідності й образа особистості, що у подальшому 
призводить до насильства спрямованого на тих хто надає зауваження чи на 
слабших осіб. Завищена самооцінка, коли вона не співпадає із  оцінкою 
оточуючих,  також може призвести до насильницької поведінки.  
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Насильство є традиційним засобом вирішення проблем у сучасному 
суспільстві. Люди звикли до насильства, вони стало буденним. У нашому 
суспільстві завжди були групи населення у яких нормою поведінки було 
насильство.  

За офіційними даними про стан кримінальних правопорушень Управління 
організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
інформаційно-аналітичної роботи у 2015 році проти життя та здоров’я особи було 
вчинено 53 794 кримінальних правопорушень, що становить 9,5%. Цей показник 
поступово зменшується, у 2014 році він становив 61 760 осіб (- 12,9%).  

Передумовою запобігання насильницькій злочинності є вирішення 
економічних, соціальних, політичних завдань, правових та інших проблем які 
визначають насильницьку злочинність. Вирішення цих проблем безумовно сприяє 
зниженню рівня збудженості людей. 

У давнину суспільство майже не помічало осіб, які стають жертвами 
злочинних посягань, не надавало їм належної допомоги та підтримки, не 
відновлювало їх становище. Особи, які ставали жертвами злочинів та отримували 
фізичну, моральну, матеріальну шкоду ігнорувались правовою системою. Однак  в 
останні десятиліття державні діячі, судові, правоохоронні та правозахисні органи, 
науковці, законодавці, соціологи, психологи, журналісти, що вивчають проблему 
злочинності почали приділяти належну увагу жертвам злочинів. 

Сучасні тенденції злочинності, викликають необхідність постійного 
віктимологічного моніторингу  моделювання у сучасних умовах розвитку 
суспільства, особливо у рамках загальної економічної, соціальної, політичної та 
духовної  кризи. 

За статистичними даними у 2014 році кількість осіб, які потерпіли від 
кримінальних правопорушень становить 393 532 особи. Майже половина з них від 
тяжких та особливо тяжких злочинів - 140452 особи, від крадіжок 201215 осіб, у 
результаті ДТП - 12430 осіб, осіб похилого віку та інвалідів 1 та 2 групи - 27750 
осіб.  
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Мал. 1. Кількість осіб, які потерпілі від кримінальних правопорушень  

 
Як свідчить практика, для досягнення конкретної мети запобігання і протидії 

злочинності необхідно звертатися до окремих видів віктимологічних моделей, 
здійснювати заходи віктимологічного впливу. Віктимологічні дослідження у 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t71m1c1r1&key=558273
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https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t71m1c1r11&key=558273
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t71m1c1r14&key=558273
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t71m2c1r13&key=558273
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кримінологічному процесу сприятимуть комплексному вивченню злочинності через 
моделювання усіх типів злочинів та їхніх жертв (як врахованих офіційною 
статистикою, так латентних). 

Численні віктимологічні дослідження показують, що для вчинення групи 
тяжких насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи характерним є 
констатація дозлочинних зв’язків між злочинцем і жертвою (понад 80 %). Із них 
46% пов’язувалися родинними зв’язками, решта – знайомством за місцем роботи, 
навчання, проживання, а також через спілкування і проведення дозвілля. Характер 
цих стосунків, як правило, був конфліктним [1, c. 105]. 

Підґрунтям віктимологічного моделювання кримінального насильства стали 
тези: "жорстокість – якість людини ", з якою треба боротись кожному усередині 
самого себе; "жорстокість породжує жорстокість", цю тезу необхідно враховувати у 
кримінологічних та віктимологічних дослідженнях.  

Характерною віктимологічною рисою кримінального насильства стає 
посягання не лише на жертву злочину, а й шкода та страждання різного ступеню 
тяжкості спричиняється великій кількості опосередкованих жертв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мал. 2 Кількість потерпілих осіб від злочинів проти життя та здоров’я 

 
Особливим об'єктом профілактики насильницьких злочинів має бути родина 

та побутові відносини людей. Зокрема, це: вирішення сімейно – побутових 
конфліктів на професійному рівні; підвищення рівня культури родини, особливо 
внутрішньо сімейного спілкування; вжиття заходів щодо оздоровлення зовнішнього 
до родини середовища; мінімізація впливу на підлітків неформальних малих груп з 
анти суспільною орієнтацією; вжиття заходів впливу та корекції поведінки  батьків 
які ухиляються від виховання дітей. 

Доцільно скорегувати політику держави у відношенні осіб, які скоїли 
найбільш суспільно – небезпечні злочини та прийняти комплекс заходів 
спрямованих на захист жертв насильницьких злочинів.  

Щоб попереджати насильство, необхідно розробити та реалізувати на 
практиці науково – обґрунтовану методику виправлення тих, хто вже був 
засуджений за насильницькі злочини. Це потребує  від органів які виконують 
покарання запровадження новітніх превентивних заходів та підходів, що 
напрацьовані науковцями але не втілені дотепер у практику. 
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Висока соціальна значимість, широка поширеність та виразні негативні 
наслідки протиправних агресивних дій, що вчиняються під впливом інформації 
мас-медіа насильницького характеру, обумовлюють необхідність пошуку нових, 
більш специфічних до даного явища, ефективних та оптимальних у застосуванні 
методів виховної, превентивної та корекційної роботи з даним контингентом 
правопорушників. У засобах масової інформації необхідно мінімізувати пропаганду 
жорстокості, насильства, пияцтва, наркоманії. 

Таким чином, підґрунтям заходів запобігання та протидії насильницькій 
злочинності має слугувати комплекс факторів, що нейтралізують мотивацію до 
агресії та жорстокості та моніторинг віктимогенних факторів, що детермінують 
насильство. Саме тому  потребують подальшого комплексного і всебічного 
пізнання і застосування шляхи реформування системи запобігання та протидії 
злочинній поведінці особи, у тому числі насильницького та агресивного характеру.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

ДЕРЖАВИ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
За геологічними запасами викопного вугілля, Україна посідає перше місце в 

Європі та восьме місце у світі. Розвідані запаси вугілля в Україні становлять 
34,0 млрд. т. у. п. або близько 50 млрд. т (станом на 2014 р.). Прогнозні запаси — 
близько 120 млрд. т. В структурі балансових запасів представлені всі марки від 
вугілля бурого до високометаморфізованих антрацитів. Саме тому високі темпи 
розвитку гірничодобувної промисловості,  зростання видобутку корисних копалин, 
поліпшення умов організації виробництва є перспективою економічного добробуту 
України. 

Видобуток кам’яного вугілля, як і будь-яка інша галузь промисловості, має 
свої характерні особливості, а тому потребує забезпечення виробництва 
специфічним обладнанням. 

Підприємства гірничодобувної промисловості, що є у більшості державною 
власністю, здійснюють закупівлю обладнання, товарів, робіт або послуг згідно до 
Закону України «Про публічні закупівлі».  На жаль, на сучасному етапі, закон не є 
досконалим. Унаслідок цього, при здійсненні таких закупівель, вчиняються 
правопорушення, у тому числі – кримінальні. 

Аналітичному осмисленню вказаної проблеми сприяли наукові праці, перш 
за все, вітчизняні та зарубіжні вчені-правники, зокрема О.Зайцев, Ю. Фалко, О. 
Юдіцький, Я. Цимбаленко, В. Прядко, В. Горин, О.Титаренко та інш.  

Метою статті є спроба аналізу процедури здійснення закупівель у 
гірничодобувній галузі, виявлення факту вчинення кримінальних правопорушень 
на цьому одному з перших етапів, визначення передумов вчинення таких 
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правопорушень, а також  шляхів  їх  запобігання. В подальшому  виявлення, 
якісного  розкриття  та законного  розслідування. 

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює правові та економічні 
засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб 
держави та територіальної громади[1]. 

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері 
державних закупівель, запобігання проявам корупції, розвиток добросовісної 
конкуренції. 

Законом встановлюється певна процедура здійснення закупівель. 
Основними  суб’єктами такої процедури виступають замовник, учасники 
закупівель, уповноважений орган. 

Замовники – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та 
органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні 
особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують 
потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не 
здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких 
ознак: 
o юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; 
o органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші 
замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної 
особи; 
o у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка 
акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. 

Отже, якщо розглядати конкретно гірничодобувну сферу, – замовники – 
юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері 
геологічного вивчення (у тому числі дослідно-промисловій розробці) родовищ 
вугілля та інших видів твердого палива[2]. 

Замовники здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів, коштів 
юридичних осіб, які провадять діяльність у визначених законодавством сферах. 

Закупівлі здійснюються у такому порядку, що складається з декількох етапів: 
o Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні 
майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю 
o Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює 
тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб). 
o Особи, учасники закупівель, що здатні задовольнити усі вимоги замовника 
надсилають останньому пакет пропозицій. Електронна система закупівель під час 
отримання тендерних пропозицій повинна забезпечувати фіксацію дати та точного 
часу отримання тендерних пропозицій та неможливість доступу будь-яких осіб до 
отриманих тендерних пропозицій (їх частин) до моменту настання дати і часу 
кінцевого строку подання та розкриття таких пропозицій, зазначених в оголошенні 
про проведення процедури закупівлі. 
o Тендерні торги – конкурентна форма відбору пропозицій на поставку 
товарів, надання послуг або виконання робіт за заздалегідь оголошеним в 
документації умовам, в обумовлені терміни на принципах змагальності, 
справедливості та ефективності 
o За результатами тендерних торгів, із учасником, що повною мірою та 
належною якістю здатен задовольнити умови замовника укладається договір про 
закупівлю. 

Порушення виникають у разі слабкості або узагалі відсутності тієї чи іншої 
норми закону.  
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По-перше, розміщення (оприлюднення) інформації замовником на веб – 
порталі Уповноваженого органу інформації про закупівлю. На сьогоднішній день, 
операції з електронно – обчислювальними машинами досягли  піку свого розвитку. 
Тому, зважаючи увагу на певні строки відповіді на таку інформацію, порядок 
передачі пакету пропозицій, замовник легко може відхилити пропозицію одного з 
учасників. Контроль за всією процедурою, якщо спиратись на Закон, проводиться 
Уповноваженим органом та існує також громадський контроль (громадянами, 
громадськими об’єднаннями, організаціями) , але Законом не дається чіткого 
визначення першого, унаслідок чого, у багатьох громадян не має чіткої уяви про 
процедуру здійснення закупівель взагалі.  

По-друге, на відміну від Закону «Про здійснення державних закупівель», 
згідно з яким допускались пропозиції отримані не в електронному вигляді, Закон 
«Про публічні закупівлі» унеможливив низку порушень, зокрема перегляд 
пропозицій до моменту їх офіційного розкриття. 

Проте, порушення мають місце до початку процедури закупівель. Відомо, 
що закупівлі на тендерній основі провадяться із метою сприяння конкуренції серед 
учасників – поставників певної продукції або робіт[3]. Проте, Законом не 
встановлений порядок перевірки учасників процедури закупівель, а тому 
допускається участь в ній фіктивних підприємств, що створені з метою 
унеможливити конкуренцію при її проведенні. 

Усі ці положення, насамперед, є жорсткими порушеннями антимонопольного 
законодавства, тому що вони сприяють знищенню конкуренції[4]. Водночас, якщо 
закупівлі здійснюються із залученням державних коштів та державною установою, 
такі порушення мають суспільну небезпечність, а отже – кримінальність. 

КК України передбачена відповідальність за вчинення багатьох 
правопорушень. Правопорушення, зазначені як можливі у процесі державних 
закупівель на гірничодобувних підприємствах, є злочинами у сфері господарської 
діяльності, службової діяльності, а також – проти авторитету органів  державної  
влади, безпеки  виробництва, власності[5]. 

Чинна редакція КК України, стосовно цього питання,вважаємо є 
недосконалим. Зокрема, на нашу думку, найважливішим із них є відсутність чітко 
виписаної кримінально-правової норми, що повинна містити визначення злочину, 
кваліфікуючі ознаки та відповідно санкцію за вчинення цього злочину. 

Якщо розглянути існуючі норми, то ст. 210 КК України передбачена 
відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 
призначень або з їх перевищенням, що прямо спостерігається при порушенні 
проведення процедури публічних закупівель на державних підприємствах. Проте, 
застосування санкції цієї статті до порушень у процедурі закупівель не завжди є 
можливим через відсутність прямого їх ототожнення із складом злочину у сфері 
закупівель [6]. 

На нашу думку, існують проблеми застосування ст. 205 КК України, що 
передбачає відповідальність за фіктивне підприємництво. Диспозицією статті 
передбачено створення або придбання суб’єктів підприємництва із метою 
покриття незаконної діяльності, проте до незаконної діяльності має бути чітко 
віднесена Законом така, що спричиняє вплив на результати проведення 
тендерних торгів та закупівель взагалі. Цей злочин вчиняється з метою знищення 
конкуренції під час проведення закупівель та обрання пропозиції конкретного 
суб’єкта серед інших, що спричиняє злочинність усієї процедури закупівлі та 
негативно впливає на економіку держави та державне управління[7]. 

Проведений певний аналіз законодавства, наукових поглядів  вчених-
правників, дозволяє зробити висновок стосовно деяких питань пов’язаних із 
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процедурою здійснення публічних закупівель у гірничодобувній галузі суб’єктами із 
державною формою власності або розпорядниками бюджетних коштів, а саме, 
щодо існуючої сьогодні можливості зловживань, тобто викрадання  бюджетних 
коштів. На сьогодні законодавче забезпечення, на жаль, не є досконалим, а воно 
повинно  бути  гнучким  і  швидко  реагувати  на  виклики  злочинності. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 

 
На сьогоднішній день, нажаль, рівень злочинності тільки зростає. Це 

обумовлено багатьма факторами. Винесення рішень, щодо вчинення злочинів, 
стає все складнішим, а призначення покарання все складнішим. 

Розробкою даного питання займались провідні вітчизняні вчені та практики. 
Вагомий внесок у розробку даної проблеми внесли Ю.В. Александров, 
Ю.М. Дьомін, С.О. Юлдашев, В.А. Клименко, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
С.Б. Гавриш, В.В. Сташис, В.А. Козак, О.В. Перепилиця, В.Я. Тацій та інші. 

В основі кримінально-правової боротьби із злочинністю кожна демократична 
держава виходить з двох неодмінних постулатів: 

застосування суворих мір покарання до осіб, які є організаторами й 
активними членами мафіозних структур злочинності (організованих груп і 
злочинних організацій), а також до злочинців-рецидивістів і тих, що вчинили тяжкі і 
особливо тяжкі злочини; 

застосування м'яких покарань (не пов'язаних з позбавленням волі), а також 
звільнення від кримінальної відповідальності і покарання осіб, які вперше вчинили 
злочини невеликої та середньої тяжкості. 

Отже, покарання як система (занадто жорстока, занадто м'яка, або 
побудована найбільш раціональним чином) не в змозі вирішити проблему 
злочинності, але держава не може відмовитися від його застосування. 
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В ч. 1 ст. 50 КК дається визначення покарання: покарання є заходом примусу, 
що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у 
вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні правді свобод 
засудженого. 

Це визначення дає можливість висвітлити ознаки покарання. 
По-перше, покарання — це захід державного примусу, який застосовується 

тільки до особи, яка вчинила злочин. Воно призначається тільки судом, який 
виносить вирок від імені держави. Ніякі інші органи держави не можуть розглядати 
кримінальні справи й призначати покарання. 

Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Це положення відтворене у ч. 2 ст. 2 КК. 

По-друге, покарання є саме примусом. Серед усіх заходів державного 
примусу воно є найбільш суворим. Покарання призначається й виконується 
незалежно від волі винного відчужи на собі державний примус. Відбуття покарання 
після вступу вироку в законну силу є обов'язковим для засудженого. Ухилення від 
відбуття покарання саме по собі є злочином. 

По-третє, покарання полягає в обмеженні прав і свобод засудженого. 
Згідно з ч. З ст. 63 Конституції засуджений користується всіма правами 

людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені 
вироком суду. 

Покарання не повинні завдавати засудженому фізичних страждань або 
принижувати його людську гідність (ч. З ст. 50 КК). Це положення випливає з 
конституційної норми про те, що ніхто не може бути підданий катуванню, 
жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню (ч. 2 ст. 28 Конституції). 

По-четверте, шляхом призначення покарання суд від імені держави 
висловлює негативну оцінку як самого злочину, так і особи, яка його вчинила. Ця 
оцінка є не тільки правовою, а- й моральною. 

По-п'яте, покарання тягне за собою стан судимості, який викликає певні 
обмеження для особи й служить засторогою від вчинення нею нового злочину. 
Судимість властива тільки кримінальному праву. 

За підрахунками видатного вченого професора М.Д. Сергієвського, 
починаючи з часів Гуго Гроція (1583-1645) стосовно покарання було висунуто 24 
нових філософських системи і близько 100 теорій, які були різновидами цих 
систем. І сьогодні є різні підходи щодо вчення про мету (цілі) покарання у світовій 
теорії і практиці боротьби зі злочинністю. 

Застосування покарання визначене у чинному кримінальному кодексі України  
і, як уже зрозуміло пройшло немалий шлях розвитку. З часом утворилась певна 
система покарань. 

Система покарань – це встановлений у кримінальному законі вичерпний, 
загальнообов’язковий перелік визначених за змістом видів покарань, що 
характеризуються внутрішньою єдністю та узгодженістю. Система конкретно 
визначених за змістом покарань дає суду можливість при застосуванні покарання 
здійснити його індивідуалізацію, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого злочину, 
особу винного та обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання. 

Ознаками системи покарань є те, що вона: 
а)      складається із переліку конкретних видів покарань; 
б)      цей перелік визначений кримінальним законом; 
в)      види покарань розташовані у цьому переліку в певному порядку;  
ґ)       зазначений перелік є вичерпним. 
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На відміну від КК 1960 р. система покарань в КК 2001р. побудована за 
принципом «від менш суворого до більш суворого покарання». Такий же принцип 
застосовано і при конструюванні санкцій норм Особливої частини КК, що має 
сприяти подальшій гуманізації право застосовної практики, застосуванню 
справедливого покарання, необхідного і достатнього для виправлення особи та 
попередження нових злочинів. Необхідним для врахування є положення, згідно з 
яким із урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і 
даних про особу судам належить обговорювати питання про призначення 
передбаченого законом більш суворого покарання особам, які вчинили злочини на 
ґрунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності рецидиву злочину, у складі 
організованих груп чи за більш складних форм співучасті (якщо ці обставини не є 
кваліфікуючими ознаками), і менш суворого – особам, які вперше вчинили 
злочини, неповнолітнім, жінкам, котрі на час вчинення злочину чи розгляду справи 
перебували у стані вагітності, інвалідам, особам похилого віку і тим, які щиро 
розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували 
завдані збитки тощо. 

Система покарань у кримінальному законодавстві постійно змінюється разом 
із змінами в політичній, соціально-економічній ситуації в країні, розвитком права і 
культури, а також залежно від стану, структури і динаміки злочинності. 

У чинному КК система покарань, які застосовуються до осіб, визнаних 
винними у вчиненні злочину, крім неповнолітніх, встановлена ст. 51. Перелік 
покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, визнаних винними у 
вчиненні злочину, встановлено ст. 98 КК. Жодна інша, крім ст.ст. 51 і 98, стаття КК, 
а також жоден інший нормативно-правовий акт не встановлює видів кримінальних 
покарань. Система покарань може бути змінена лише шляхом прийняття 
відповідних змін до КК. 

З моменту набрання чинності КК 2001 р. не визнаються покаранням 
громадська догана і позбавлення батьківських прав, які застосовувались, 
відповідно, як основне і як додаткове покарання за КК 1960 р. Вони виключені із 
системи покарань, тому що перше із них за своїм характером не є кримінально-
правовим і не відповідає природі злочину, а друге за своєю сутністю є мірою 
цивільно-правової, а не кримінальної відповідальності. Новими видами покарань, 
які не були відомі КК 1960 р., є громадські роботи, службові обмеження для 
військовослужбовців, арешт і обмеження волі. Такі види покарань, як заслання і 
висилка були скасовані в Україні Законом від 6 березня 1992 р., а смертна кара – 
Законом від 22 лютого 2000 р. 

Не є покаранням примусові заходи медичного характеру (ст. 94 КК), 
примусове лікування (ст. 96 КК), примусові заходи виховного характеру (ст. 105 
КК), а також передбачений санкцією ч. 3 ст. 204 КК такий примусовий захід, як 
вилучення та знищення вироблених товарів. 

Критерієм, який покладено в основу побудови системи покарань, є їх 
порівняльна тяжкість. При цьому усі види покарань розташовані в законі від менш 
тяжкого до більш тяжкого. Цим самим закон не тільки визначає, яке із покарань є 
більш чи менш тяжким, а й орієнтує суди спочатку на обрання найменш тяжкого 
виду покарання із числа тих покарань, застосування яких у даному конкретному 
випадку є законним і справедливим, а також необхідним і достатнім для 
виправлення винної особи та попередження нових злочинів (ч. 2 ст. 65 КК). Лише у 
разі, якщо найменш тяжке покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого 
злочину, особи винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, не 
може бути обрано, суд має обрати більш тяжке покарання із числа передбачених 
санкцією відповідної статті Особливої частини КК (ч. 1 ст. 65 КК). 
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Система покарань дозволяє побудувати найрізноманітніші санкції статей 
Особливої частини КК, в яких враховується існування десятків і сотень різних за 
своїм характером та ступенем тяжкості суспільно небезпечних діянь. 
Встановлення у законі про кримінальну відповідальність видів покарань та 
визначення їх змісту і меж (обсягу) має суттєве значення для реалізації 
визначених ст. 1 КК його завдань, а також таких принципів кримінальної 
відповідальності, як принципи законності, справедливості, гуманізму, особистої і 
винної відповідальності, індивідуалізації покарання тощо. Значення системи 
покарань як вичерпного переліку видів покарань полягає також у тому, що суд не 
може призначити засудженому покарання, яке не входить до цієї системи. 
Нарешті, система покарань є основою для визначення карально-виправної та 
профілактичної політики держави як частини її кримінально-правової політики. 

Стаття 52 КК України класифікує покарання, передбачені ст. 51 КК України, на 
основні, додаткові та змішані ( можуть призначатись як основні, так і як додаткові). 

Основне покарання – це покарання, яке не може додаватися до інших 
покарань і застосовується лише як самостійне покарання за той чи інший злочин. 
Основні покарання є найбільш суворими позбавленнями і обмеженнями прав і 
свобод, що застосовуються тільки самостійно і не можуть приєднуватися одне до 
одного або поєднуватися.  

Відповідно до ч. 4 ст. 52 КК за один злочин може бути призначене лише одне 
основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини КК. 

Покараннями, які можуть застосовуватися лише як основні, є: громадські 
роботи; виправні роботи; службові обмеження для військовослужбовців; арешт; 
обмеження волі; тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 
позбавлення волі на певний строк. 

Додаткове покарання – це покарання, яке у випадках та порядку, 
передбачених КК, додається до основного покарання за той чи інший злочин і 
самостійно застосовуватися не може. Відповідно до ч. 4 ст. 52 КК до основного 
покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань. Функція 
додаткових покарань полягає в обтяженні основного покарання з урахуванням 
характеру суспільної небезпеки злочину, а також особи, яка його вчинила.  

Як вказується Верховним Судом України, виходячи з того, що додаткові 
покарання мають важливе значення для запобігання вчиненню нових злочинів як 
самими засудженими, так і іншими особами, рекомендується судам при 
постановленні вироку обговорювати питання про застосування поряд з основним 
покаранням відповідного додаткового. При цьому треба мати на увазі, що 
додаткові покарання можуть приєднуватися до будь-яких видів основного 
покарання, передбачених санкцією статті (частини статті) Особливої частини КК. 

До покарань, які можуть застосовуватися лише як додаткові, належать:  
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу; конфіскація майна.  

Покарання, яке може застосовуватися як основне і як додаткове – це 
покарання, яке, залежно від обставин справи, може бути застосоване або як 
самостійне покарання за той чи інший злочин, або у випадках та порядку, 
передбачених КК, додається до іншого, основного покарання як додаткове. 
Відповідно до ч. 3 ст. 52 КК покараннями, які можуть застосовуватися як основні, 
так і додаткові, є:  штраф; позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю. 

Закон допускає застосування вказаних двох видів покарань одночасно: при 
цьому одне з них застосовується як основне, а друге – як додаткове. Проте до 
особи, визнаної винною у вчиненні одного й того самого злочину, не може бути 
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застосовано штраф (або позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю) як основне покарання і водночас як додаткове. 

Також, чинний КК України не передбачає такий вид покарання, як смертна 
кара. Я  вважаю, що дана санкція не має місця у кримінальному праві. Оскільки, 
вона не є гуманною і надто ризикова для використання. 

Питання призначення покарання складне, але досліджене достатньо глибоко 
і всебічно. На даний момент, на нашу думку, слід установити більш жорсткіше 
покарання для осіб, що вчиняють тяжкі та особливі тяжкі злочини для рецидивістів 
– осіб, які вчинили два і більше однорідних злочинів. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 
 

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що за останні роки від рук 
терористів загинуло значна кількість людей, як і чума терор не щадить ні дорослих 
ні дітей, причому все це робиться цілеспрямовано, жорстоко й нещадно. Тероризм 
став невід’ємною частиною політичних і економічних процесів в світі, і представляє 
все більш значну загрозу громадській і національній безпеці. Із одиничних проявів 
він перетворився в масове явище. Будучи різновидом організованої злочинності 
яка занурюється коріннями в потужну тіньову економіку. тероризм може поставити 
під сумніви весь процес подальшого розвитку суспільства.  

Тероризм як явище має глибокі історичні корені. Його історія нараховує 
стільки ж років, скільки і історія людської цивілізації, адже поява тоталітарних або 
демократичних співтовариств однаково так чи інакше породжувала терористичні 
явища. Ми є свідками того, що кінець ХХ і початок ХХІ століття характеризуються 
небувалим сплеском терористичних актів, у результаті яких загинули тисячі ні в 
чому невинних людей, знищено значні матеріальні цінності.    

Сотні книг і статей присвячені проблемі тероризму. Але, на 
жаль, не має однозначного визначення цього питання. Тероризм як соціально-
політичне явище досліджувалось в різних аспектах: філософському, політичному, 
психологічному, правовому, та інших, і кожний дослідник розглядав явище зі своїх 
позицій, надаючи поняттю тероризм власну інтерпретацію. Формулюючи поняття 
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тероризм. Важливо прагнути щоб визначення не давало приводу для політичних 
спекуляцій,не дозволяло легко маніпулювати поняттям.  

Як свідчить аналіз, при дослідженні феномену сучасного тероризму, доцільно 
зважати на чотири основні характеристики. По-перше, тероризм — це одна із 
форм організованого насильства. По-друге, тероризм переслідує політичні цілі і 
мотиви, це специфічна форма політичного насильства. Сучасний тероризм має за 
мету проведення насильницьких акцій аби примусити державні або інші органи 
прийняти рішення, яке б задовольнило вимоги терористів. По-третє, тероризм 
спрямований проти переважаючих за потужністю державних машин. По-четверте, 
характерним змістом тероризму є свідома спрямованість на чисельні людські 
жертви, руйнування матеріальних і духовних цінностей, провокація війни, недовіри 
і ненависті між соціальними, національними і релігійними групами, що сприяє 
виникненню і поглибленню антагонізмів у світі.  

Виходячи із того,що тероризм є конвенційним злочином (Європейська 
конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS № 90) від 27.01.1977р., Конвенція Ради 
Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005 р.), кримінальна відповідальність 
за тероризм передбачена у законодавстві, практично, всіх країн світу. Географічні 
зони терористичної активності сьогодні не мають кордонів. Хіба що Антарктида ще 
не стала місцем скоєння терористичних актів, а так на жодному континенті люди 
не можуть почувати себе в безпеці. Більше того, однією з характерних 
особливостей сучасного тероризму є те, що сфера діяльності терористів 
розповсюджується не лише на суходіл, а й на морські та повітряні шляхи.       

Небезпека міжнародного тероризму полягає не лише в його численних 
жертвах та збитках. В результаті здійснення терористичних актів на території іншої 
держави дестабілізується міжнародна обстановка, розриваються економічні 
зв’язки між країнами, створюються джерела підвищеної небезпеки та напруги. 
Наслідки терористичних дій можуть стосуватися і стосуються країн, які в даних 
конфліктах не задіяні, як, наприклад, трагедія із малайзійським пасажирським 
лайнером, який був збитий над територією, підконтрольною терористичним 
угрупуванням 17 липня 2014 року на Сході України. 

Тероризм на сьогоднішній день є одним з найсерйозніших викликів кожній 
державі окремо та всьому міжнародному співтовариству загалом. Існуючі 
протиріччя й конфлікти між деякими державами, країнами сприяють підвищенню 
інтересу держав до використання тероризму й екстремізму з метою ослаблення 
протиборчої сторони. З урахуванням того, що кожна країна, провадячи свою 
зовнішню політику, переслідує свою певну мету, будь-яка акція міжнародних 
терористичних структур може водночас завдати шкоди одним і певним чином 
зіграти на користь інтересів інших держав. Це основне джерело так званих 
подвійних стандартів при оцінці терористичних загроз дозволяє тероризму 
поширюватися, еволюціонувати, прикриватися політичною, релігійною та 
національно-визвольною риторикою.   

У 2001 році почався новий етап новітньої історії людства з небачених досі ні 
за жорстокістю, ні за своїм безглуздям терактів, які спричинив визнаний світом 
«терорист № 1», уродженець Саудівської Аравії Усама бен Ладен, під 
керівництвом якого 11 вересня 2001 року терористи-смертники направили літаки з 
пасажирами на Всесвітній Торговий Центр у Нью-Йорку, будинок Пентагону і 
будівлі в передмістях Вашингтона і Атланти, внаслідок чого загинуло близько 4 
тис. осіб. 

Події 11 вересня 2001 р. привели до фундаментального переосмислення 
Сполученими Штатами практично всіх аспектів своєї національної стратегії. Вони 
надали більш глибокий вплив на американську громадську свідомість, ніж 
закінчення холодної війни. Гостро як ніколи раніше, США виявили свою 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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вразливість до зовнішніх загроз. Вереснева трагедія змінила відносини США із 
зовнішнім світом. Ці події привели до найбільшої за останні півстоліття 
реорганізації силових структур США. У листопаді 2002 р. було прийнято закон про 
створення Міністерства внутрішньої безпеки, яке об'єднало в собі 22 федеральних 
відомства. Президент Дж. Буш запропонував утворити міжвідомчий об'єднаний 
Центр оцінки терористичної загрози. 

Відомі і трагічні події квітня 1995 року в штаті Оклахома США, де зруйновано 
федеральний будинок. Внаслідок вибуху вантажівки, начиненої двома тоннами 
саморобної вибухівки, загинуло 168 осіб, 500-поранено. Як приклад можна навести 
і великомасштабні терористичні акти із застосуванням отруйних речовин, які 
вчинили члени релігійної організації «Аум Сінріке» в Японії. Так, в місті Міцумото 
27 червня 1994 року внаслідок застосування отруйної речовини типу зарін, 7 
чоловік загинуло і 144 дістали ураження різного ступеня; 20 березня 1995 року 
терористи «Аум Сінріке» знову застосували отруйну речовину типу зарін. 
Внаслідок чітко спланованого терористичного акту було заражено 16 підземних 
станцій метро. Смертельне ураження дістали 12 чоловік, 4 тисячі чоловік дістали 
отруєння різного ступеня. 

Не зважаючи на заходи, які запроваджуються окремими державами і світовим 
співтовариством у цілому, в ХХI столітті, в якому ми живемо, навряд чи варто 
чекати остаточної ліквідації тероризму. Більше того за прогнозами фахівців є всі 
підстави вважати, що тероризм може стати ще поширенішим, організованішим і 
потворнішим.   Тероризм став глобальною загрозою, яка, у свою чергу, потребує 
глобальних дій у відповідь. Причому ця відповідь повинна охоплювати як витоки 
тероризму, його причинність і запобігання цьому злочину, так і адекватні та 
результативні механізми боротьби з ним.  

Світ прийшов до розуміння, що тероризм створює загрозу завжди і скрізь. 
Віднині людина, незалежно від її національності, кольору шкіри, віровизнання в 
жодному куточку світу не може почуватися в безпеці. Проблема боротьби з 
тероризмом на сьогоднішній день є однією з найактуальніших. Розвитку сучасного 
тероризму сприяє різко підвищена технічна оснащеність, високий рівень 
організації, наявність значних фінансових коштів у терористичних групувань. 
Розширюються зв’язки терористичних організацій з представниками наркобізнесу і 
незаконної торгівлі зброєю. Помітна динаміка зростання терористичних груп у 
сучасному світі.  

Для перемоги над міжнародним тероризмом будуть потрібні ті самі заходи, 
що і в боротьбі з тероризмом усередині окремих країн, але і вони не досягнуть 
результатів, якщо проводитимуться не на глобальному, а на національному рівні. 
До 11 вересня 2001 р. тільки чотири держави ратифікували конвенцію ООН про 
боротьбу з тероризмом. Щоб відновити уряди в економічно відсталих державах і 
врятувати інші держави від таких ситуацій, знадобляться конструктивні заходи.  

Отже ми можемо зробити висновки,що жодна країна (навіть наймогутніша) не 
в змозі захистити себе від терактів. Це вказує на те, наскільки світ є незахищеним 
перед тероризмом і підтверджує, що цю проблему потрібно всім країнам 
вирішувати спільно. У жодному разі не можна давати терористам відчути, що вони 
здатні поставити на коліна весь світ. Для цього слід шукати шляхів більш 
ефективної співпраці різних країн. Завдання заборони міжнародного тероризму 
має об'єднати весь цивілізований світ. 
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ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО МЕТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

У сфері виконання покарань сучасне кримінальне законодавство зазнає 
певних змін. Відбувається перегляд змісту цілей покарання як на практичному, так 
і на теоретичному рівнях. Кримінальне покарання являє собою конфлікт між 
державною волею, встановленої в нормі, та індивідуальною волею осіб, які 
порушують її. Для нейтралізації цього конфлікту служать цілі покарання, згідно 
його поняттю, сутності та призначенню[6]. 

Для класичного періоду розвитку кримінально-правової науки домінуючою 
була точка зору, що покарання є карою, мірою державного примусу, яка 
застосовувалась судом. Так, А. Піонтковський і М. Бєляєв вважали, що покарання 
– це кара за вчинений злочин, яка обов’язково має передбачати певні обмеження 
та страждання. Зокрема, М. Бєляєв підкреслював, що під карою як метою 
покарання ми розуміємо завдання правопорушникові страждань і втрат як відплату 
за вчинений ним злочин. М.І. Бажанов визначив поняття покарання: «Покарання – 
це примусовий захід, застосовуваний кримінальним законом за вчинення 
злочину». Відомий вчений Й. Ной зазначав, що покарання – це не тільки 
примусовий захід, поєднаний з карою та застосований судом до особи, винної у 
вчиненні злочину, а й захід, який має свої цілі і завдання. Покарання має 
застосовуватись з метою спеціальної і загальної превенції та виправлення, що 
передбачає завдання перевиховання засудженої особи [3]. Зокрема у ч. 1 ст. 50 КК 
України зазначено, що покарання є заходом примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає 
в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого [1]. Аналіз змісту 
поняття покарання, дозволяє розглянути та виокремити основні ознаки покарання. 
Розглядаючи це питання,  першою важливою ознакою покарання, що визначає 
його соціальний зміст, є визнання покарання заходом законного державного 
примусу, що застосовується до осіб, які вчинили посягання що за своєю суттю є 
злочинним. Тобто покарання безпосередньо примушує особу до законослухняної 
поведінки, згідно встановлених норм. Друга ознака покарання закріплена в ст. 2 
КК, де зазначено, що особа не може бути піддана кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду. Третя розпізнавальна ознака покарання також закріплена в ч. 2 ст. 2 
КК і полягає в тому, що покарання може бути застосовано лише за вироком суду 
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від імені держави, що надає йому публічного характеру. Четверта ознака 
покарання знайшла своє законодавче закріплення в ч. 1 ст. 50 КК, де зазначено, 
що покарання полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод 
засудженого. Саме в цьому проявляється така властивість покарання, як кара, що 
робить його найвпливовішим заходом державного примусу. П'ята характерна 
ознака покарання полягає в тому, що в ньому знаходять своє вираження 
засудження, тобто негативна оцінка з боку держави як вчиненого злочину, так і 
самої особи що вчинила злочин, злочинця. Авторитетність такої оцінки 
закріплюється обвинувальним вироком, що виноситься судом від імені держави і 
містить конкретну міру покарання. Аналізуючи вищесказане, метою покарання є 
кінцевий результат, якого бажає досягнути держава в ході застосування судом до 
особи такого особливого заходу державного примусу, яким є кримінальне 
покарання. 

Якщо розглядати теорії походження покарання, то можна дійти висновку, що 
має місце інтегративна (змішана) теорія покарання, яка поєднує ідеї абсолютної та 
відносної (утилітарної) теорій. Цілями покарання, вчені цієї теорії, вважають 
залякування й відплату (кару), виправлення покараного, а також спеціальну та 
загальну превенцію [6]. Саме на такій інтегративній позиції зосереджений КК 
України. У частині 2 статті 50 КК України сформульовано цілі покарання: 
«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також 
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами» . 
Поняття «кара» у Кодексі вжите як одна з цілей кримінального покарання, що є 
неприпустимим, оскільки визнати кару одночасно як сутність і мету покарання 
неможливо. 

Таким чином, цілі покарання (або складові мети покарання) становлять:  
а) Кара – розплата засудженого за злочин, за ту шкоду, яку він завдав 

суспільству в цілому й окремим фізичним та юридичним особам. Тобто 
засуджений розплачується за це обмеженням своїх прав і свобод. Під карою ми 
розуміємо заподіяння страждань і втрат винному, а тому цілком є підтримання 
тези про неможливість визнання кари метою покарання. Це відповідає ч. 3 ст. 50 
КК, де передбачено, що покарання не має на меті заподіяти фізичні страждання чи 
приниження людської гідності [5]. 

б) Мета виправлення засудженого полягає у тому, щоб, впливаючи на нього 
під час виконання призначеного судом покарання, так змінити його особистість, 
аби перетворити злочинця на безпечну й нешкідливу для суспільства особу, хоча 
б і шляхом засвоєння ним неминучості відбування більш тяжкого покарання за 
вчинення нового злочину (так зване юридичне виправлення). 

в) Запобігання вчиненню нових злочинів з боку засудженого (спеціальна 
превенція) полягає в тому, щоб поставити особу в такі умови, за яких вона, навіть 
бажаючи вчинити злочин, не могла б цього зробити. Мета спеціальної превенції 
досягається двома шляхами: а) злочинець позбавляється фізичної можливості 
вчинити злочин; б) злочинець остерігається повторного застосування до нього 
покарання за злочин. 

Різні види покарань передбачають різні форми позбавлення злочинця 
фактичної можливості вчинити новий злочин. При позбавленні волі на певний 
строк засудженого відправляють до спеціальної виправної установи, де він 
перебуває під постійною охороною і наглядом. Ця мета досягається також шляхом 
використання всіх законних обмежень прав і свобод, якими характеризується той 
чи інший вид покарання. І чим суворіший є вид покарання, тим більше 
можливостей для досягнення цієї мети. 

г) Запобігання вчиненню злочинів з боку інших осіб (загальна превенція) 
полягає в попередженні злочинів з боку невизначеного кола осіб, які схильні до 
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вчинення злочину і не відкидають можливості досягти своїх цілей вчиненням 
злочину, шляхом застосування покарання до осіб, які злочин вчинили. Проте 
переважна більшість громадян не вчинює злочинів зовсім не тому, що через їх 
скоєння держава загрожує застосуванням покарання, а тому, що заподіяння шкоди 
суспільним відносинам, які охороняються правом, суперечить їхнім морально-
правовим установкам, поглядам і переконанням. Вони перебувають у нерозривній 
єдності між собою і досягнення кожної з них сприяє досягненню інших [4]. 

Отже, правовим наслідком призначення покарання є судимість, тобто такий 
юридичний стан засудженого, коли на нього поширюються певні обмеження 
кримінально-правового або загально-соціального характеру. Таким чином, 
призначене покарання виступає правовим критерієм, показником негативної оцінки 
злочину і особи, яка його вчинила, з точки зору кримінального закону і 
моральності. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 
Ситуації порушення прав дитини проявляються тією чи іншою мірою у кожній 

країні світу. На сьогодні в Україні найголовнішими проблемами, які потребують 
особливої уваги суспільства, є такі порушення прав дітей, як недбале ставлення та 
злочинні дії по відношенню до малолітніх, а саме примушування до праці і торгівля 
дітьми,експлуатація,насильство.  [1] 

Всі знають, що права дітей чітко регламентуються, але механізм реалізації 
потребує удосконалення, бо не завжди те, що написано на папері, відповідає 
дійсності. Цією проблемою зацікавилися й голова Всеукраїнської Фундації «Захист 
прав дітей», Євгенія Павлова, вітчизняні вчені: З. Шнекендорф, В. Оржеховська, 
А. Капська.  

В Законі України «Про громадянство України» зазначено, що дитина – особа 
віком до 18 років [5, ст.13]. Сучасне законодавство та відповідні державні програми 
декларують широкі гарантії захисту та розвитку дитини в Україні. Втім, будь-яка 
діяльність у цій сфері має ґрунтуватися на загальному дотриманні прав людини та 
прав дитини, що, на жаль, відбувається не завжди. Це підтверджують й 
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рекомендації Комітету ООН з прав дитини [15, ст. 7, 8, 13-17, 19 та 37 (a) 
Конвенції]. 

Для забезпечення дітям можливості визначити себе як особистість і 
реалізувати свої можливості в безпечних і сприятливих умовах, в середовищі сім’ї 
або опікунів, для підготовки їх до життя у вільному суспільстві та захисту дітей 
створено ряд документів на державному та міжнародному рівні. 

Правовий статус дитини, окрім Конституції України, визначають ряд законів і 
підзаконних нормативних актів, які забезпечують розвиток дітей, встановлення 
гарантій і пільг для «маленьких громадян» нашої держави. 

В цивільному законодавстві України поняття особи, що не досягла 18 років 
визначається поняттями «малолітньої» та «неповнолітньої». 

Відповідно до Цивільного кодексу України малолітньою є особа, яка не 
досягла 14 років та наділена частковою дієздатністю [10,ст.31]. Неповнолітньою є 
фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та наділена неповною 
дієздатністю. 

Крім цього, Закон України «Про охорону дитинства», прийнятий Верховною 
Радою України 26.04.2001 року на виконання Конвенції про права дитини, 
завданням якого є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення 
фізичного, інтелектуального розвитку молодого покоління, створення соціально-
економічних і правових інститутів з метою захисту прав і законних інтересів дитини 
в Україні, забезпечує кожній дитині право: 

 на житло – діти-члени сім’ї наймача чи власника житлового приміщення – 
мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником чи 
наймачем; 

 на майно – кожна дитина в тому числі і усиновлена, має право на 
одержання в установленому законом порядку у спадщину майна і коштів батьків чи 
одного з них, у випадках їхньої смерті або визнання їх за рішенням суду 
померлими, незалежно від місця проживання; дитина, батьків якої позбавлено 
батьківських прав, не втрачає права на наслідування їхнього майна у випадку 
визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісті відсутніми, дитина має 
право на утримання за рахунок їх коштів і майна. 

Батьки або особи, які їх заміняють, не мають права без дозволу органу опіки і 
піклування укладати угоди, що зачіпають майнові та житлові права дітей та 
належать нотаріальному посвідченню чи спеціальній реєстрації.[3] 

Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, передбачені Сімейним кодексом 
України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», 
Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Законом України «Про 
освіту» права.  

Також хочу звернути увагу на кримінально - процесуальні аспекти цієї теми. 
Відповідно до ст.10 КК України кримінальній відповідальності підлягають 

особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Особи, які вчинили злочин 
у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за 
вбивство, навмисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили пошкодження 
здоров'я, зґвалтування, крадіжку, розбій, злісне чи особливо злісне хуліганство, 
умисне знищення чи пошкодження державного, колективного майна чи 
індивідуального майна громадян, що спричинили тяжкі наслідки, а також за 
навмисні дії, які можуть викликати аварію поїзда. [14] 

Якщо суд установить, що виправлення особи, яка у віці до 18 років вчинила 
злочин без значної суспільної небезпеки, можливе без використання кримінальної 
відповідальності, він може застосувати до неї примусові засоби виховного 
характеру, що не є кримінальним покаранням: а) передача винного під нагляд 
батьків чи осіб, які їх заступають; б) передача винного під нагляд громадських 
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організацій чи трудового колективу за їхньою згодою, а також окремих громадян за 
їхньою згодою; в) направлення винного у спеціальний навчально-виховний чи 
лікувально-виховний заклад для дітей та підлітків. Як зазначалося вище, до осіб, 
котрі не досягли 18-річного віку, не може бути застосована смертна кара; строк 
позбавлення волі не може перевищувати 10 років. Слід зазначити, що згідно з 
чинним законодавством (ст. 40 КК) вчинення злочину неповнолітнім е обставиною, 
що пом'якшує відповідальність. 

Для участі в судовому розгляді справ щодо неповнолітнього суд може 
залучити суб'єктів, які за законом несуть відповідальність за його виховання. 

Неухильне дотримання приписів кримінально – процесуального 
законодавства є гарантією забезпечення прав дітей. 

Отже, українські діти потребують захисту. Найменші громадяни мають права, 
які держава у своїй Конституції зобов’язалася виконувати. Оцінка ситуації у сфері 
захисту прав дитини в Україні постійно здійснюється державними структурами, ми 
вважаємо, що кожен «маленький громадян» повинен знати свої права, знати 
структури, які захищають їх. Система захисту прав дітей потребує вдосконалення, 
попре те, що сімейно-правові норми стосовно неповнолітніх пронизані однією 
ідеєю – пріоритетного захисту їх інтересів. При цьому в процесі вдосконалення 
законодавства потрібно усвідомлювати, що найважливіші права дитини – жити і 
виховуватися в сім`ї. Статистичні показники, що характеризують нагляд за 
виконанням законів про неповнолітніх свідчать про порушення їх прав в усіх 
основних сферах життя: освіти (17,32% випадків), праці (47,7%), побуту (45%).  

Таким чином, недостатнє приділення уваги законодавців щодо врегулювання 
ключових прав дітей. Загалом система захисту дитинства має включати низку 
обов`язкових моментів і бути орієнтованою на охорону життя і здоров`я 
неповнолітніх, їхню освіту та розвиток, захист від впливу злочинного, 
антигромадського середовища.[2] 
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ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ 
 

Культурна спадщина – невід’ємна частина культурного надбання світової 
цивілізації. 

Ратифіковані Верховною Радою України міжнародні конвенції з охорони 
культурної спадщини здійснюються різноманітними засобами. Наприклад, шляхом 
встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про 
охорону культурної спадщини. 

Дослідження та належне упорядкування положень чинного кримінального 
закону в частині відповідальності за посягання на об’єкти культурної спадщини 
видається особливо важливим для вдосконалення практики протидії злочинним 
посяганням, правоохоронної діяльності органів поліції, митниці та судів загальної 
юрисдикції. 

Кримінальним законодавством передбачено відповідальність за посягання на 
об’єкти культурного надбання:  

1) Стаття 201 КК України «Контрабанда» зазначає, що предметом 
контрабанди можуть бути як і культурні цінності України, так і цінності інших 
держав. Аналіз предмета злочину є актуальним, адже йому приділялося мало 
уваги в науці кримінального права. Тому для удосконалення практики протидії 
цьому виду злочину необхідні подальші наукові розвідки. 

2) Стаття 298 КК України «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті 
археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів 
культурної спадщини» – об’єктом злочину виступає суспільна моральність у сфері 
культурного та духовного життя. 

Ознаки в об’єкті злочинних посягань на предмети культурної спадщини мають 
важливу роль у правоохоронній і судовій практиці. 

Треба звернути увагу на таку ознаку як загальний характер. Він відображає 
результат діяльності людського пізнання, а також розвиток інтелектуальних, 
фізичних здібностей, не тільки людей, що його створили, а й представників 
певного періоду розвитку суспільства. Через це якості об’єктів культурної 
спадщини в цілому визначаються людством і мають велике значення для розвитку 
суспільства. ЇЇ значення не обмежується тільки однією державою. Вона також 
визнається світовою спільнотою, адже кожна нація робить свій внесок у розвиток 
світової цивілізації. 

У законодавстві невід’ємною ознакою культурної спадщини є її особлива 
значимість. Вона проявляється у різних аспектах. Це, наприклад, відображення 
всього найкращого, чого змогло досягти людство в процесі цивілізаційного 
становлення та розвитку суспільства. 

Об’єкти культурної спадщини, будучи значущими для суспільства, як 
результати інтелектуальної та матеріальної праці, необхідно розглядати як майно. 

Об’єктам культурної спадщини притаманні вартісні властивості. Вони, 
зазвичай, виступають вартісним об’єктом купівлі-продажу, знаходяться у 
користуванні, власності, розпорядженні фізичний або юридичних осіб, а також 
держави. Об’єкти культурної спадщини мають статус майна. 
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Таким чином, розв'язання проблем удосконалення практики протидії 
злочинним посяганням з боку організованих угруповань, правоохоронної 
діяльності органів поліції, митниці та судів загальної юрисдикції шляхом 
комплексного забезпечення кримінально-правової охорони культурних цінностей 
та об’єктів культурної спадщини можливе лише при ретельному дослідженні та 
вивченні всіх ознак предмету досліджуваного виду злочинів. 
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ПРОБЛЕМА НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ В СІМ`Ї 
 

Жорстоке поводження із дітьми в сім ї не така вже й рідкість. Часто плутаючи 
методи виховання із  звичайним насильством, батьки намагаються бути 
«розпорядниками» життя власної дитини. Не знаючи іншого ставлення, малюки не 
можуть правильно оцінити ситуацію, тому самі, вважаючи себе винними навіть не 
намагаються захиститись. Але в суспільстві не прийнято казати про такі речі. Дуже 
часто один з батьків просто спостерігає за знущанням над своєю дитиною. Та 
насправді ця форма насильства існує у побуті дуже давно і поширена серед 
представників різних національностей, різного соціального та фінансового статусу, 
у сім’ях з різними світоглядами, світосприйняттям, релігійними поглядами. 
Насильство в сім’ї є, насамперед, порушенням прав людини і показує можливість 
переваги несправедливості з раннього дитинства, що суперечить 
загальнолюдським цінностям, політиці культури миру та толерантності. 

Цій проблемі в Україні присвячено багато досліджень, але розв’язанням 
проблеми насильства в сім’ї в державі почали займатися не так давно, після 
введення в дію Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 
15.11.2001 року. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 2001 
року дає таке визначення: 

Насильство в сім'ї — будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до 
іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї 
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як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його 
фізичному чи психічному здоров'ю. 

В цьому ж законі визначаються форми такого насильства: 
фізичне насильство в сім'ї — умисне нанесення одним членом сім'ї іншому 

члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до 
смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення 
шкоди його честі і гідності; 

сексуальне насильство в сім'ї — протиправне посягання одного члена сім'ї на 
статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по 
відношенню до дитини, яка є членом цієї сім'ї; 

психологічне насильство в сім'ї — насильство, пов'язане з дією одного члена 
сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, 
переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна 
невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається 
шкода психічному здоров'ю; 

економічне насильство в сім'ї — умисне позбавлення одним членом сім'ї 
іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий 
має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати 
порушення фізичного чи психічного здоров'я. 

В Законі також визначено, що жертва насильства в сім'ї — член сім'ї, який 
постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
насильства з боку іншого члена сім'ї. 

Насильство в сім’ї вже тривалий час перебуває в полі спостережень ООН як 
одна з основних проблем, що потребує координації зусиль усіх країн, це й 
спонукало ООН з 2008 року розпочати 7-річну кампанію проти насильства, до якої 
приєдналася і Україна. 

 Кількість випадків насильства в сім'ї щодо неповнолітніх збільшується з 
кожним роком. Однак дані офіційної статистики не можна вважати абсолютно 
точними, оскільки вони фіксують лише ті випадки, в яких було офіційне звернення 
до органів виконавчої влади. Даних, які б відображали реальну кількість випадків 
насильства в сім'ї не існую з цілком зрозумілих причин: через закритість сім'ї як 
системи; взаємозалежність жертв і агресорів; відсутність доступу до сім'ї 
соціальних робітників, недостатність інформації з медичних закладів та 
правоохоронних органів, що не дозволяє робити висновків про розміри даного 
явища в нашому суспільстві. Стереотипні уявлення про стосунки батьків-дітей, де 
покарання розглядається як природна складова виховання, призводять до того, 
що про факти насильства дуже рідко повідомляють правоохоронні чи інші органи. 

На мою думку цю проблему треба вирішувати з середини, виявити причини, 
та діяти щоб вирішити їх. Однією з причин загострення проблеми домашнього 
насильства над дітьми є соціально-економічна нестабільність у суспільстві. За 
даними статистики в Україні відомо про існування близько 2 мільйонів неповних і 
проблемних сімей, де немає когось з батьків, або ж батьки знаходяться у постійних 
пошуках роботи. Із них – близько 60 тисяч сімей, де проживає 150 тисяч підлітків, 
офіційно вважаються неблагополучними. Дуже часто жорстоке поводження з 
дітьми це результат того, що самі батьки страждали від  насильства у дитинстві. 
Намагаючись виправити свої помилки, вони використовують своїх дітей; іноді 
батьки не знають інших шляхів «виховання», бо у своїй родині бачили тільки це. 
Найжахливіше те, що це може повторюватися багато поколінь. 

Інша причина – раннє батьківство. У деяких батьків ще не сформувалося 
почуття батьківської відповідальності. Від незнання того, як поводитися з дитиною 
в різних ситуаціях, людина стає агресивною і всі проблеми вирішує одним 
способом – образами чи побиттям. Такі батьки часто не сприймають всерйоз 
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потреби своїх дітей. Вони висміюють їх, не дозволяють їм виражати свої істинні 
почуття, їм важко поважати свої дітей як окремих особистостей зі своєю власною 
свободою. Вважаючи дітей причиною своїх проблем, вони їх б’ють, ображають, 
брешуть, погрожують їм, ізолюють, не довіряють, зневажають. Такі батьки можуть 
використовувати своїх дітей як засіб задоволення власних егоїстичних потреб, не 
усвідомлюючи при цьому, якої шкоди завдають своїм дітям. Такі діти страждають 
від психологічних травм. 

Часто батьки впевнені в тому, що такий стиль виховання корисний для 
дитини, для їх же добра. Вони або не хочуть зіпсувати дитину, або виправдовують 
свою жорстоку поведінку розмовами про дисципліну і суворе виховання. Як 
свідчать дослідження, проблема сімейного насильства носить міжнародний 
характер. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сімейне 
насильство торкнулося кожної шостої жінки світу. Рівень насильства стосовно 
жінок, як-правило, залежить від економічного розвитку країн. У країнах з низьким 
розвитком економіки, жінки зазнають більшого насильства і сприймають його як 
належне. Відповідальність за сімейне насильство у різних країнах трактується не 
однаково. У багатьох країнах взагалі не передбачене покарання.  

Вважаємо, що насильство в сім'ї  це глобальна проблема, яка потребує 
найшвидшого вирішення. З боку держави це повинна бути діяльність спрямована 
на виконання заходів серед яких: розроблення програм факультативних курсів, 
курсів за вибором, спецкурсів з питань запобігання насильству в сім'ї, 
заінтересованих громадських та міжнародних організацій; навчальних програм з 
питань запобігання  насильству в сім'ї для соціальних  працівників та інших 
спеціалістів, які надають соціальні послуги; мінімальних стандартів  соціальних  
послуг   для   осіб,   що постраждали від насильства в сім'ї; інформаційно-
просвітницької програми з питань виховання гендерної  культури та запобігання 
всім формам насильства в сім'ї для  використання в позашкільній та позаурочній  
роботі загальноосвітніх навчальних закладів; програми підготовки суддів до 
ведення справ,  що пов'язані  з насильством в сім'ї; інформування  населення 
через засоби масової інформації про правові основи запобігання та протидії 
насильству в сім'ї  і  види допомоги особам, які потерпають від насильства в сім'ї; 
створення у бібліотеках постійно діючих  тематичних  виставок матеріалів з питань 
запобігання насильству в сім'ї. А з боку народу, просте розуміння того, що 
насильство це антисоціальне явище, якому не повинно бути  місця в сучасному 
суспільстві і, звичайно, любов, любов до Батьківщини, рідних і найголовніше 
любов в сім`ї. 
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Під причинами злочинності в сучасній Україні розуміється система негативних 
соціально-психологічних явищ, пов’язаних із суперечностями суспільства і 
держави, що породжують злочинність. 

Умови злочинності — система негативних економічних, соціальних, 
психологічних, організаційних, правових явищ, пов’язаних із суперечностями 
суспільства і держави, що створюють можливість формування причин і дії 
злочинності. Причини й умови злочинності в основному зводяться до чотирьох 
підсистем — економічні причини й умови, причини та умови кримінальної 
агресивності, причини та умови кримінальної необережності і правові причини та 
умови. 

Економічні причини — це психологія: а) корисливості; б) паразитизму; в) 
нестатку. 

Економічні умови: а) помилки в стратегії та практиці економічних реформ; 
помилки в приватизації, у банківській системі й акціонуванні, у виробничо-
сировинній та споживчій сферах, у податковій системі; б) безконтрольність; в) 
безкарність. 

Причини кримінальної агресивності — психологія: а) корисливої агресії; б) 
побутової агресії; в) націоналістичної агресії; г) сексуальної агресії. 

Умови кримінальної агресії: а) безконтрольність обігу зброї та наркотиків; б) 
пропаганда культу насильства, порнографії, проституції; в) неефективність ранньої 
профілактики. 

Причини кримінальної необережності — психологія: а) легковажно-ризикового 
ставлення до дотримання вимог суспільної й особистої безпеки; б) егоїстично 
недбалого задоволення власних інтересів. 

Умови кримінальної необережності — це недоліки в матеріальному, 
технологічному, організаційному, правовому забезпеченні особистої та суспільної 
безпеки. 

Правові причини — психологія: а) правового нігілізму; б) правового 
легкодумства; в) правового безкультур’я. 

Правові умови: а) недосконалість законодавства; б) прорахунки 
правозастосування; в) неефективність правового виховання; г) слабка суспільна 
профілактика. 

Сучасний стан злочинності в Україні характеризується безперервним 
зростанням злочинів. Перше місце в структурі злочинності займають насильницькі 
злочини (більше 50%), причому постійно зростає частка тяжких та особливо 
тяжких злочинів (убивств, тілесних ушкоджень, згвалтувань). Широкого поширення 
набула економічна злочинність, в ній виділяються фінансові злочини (банківські 
зловживання шляхом хабарництва, шахрайства, фальсифікацій, розкрадань, а 
також фальсифікація грошей та цінних паперів); зовнішньоекономічні злочини (у 
т.ч. корисливе зловживання владою, контрабанда); злочини у сфері приватизації 
державного та приватного майна. [1]  

На сьогоднішній день яскраво виражена – корисливо-насильницька тенденція 
спрямованості злочинності. На загальному фоні зростання злочинності з'являється 
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http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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тенденція збільшення числа злочинів, скоєних групами осіб. Багато із цих груп 
мають стійкий характер. Через велику питому вагу групових злочинів відбувається 
консолідація злочинного середовища та освіта стійких організаційних форм 

Соціально-економічний стан суспільства генерує злочинність, відтворює і 
підсилює її.  Гроші, багатство вже давно стали визначати положення в суспільстві, 
а оскільки вони доступні далеко не всім, виникає стан фрустрації (від 
лат. frustration - обман, невдача-конфліктний емоційний стан, викликаний 
непереборними для даного індивіда труднощами, перешкодами до досягнення 
поставленої мети), відчуття втрати життєвих перспектив і, як наслідок, агресивне 
поводження або заміщення недоступних цілей шляхом пияцтва, наркотиків, 
вандалізму. Ці фактори спостерігаються і в наші дні. Зростання потреб майнового 
характеру супроводжується реальним скороченням їх задоволення, так заробітна 
плата працівників бюджетної сфери не відповідає цінам на товари і послуги, що 
ускладнює реалізацію мінімальних стандартів забезпечення гідного існування. 

Політико-правові причини злочинності полягають у невмінні органів влади 
навести належний порядок у суспільстві і країні, в нездатності надати 
попереджувальний вплив на негативні соціальні процеси несвоєчасному вирішенні 
багатьох соціально-економічних, міжнаціональних, релігійних, культурних 
проблем. 

Отримали розвиток транснаціональні зв'язки організованих злочинних 
співтовариств. Виникає кримінальний професіоналізм, озброєність та технічна 
оснащеність злочинців. Їх дії набувають все більш зухвалі і витончені форми. 
Почастішали випадки вбивств по найму, тероризму, посягань на життя людей, 
скоєних загально-небезпечним способами. Спостерігається зрощення загально-
кримінальної злочинності з політичним екстремізмом. Одним із протиправних 
засобів, що використовуються для досягнення політичних цілей, є вчинення 
злочинів, пов'язаних з спотворенням волевиявлення населення в процесі 
проведення виборів або референдумів, які зазвичай іменують терміном 
«електоральні злочини», 

Такі соціальні відхилення як пияцтво, наркоманія, проституція, більшою мірою 
породжуються сім'єю, у взаємодії з дозвільною і побутовою формою 
життєдіяльності, в якійсь мірі з місцем роботи та навчання. Простежується стійка 
тенденція зростання злочинності неповнолітніх. Особливо негативний характер їй 
надає "омолодження", тобто участь у злочинній діяльності осіб, які не досягли 
кримінальної відповідальності, а також "фемінізація" підліткової злочинності, тобто 
збільшення не тільки абсолютного числа, а й питомої ваги жінок серед злочинців. 
Масове залучення до споживання алкоголю все більше зміщується з вікової групи 
в 16-17 років (у 1980-і рр..) У вікову групу в 14-15 років, що загрожує серйозними 
наслідками для фізичного, інтелектуального розвитку підростаючого покоління. 
Неповнолітні найчастіше скоюють злочини внаслідок наступних причин: під 
впливом негативного прикладу батьків та інших членів сім'ї (30-40% злочинів); 
підбурювання з боку дорослих злочинців (30% випадків); відсутність у батьків 
можливості матеріально забезпечувати реально необхідні потреби дітей; тривала 
відсутність певних занять, роботи, навчання; пропаганда в ЗМІ, літературі 
стандартів антигромадської поведінки (культ насильства, жорстокості, наркотиків, 
порнографії). Разом з цими причинами на формування злочинної поведінки 
впливають деякі умови, у вигляді впливу з боку суспільства: відсутність належного 
контролю сім'ї та освітніх установ за зв'язками і часом неповнолітніх (більше 90% 
випадків злочинів); низький рівень роботи школи та інших установ; відсутність 
системи працевлаштування підлітків; відсутність мережі дитячого і підліткового 
дозвілля; збільшення частки дітей і підлітків з відставанням в інтелектуальному і 
вольовому розвитку. Серед неповнолітніх з неблагополучних сімей інтенсивність 
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злочинності особливо висока. В основному в цих сім'ях процвітають пияцтво, 
наркоманія, проституція, відсутні будь-які моральні устої, елементарна культура. 
Психічні розлади дітей - багато в чому результат і спадщина відповідної поведінки 
і життя їхніх алко- та наркозалежних батьків. У кримінологічній літературі 
зустрічається точка зору про вплив засобів масової інформації (ЗМІ), а, перш за 
все телебачення і кіно, які в культивуванні серед молоді .У зв'язку з цим 
відзначається, що йде нагнітання страху перед злочинністю на тлі інформації 
повної жахів, часто далекої від реальної дійсності. Не меншої шкоди завдають ЗМІ, 
коли через них йде романтизація злочинного життя і моралі. Це призводить до 
того, що серед молоді та підлітків, негативне соціальна поведінка набуває 
привабливості. З'являються думки про можливість «союзницьких» відносин зі 
злочинцями. До несприятливих якісних змін злочинності відноситься також те, що 
вона розширює сфери свого впливу. У неї втягується все більше число людей з 
категорії населення, чия кримінальна активність колись була мінімальною.[2]  

Отже, злочинність в Україні в останні роки у зв’язку з обставинами, які 
склалися зростає кожного дня це є утопічним для нашої держави. Це проявляється 
в статистичних даних злочинності регіонів, наприклад у 2012 році  найбільш 
криміногенними були м. Севастополь , АР Крим, найменш криміногенними Івано-
Франківська область. [3]  Для зменшення злочинності в Україні, необхідно зробити 
низку заходів, які будуть спрямовані для запобігання та попередження 
злочинності, профілактичні заходи з підлітками, надання їм психологічної 
допомоги. Також велику роль в зростанні злочинності відіграє безробіття, яке в 
свою чергу спонукає до злочинів з метою наживи. Тож забезпечення таких осіб 
роботою, та виплата стабільної заробітної плати, буде нести позитивний вплив на 
зменшення злочинності. 

Особливу увагу слід приділити особам, які після звільнення з місць виконання 
покарання опиняються без будь-яких матеріальних джерел підтримання існування. 
В результаті чого існує висока вірогідність повторного вчинення злочинів з метою 
одержання матеріальних коштів. Для запобігання вчинення нових правопорушень 
колишніми правопорушниками необхідно створити умови для їх нормального 
життя та працевлаштування.   

На нашу думку, за допомогою таких заходів можна значно зменшити рівень 
злочинності в Україні та створити сприятливі умови для спокійного життя. 

 
Список використаної літератури: 
 
1. Причини та умови злочинності в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib-

net.com/content /9264_Prichini_i_ymovi_zlochinnosti_v_Ykraini.html 
2. Причини та умови злочинності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-

referat.com/Причини_та_умови_злочинності 
3. Показники злочинності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://infolight.org.ua/maps/pokazniki-zlochinnosti-v-rozrizi-oblastey-ukrayini-za-2011-2012-roki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib-net.com/content%20/9264_Prichini_i_ymovi_zlochinnosti_v_Ykraini.html
http://lib-net.com/content%20/9264_Prichini_i_ymovi_zlochinnosti_v_Ykraini.html


 134 

Піскова Леся 
курсантка 2 курсу факультету № 3 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
м. Дніпропетровськ 

Науковий керівник: Бацько І.М. 
доцент кафедри кримінального процесу, к.ю.н., доцент 

 
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 

 
На сьогодні здійснення правосуддя в Україні стосовно неповнолітніх дітей є 

досить актуальною темою, адже будь яка демократична держава не може бути 
байдужою до дітей які мають конфлікти з законом. Рівень злочинності серед 
неповнолітніх зростає. Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх в Україні є 
складною проблемою нашого суспільства. 

Відповідно до ст. 2 КК України кримінальна відповідальність є найтяжчим 
видом юридичної відповідальності, правовим наслідком вчинення злочину і 
полягає у застосуванні до особи, яка вчинила злочин, державного примусу у формі 
покарання, передбаченого чинним законодавством[1]. 

Неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18-річного віку. 
Кримінальна відповідальність неповнолітніх має свою специфіку, яка 

обумовлена як соціально-психологічними особливостями неповнолітньої особи, 
так і кримінологічною характеристикою злочинів, що здійснюються цією категорією 
правопорушників. Така специфіка, безумовно, впливає на характер покарання, на 
його каральний зміст. 

Кримінальне покарання неповнолітніх має декілька особливостей, які 
виявляються не тільки в обмеженні застосування до неповнолітніх визначених 
його різновидів, не тільки у формах його проявлення і у строках відбування, але й 
у обсязі покарання. 

Кримінальне законодавство України не передбачає яких-небудь спеціальних 
покарань для неповнолітніх. Однак коло покарань не пов'язаного з позбавленням 
волі, які можуть бути їм призначені доволі обмежений. Так, до неповнолітніх, 
визнаних винними у вчиненні злочину можуть бути застосовані такі основні види 
покарань, як штраф, громадські або виправні роботи, арешт, позбавлення волі на 
певний строк та додаткові покарання у виді штрафу і позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю. кримінальний відповідальність 
покарання неповнолітній 

Виходячи з положень ст. 98 КК України інші види покарань – обмеження волі, 
конфіскація майна, довічне позбавлення волі – до неповнолітніх застосовуватися 
не можуть, у тому числі і в порядку переходу до іншого, більш м'якого виду 
основного покарання відповідно до ст. 69 КК України[2]. 

На сьогодні в Україні кримінальним законодавством визначається, що 
неповнолітні правопорушники найбільш складніша категорія ніж дорослі злочинці. 

У законодавстві України кримінальна відповідальність неповнолітніх 
відокремлена у самостійний інститут Загальної частини, який представлений у КК 
в розділі XV, яким і визнано специфіку кримінальної відповідальності й покарання 
неповнолітніх, що є ознакою прогресивного розвитку вітчизняного кримінального 
права, зміцнення гарантій законних інтересів особи з визначенням деякої 
специфіки правового становища цієї категорії суб'єктів та мети покарання таких 
правопорушників[2]. 

На мою думку, потрібно внести певні зміни до кримінального кодексу України, 
у зв'язку з тим, що неповнолітні потребують індивідуально розробленої 
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кримінально-правової системи заходів, яка була б ефективною та дійсно 
відповідала вимогам правосуддя стосовно неповнолітніх. 
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МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 
 
Права людини, їх соціальне призначення в суспільстві – одна з найбільш 

важливих проблем історичного, соціального та культурного розвитку людства. 
Вони незмінно перебували і на сьогодні знаходяться в центрі уваги філософської, 
політичної, правової, етичної, релігійної та інших форм суспільної думки. 

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що питання прав людини сьогодні 
є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав 
світової спільноти. Саме стан справ у сфері прав особи, їх практичної реалізації є 
тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої 
держави і суспільства. 

Однією з реалій сучасного міжнародного правопорядку є визнання прав 
людини складником предмета міждержавних відносин: ставлення держави до її 
громадян вже не вважається справою виключної внутрішньої юрисдикції. Права 
людини - це цілісний орієнтир, що дозволяє застосовувати «людський вимір» до 
держави, права, етики, моралі. Права і свободи людини є визначеним 
нормативним виміром її соціально-культурної діяльності. Більш того, вони 
виступають як одна з найбільших культурних цінностей. 

Суть цієї проблеми полягає як у наявності труднощів у реалізації деяких 
закріплених у Конституції прав і свобод, так і в недостатньому рівні їх захищеності 
від правопорушень. Існує чимало перешкод на шляху захисту прав людини і 
громадянина. Ще не відпрацьовано механізм реалізації прав і свобод у системі 
державних і правоохоронних органів. Не можна залишити поза увагою і той факт, 
що в Україні дуже обмежене коло засобів захисту прав людини. 

Майбутнє будь-якого суспільства та держави залежить безпосередньо від 
того, які культурні, моральні, релігійні, правові цінності людей домінують, які ідеали 
поширені в ньому, які моральні уявлення є пріоритетними. Мораль виходить із 
системи норм і правил поведінки, ідей, звичаїв, традицій, уявлень про добро та 
зло, справедливість і несправедливість, честь та гідність, пануючих у певному 
суспільстві. Моральні принципи суспільства становлять ту основу, на якій 
ґрунтуються цінності окремих індивідів, колективів і всіх людей. Суспільство, яке 
утверджує пріоритет людської особистості як найважливішої соціальної цінності, 
має право вимагати від держави та її органів визнання, дотримання і захисту прав 
та свобод людини і громадянина. 
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Міжнародний пакт про громадянські і політичні права — основоположний 
міжнародно-правовий документ у галузі міжнародного захисту громадянських 
(особистих) і політичних прав та свобод людини, прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року і набрав чинності 23 березня 1976 року[2, 
ст.1]. 

У цьому пакті конкретизуються права особи як громадянина, суб’єкта права 
та учасника політичного життя [1, ст.25]. Формулювання статей про права людини 
не залишають сумнівів у їхньому імперативному характері. 

Разом із Загальною декларацією прав людини міжнародні пакти складають 
Міжнародний білль прав людини (чи Хартію прав людини), що покладаю на 
держави обов’язок забезпечити здійснення закріплених у цих документах прав 
всіма необхідними засобами, у тому числі й правовими. 

На основі Загальної декларації прав людини Комісія ООН з прав людини 
розробила запропоновані в 1966 р. для прийняття юридично обов’язкові документи 
— Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і культурні права, які найповніше визначили перелік та зміст 
основних прав людини. Обидва документи набрали чинності в 1976 року після 
ратифікації їх, як було обумовлено, 35 країнами. Зміст пактів закріпив різний рівень 
обов'язковості їх положень для держав-учасниць. 

Контроль за дотриманням норм Пакту, включаючи розгляд індивідуальних 
скарг, здійснює міжнародний орган — Комітет із прав людини. Перший 
факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права, підписаний у 1966 р., надав Комітету із прав людини компетенцію приймати 
та розглядати повідомлення (скарги) від осіб про те, що вони є жертвами 
порушень державою-учасницею Пакту та цього протоколу якогось із прав, 
викладених у Пакті. Україна ратифікувала Протокол і визнає юрисдикцію Комітету 
[7]. 

Протягом століть права та свободи особи ставилися центральним об'єктом в 
історичних проектах та наукових дослідженнях. Як уже зазначалося, права та 
свободи людини становлять ядро правового статусу особи і громадянина. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що правовий статус особи і громадянина 
- це система або сукупність юридичних і природних прав, свобод і обов'язків особі, 
які закріплені в чинних формах і видах права, зокрема в законодавстві, і складають 
необхідні потенційні можливості особи мати суб'єктивні права та обов'язки, 
реалізувати їх у системі суспільних правовідносин, у різноманітних формах 
діяльності, спілкування і навчання. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ 

 
У межах позитивістського напряму кримінології розвивались і психологічні 

підходи. Дехто з кримінологів, вивчаючи злочинну поведінку, робить акцент на 
особі злочинця. Особа злочинця завжди була однією з центральних проблем усіх 
наук кримінального профілю і насамперед кримінології. Необхідно враховувати, що 
навіть у такій специфічній сфері, як злочин, людина діє як суспільна істота, тому до 
неї потрібний підхід як до носія різних форм суспільної психології, набутих 
моральних, правових, етичних та інших поглядів і цінностей, індивідуально-
психологічних особливостей. Безперечно, психологія озброїла кримінологію 
методикою, а також психодіагностичними та психометричними методами. Важливе 
значення має спеціальне тестування злочинців, яке широко запроваджене за 
кордоном. Розроблені спеціалістами тести сприяють глибшому вивченню 
особливостей особи правопорушника, уможливлюють порівняння останніх із 
законослухняними громадянами, запровадженню індивідуальних заходів 
запобігання повторній злочинній поведінці. Психологічні теорії застосовують для 
обґрунтування реалізації заходів поетапної корекції поведінки засуджених. 

Теорія небезпечного стану. Перевірена часом, ця теорія надає для 
практичного використання теоретично обґрунтовану комплексну методику клінічної 
роботи з метою запобігання злочинам. Першу працю в цьому напрямі "Критерії 
небезпечного стану" написав у 1880 р. Р. Гарофало. Після Другої світової війни 
видатним представником цієї теорії був відомий кримінолог Ж. Пінатель. Ця теорія 
значно поширена в США й називається клінічною кримінологією. Згідно з цією 
теорією, у конкретних випадках злочин виникає на ґрунті певного психічного стану, 
що схиляє людину до конфлікту із соціальними нормами. Зазвичай, небезпечний 
стан є тимчасовим і відповідає внутрішній кризі, що змінюється емоційною 
байдужістю, після якої настає егоцентризм, а потім лабільність (нестійкість), яка 
може знову перерости в кризу. 

А також в 60-70-х pp. XX ст. у МВС СРСР і Прокуратури СРСР проводилися 
дослідження якісно-кількісної, статистично вираженої системи суспільної 
небезпеки особистості. Методом розпізнавання образу за допомогою ЕОМ учені 
робили прогноз про майбутню поведінку особи. У 70—80 % випадків прогноз, що 
базувався на суспільній небезпеці особи, виявився виправданим. Систему особи 
злочинця утворюють три підсистеми, що включають дрібніші підсистеми і 
компоненти особистісних властивостей суб’єкта злочину: 

1) соціально-демографічна (стать, вік, освіта, соціальна належність, 
матеріальне становище, громадянство, психічне здоров’я); 

2) соціально-рольова (функціональна), до якої належить сукупність видів 
діяльності осіб у системі суспільних відносин як громадянина, члена трудового 
колективу, сім’янина і т. ін.; 

3) морально-психологічна, яка відображає ставлення особистості до 
соціальних цінностей і виконуваних соціальних функцій. Особа характеризується 



 138 

громадянською психологією (ставлення до суспільства, держави, ідеологічний і 
політичний світогляд І Т. ІІІ.), що виявляється у цивільній діяльності; трудовою 
психологією (ставлення до праці), що виявляється у професійній діяльності; 
побутовою психологією (ставлення до родини, дозвілля) і відповідною поведінкою; 
правовою психологією (ставлення до закону, правопорядку, правоохоронних 
органів) і адекватними їй вчинками та, нарешті, психологією “Я” (самооцінки, 
“самосвідомості”). 

Негативні властивості психології злочинця породжують мотивацію, що і стає 
причиною вчинення діяння, а мотиви зумовлюються потребами й інтересами 
особи, що актуалізують і конкретизують мотиви поведінки. Небезпечний стан 
діагностують спеціалісти. При цьому важливу роль відіграє порівняння результатів 
дослідження особи з даними ситуації, в якій вона перебуває. При оцінюванні 
ситуації беруть до уваги, зокрема, матеріальні умови, вплив з боку оточення, 
наявність психотравмувальних факторів та ін. Діагноз визначає суворо 
індивідуальні профілактичні заходи. Робота спеціалістів з переборювання 
небезпечного стану полягає в тому, щоб консультаційно допомогти людині, яка 
переживає стрес, спрямувати її поведінку в певні соціальні межі, допомогти їй у 
розв'язанні проблем, відчути безпеку, проявити повагу до людини й надати їй 
підтримку. Важливе значення надається усуненню зайвих емоцій. На базі 
стаціонарів подається практична допомога з метою подолання небезпечного 
кризового стану як особам, які утримуються в місцях позбавлення волі, так і тим, 
хто перебуває на волі. На кримінологічну експертизу у формі прогнозу 
індивідуальної поведінки людини зважають при визначенні покарання за вчинений 
злочин, а також при вирішенні питання про звільнення від покарання. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли поглиблюється прірва між 
добром і злом, потреба в глибоких кримінологічних дослідженнях виявляється 
дуже гостро, оскільки злочин є одним із крайніх проявів зла й потребує глибокого 
осмислення з позицій як філософії, так і практики юриспруденції. 

А також в сучасному світі можна виділити один з важливих мотивів вчинення 
злочину. Це ідея помсти вона є помітно поширена. Люди звикли бачити у 
злочинцеві не члена суспільства, що зробив помилковий крок, а ворога. 
Пояснення, що такі погляди примножують злочинність, повинні стати невіддільною 
складовою правової пропаганди. Від початку 60-х рр. XX ст. у західних країнах та 
США значного поширення набули прикладні кримінологічні дослідження. Так, 
виникло кілька напрямів, які вивчають злочинність молоді, злочини, що 
вчиняються в сім'ї, організовану та "білокомірцеву" злочинність. Відповідні 
дослідження організовує та фінансує не лише держава, а й бізнесові структури, 
благодійні та інші організації. Це свідчить Не тільки про збільшення масштабу 
злочинності, що примушує залучати до боротьби з нею нетрадиційні сили, а й про 
все відчутнішу свідомість суспільства, що бажає вдосконалюватися. 

Ведеться розробка та реалізація заходів загального попередження ведуть всі 
органи держави із залученням фахівців різних областей: економістів, соціологів, 
політиків, управлінців, психологів тощо. Кримінологи також беруть участь в цьому 
процесі, надаючи аналітичні огляди статистичних даних, прогнозуючи 
результативність запропонованих заходів з точки зору їх впливу на злочинність і 
здійснюючи кримінологічну експертизу нормативних актів і соціально-економічних 
програм. 

Спеціальне попередження здійснюється шляхом впливу на соціальні групи, 
окремих осіб і організації або сфери діяльності, щодо яких є підстави вважати, що 
вони мають підвищену криміногенністю. 

Адресатом індивідуального попередження, що може розглядатися як один з 
видів спеціального попередження, є конкретна людина, особисті характеристики 
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якого об’єктивно говорять про можливість здійснення їм у майбутньому злочинного 
діяння. 

Об'єктом індивідуального попередження може ставати як безпосередньо 
людина, її негативні соціальні якості, так і соціальна мікросередовище, його 
навколишнє (сім'я, побут, трудовий колектив). 

Іноді говорять, що в житті зустрічаються безмотивні вчинки і злочини 
(наприклад, вбивство, заподіяння шкоди здоров’ю, хуліганство та ін.). Це 
помилкова думка, оскільки навмисний злочин не може бути вчинений без мотиву. 
В окремих випадках він просто не був встановлений, але іноді це справді нелегко 
зробити. Інколи мотиви злочину приховуються чи навмисно спотворюються, проте 
бувають і неусвідомлені самим злочинцем мотиви його поведінки, які часом він 
сам не в змозі пояснити. Мотиви злочинів різноманітні, тому є безліч їхніх 
класифікацій. На нашу думку, найбільш вдалою є класифікація, яку запропонував 
В.В. Лунєєв. Він виокремив шість груп мотивів: 1) політичні; 2) корисливі; 3) 
насильницько-егоїстичні; 4) анархічні та індивідуалістичні; 5) легковажно-
безвідповідальні; 6) боягузливо-малодушні. 

Слід зазначити, що сам по собі мотив як внутрішнє спонукання не є чимось 
злочинним; таким він стає, лише коли є елементом суб’єктивної сторони 
забороненого карним законом діяння. Разом з тим він є першою ланкою всього 
причинного ланцюжка, що лежить в основі механізму злочинної поведінки. 

Джерелом людської активності є потреба, тобто брак певних благ. Система 
індивідуальних потреб, їх ієрархія, а саме те, що суб’єкт вважає для себе більш 
важливим, а що менше, відображає ціннісну орієнтацію особи, її соціальну 
позицію. Зрозуміло, що джерелом злочинної поведінки може стати не будь-яка 
потреба. У більшості випадків джерелом мотивації злочинної поведінки є такі 
потреби: матеріальні, в соціальному спілкуванні (самоствердження) і сексуальні. 
Необхідно зазначити, що кожен вид потреби може мати різний ступінь 
інтенсивності і різну спрямованість. Наприклад, у матеріальних потребах 
розрізняють чотири різновиди: а) потреби життєво необхідні, без задоволення яких 
людина може загинути; б) потреби нормальної інтенсивності, характерні для 
певного суспільства чи його частини; в) гіпертрофовані (завищені) потреби, 
задоволення яких для всіх громадян суспільство поки не забезпечує; г) 
перекручені потреби, що суперечать інтересам суспільства і розвитку особи 
(алкоголь, наркотики тощо). Матеріальні потреби викликають корисливу мотивацію 
вчинків. 

Отже, якщо життєва позиція людини характеризується індивідуалізмом, 
прагненням до особистої корисливої вигоди чи авторитарного придушення 
навколишніх, важко очікувати позитивного ставлення до моральних, правових 
норм і принципів. Саме тому для осіб з антигромадською орієнтацією характерні 
вияви правового нігілізму, неприйняття правових вимог і заборон, хоча вони 
досить добре розуміють їхню необхідність. У них наявна стійка звичка діяти під 
впливом миттєвих спонукань, не задумуючись про право та покарання, що їм 
загрожує. 

Потреби, інтереси, бажання, емоції, ціннісні орієнтації — це внутрішні 
компоненти особи, під дією яких формується мотив злочину. Але є ще і зовнішній 
фактор — конкретна життєва ситуація, в якій готується і вчинюється злочин. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 

ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ ТА ДОНОРСТВА 
 

Людина та її права є найбільшою цінністю у правовій та соціальній державі. 
Захист цих прав повинен бути побудований на антропоцентричній природознавчій 
концепції, згідно з якою вирішення основних правових завдань повинно 
здійснюватися в інтересах людини. У системі гарантованих законодавством прав 
людини одне з найбільш важливих місць посідають її біологічні права, які 
охороняються не тільки Конституцією України, але й Кримінальним кодексом 
України (далі – КК України). 

Проблемам захисту та відповідальності про незаконне донорство та 
трансплантацію приділяють активну увагу вітчизняні та іноземні вчені-правознавці: 
Н.Б. Болотіна, З.В. Ромовська, В.К. Грищук, О.В. Тіхоміров, М.М. Малеїна, Г.М. 
Красновський, Т. Гурська, М. Ардашева та інші. Зазначені автори порушують 
проблеми правового регламентування донорства та трансплантації у галузях 
цивільного, кримінального, сімейного та медичного права. Проте, не зважаючи на 
проведення значного науково-теоретичного аналізу питань, пов'язаних з 
донорством та трансплантацією, виникає цілий ряд проблем, пов'язаних з 
необхідністю криміналізації діянь, що передбачені КК України. 

Метою нашого дослідження є кримінально-правовий розгляд проблемних 
питань щодо криміналізації діянь проти життя та здоров'я у сфері трансплантації 
органів або тканин людини та донорства. 

Відповідно до положень ч. 2 ст. 28 Конституції України, жодна людина без її 
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. 
Застосування медико-біологічних експериментів на людях допускається із 
суспільно корисною метою за умови їх наукової обґрунтованості, переваги 
можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров'я або 
життя, гласності застосування експерименту, повної інформованості та вільної 
згоди повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка підлягає експерименту, щодо 
вимог його застосування, а також за умови збереження в необхідних випадках 
лікарської таємниці [1]. Забороняється проведення науково-дослідного 
експерименту на хворих, ув'язнених або військовополонених, а також 
терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має 
безпосереднього зв'язку з метою досліду. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людині» від 16 липня 1999 року № 1007-XIV, 
трансплантація – спеціальний метод лікування,  що  полягає  в пересадці  
реципієнту  органа  або  іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у 
тварини. Анатомічні матеріали – це органи, тканини, анатомічні утворення, клітини 
людини або тварини [2]. Діюче кримінальне законодавство передбачає наступні 
склади злочинів у сфері протиправних суспільно-небезпечних діянь проти життя та 
здоров’я особи: ст. 142 КК України (Незаконне проведення дослідів над людиною); 
ст. 143 КК України (Порушення встановленого законом порядку трансплантації 
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органів або тканин людини); ст. 144 КК України (Насильницьке донорство) [3]. У 
контексті багатьох проблемних питань, пов'язаних із кваліфікацією злочинних 
діянь, відсутності чіткої криміналістичної характеристики та дієвої методики 
розслідування цих злочинних посягань виникають також і проблеми кримінально-
процесуального характеру. Вони також пов'язані з особою потерпілого у цих 
злочинах. 

Ст. 142 КК України передбачає незаконне проведення дослідів над людиною. 
Об'єктивна сторона злочину складається з трьох елементів: 1) діяння у формі дії – 
незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над 
людиною; 2) суспільно небезпечний наслідок у вигляді створення стану небезпеки 
для життя і здоров'я потерпілого; 3) причинний зв'язок між цими двома 
елементами. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом 
щодо діяння (оскільки винний має усвідомлювати незаконність своїх дій) та 
необережністю щодо наслідків. Якщо винний свідомо допускав чи бажав створення 
небезпеки для життя і здоров'я потерпілого, його дії слід кваліфікувати як замах на 
заподіяння тілесних ушкоджень або на вбивство. Суб'єкт злочину – загальний. 
Кваліфікуючими ознаками відповідно до ч. 2 ст. 142 КК України виступають: 
вчинення злочину щодо неповнолітнього; вчинення злочину щодо двох або більше 
осіб; вчинення злочину способом примушування або обману; суспільно небезпечні 
наслідки у вигляді тривалого (понад три тижні) розгляду здоров'я потерпілого. 

Ст. 143 КК України містить кілька складів злочинів. У ч. 1 цієї статті 
передбачено відповідальність за порушення встановленого законом порядку 
трансплантації органів або тканин людини. Об'єктивна сторона злочину 
складається з діяння – порушення встановленого законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини. Таким чином, цей склад злочину є формальним і 
вважається закінченим з моменту вчинення відповідних дій. Предметом 
трансплантації відповідно до положень ст. 143 КК України є окремі види 
анатомічних матеріалів – лише органи або тканини людини. Суб'єктивна сторона 
злочину характеризується умисною формою вини (прямий умисел). Суб'єкт 
злочину – загальний, хоча, наприклад, Г. В. Чеботарьова вважає, що суб'єкт 
злочину в цьому разі є спеціальним [4].  

У ч. 2 ст. 143 КК України передбачено відповідальність за вилучення у 
людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх 
трансплантації. Незважаючи на визначення в законі предметів трансплантації у 
формі множини, відповідальність настає за вилучення хоча б одного органу або 
тканини. Способом вчинення цього злочину є примушування або обман. 
Примушуванням є фізичний або психічний вплив на потерпілого із застосуванням 
насильства або погрози з метою отримання його згоди на вилучення органу або 
тканини. Під обманом слід вважати дії, спрямовані на приховування від 
потерпілого факту вилучення органу або тканини, у тому числі у вигляді надання 
неповної інформації про суть проведеного втручання. Злочин є закінченим з 
моменту позбавлення потерпілого органу або тканини, тобто розірвання природних 
зв'язків між організмом і його частиною, якає предметом вилучення.  

Ч. 3 ст. 143 КК України передбачає кримінальну відповідальність за 
вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з 
метою їх трансплантації, вчинені щодо особи, яка: а) перебувала в безпорадному 
стані; б) перебувала в матеріальній або іншій залежності від винного.  

Ч. 4 ст. 143 КК України встановлює кримінальну відповідальність за 
незаконну торгівлю органами або тканинами людини. Відповідно до положень ст. 
18 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людині» укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших 
анатомічних матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, забороняється [2]. 
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Торгівлею є укладання угод, у тому числі усних, предметом яких є оплатна 
передача органу людини або її тканини. Злочин вважається закінченим з моменту 
вчинення дій, які винний вважає необхідними для здійснення купівлі-продажу, 
тобто фактичної передачі предмета угоди в обмін на грошові кошти готівкою або 
інші форми оплати. Відповідальність настає як за продаж, так і за купівлю органів 
або тканин людини. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим 
умислом і корисливим мотивом. Суб'єкт злочину – загальний. 

Ч. 5 ст. 143 КК України передбачає відповідальність за вчинення одного з 
попередніх злочинів за попередньою змовою групою осіб, а також за окрему 
форму злочину – участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою 
діяльністю. Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні певних дій (фізичних 
або інтелектуальних), які випливають із функцій відповідної організації. Злочином є 
участь в діяльності хоча б однієї організації. Поняття транснаціональної 
організації, яка займається такою діяльністю, може бути виведене з урахуванням 
ст. 28 і ст. 143 КК України. Транснаціональною є організація, діяльність якої 
поширюється на дві або більше країни. 

Відповідно до положень ст. 46 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII, здавання 
крові, її компонентів для подальшого використання їх для лікування, виготовлення 
відповідних лікарських препаратів або використання в наукових дослідженнях 
здійснюється повнолітніми дієздатними фізичними особами добровільно. 
Забороняється насильницьке або шляхом обману вилучення крові у фізичної 
особи з метою використання її як донора [5]. Згідно з положеннями ст. 2 Закону 
України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року № 239/95-
ВР, донорство крові та її компонентів – це добровільний акт волевиявлення 
людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого 
безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних 
лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях [6]. 
Кримінальний закон встановлює відповідальність за насильницьке або шляхом 
обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора. Не є 
предметом аналізованого злочину плазма крові або інші її компоненти, кров 
померлої людини. Об'єктивна сторона злочину складається з двох елементів: 1) 
діяння у формі дії – вилучення крові; 2) спосіб вчинення злочину – із 
застосуванням насильства (фізичного або психічного) або шляхом обману. Злочин 
вважається закінченим з моменту вилучення будь-якого обсягу крові у потерпілого. 
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та метою 
використання потерпілого як донора. Донор – це особа, в якої за життя або після її 
смерті взято анатомічні матеріали для трансплантації або виготовлення 
біоімплантатів. Використання особи як донора з точки зору медичного 
законодавства передбачає в тому числі трансфузію йому його власної крові чи її 
компонентів. Хоча за наявності всіх медичних показань такі дії, вчинені з 
використанням насильства або шляхом обману, не можуть бути кваліфіковані за 
ст. 143 КК України. Суб'єкт злочину – загальний. 

Ч. 2 ст. 144 КК України передбачає такі кваліфікуючі ознаки, які стосуються 
спеціального потерпілого: неповнолітній; особа, яка перебувала в безпорадному 
стані; особа, яка перебувала в матеріальній залежності від винного. У ч. 3 ст. 144 
КК України встановлено особливо кваліфікуючі ознаки злочину, зокрема: вчинення 
злочину за попередньою змовою групою осіб; вчинення злочину з метою продажу. 

Таким чином, чинний Кримінальний кодекс України, містить правові норми, 
що встановлюють відповідальність за злочинні порушення сфері трансплантації 
органів або тканин людини та донорства. Кримінальна відповідальність за 
порушення порядку трансплантації органів та тканин людини в науці кримінального 
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права є особливо актуальною, але недостатньо теоретично розробленою, що 
безумовно, перешкоджає правильному й остаточному застосуванню 
правоохоронними органами закону про кримінальну відповідальність. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У  
ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ 

 
Становлення екологічного права в Україні до часів незалежності проходило 

досить повільно. Законодавча база у сфері забезпечення екологічної безпеки у 
гірничодобувній галузі не є довершеною і потребує доопрацювання та 
систематизації. Це і обумовлює актуальність проблеми. 

Теоретичною основою досліджень у галузі гірничого та екологічного права є 
праці відомих вчених правознавців України В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.Г. 
Бобкової, А.П. Гетьмана, О.А. Грицан, Р.С. Кіріна, О.О. Титаренко, В.К. Філатової 
та інших. Наукові праці вказаних авторів можуть використовуватись і в 
кримінологічних дослідженнях.   

Також слід згадати доробки представників радянської та зарубіжної правової 
науки: Г.О. Аксеньонка, С.А. Боголюбова, Г.С. Башмакова, Л.О. Заславської та 
інших. 

Екологічне законодавство у гірничодобувній галузі України - це ціла система 
нормативно-правових актів, що містять еколого-правові норми, які здатні 
регулювати екологічні правовідносини, що виникають у сфері використання 
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природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і 
забезпечення екологічної безпеки. 

Україна є учасником понад 20 міжнародних конвенцій та двосторонніх угод, 
пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища. Міжнародні 
зобов'язання України щодо навколишнього природного середовища, використання 
природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки випливають з положень 
вже ратифікованих а також тих, що знаходяться в стадії розгляду конвенцій та 
угод. Виконання Україною зобов'язань, що випливають із зазначених 
багатосторонніх угод, потребує приведення внутрішнього законодавства у 
відповідність з нормами міжнародного права й урахування існуючої міжнародної 
практики під час розроблення нових законодавчих актів. 

Система екологічного законодавства України є досить прогресивною, тому що 
вона створювалася вже в умовах незалежності з використанням досвіду світових 
лідерів, в галузі екологічного права. Сьогодні ми можемо сміливо констатувати, що 
той "правовий вакуум" в сфері охорони довкілля і екологічної безпеки, що 
утворився одразу після  проголошення незалежності ліквідовано. За ці роки в 
Україні прийнято кілька десятків законів та кодексів що регулюють всю гамму 
екоправових відносин у тому числі й в гірничодобувній діяльності держави. 

Реалізація екологічної    політики    потребує    ефективного функціонування 
системи законодавства у сфері гірничодобувної діяльності. Основними  вимогами  
до  такого законодавства є його відповідність Конституції України,  наближення  до 
відповідних директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх 
екологічних угод (конвенцій,  протоколів тощо),  стороною  яких  є Україна,   
соціальна   прийнятність,   реалістичність,  економічна ефективність.  
Законодавство  має  сприяти  гнучкому  застосуванню відповідних економічних 
інструментів для стимулювання впровадження інноваційних  екологічних  
технологій у гірничодобувній діяльності,   розв'язанню   екологічних проблем, 
забезпечення наскрізності екологічної політики у сфері гірничодобувної діяльності, 
її інтеграції до політик державного,  регіонального та місцевого розвитку. 

Необхідно розробити комплексні   регіональні   і   місцеві    програми, 
спрямовані на реалізацію нових нормативів якості навколишнього  природного 
середовища, нормативів безпеки  використання  природних  ресурсів, граничних  
нормативів  впливу  на  навколишнє природне середовище, стандартів екологічної 
безпеки тощо. 

Для здійснення     на     належному     рівні    міжнародного співробітництва   у   
сфері   охорони   навколишнього   природного середовища та забезпечення 
екологічної безпеки у гірничодобувній галузі необхідне безумовне виконання  
міжнародних  зобов'язань  відповідно  до багатосторонніх та двосторонніх 
міжнародних договорів України. 

Для забезпечення  розвитку  державної   системи   моніторингу 
навколишнього   природного  середовища у гірничодобувній діяльності,  
спрямованого  на  надання органам  виконавчої  влади,  органам  місцевого  
самоврядування  і населенню своєчасної,  достовірної інформації про його стан,  
та з метою підвищення ефективності здійснення  державного  контролю  за 
дотриманням законодавства необхідно проаналізувати інформаційні потреби 
системи державного управління, створити   єдину   мережу   спостережень,  
здійснити  оптимізацію, модернізацію   і   технічне   забезпечення   системи   
моніторингу навколишнього  природного  середовища,  вдосконалити  
метрологічне забезпечення  проведення  спостережень,  інтегрувати  інформаційні 
ресурси суб'єктів системи моніторингу і забезпечити функціонування єдиної 
автоматизованої підсистеми збирання, оброблення, проведення аналізу і 
збереження екологічних даних. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

 
Рекультивація земель — це комплекс організаційних, технічних, 

біотехнологічних та правових заходів, здійснюваних з метою відновлення 
ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. 
Процеси рекультивації порушених земель звичайно рекомендують поділяти на два 
основні етапи: гірничотехнічний і біологічний. Проте у практичному плані більш 
виправданим вважають визначення трьох етапів: підготовчий, гірничотехнічний і 
біологічний[1,c. 19]. Підготовчий, або проектно-вишукувальний, етап включає: 
обстеження і типізацію порушених земель та земель, які підлягають порушенню; 
вивчення властивостей розкривних порід і класифікацію їх щодо придатності для 
біологічної рекультивації; визначення напрямів і методів рекультивації; складання 
техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) і технічних робочих проектів з 
рекультивації. Гірничотехнічний, або інженерний, етап, який ще називають 
технічною або гірничотехнічною рекультивацією, передбачає виконання робіт 
щодо підготовки земель, що звільнилися після гірничих розробок родовищ до 
подальшого цільового використання в народному господарстві. В цей період 
підприємства або виробничі об'єкти, які здійснюють розробку родовищ, виконують 
такі роботи: 

- селективне зняття, складування і збереження придатних для біологічної 
рекультивації розкривних порід, у тому числі родючий шар грунту; 

- селективне формування відвалів розкривних порід; 
- за потреби планування і покриття спланованої поверхні шаром родючого 

грунту або потенційно родючих розкривних порід; 
- засипання і планування деформованих поверхонь (провали, карстові лійки 

та ін.); 
- влаштування під'їзних доріг; 
- меліоративні та протиерозійні заходи. 
Біологічний етап рекультивації, або просто біологічна рекультивація, 

виконується після гірничотехнічної і включає заходи щодо відновлення родючості 
порушених земель (агротехнічні, фітомеліоративні та ін.), спрямовані на 
відтворення флори і фауни. Біологічну рекультивацію здійснюють 
землекористувачі, яким передають землі після гірничотехнічної рекультивації за 
рахунок коштів підприємств та організацій відповідного міністерства, які проводили 
на землях гірничі роботи. Напрямки рекультивації визначають кінцеве 
використання порушених земель після проведення відповідних гірничотехнічних, 
інженерно-будівельних, гідротехнічних та інших заходів, їх вибирають на основі 
комплексного обліку таких чинників: 

- природні умови району розробки родовища (клімат, типи грунтів, геологічна 
будова, рослинність, тваринний світ та ін.) ; О стан порушених земель до моменту 
рекультивації (характер техногенного рельєфу, ступінь природного заростання та 
ін.); 

- мінералогічний склад, водно-фізичні та фізико-хімічні властивості гірських 
порід; 
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- агрохімічні властивості (вміст поживних речовин, кислотність, наявність 
токсичних речовин та ін.) порід і їх класифікація за придатністю для біологічної 
рекультивації; 

- інженерно-геологічні та гідрологічні умови; & господарські, соціально-
економічні, екологічні та санітарно-гігієнічні умови; 

- термін служби рекультиваційних земель (можливість повторних порушень і 
їх періодичність); 

- технологія і механізація гірничих і будівельно-монтажних робіт. 
У процесі вибору напрямку рекультивації земель необхідно мати на увазі, що 

рекультивовані землі і території, що їх оточують – після закінчення робіт, являють 
собою оптимально сформовану та екологічно збалансовану ландшафтну ділянку. 

Найчастіше поширені такі напрями рекультивації порушених земель[2,c.29]: 
- сільськогосподарський; 
- лісогосподарський; 
- водогосподарський; 
- рекреаційний; 
- санітарно-гігієнічний; 
- будівельний. 
Втім,зазначимо , що повторне використання рекультивованих земель може 

бути раціональним та ефективним лише у разі правильного вибору напряму 
відновлюваних робіт на порушених землях. Якраз такий підхід дозволяє пізніше 
відтворити порушений ландшафт і частково або повністю відновити флору й 
фауну, втрачену в процесі гірничих розробок. При цьому треба врахувати, що 
приведення порушених земель у стан, придатний для повторного використання, не 
завжди може збігатися з попереднім їх призначенням. Залежно від природних і 
соціально-економічних умов найчастіше використовуються такі напрями 
рекультивації: сільськогосподарський, лісовий, водогосподарський і будівельний. 

Сільськогосподарська рекультивація можлива: 
- у разі нанесення грунтового шару на сплановану поверхню відвалів, 

сформовану із рихлих нетоксичных порід; 
- без нанесення грунтового шару за наявності на поверхні потенційно 

родючих розкривних порід для використання їх під сінокоси; Під сади придатні 
відвали, сформовані у верхній частині із потенційно родючих грунтів. 

Вважаємо за доцільне, що лісові насадження розміщувати на: 
- придатних породах; 
- на малопридатних і непридатних породах у разі нанесення потенційно 

родючих порід на поверхню для захоронення токсичних та непридатних для 
рослин порід. Порушені землі, які не придатні для біологічної рекультивації, можна 
використовувати під промислове і цивільне будівництво. 

Таким чином, правильний вибір напряму рекультивації повинен передбачати 
єдину мету - раціональне повторне використання порушених земель у народному 
господарстві. Обґрунтування виду рекультивації і наступного використання 
рекультивованих земель проводиться в кожному конкретному випадку на основі 
сукупного врахування комплексу різних чинників (ціна землі і її призначення в 
народному господарстві, агрохімічний склад розкривних порід, географічне 
розташування, соціально-економічні чинники і перспективи розвитку району 
розробки родовища). 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
 З кожним роком в Україні все більше неповнолітніх осіб вчиняють злочини. 
За статистикою  із загального об’єму  вчинених підлітками злочинів, більш ніж 68 
відсотків - тяжкі та особливо тяжкі. Зокрема, значно збільшились випадки вчинення 
неповнолітніми особами умисних тяжких ушкоджень, ґвалтувань та інших. У період 
формування Україною громадянського суспільства є дуже важливим не допустити 
прогалину серед такої важливої для майбутнього держави, категорії осіб, як 
неповнолітні і не допустити рецидиву злочинів, вживаючи належні заходи 
виховного характеру. 
 Особливістю цієї категорії осіб є те, що в багатьох суб’єктів злочину так і не 
приходить усвідомлення, вчиненого ним суспільно небезпечного діяння і 
шкідливості його наслідків для держави, суспільства або для конкретної особи.    

Регулюється дане питання Кримінальним кодексом України [1], а саме: 
Розділом ХV Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх. Кримінальна відповідальність і покарання даної категорії осіб має 
свою специфіку. Вона проявляється у наступних категоріях:  
- звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності;                                                
- вибір видів покарання та їх розмірів;                                                                                      
- призначенні їм покарання та звільненні від покарання та його відбування;                
- погашення та зняття судимості. [4] 
 Законодавче закріплення певного мінімального віку, з якого можна 
притягнути неповнолітню особу до кримінальної відповідальності, пов’язане,перш 
за все, з певним фізіологічним процесом становлення  здатності особи, з моменту 
досягнення нею певного віку, усвідомлювати свої дії, керувати ними та ясно 
розуміти небезпечність дій, які нею вчиняються.                                                                                                                     
 Відповідно до Кримінального кодексу України, кримінальній відповідальності 
підлягають особи, яким до вчинення суспільно небезпечного діяння виповнилося 
16 років – це вважається загальним віком, з якого неповнолітнього можна 
притягнути до відповідальності. А також, Кодекс встановлює знижений вік для осіб, 
що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років. Ці особи  підлягають кримінальній 
відповідальності лише за наступні злочини: умисне вбивство, посягання на життя 
державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника 
особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, 
представника іноземної держави, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження та інші. 

http://textbooks.net.ua/content/view/1239/18/
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Пониження віку кримінальної відповідальності  обумовлюється  тим, що 
особа уже в 14-річному віці усвідомлює суспільну небезпечність і шкідливість 
багатьох противоправних діянь. [3] 

Певною особливістю даної категорії є види покарань до неповнолітніх осіб, 
які судом були визнанні винними у вчиненні злочину, серед них є:  

- штраф;                                                                                                                          
- громадські роботи;                                                                                                        
- виправні роботи;                                                                                                                       
- арешт;                                                                                                                         
- позбавлення волі на певний строк.                                                                            
Буде доречним згадати, що згідно з обставин, які пом’якшують покарання є 

вчинення злочину неповнолітнім. 
Головною метою застосування кримінально-правових заходів щодо неповнолітніх, 
які вчинили злочин, є їх виправлення, недопущення повторних злочинів. [2] 

Ч1. ст.97 встановлює, що неповнолітнього, який вперше вчинив злочин 
невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути 
звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без 
застосування покарання. 

Також, згідно з ч. 2 ст. 97 КК України, примусові заходи виховного характеру, 
передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, 
яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
вчинила суспільно небезпечне діяння. 

Найбільш високим покаранням для неповнолітньої особи є позбавлення волі 
на певний строк. Але і тут є відмінність від того, якщо б злочин вчинила повнолітня 
особа. Для неповнолітньої особи від 6 місяців до 10 років, але за лише одним 
винятком,коли особливо тяжкий злочин був поєднаний з умисним позбавленням 
життя людини , - до 15 років. Проте для повнолітньої – від 1 до 15 років. 

Отже, можна дійти до висновку, що законодавче підгрунття даної категорії 
осіб є досить повним аби компетентні органи належно виховували і запобігали 
вчиненню повторних злочинів серед категорії неповнолітніх осіб. Особливості 
відповідальності даної категорії осіб визначені у Кримінальному кодексі України, а 
саме ст. ст.97-108.  
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КЛАССИФIКАЦIЯ ХУЛIГАНСТВА 

 
Злочини проти громадського порядку та моральностi є дуже небезпечними 

так, як їх наслiдки безпосередньо порушують тi взаємовiдносини, що будувались в 
суспiльствi не одним десятком рокiв. Оскiльки хулiганство безпосередньо 
вiдноситься до злочинiв проти громадського порядку та моральностi то 
класифiкацiя хулiганства є досить актуальною темою.  

Згiдно з Кримiнальним кодексом України, хулiганство -  це грубе  порушення 
громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспiльства, що 
супроводжується особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом.[1] 

Вiдповiдальнiсть за вчинення хулiганства передбачена ст.296 Особливої 
частини Кримiнального кодексу. 

Об’єктом хулiганства є суспiльнi вiдносини у сферi громадського порядку. 
За ступенем суспiльної небезпечностi (тяжкостi) розрiзняють: 
1) простий (iнодi його називають «основний») склад злочину – вiн мiстить основнi 
ознаки цього злочину i не мiстить пом’якшуючих чи обтяжуючих (квалiфiкуючих) 
обставин. В ст.296 Кримiнального кодексу України такий склад хулiганства 
описаний в частинi 1 даної статтi; 
2) склад злочину з пом’якшуючими обставинами (так званий привiлейований 
склад), який характеризується обставинами, що значною мiрою знижують 
суспiльну небезпечнiсть i каранiсть даного виду злочину. Чинний Кримiнальний 
кодекс України не передбачає склад хулiганства з пом’якшуючими ознаками; 
3) склад iз квалiфiкуючими ознаками, тобто з такими, що обтяжують 
вiдповiдальнiсть i впливають на квалiфiкацiю. Прикладом квалiфiкуючого складу 
можна вважати ч. 2 ст. 296Кримiнального кодексу України, тобто хулiганство, 
вчинене групою осiб; 
4) склад з особливо обтяжуючими (особливо квалiфiкуючими) обставинами, тобто 
такими, що надають злочину особливу суспiльну небезпечнiсть. Ст.296 
Кримiнального кодексу України передбачає два особливо квалiфiкуючих склади 
хулiганства, якi знайшли свiй прояв у частинах 3 та 4 цiєї статтi. 

Кожному з цих видiв хулiганства притаманнi певнi ознаки. Тому, правильне 
вiдмежування одного виду хулiганства вiд iншого має велике теоретичне i 
практичне значення. 

Квалiфiкуюче хулiганство характеризується тими ж дiями, якi передбаченi 
ч.1 ст.296 Кримiнального кодексу України. 

Частина 2 статтi 296 К кримiнального кодексу України передбачає 
вiдповiдальнiсть за хулiганство (ч.1 ст.296 Кримiнального кодексу України), 
вчинене групою осiб (двох i бiльше виконавцiв), причому попередня змова 
учасникiв не є обов’язковою для квалiфiкацiї.  

Хулiганство, вчинене групою осiб, слiд вiдрiзняти вiд масових заворушень i 
вiд групового порушення громадського порядку. При масових заворушеннях дiї 
завжди вчиняються натовпом, причому цi дiї супроводжуються погромами, 
пiдпалами, руйнуваннями, нерiдко збройним опором представникам влади. При 
груповому хулiганствi цi ознаки вiдсутнi, а виннi грубо порушують громадський 
порядок винятково з мотивiв явної неповаги до суспiльства. Групове порушення 
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громадського порядку, поєднане iз вчиненням окремих дiй, що грубо порушують 
громадський порядок, iз мотивiв явної неповаги до суспiльства, становитиме 
сукупнiсть злочинiв.  

За ознакою вчинення хулiганства особою, ранiше судимою за нього, дiї 
винного квалiфiкують за ч.3 ст.296 Кримiнального кодексу  України тодi, коли вiн на 
час учинення злочину мав не зняту чи не погашену судимiсть хоча б за однiєю з 
частин зазначеної статтi . 

Хулiганство також квалiфiкується за ч.3 ст.296 Кримiнального кодексу 
України, якщо винний вчинив опiр особам, якi припиняли його хулiганськi дiї – 
представники влади, представники громадськостi, що виконують обов’язки з 
охорони громадського порядку, iншi громадяни, якi припиняли хулiганськi дiї. 

Вiд опору як активної протидiї треба вiдрiзняти непокору. Непокора, тобто 
вiдмова вiд виконання наполегливих, неодноразових вимог громадян, 
представникiв влади або громадськостi припинити хулiганськi дiї, не є опором i не 
визнається квалiфiкуючою ознакою ч.3 ст.296 Кримiнального кодексу України.  

Особливо квалiфiкуючим визнається також хулiганство, при вчиненнi якого 
винний застосовував чи намагався застосувати вогнепальну або холодну зброю, а 
також iншi предмети, що були спецiально пристосованi або заздалегiдь 
заготовленi для нанесення тiлесних ушкоджень. Таким чином, особливо 
квалiфiкуюче хулiганство має всi ознаки злочинiв, передбачених ч.ч. 1, 2 або 3 
ст.296 Кримiнального кодексу України, i додатково характеризується знаряддями 
вчинення злочину. 

Оскiльки особливо квалiфiкуюче хулiганство вчиняється з застосуванням 
вогнепальної або холодної зброї, чи спецiально пристосованих або заздалегiдь 
заготовлених для нанесення тiлесних ушкоджень предметiв, воно являє собою 
найбiльшу суспiльну небезпеку. 

Можно зробити висновок,що хулiганство несе в собi пiдвищений ступiнь 
суспiльної небезпеки, тому при квалiфiкацiї дiй винного необхiдно пiдвищити увагу 
на повне i всебiчне з’ясування всiх обставин справи, iндивiдуальний пiдхiд до 
справи, правильне застосування закону вiдповiдно до вищевикладених моментiв, 
а також справедливе призначення покарання. 
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СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 
У чинному законодавстві України не розкривається зміст терміна «стадії 

злочину». 
Однак, різні науковці поняття стадій вчинення злочину окреслюють 

практично однаково. Так, під стадіями М. Коржанський розуміє етапи підготовки і 
вчинення умисного злочину, які розрізняються між собою за характером 
здійснених дій і моменту припинення злочинної діяльності. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14


 151 

В. Тихий вважає, що стадії вчинення злочину – це певні етапи його 
здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації умислу, тобто 
характером діяння (дії або бездіяльності) і моментом його припинення. 

На думку інших вчених, стадії злочину – це певні етапи в розвитку умисного 
злочину, які полягають в готуванні до вчинення злочину, в замаху на його 
вчинення і у вчиненні закінченого злочину.  

На мою ж думку, найбільш змістовне формулювання дає А. Шевчук, а саме, 
що: стадії злочину - це сукупність етапів злочину, що мають самостійне юридичне 
значення, які він проходить ступенево в своєму розвитку по висхідній від моменту 
задуму або підготовчих дій до моменту реалізації злочинного наміру, до 
закінченого злочину, тобто до моменту вчинення злочину з формальним складом 
або до моменту настання суспільно небезпечних наслідків, що вказані у законі, 
для матеріальних складів. 

Стадії вчинення злочину є видами цілеспрямованої діяльності, етапами 
реалізації злочинного умислу, досягнення певної мети і тому вони можливі лише у 
злочинах з прямим умислом. 

Стадії вчинення злочину не можливі для необережних злочинів, оскільки у 
винного нема наміру заподіяти шкоду. Іншими словами, якщо особа не бажає 
якогось наслідку, вона не може ні готуватися до нього, ні здійснити замах на його 
спричинення. Небажання настання наслідків є характерним не тільки для 
необережних злочинів, а й для злочинів з непрямим умислом. Якщо особа не 
бажала настання суспільно небезпечного наслідку, але свідомо допускала їх, вона 
повинна нести відповідальність за фактично спричинену шкоду навіть тоді, коли 
могла настати, але не настала, і більш тяжка шкода внаслідок її дій. 

Критеріями виділення видів стадій вчинення злочину виступає ступінь 
реалізації злочинного наміру і момент припинення злочину. Кримінальний кодекс 
України визнає злочинними і караними три стадії вчинення злочину: 

 готування до злочину (ст. 14); 

 замах на злочин (ст. 15); 

 закінчений злочин (ст. 13). 
Кримінальне законодавство України 2001 р., застосувавши термін 

«незакінчений злочин», жодним чином його не визначає, а лише виділяє види 
такого.  

Видами незакінченого злочину прийнято вважати: 
– готування до злочину; 
– замах на злочин. 
У більшості зарубіжних кримінальних кодексів готування до  

злочину не криміналізоване. Проте цю позицію не можна вважати ліберальною, 
оскільки некараність готування виявляється декларативною: законодавство 
зарубіжних країн передбачає відповідальність за готування як за закінчений 
злочин. До моменту переривання злочину з не залежних від винного обставин 
можлива добровільна відмова, і тоді особа не підлягає кримінальній 
відповідальності. При криміналізації ж готувань до злочинів як закінчених злочинів 
добровільна відмова виключається. Це означає посилення репресії.  

Щодо замаху на злочин, то він містить чотири ознаки: 
1. дії (бездіяльність) особи при замаху безпосередньо спрямовані на вчинення 

злочину.  
2. замах відбувається лише з прямим умислом.  
3. недоведення злочину до кінця, вимушене припинення злочинної діяльності 

на стадії виконання складу злочину.  
4. злочин не доводиться до кінця з причин, що не залежать від волі винного.  



 152 

Незалежні від волі особи обставини, що переривають виконання складу до 
настання суспільно небезпечного наслідку, найчастіше мають зовнішнє, об'єктивне 
джерело. Однак в окремих випадках такі обставини можуть мати суб'єктивний 
характер, тобто виникати від самої винної особи, але під час вчинення злочину 
проти його волі. Вони можуть ініціюватися винним, але потім можуть вийти з-під 
його контролю.  

Друга обов'язкова ознака замаху на злочин – суб'єктивна. Замах може 
здійснюватися лише при прямиму умислом. Ця ознака замаху випливає з його 
сутності як перерваної мимо волі дії, а також безпосередньою спрямованістю дій 
на виконання складу злочину. Такий взаємозв'язок прямого умислу з іншою 
ознакою, зазначеною у ст. 15 КК – безпосередньою спрямованістю на вчинення 
злочину, прямо передбачений законом.  

До прийняття Кримінального кодексу України 2001 р. ознака прямого умислу 
прямо не передбачалася законом, однак її необхідність у понятті замаху була 
відзначена ще за часів дії КК УРСР 1960 р. у постанові Пленуму Верховного Суду 
України від 1 квітня 1994 р. № 1 «Про судову практику у справах про злочини 
проти життя і здоров'я людини» (втратила чинність): «Судам слід мати на увазі, що 
замах на вбивство може бути вчинено лише з прямим умислом, коли винний 
передбачав настання смерті потерпілого і бажав цього, але такі наслідки не 
настали з обставин, що не залежали від його волі» (абз. 4 п. 23).  

Отже, із суб'єктивної сторони замах можливий лише на умисні злочини. 
Тому я вважаю, що Кримінальний кодекс України слід доповнити спеціальною 
вказівкою на те, що не може бути замаху на злочин, що вчиняється через 
необережність, і на злочин, кваліфікований тяжкими наслідками. 

Також, на мою думку, треба передбачити у ст. 13 КК України таке 
визначення незакінченого злочину: «незакінчений злочин – це така умисна 
суспільно небезпечна діяльність винного, котра переривається з будь-яких причин 
і містить у собі лише частину ознак складу даного злочину внаслідок неповного 
розвитку його об'єктивної сторони». 
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ПОВТОРНІСТЬ ЯК ФОРМА МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ 

 
Нерідко трапляється, що одна особа або ж якась група осіб вчиняють не 

один злочин, а декілька таких діянь. Ці обставини зумовлюють існування певних 
кримінально-правових особливостей кваліфікації зазначених злочинів та 
призначення покарання для осіб, котрі їх скоїли. Такі випадки у теорії 
кримінального права називаються множинністю злочинів, яка в свою чергу, 
поділяється на 3 види: повторність злочинів, сукупність злочинів і рецидив 
злочинів. Найбільш проблемною та дискусійною формою множинності злочинів 
вважають саме повторність відповідних діянь. 

Актуальність обраної теми обумовлюється існуванням великої кількості 
питань стосовно тлумачення і застосування кримінально-правових положень 
повторності як форми множинності злочинів, та наявністю певних колізій між 
нормами, які визначають такі поняття, як «повторність злочинів», «сукупність 
злочинів» і «рецидив злочинів». 

Метою даної публікації є визначення повторності як форми множинності 
злочинів, дослідження проблем пов’язаних з повторністю злочинів, формування 
пропозицій стосовно модернізації відповідних положень та їх аргументація. 

Відповісти на дискусійні питання щодо повторності злочинів намагалось 
досить багато фахівців з кримінального права. Зокрема, це такі українські вчені, як 
І.О. Зінченко, О.В. Ільїна, М.Й. Коржанський, В.В. Кузнєцов, О.К. Марін, М.І. 
Мельник, В.О. Навроцький, А.В. Савченко, Т.І. Созанський, А.А. Стрижевська, В.І. 
Тютюгін, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк та інші. 

Зважаючи на те, що КК України, на жаль, не містить конкретного 
визначення поняття «множинність злочинів», найбільш доцільною буде позиція 
В.В. Кузнєцова, згідно з якою множинність злочинів – це вчинення особою двох чи 
більше суспільно небезпечних діянь, кожне з яких утворює ознаки самостійного 
складу злочину [3, с. 156]. 

Як вище зазначалося, одним із видів множинності злочинів є повторність. 
Відповідно до ч. 1 ст. 32 КК України, повторністю злочинів визнається вчинення 
двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті 
Особливої частини даного Кодексу. 

Повторність злочинів являє собою одну з найнебезпечніших форм 
множинності злочинів. Коли одна і та ж особа повторно здійснює злочин, то це, як 
правило, свідчить, що така її поведінка не є випадковою, а характеризується 
стійкою антигромадською точкою зору і звичками, для яких є властивою злочинна 
спрямованість (вчинення тотожних або однорідних злочинів). Через це в 
кримінальному праві повторність злочинів розглядається як обставина, яка 
окреслює підвищену суспільну небезпеку особи винного [4, с. 207]. Наведені 
твердження зайвий раз підкреслюють вагоме значення правильного тлумачення і 
застосування кримінально-правових положень повторності. 

Специфічними ознаками повторності злочинів у науковій літературі різних 
історичних періодів зазначають неодночасність їх вчинення (є важливою, перш за 
все, для розмежування повторності злочинів та їх ідеальної сукупності, в межах 
якої особа скоює декілька злочинів одним діянням.), а також певні особливості 
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самих злочинів (застосовується для розмежування повторності злочинів із тими 
проявами реальної сукупності злочинів, які до неї не належать) [2, с. 336]. 

Велика кількість спорів стосовно повторності злочинів обумовлюється дуже 
частим перетинанням поняття «повторність» з такими поняттями як «сукупність» 
та «рецидив». Адже, скоєння особою двох чи більше злочинів може за відповідних 
умов формувати сукупність і повторність або повторність і рецидив. Наслідком 
цього є необхідність розробки науково обґрунтованих критеріїв відмежування цієї 
форми множинності злочинів від сукупності та рецидиву. 

Найбільш слушними є такі два варіанти розв’язання цієї проблеми: 
1) більш суворо розділити всі форми множинності злочинів; 
2) кваліфікувати два і більше тотожні або однорідні злочини, що  

були вчинені до винесення судом обвинувального вироку, як повторність і 
сукупність одночасно. 

Що стосується першого випадку, то: а) повторністю визнаються передусім 
тотожні злочини; б) однорідні злочини визнаються повторними лише за умови 
безпосереднього передбачення  у статтях КК України, а всі інші - являють собою 
сукупність; в) повторними можуть бути визнані злочини, які були вчинені винною 
особою до засудження. 

За другого варіанту суворо розмежовувати наведені різновиди множинності 
не є необхідним. Два і більше тотожних або однорідних злочини, що були вчинені 
до винесення судом обвинувального вироку суду кваліфікуються як повторність і 
сукупність злочинів водночас.  

Зазначені положення підтверджують необхідність реформування 
кримінального законодавства України стосовно питання повторності як форми 
множинності злочинів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
У сучасних умовах розвитку науки кримінального права України важливою 

проблемою є погашення та зняття судимості неповнолітніх. Тому метою даної 
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роботи є з’ясування поняття погашення судимості та поняття зняття судимості, 
специфічних ознак та особливостей у сфері регулювання погашення та зняття 
судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення 18-річного віку.   

Питання погашення та зняття судимості неповнолітніх законодавчо 
закріплено у статті 108 Кримінального Кодексу України (КК України) [1], що 
розкриває особливості застосування інституту судимості до осіб, які вчинили 
злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. Проте без розуміння поняття 
погашення та зняття судимості неможливо вивчити зазначену проблему. 

 Погашення судимості означає, що судимість особи втратила своє правове 
значення і така особа в подальшому не може зазнавати правообмежень 
кримінально-правового і загальноправового характеру. Погашення судимості і 
настає автоматично (без будь-якого рішення) за збігом визначеного в законі строку 
після фактично відбутого покарання, але за умови, що особа протягом такого 
строку не вчинить нового злочину [2, с. 279]. 

Зняття судимості являє собою припинення судимості ухвалою суду або 
внаслідок акта помилування. На відміну від погашення судимості, при знятті 
судимості перебіг установленого законом строку і невчинення цією особою нового 
автоматично (саме по собі) не припиняють стан судимості [3, с. 152]. 

Закон не зобов’язує, а лише надає суду право на підставі оцінки конкретних 
обставин справи зняти з особи судимість [4, с.26]. 

Зняття судимості [1, ч. 2 ст. 91] допускається лише після закінчення не менш 
як половини строку погашення судимості, зазначеного у ст. 89 КК. Порядок зняття 
судимості встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України. 

У ст. 108 КК закріплене положення, за яким погашення і зняття судимості 
щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 18-річного віку, здійснюється 
відповідно до ст. 88-91 КК, в яких визначені правові наслідки обчислення строків 
погашення судимості та умови і порядок зняття судимості. 

Строки погашення судимості визначені у ст. 89 КК.  Суд має також 
враховувати положення ст. 108 КК, які стосуються строків погашення судимості та 
можливості дострокового зняття судимості щодо особи у віці до 18-ти років. 
Такими, що не мають судимості (вона настає автоматично, без будь-якого 
рішення), відповідно до ч. 2 ст. 108, визнаються неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після 
виконання цього покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої 
тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять 
нового злочину; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом 
трьох років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину; 

4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони 
протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину. 

Дострокове зняття судимості щодо осіб, які до досягнення 
вісімнадцятирічного віку вчинили злочин невеликої або середньої тяжкості, 
законом не передбачене, оскільки її тривалість і так невелика. 

Згідно частини 3 статті 108 КК України дострокове зняття судимості 
допускається лише судом щодо особи, яка відбула покарання у вигляді 
позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до 
вісімнадцяти років, за підставами, передбаченими у ч. 1 ст. 91 КК, а саме за 
наявності двох таких підстав (умов): 

1) особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє 
виправлення; 
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2) спливло не менше половини строку погашення судимості, зазначеного в ч. 
2 ст. 108 КК України. 

Порядок зняття судимості та наслідки зняття судимості у осіб, які вчинили 
злочин у віці до досягнення вісімнадцяти років, такі ж, як і в осіб, що вчинили 
злочин у повнолітньому віці. 

На закінчення потрібно наголосити, що з моменту погашення або зняття 
судимості особа, яка до цього мала судимість, визнається не судимою, і всі 
правові наслідки, пов'язані з наявністю судимості, анулюються. 

Таким чином, можна дійти думки про те, що правові наслідки судимості, які 
настають для дорослих осіб, повністю поширюються і на осіб, які вчинили злочин 
до досягнення вісімнадцятирічного віку (див. ст. 88 КК). Судимість у осіб, які 
вчинили злочин до досягнення вісімнадцятирічного віку, погашається відповідно до 
положень, визначених у ст. 108 КК. Для таких осіб встановлені значно коротші 
строки погашення судимості, ніж для дорослих. 
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НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ 
 

Мета цієї статті - кримінологічне вивчення заподіяння смерті з необережності 
як самостійного складу злочину і попереджувальна діяльность, спрямована на 
зниження кількості такого роду злочинів.    

В галузі кримінального права під необережністю розуміють злочинну 
самовпевненість, якщо особа передбачала можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння ( дії або бездіяльності ),але легковажно 
розраховувала на їх відвернення. Необережність є злочинною недбалістю, якщо 
особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого 
діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити . 

Актуальність данної теми пов’язана з дослідженням вчених, що свідчать про 
порівняно високий процент необережних злочинів, пов’язаних з загибеллю людей 
,спричиненням їм тілесних пошкоджень. Важко вирахувати матеріальні збитки 
нашого суспільства, що виникають   в результаті халатності ,пошкодження 
товарно-матеріальних цінностей та інших проявів необережності. Збитки від 
“випадкових “пожеж, переважна частина яких виникає в результаті чиєїсь 
необережності, вираховується мільйонами гривень. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2009_2_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2009_2_6.pdf
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Необережність вивчали такі вчені як: А. О. Пінаєв, Р. В. Вереша, М.Д. 
Шаргородським, А.Н. Трайніна, Ю.І. Ляпунова, О.М.Ігнатова, Ю.О Красікова, Е.Ф. 
Побігайло. У Кримінальному Кодексі України  передбачається два види 
необережності: злочинна самовпевненість і злочинна недбалість (ст. 25),з цього 
питання висловився А.О.Пінаєв : «Злочинна самовпевненість має місце, коли 
особа при скоєнні злочину передбачала можливість настання суспільно 
небезпечних  наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала 
на їх відвернення. Інтелект, момент злочин, самовпевненості полягає у тому, що 
винний передбачає можливість суспільно небезпечних  наслідків своєї дії або 
бездіяльності, тобто передбачає їх абстрактно, як можливі наслідки поведінки 
когось іншого, а не як наслідки його діяння. Вольовий момент цього виду 
необережності виявляється у тому, що винний розраховує на конкретні сили або 
обставини, які допоможуть у певній ситуації запобігти суспільно небезпечним 
наслідкам, але такий розрахунок виявляється легковажним і недостатнім. 
Злочинна недбалість межує з непрямим умислом, коли винний передбачає 
суспільно небезпечні наслідки конкретно, як результат свого діяння, а розраховує 
на їх відвернення абстрактно, тобто сподіваючись на «щось», а не на конкретні 
обставини. Злочинна недбалість має місце тоді, коли особа при скоєнні злочину не 
передбачає можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або 
бездіяльності, хоч повинна була і могла їх передбачати. Про інтелект, момент 
злочин, недбалості можна говорити тільки в негативному  плані, оскільки розумом 
винного можливість настання суспільно небезпечних наслідків його діяння не 
охоплюється. Цим злочинна недбалість відрізняється від умисної вини та злочин, 
самовпевненості. В злочин, недбалості вольовий момент також відсутній — він за 
мінюється об'єктивним та суб'єктивним критеріями. Об'єктив, критерій злочин, 
недбалості виражається у тому, що винний повинен був передбачити настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння. Цей обов'язок може випливати з 
закону, інших нормативних актів, договір, відносин тощо. Суб'єктивний критерій 
злочинної, недбалості виявляється у тому, що винний міг передбачати настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння. Ця можливість випливає як з 
суб'єктивних властивостей винного (знання, життєвий досвід тощо), так і з 
конкретних обставин скоєного ним діяння. 

У кримінальному  праві дискутується питання щодо того, чи є ознакою 
необережності усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого 
діяння, тобто чи характеризується необережність інтелектуальною ознакою, 
аналогічною першій інтелектуальній ознаці умислу. Що ж до злочинної 
самовпевненості висловлюються протилежні позиції. 

1. Ознакою необережності є усвідомлення особою суспільно небезпечного 
характеру свого діяння. Серед прихильників такої думки - Р. В. Вереша, П. С. 
Матишевський, О. М. Миколенко, A. А. Музика, С. І. Нежурбіда, А. А. Пінаєв, П. Л. 
Фріс. В обґрунтування такої позиції звичайно вказують, що винний завжди повинен 
усвідомлювати значення своїх дій чи бездіяльності, їх потенційну суспільну 
небезпечність. 

2. Самовпевненість виключає усвідомлення суспільної небезпечності 
вчиненого. Таку думку підтримують, зокрема, В. І. Борисов і B. М. Коробенко. 

В Кримінальному кодексі України (ККУ),в ст.25 ч.2 и ч.3 визначається ,що таке 
злочинна самовпевненість та злочинна недбалість : «ч.2 Необережність є 
злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але 
легковажно розраховувала на їх відвернення.                                                              
ч.3 Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала 
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можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.» 

Від злочинної недбалості потрібно відрізняти випадок (казус) — заподіяння 
шкоди без вини. Це такі ситуації, коли суспільно небезпечні наслідки, що настали, 
перебувають у причинному зв’язку з діянням особи, яка не передбачала і за 
обставинами справи не повинна була та/або не могла передбачити їх настання. 

Законодавець у ч. 3 ст. 25 КК сформулював визначення недбалості відносно 
злочинів з матеріальним складом. Що стосується злочинів із формальним 
складом, то при визначенні вини характеристику її ознак треба давати щодо діяння 
(дії, бездіяльності), а не наслідків. Таке переміщення тягне за собою заміну 
словосполучення з «не передбачила» на «не усвідомлювала». Звідси для 
злочинів, що мають формальний склад, недбалість може бути визначено таким 
чином: особа, яка вчинила діяння (дію або бездіяльність), не усвідомлювала його 
суспільної небезпечності, хоча повинна була і могла це усвідомлювати. 
Наприклад, при взльоті іноземного літака на територію України пілот, який ним 
керував, забув увімкнути відповідні розпізнавальні знаки. Продовжуючи політ, він 
не усвідомлював, що порушує правила міжнародних польотів, тобто вчиняє 
суспільно небезпечне діяння, визначене як злочин у ст. 334 КК, хоча повинен був і 
міг усвідомлювати цю обставину, якщо б виявив необхідну уважність. 

Закон, передбачаючи вину у виді злочинної недбалості, не вказує, яким 
повинно бути ставлення особи до самого діяння, що призвело до настання 
суспільно небезпечних наслідків. Виходячи з того, що при злочинній недбалості 
особа не передбачає можливості настання суспільно небезпечних наслідків, 
необхідно зробити висновок, що винний не усвідомлює і суспільної небезпечності 
свого діяння, яке потягло шкідливі наслідки. 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ 
 

Рецидивна злочинність є складним кримінологічним і правовим явищем, яке 
турбує науковців, працівників правоохоронних органів і суду, суспільство. 
Історичний процес удосконалення законодавства щодо її запобігання і припинення 
є актуальним і сьогодні [4].  

Рецидивна злочинність — явище, що (як і злочинність взагалі) притаманне 
людському суспільству, має свої закономірності і не може бути викорінене в 
найближчі часи. Для ефективної боротьби зі злочинністю взагалі і рецидивом 
зокрема потрібні не тільки каральні, а й запобіжні заходи, спеціальне 
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реформування, утому числі і реформи у пенітенціарній сфері. Ці заходи мають 
бути спрямовані на вдосконалення суспільних відносин з метою створення всіх 
необхідних політичних, економічних і соціальних умов для задоволення духовних і 
матеріальних інтересів людини та кожної сім’ї. Все це сприяє, як свідчить 
вітчизняний досвід, поступовому усуненню негативних явищ і процесів, що 
породжують, відновлюють рецидивну злочинність і впливають на її зростання. 

Запобігання рецидивній злочинності неможливе без підриву і руйнування 
кримінальної «блатної» субкультури, традиції і звичаї якої суперечать загальним 
людським цінностям і спрямовані на тримання особи в злочинних тенетах. Саме 
існування і впровадження злодійської субкультури у свідомість і поведінку 
засудженого сприяють його криміналізації, взаємному «кримінальному 
зараженню» злочинців, протидіють виправленню особи [2, с. 376].  

Істотним резервом запобігання рецидивізму злочинів є подальше 
вдосконалення правоохоронної діяльності, зокрема своєчасне виявлення і 
розкриття злочинів, неухильне забезпечення принципів невідворотності і більш 
суворого покарання злочинців за новий злочин. На жаль, ці принципи не завжди 
виконуються послідовно на практиці. Багато злочинців через різні обставини 
звільняються від покарання або засуджуються на незначні строки позбавлення 
волі, що викликає обурення такою несправедливістю не тільки суспільства, а й 
навіть інших засуджених. 

Важливу роль у запобіганні новим злочинам відіграє пенітенціарна і пост 
пенітенціарна робота виправних установ і органів внутрішніх справ. Як 
зазначалося, саме позбавлення волі і місця відбування покарання значною мірою 
сприяють десоціалізації засудженого. Безумовно, потребують докорінної 
перебудови умови відбування покарання у виправних установах. Тому нагальною 
потребою пенітенціарного реформування є гуманізація системи відбування 
покарання, орієнтація її на попередження і моральне оздоровлення засуджених. 
Очевидно, що першочерговим завданням є приведення її у відповідність до 
Конституції України і норм міжнародного права, що відповідало б законодавству і 
моралі цивілізованого суспільства (кардинальна зміна умов тримання засуджених, 
зняття невиправданих обмежень, руйнування кримінальної субкультури, злочинної 
консолідації тощо) [2, с. 378]. 

З метою підвищення рівня пост пенітенціарного запобігання рецидивній 
злочинності заслуговують на увагу пропозиції багатьох авторів щодо розроблення 
закону «Про вдосконалення пост пенітенціарної системи», де законодавчо 
визначалися б обов’язки державних органів, громадських організацій із соціальної 
адаптації засуджених; створення державної пост пенітенціарної системи опіки з 
метою надання допомоги і підтримки засуджених до позбавлення волі; 
впровадження патронажної служби, яка проводила б і соціальну роботу та 
здійснювала нагляд за звільненими, надаючи їм психо-педагогічну, 
психотерапевтичну, наркологічну, психіатричну, медичну, правову та матеріальну 
допомогу, що б сприяло зменшенню соціального відчуження; максимального 
стимулювання участі органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних 
організацій, спілок, рухів, соціальних груп, партій, окремих громадян у соціальній 
адаптації звільнених [3]. 

Істотне значення для запобігання рецидивній злочинності має 
адміністративний нагляд за певною категорією осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі. Відповідно до ст. 2 Закону України  «Про адміністративний 
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» такий нагляд строком 
від одного до двох років установлюється з метою попередження злочинів 
окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійснення виховного 
впливу на них [1]. Адміністративний нагляд встановлюється судом і являє собою 
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систему тимчасових примусових заходів спостереження і контролю за поведінкою 
звільнених, який здійснюється органами внутрішніх справ. Утім потребують 
вдосконалення як сам інститут, так і практика адміністративного нагляду, усунення 
формалізму в його здійсненні, підвищення індивідуальної ресоціалізаційної роботи 
з особами, які реально можуть вчинити новий злочин, насиченість періоду 
адміністративного нагляду позитивними обов’язками піднаглядного (наприклад, 
пройти курс лікування, навчання, відновити сімейні зв’язки, працевлаштуватися 
тощо). Запобіганню рецидивній злочинності можуть сприяти комплексні заходи 
соціального контролю і соціальної допомоги, неформальне проведення і дійсна 
зацікавленість у долі звільненого з місць позбавлення волі збоку правоохоронних 
органів, органів влади, трудового колективу, сім’ї. Досвід свідчить про те, що там, 
де проявляється активна і реальна турбота про долю засуджених (при їх 
наполегливому прагненні розпочати нове нормальне життя), там є позитивні 
результати у запобіганні злочинності [3]. 

Особливу увагу слід звернути на відновлення серйозної профілактичної 
роботи з такими складними категоріями осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 
як психічно хворі, хронічні алкоголіки і наркомани, психопати, соціопати та ін. 
Ступінь їх соціальної запущеності, характер судимостей, поведінка у місцях 
позбавлення волі і після звільнення, психічна і соматична обтяженість, оточуюче 
середовище роблять діяльність з профілактики рецидиву злочинів майже 
безперспективною. У цьому разі вкрай важливим є функціонування в кожній 
області центрів соціальної адаптації і ресоціалізації, які включають соціально-
психологічну і наркологічну служби, що деякою мірою сприятиме зменшенню 
гостроти проблеми пост пенітенціарного періоду [4]. 

Кримінологічні дослідження показують, що значна група рецидивістів учиняє 
нові злочини у перші дні або місяці перебування на волі. Можна сказати, що певна 
частина звільнених після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі виходить 
на волю з наміром продовжити злочинну діяльність і часом не приховує своїх 
поглядів. Отже, відвернення рецидиву зводиться до того, щоб спонукати тих, хто 
відбуває покарання, і тих, хто звільняється від нього, відмовитися від продовження 
злочинної діяльності.  

Активна протидія рецидиву являє собою рішучі дії щодо схилення осіб до 
добровільної відмови від продовження злочинної поведінки, роз’єднання 
злочинних угруповань та ізоляції лідерів, «авторитетів», організаторів, контролю за 
додержанням правил і обмежень адміністративного нагляду з притягненням 
винних у його порушенні до відповідальності, соціальної і матеріальної допомоги 
тим, хто має твердий намір відмовитися від продовження злочинної діяльності, 
тощо. 

До заходів цього напряму боротьби з рецидивною злочинністю належать 
також законотворча робота щодо вдосконалення кримінального, кримінально-
процесуального, адміністративного, кримінально-виконавчого законодавства, 
підвищення рівня оперативно-розшукової роботи з виявлення і припинення 
злочинної діяльності злісних рецидивістів і професійних злочинців; надійної 
взаємодії і координації зусиль правоохоронних органів у виконанні програм 
боротьби з рецидивною злочинністю. Потребує налагодження і вдосконалення 
міжнародне співробітництво у сфері боротьби з рецидивною злочинністю. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЯВИЩА ЗНИЩЕННЯ, ПІДРОБКИ АБО ЗАМІНИ НОМЕРІВ 

ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

         У складній структурі правового регулювання , з розвитком та еволюцією 
суспільства, науки та техніки , внаслідок проведення правового реформування 
з’являються нові норми, правила та настанови , щодо регулювання  та 
забезпечення нормальної роботи правових систем та структур. Але як відомо, не 
існує ідеальної система, яка зможе в повній мірі заохотити потреби кожного в 
рамках закону, та не залишити без уваги та нагляду певні проблемні питання, які 
виникають у процесі життя. 
        Безпосередньо питання кримінальних злочинів на транспорті, в галузі 
шляхового господарства у сфері кримінального  права, є дуже актуальним , 
затребуваним та проблематичним так, як це питання є у ряду повсякденних та 
потребую чіткого правового контролю. 
    Розглянемо більш чітко саме питання знищення, підробку або зміну номерів 
вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме ідентифікаційних номерів 
складових частин, таких як ідентифікаційний номер двигуна, шасі, рами, кузова які 
не відповідають записам у реєстраційних документах , або створенні незаконним 
шляхом. 
    Дана стаття базується на нормі 290   Кримінального Кодексу ( далі – ККУ), де 
висвітлена у санкції статті відповідальність за знищення, підробку або зміну 
номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, ідентифікаційні номери 
складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах , або 
порушенні порядку видачі  
    Першим розглянемо спосіб експлуатації водіями транспортних засобів . Кожен 
водій, що є офіційним власником автотранспортного засобу , після його покупки, 
зобов’язаний , на сьогоднішній день пройти певну процедуру реєстрації 
автотранспортного засобу в Центрах надання послуг( з відповідним номером).  
    Задля офіційної реєстрації автотранспортного засобу – власник транспортного 
засобу, подає персональні данні , та документ підтверджуючий право власності на 
період до державної реєстрації автотранспортного засобу. Далі, в центрі надання 
послуг, НАІС – національна автоматизована інформаційна система ( далі – НАІС) 
минулої Державної автомобільної інспекції ( далі УДАІ) – ( зараз – Центр з надання 
послуг) проводить обробку та перевірку даних особи власника та 
автотранспортного засобу , на предмет розшуку особи, наявності транспортного 
засобу в угоні, обтяжень. Після успішної перевірки даних особи та транспортного 
засобу , особі видається заява про реєстрацію транспортного засобу, де особа 
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перевіряє правильність внесених даних до базі НАІС, та підписує заяву, 
погоджуючись з реєстрацією транспортного засобу . Далі , в касі сплачує 
процедуру реєстрації згідно з встановленими тарифами. Після сплати процедури , 
власник отримує свідотство про реєстрацію транспортного засобу. При бажанні 
власник має змогу перевірити у кваліфікованих незалежних експертів 
транспортних засіб на правильність , достовірність та законність номерних даних 
рами, шасі, кузову. 
    Після освітлення процедури державної реєстрації автотранспортного засобу , 
можна розкрити тему статті , а саме створення водіями автотранспортних засобів , 
шляхом знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів, де 
ідентифікаційні номери складових частин не відповідають зазначеним у 
реєстраційних документах . 
    Порушення чинного законодавства виражається саме в процесі створення та 
незаконній реєстрації транспортного засобу який заздалегідь має неправдиві 
номерні данні. 
   Початком порушення закону в сфері використання автотранспортних засобів , є 
зміна як складових частин транспортного засобу, так і заміна його номерних даних 
. Кожний автомобіль, при випуску з заводу, має свій власний номерний знак 
окремо двигуна, окремо рами, та окремо кузова , які вказуються в паспорті 
автомобіля . Зміна складових частин на інші без попереднього вказування іх в 
документах, чи зміна саме номерного позначення є порушення ст.290 ККУ, - є 
підробленням . 
   Після зміні ідентифікаційних номерів складових частин, або їх знищення, 
підроблення тягне за собою вже незаконну реєстрацію автотранспортного засобу . 
  Першою проблемою виступає саме: 

1. Можливість підкупу експертів , які упустять з поля зору недійсність, 
знищення або підроблення ідентифікаційних номерних позначень. 

2. Неспроможність базі НАІС перевірити справжність вказаних 
ідентифікаційних номерних позначень , наданих при реєстрації транспортного 
засобу  

3. Залучення корупційного способу реєстрації автотранспортного засобу, та 
переховування достовірної інформації про транспортний засіб. 
   Основою даної проблеми можна виразити шляхи незаконного обороту 
автотранспортними засобами, іх складовими частинами. Тобто, першочерговою 
ціллю є викрадення автотранспортного засобу з метою, отримання необхідних 
складових частин для іншого автотранспортного засобу , або використання 
викраденого незаконним  шляхом, але на законних підставах згідно з офіційними 

документами. 
   Дане явище є беззаперечним порушенням чинного законодавства й при 
виявленні карається згідно з Кодексу про Адміністративні правопорушення , а саме, 
згідно статті 121-1 тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та покаранню додатково згідно з із 
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" 
   Наступною ми розглянемо проблему автомобілів « двійників».  
Автомобіль двійник – це офіційно існуючий але не зареєстрований 
автотранспортний засіб , який спеціальним шляхом створений на зразок існуюче 
першочергово зареєстрованого автомобіля . Тобто, береться автомобіль, 
ідентичної марки, моделі, року випуску, та характеристики , за вищевказаним 
способом змінюється ідентифікаційні номерні данні на ті що є в першочергово 
зареєстрованого транспортного засобу , та незаконним шляхом, з елементом 
корупції отримую свідотсво про реєстрацію транспортного засобу – а саме як 
дублікат існуючого та  однаковий номерний знак державного зразку  . І в 
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подальшому ми маємо, юридично один існуючий автомобіль , офіційно державно 
зареєстрований, але фактично два ідентичний автотранспортних засоби , що 
мають однакові ідентифікаційні номерні дані, та документи .  
   Дане явище є беззаперечним порушенням чинного законодавства й при 
виявленні карається згідно з Кодексу про Адміністративні правопорушення , а саме 
, згідно статті 121-1 тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та покаранню додатково згідно з із 
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" 
   Вважаю основною причиною вищезазначених проблемних питань та 
безпосередньо проблематики що до них – є недостатнє саме управлінське 
регулювання та контроль за даною сферою кримінальних злочинів на транспорті 
та галузях шляхового господарства .  Існую досить змістовна правова база, яка в 
силах значною мірою контролювати дані питання, але саме контроль за 
додержанням правової бази та законодавства в цілому , є основоположним 
чинником виникнення даних ситуацій . Також основною причиною саме допускання 
спричинення порушення чинного законодавства є елемент корупції . Саме 
корупція допускає появу даних проблем в житті транспорта та галузях шляхового 
господарства . На мою думку додатковою причиною даного явища, є недостатньо 
жорстке покарання за даний скоєний злочин. Згідно ст. 290 ККУ, в санкції якої 
зазначено, що знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу, де, ідентифікаційні номери складових частин не відповідають 
записам у реєстраційних документах , карається штрафом від ста п'ятдесяти до 
двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 
трьох років. Зазначене покарання, не є досить жорстким з погляду на умову 
запобігання скоєння злочину, тому все частіше, мі стаємо свідками прямого 
порушення законодавства в автотранспортній сфері. 
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АРЕШТ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ 
 

Протягом тривалого часу, а саме з моменту проголошення Незалежності 
України, державна політика в країні у сфері зміцнення законності, правопорядку та 
боротьби зі злочинністю передбачає комплекс заходів, серед яких важливе місце 
відводиться покаранню як необхідному засобу охорони суспільства від злочинних 
посягань. Чинний Кримінальний кодекс України закріплює вичерпний, 
загальнообов'язковий перелік визначених за змістом видів покарань.  Вагоме 
місце серед яких займає такий вид кримінального покарання як арешт.  
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Актуальність даної теми полягає в тому, що арешт як вид кримінального 
покарання на сьогоднішній день досі залишається не до кінця дослідженим і 
потребує певного осмислення та аналізу, що дозволить зробити його дієвим 
засобом боротьби зі злочинністю.  

Метою цієї публікації є теоретичне визначення арешту як виду 
кримінального покарання, його ознак та з’ясування особливостей його виконання 
та відбування.   

Вивченню особливостей та проблемних питань, пов’язаних з арештом 
приділяло увагу досить вузьке коло фахівців з кримінального права. Серед них А. 
М. Авраменко, В. О. Бугаєва, О. В. Кравченко О. В., А.С. Мацко, А.О. Йосипів, 
Ю.В. Шинкарьов. 

Легальне визначення поняття арешту містить Кримінальний кодекс України 
від 1.09.2001 р. Так згідно ст. 60 кодексу покарання у виді арешту полягає в 
триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до 
шести місяців [1, с. 25].   

Потрібно зазначити, що поряд із загальними ознаками, які стосуються усіх 
видів покарань (арешт є заходом державного примусу і призначається від імені 
держави і виключно вироком суду; призначається лише особі, яка визнана судом 
винною у вчиненні злочину; передбачає обмеження прав і свобод засудженої 
особи, тягне за собою судимість тощо) арешту притаманні певні специфічні, 
властиві лише йому ознаки. Серед яких основними є такі: 

1) особливий зміст виконання і відбування покарання;  
2) спеціально встановлене місце (арештний дім);  
3) режим підвищеної суворості (проявляється у значній кількості      

правообмежень, навіть в порівнянні з найсуворішим видом покарання – 
позбавленням волі);  

4) короткочасність відбування покарання тощо [5, с. 195].  
 Відбування арешту насамперед пов’язано з обмеженням свободи вибору 
місця проживання й перебування, пересування й визначення власного способу 
життя, тому основним елементом змісту арешту слід вважати саме ізоляцію, що 
має як фізичний, так і духовний прояв. Фізичний аспект ізоляції полягає у 
фактичному поміщенні особи до спеціальної установи виконання покарання – 
арештного дому. Духовна (інтелектуальна) ізоляція засуджених до арешту 
значною мірою обумовлена фізичною й реалізується через такі засоби, як: а) 
заборона на отримання посилок і передач (за винятком тих, у яких міститься одяг 
за сезоном); б) відсутність побачень; в) заборона перегляду будь-яких 
відеофільмів і телепередач; г) здійснення адміністрацією арештного дому підбору 
інформації, що передається за допомогою радіо; д) обмеження кількості 
примірників книг і журналів, які дозволяється мати при собі засудженому; е) 
заборона листування між особами, які перебувають в установах виконання 
покарань, та не є родичами тощо [2, с. 256-257].  

Одним із ключових моментів для застосування покарання є обчислення його 
строків. Короткочасність ізоляції від суспільства особи, засудженої до арешту, 
полягає у тому, що цей вид покарання встановлюється на строк від одного до 
шести місяців. Конкретний строк арешту визначається - судом, виходячи з 
загальних засад призначення покарання [4, с. 150].  

Важливо зазначити, що арешт є єдиним видом покарання в Україні, строк 
якого може обчислюватися добами (у випадку призначення його неповнолітнім 
відповідно до ст. 101 КК). 

Чинне законодавство встановлює перелік осіб, до яких не може 
застосовуватися покарання у виді арешту. Такими особами є: 1) жінки, що мають 
дітей віком до семи років; 2) вагітні жінки; 3) неповнолітні особи віком до 16 років. 
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Проте кримінальне законодавство не передбачає вичерпного визначення 
категорій осіб, яких рекомендовано піддавати арешту. Зокрема в своїй дисертації 
Ю.В. Шинкарьов радить до таких категорій осіб віднести:  

1) осіб, які засуджені вперше, але характеризуються негативно;  
2) осіб, які були засуджені раніше і арешт є найсуворішим покаранням, 

що вказане у санкції статті;  
3) осіб, які не здатні відбути покарання не пов’язане із фізичною 

ізоляцією від суспільства, або схильні ухилятися від нього [5, с. 197].  
До осіб, які відбувають арешт, не може застосовуватися звільнення від 

відбування покарання з випробуванням (ст. 75) та умовно-дострокове звільнення 
від відбування покарання (ст. 81) [4, с. 150]. 

Цікаво, що поява в Кримінальному кодексі такого виду покарання як арешт 
викликала дискусію щодо доцільності його існування серед фахівців та науковців з 
кримінального права. Склалися дві протилежні точки зору. Прихильники першої 
вважали, що цей вид покарання суперечить принципам подальшої демократизації 
та гуманізації суспільства (В. Шуміхін), інші ж, навпаки, стверджували, що це 
покарання здатне забезпечити значно більший ефект, ніж тривале утримання під 
вартою (К.К. Сперанський та П.А. Фефелов). 

Необхідно зазначити, що досить часто виникає проблема розмежування 
таких видів кримінального покарання як арешту та позбавлення волі на певний 
строк. Це пов’язано з тим, що чинний Кримінальний кодекс України не містить 
положення стосовно того, які специфічні риси належать кожному з цих двох видів 
покарань.  

 В системі кримінальних покарань арешт прийнято вважати більш м’яким 
видом покарання. Але таке положення є спірним оскільки із формулювання ст. 72 
КК України, де вказується, що одному дню позбавлення волі відповідають один 
день арешту та два дні обмеження волі, випливає, що розміщення арешту в 
системі кримінальних покарань повинно відповідати його дійсній суті, тобто бути 
більш суворим стосовно обмеження волі [3, с. 217]. 

Слід зазначити, що покарання у виді арешту і позбавлення волі на певний 
строк – це супідрядні категорії стосовно загального поняття «позбавлення волі», 
до якого, окрім вищевказаних, слід відносити також покарання у виді тримання в 
дисциплінарному батальйоні й довічне позбавлення волі [2, с. 257]. 

Вбачається за необхідне законодавчо закріпити індивідуальні ознаки та 
особливості кожного виду покарання, що дозволить уникнути плутанини щодо їх 
застосування та розмежування в майбутньому. Також доцільним буде нормативно 
визначити та зафіксувати перелік категорій осіб, до яких рекомендовано 
застосовувати кримінальне покарання у виді арешту на строк від одного до шести 
місяців.  

Отже, арешт, враховуючи його строки, режим виконання та відбування, є 
таким видом кримінального покарання, який повинен призначатися за злочини 
невеликої або середньої тяжкості. Цей вид покарання є доволі перспективним та в 
багатьох випадках дозволяє уникнути вчинення засудженими особами повторного 
злочину у майбутньому після відбуття покарання.  
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
         Усвідомлення необхідності особливого правового ставлення до 
неповнолітніх, зокрема і в кримінально-правовому аспекті, відбувалося досить 
повільно в процесі розвитку цивілізації.  
          Важливим аспектом при розгляді особливостей кримінальної 
відповідальності неповнолітніх у різних країнах є їх порівняння. Аналіз 
Кримінальних кодексів різних країн демонструє різноманітність критеріїв 
кримінальної відповідальності неповнолітніх. 
          Відносно розгорнута система правових норм для неповнолітніх, в тому числі 
й особливості їх кримінальної відповідальності та покарання, виникла у розвинутих 
західних країнах лише наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.ст. Перший універсальний 
міжнародно-правовий документ про захист дітей (Декларація про захист прав 
дітей) був прийнятий лише у 1924 р. під егідою Ліги Націй. Перший в історії суд для 
неповнолітніх був створений у США в 1899 р. В той же час дослідники 
підкреслюють, що “... не можна категорично і однозначно стверджувати, що 
римське право, більш пізні правові акти середньовіччя і тим більше законодавство 
18-19 ст.ст. взагалі не залишили нам жодних юридичних свідчень того, що 
існували спроби уберегти неповнолітніх від жорстокої кари за вчинене діяння”. Ще 
у давньоримських Законах ХІІ таблиць був сформульований принцип прощення 
покарання, виправданого неповноліттям. Зокрема, йшлося про можливість не 
призначення покарання неповнолітньому при наявності двох умов: по-перше, якщо 
особа, яка вчинила злочин, не розуміла характеру злочинного акта, і, по-друге, 
якщо сам злочинний акт не був доведений до кінця. Цікаво буде зазначити, що цей 
принцип діяв протягом тривалого часу в багатьох країнах Західної Європи завдяки 
рецепції норм римського права (у Франції аж до революції 1789 р.). Окремі норми 
та положення щодо неповнолітніх містилися у знаменитих Дигестах візантійського 
імператора Юстиніана в титулі 4 “Про осіб, які не досягли 25 років”. Так, відомий 
римський юрист Ульпіан писав з цього приводу: “Відповідно до природної 
справедливості, претор встановив цей едикт, шляхом якого він надав захист юним, 
оскільки всім відомо, що у осіб цього віку розсудливість є нестійкою ... вразливою 
для впливу різних спокус” 

Як відомо, КК України залишається на традиційній позиції радянського 
законодавства із цього питання. Проте запозичення відповідних положень 
кримінального законодавства іноземних держав в цьому аспекті видається 
доцільним, зважаючи на можливість відсутності суттєвої різниці в психологічних та 
моральних особливостях осіб до і декілька років після виповнення ними 18 років. А 
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тому обґрунтованою видається ідея передбачити в КК України норму, відповідно 
до якої положення розділу XV Загальної частини можуть бути поширені і на осіб 
віком від 18 до 21 року, якщо суд, на підставі висновку психологічної експертизи 
про особливості психіки та соціально-морального розвитку особи, дійде висновку 
про доцільність застосування щодо неї положень про відповідальність і покарання 
неповнолітніх. Нагадаємо, що це відповідає також і змісту наведених у 
попередньому підрозділі Рекомендацій Ради Європи 2003 р. 
          Система і види покарань щодо неповнолітніх в кримінальному законодавстві 
більшості іноземних держав мають свою специфіку, пов'язану переважно з 
встановленням винятків із загальних правил та їх кількістю. В Україні (ст. 98 КК) до 
неповнолітніх можуть бути застосовані п'ять покарань як основні (штраф, 
громадські роботи, виправні роботи, арешт і позбавлення волі на певний строк) та 
два як додаткові (штраф та позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю). На мою думку, навряд чи є розумні підстави, аби 
виключити можливість застосування до неповнолітніх такого покарання, як 
обмеження волі, адже воно має очевидні переваги перед позбавленням волі, 
дозволяючи мінімізувати негативні наслідки ізоляції від суспільства, забезпечуючи 
водночас належний вплив на неповнолітнього із його залученням до праці.[2] 
          У Франції встановлені спеціальний правовий режим для неповнолітніх згідно 
з презумпцією кримінальної невідповідальності осіб, які не досягли 18 років. Однак 
ця презумпція є спростовною, тобто неповнолітній може підлягати кримінальному 
покаранню, проте ці інститути суттєво відрізняються від покарання дорослих 
злочинців. Слід зазначити, що у Франції особливості покарання неповнолітніх 
залежать від їх віку. Французьке кримінальне законодавство передбачає три вікові 
групи неповнолітніх: особи до 13 років, особи віком від 13 до 16 років та особи 
віком від 16 до 18 років. Перші взагалі не підлягають відповідальності: до них 
можуть бути застосовані лише заходи безпеки. До неповнолітніх віком від 13 до 16 
років трибуналом у справах неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи: 
передача під нагляд батьків, опікунів або особи, яка заслуговує на довіру; 
направлення до державного або приватного закладу по вихованню або 
професійному навчанню; поміщення до медичної або медико-педагогічної 
установи; поміщення до державної виховної установи з наглядом або до установи 
виховної корекції (ст. 16 Ордонансу). Однак неповнолітні старше 13 років можуть 
бути засуджені до будь-якого покарання, якщо обставини справи та особа 
правопорушника цього вимагають. Однак стосовно неповнолітніх віком від 16 до 
18 років суд може за мотивованим рішенням не застосовувати принцип 
пом'якшення покарання, виправданого неповноліттям. При цьому ціла низка 
покарань у Франції не може бути застосована до неповнолітніх, зокрема, штрафо-
дні, заборона перебування на французькій території, заборона займати публічну 
посаду тощо. [1] 
       Отже, аналіз Кримінального кодексу України та Кримінального кодексу Франції 
довів, що у кожній країні особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 
відрізняються між собою, продемонстрував надзвичайну різноманітність критеріїв 
кримінальної відповідальності неповнолітніх. Я вважаю, що було б доцільним 
впровадити міжнародні стандарти, за якими критерії кримінальної відповідальності 
неповнолітніх були б рівними для більшості країн Європи, адже від раси та країни 
народження розумовий розвиток дітей не залежить. 
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РОЛЬ ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ  
ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ 

 
На данний момент покарання є одним з основних засобів боротьби зі 

злочинністю. У ч. 2 ст 50 Кримінального кодексу України зазначено, що мета 
покарання - це не лише кара, а й виправлення засуджених, а також запобігання 
вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Досягнення мети 
покарання в значній мірі залежить від діяльності суду, який повинен його 
призначити, зважаючи на тяжкость злочину, особу винного та інші обставини 
справи. Призначення незаконних і несправедливих покарань не лише ускладнює 
чи унеможливлює досягнення цілі покарання, а призводить до порушень прав та 
свобод людини. Стаття  
65 КК України визначає загальні засади призначення покарання серед яких 
вказано, що обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання відносяться до 
загальних засад, а отже грають одну із важливих ролей при винесенні вироку.[2] 

Перш ніж перейти безпосередньо до видів обставин, що обтяжують 
покарання і визначення їхньої ролі, логічним буде дати дефініцію поняттю 
«обставин, що обтяжують покарання». З урахуванням здобутків загальної теорії 
права, «обставини, що обтяжують покарання» – це  юридичні факти, які тягнуть за 
собою правові наслідки у вигляді посилення покарання. При цьому вони, 
забезпечують «індивідуальне піднормативне» регулювання кримінально-правових 
відносин, впливаючи на обвинувальний вирок суду.[3] 
Зазначені юридичні факти, що посилюють покарання закріплені в ч.1 ст..67 КК 
України: 
 1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 
2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя 
статті 28); 
3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або 
розбрату; 
4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або 
громадського обов'язку; 
5) тяжкі наслідки, завдані злочином; 
6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що 
перебуває в безпорадному стані; 
7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 
вагітності; 
8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій 
залежності від винного; 
9) вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає 
психічним захворюванням чи недоумством; 
10) вчинення злочину з особливою жорстокістю; 
11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, 
інших надзвичайних подій; 
12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran128#n128
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13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у 
стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.[2] 
На відміну від обставин, які пом’якшують покарання, перелік обставин, які 
обтяжують покарання є вичерпним і розширенню не підлягає. [4] Таким чином суд 
не може застосовувати інші обставини, що не передбачені цією статтею, в першу 
чергу це має забезпечувати справедливе і неупереджене винесення вироку судом.  

Але відповідно до ч.2 ст67 КК суд має право, залежно від характеру 
вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті 
обставин, за винятком обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 такою, що 
обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку.[2] 

Доречність існування цього положення і пов’язаного з ним суддівського 
розсуду зазвичай пояснюється потребою забезпечити індивідуалізацію покарання, 
виявити гуманне ставлення до того, хто вчинив злочин. Це закріплено не лише 
Кримінальнім кодексом, а й Конституцією України: «юридична відповідальність 
особи має індивідуальний характер.» [1] 

Як відповідні приклади можна навести такі ситуації: одержання хабара або 
підроблення документа у стані алкогольного сп’яніння; тривалий проміжок часу між 
злочинами, які утворюють їх повторність; вчинення злочину у стані, викликаному 
вживанням наркотичних засобів, якщо особу шляхом погрози фізичної розправи 
примусили вжити такі засоби, або якщо вживання наркотичних чи інших 
одурманюючих засобів стало результатом введення особи в оману чи її помилки, 
тощо.[ 3] 

Отже, обставини, що обтяжують покарання, грають важливу роль в 
індивідуалізації вироку справи, їх вичерпний перелік забезпечує неможливість 
віднести до них інші обставини та підвищити силу покарання незаконним шляхом. 
Кримінальний кодекс враховує не лише зазначені обставини, але й фактори, що 
можуть виключати обтяження покарання цими обставинами. І в кінцевому 
результаті обставина справи опиняється в тій сукупності відомостей, яка оцінена 
судом і покладена в основу обраного винній особі справедливого покарання.  
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Згідно з ч. 1 ст. 18 Кримінальному Кодексі  України (далі ККУ) суб'єктом 

злочину є фізична осудна особа, що скоїла злочин у віці, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність . В ККУ  зазначено , що особи які не досягли 18-ти 
річного віку вважаються неповнолітніми. В ст.22 ККУ визначений вік з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, а саме особи , яким до вчинення злочину 
виповнилося шістнадцять років. За окремі види злочинів, кримінальна 
відповідальність настає з 14 років. До осіб  які ще не досягли віку кримінальної 
відповідальності , можуть застосовуватись примусові заходи виховного характеру , 
на підставі  ч. 2 ст.97 ККУ. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від 
застосування до нього примусових заходів виховного характеру ці заходи 
скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності (ч.3 ст.97 ККУ). 
Існують основні  види покарань до неповнолітніх(ст.98 ККУ): [1] 

Кримінальне законодавство України до прийняття чинного Кримінального 
кодексу України 2001 року  не передбачало спеціального розділу, присвяченого 
особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

У зв'язку з тим, що останнім часом зросла кількість неповнолітніх осіб, в яких 
спостерігається розумова відсталість в психічному розвитку. Так, вже вступаючи 
до школи, 60 % дітей мають ті або інші порушення соматичного і психічного 
характеру. Зростає кількість дітей, які мають  хвороби нервової системи і органів 
чуття(1,3 млн). 10 % від загальної кількості дітей, які йдуть в перший клас 
загальноосвітньої школи, мають затримку психічного розвитку. Проблема визнання 
неповнолітнього суб’єктом кримінально-правових відносин досліджується не тільки 
юристами, але і педагогами, психологами, психіатрами, філософами та іншими 
фахівцями, тому що вирішити її у межах лише однієї науки неможливо[2] 

Нові підходи до вивчення цього питання вимагають окремого наукового 
аналізу впливу психофізіологічних та інших особливостей неповнолітнього на 
можливість визнавати суб’єктом кримінальної відповідальності .Багато питань на 
цю тему є дискусійними і вимагають не тільки подальшого вивчення , але й нових 
підходів до їх розв’язання. Тому на мою думку, цій проблемі потрібно більше 
приділяти уваги, щоб статистика злочинності неповнолітніми особами  
зменшувалась .[3] 

Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний 
доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. Розмір 
штрафу, в тому числі за вчинення злочину, за який передбачено основне 
покарання лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину 
та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот 
встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До 
неповнолітнього, що не має самостійного доходу, власних коштів або майна, на 
яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення злочину, за який 
передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано покарання 
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у виді громадських робіт або виправних робіт згідно з положеннями статей 100, 
103 цього Кодексу (ст.99 ККУ). 

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 
18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні 
неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість 
виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на 
день(ст.100 ККУ) . 

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 
років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року. Із заробітку 
неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в 
доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до 
десяти відсотків(ст.101 ККУ). 

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення 
вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих 
установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб(ст.102 ККУ). 

 Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення 
злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців 
до десяти років, крім випадків, передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті. 
Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у 
спеціальних виховних установах. Позбавлення волі не може бути призначене 
неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості (ст.103 ККУ) . [4] 

Отже, правова дійсність сучасного етапу розвитку нашої держави вимагає 
кардинальних змін у запобіганні та профілактиці правопорушень серед 
неповнолітніх.  Основний вектор реформ має бути спрямований на побудову дієвої 
та ефективної системи ювенальної юстиції, яка здійснює правосуддя у справах 
про правопорушення, скоєні неповнолітніми. 
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КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ВИД ПОКАРАННЯ 
 

Покарання є одним із основних інститутів сучасного кримінального права. 
Проте, в цього заходу примусу, який застосовує держава, на меті стоїть не тільки 
кара, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів. 
Конфіскація майна є одним із видів покарань. До того ж таким видом, який доволі 
часто використовується по відношенню до засуджених (слід пам’ятати, що 
конфіскація майна є додатковим покаранням). Як зазначає О.Ю. Шостко: «Досвід 
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демократичних держав світу свідчить про те, що конфіскація майна осіб, які 
здобули його злочинним шляхом, є основною та ефективною стратегією боротьби 
зі злочинами у сфері економіки, з організованою злочинністю, в тому числі 
транснаціонального характеру, а також з тероризмом, оскільки є засобом 
зменшення тих благ, які були отримані незаконно і несправедливо». Отже, метою 
даної роботи буде висвітлювання питання конфіскації майна, як виду покарання та 
зазначення певних проблем даного питання [3 с. 220]. 

Перш за все, треба розібратися із самим визначенням поняття «конфіскація 
майна». Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному 
вилученню у власність держави всього або частини майна, яка є власністю 
засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме 
частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються [1 ч.1 
ст.59]. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі 
злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та 
громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена 
лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кодексу[1 ч.2 
ст.59]. 

Слід пам’ятати, що не все майно підлягає конфіскації. Законом України 
визначається перелік майна, що не підлягає конфіскації[1 ч.3 ст.59]. 

В своїх дослідженнях Шостко О.Ю., із посиланням на європейські джерела 
говорить про те, що конфіскація доходів, отриманих від злочинів, має декілька 
позитивних ефектів: запобіжний, оскільки отримання економічної вигоди є 
основною причиною більшості злочинів, запобігає також проникненню нелегальних 
доходів у легальну економіку, усуває засоби вчинення майбутніх злочинів, 
допомагає економічно знешкоджувати керівництво кримінальної організації, 
підтримує верховенство права та моральні принципи, згідно з якими ніхто не може 
збагачуватись у протиправний спосіб [3 с. 220]. 

Більшість сучасних вчених правознавців в своїх роботах виокремлюють  певні 
підстави, що обумовлюють існування конфіскації майна в системі покарань 
України, зокрема такі [4 с. 82-83]: 

─ конфіскація майна є ефективним засобом протидії злочинності; 
─ конфіскація майна має важливе значення для індивідуалізації покарання; 
─ простий механізм виконання конфіскації майна. 
Виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється Державною 

виконавчою службою за місцезнаходженням майна відповідно до Закону України 
«Про виконавче провадження» [2].  

Процес виконання покарання у вигляді конфіскації майна не вимагає від 
держави створення або забезпечення спеціальних установ для виконання 
досліджуваного покарання. Виконання конфіскації майна є нескладним для 
держави процесом, що часто порівнюється з виконанням штрафу. «Реалізація 
конфіскованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, 
аукціонах або на комісійних умовах» [2 ст. 62]. 

Не можна обійти увагою той факт, що інститут такого виду покарання, як 
конфіскація майна, має й певний ланцюжок проблем. Дехто з науковців вважає, що 
конфіскація майна суперечить принципам справедливості та рівності громадян 
перед законом та пропонує замінити конфіскацію майна штрафом у чітко 
встановленому розмірі. Інші зазначають, що конфіскація майна несумісна з 
існуванням демократичної, ринково орієнтованої держави та пропонує 
конфісковувати тільки предмети злочину, засоби його вчинення і майно, здобуте 
злочинним шляхом. Залишаються питання щодо адаптування певних положень 
стосовно конфіскації майна до європейських норм у зв’язку з євроінтеграційним 
вибором України. Також до проблем у сфері конфіскації майна можна віднести той 
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факт, що перелік майна, яке не підлягає конфіскації не зовсім співвідноситься із 
реаліями українського суспільства. 

Отже, можна стверджувати, що інститут такого виду покарання, як 
конфіскація майна, успішно існує в кримінальному праві України й має певну 
законодавчу регламентацію, проте в даній сфері є певна кількість проблемних 
аспектів, вирішення яких повинно бути пріоритетним завданням для законодавця.  
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ПОВТОРНІСТЬ ЯК ФОРМА МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ 

 
   Часто трапляється так, що одна особа вчиняє не один, а декілька (два чи 
більше) злочинів: наприклад, вчиняє крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК), а через деякий час 
вбивство (ч. 1 ст. 115 КК); або незаконно зберігає зброю (ст. 263 КК), яку 
використовує для розбійних нападів (ст. 187 КК); або, відбуваючи покарання за 
раніше вчинений злочин, у місцях позбавлення волі вчиняє який-небудь новий 
злочин тощо. Випадки, коли одна особа вчиняє декілька злочинів, дістали в науці 
кримінального права назву множинності злочинів.  
   Чіткого трактування поняття множинності злочинів поки немає, але воно не 
припиняє  розроблятися  наукою кримінального права.  У чинному Кримінальному 
кодексі України існує класифікація за якою множинність злочинів має свої 
різновиди: повторність, сукупність та рецидив злочинів. 
   Однією з найбільш проблемних форм множинності злочинів є повторність цих 
діянь. Цитуючи  частину 1 ст. 32  вказується, що повторністю злочинів визнається 
вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією ж самою статтею або 
частиною статті Особливої частини КК. Якщо скоєно кілька злочинів, то їх слід 
кваліфікувати за кількома статтями Кримінального Кодексу. Однак, є випадки, коли 
кілька злочинів кваліфікуються тільки по одній кримінально-правовій нормі.  
    Різноманіття форм злочинних діянь їх зв'язок і взаємозв'язок призводять до 
того, що виділити з подій і фактів, що відбуваються насправді одне або декілька 
злочинів, іншими словами, вирішити питання про те, чи є ці події епізодами одного 
цілого або випадково збіглися в часі і просторі, нерідко буває значно важче, ніж 
кваліфікувати будь одиничне діяння.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2007_16_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2007_16_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_pravo_2013_20_15.pdf


 174 

   У зв'язку з цим необхідно перш за все розглянути питання про те, як відрізнити 
одиничний злочин від повторності, які види повторності злочинів та способи 
кваліфікації при наявності повторності злочинів. Юристи-правознавці мають різну 
думку цієї проблеми, хоча всі вони в чомусь перетинаються.  
   Так, Кузнєцова М.Ф. "Множинність злочинів характеризується тим, що все 
вчинене не охоплюється однією нормою особливої вчастини, що передбачає 
одиничний злочин, у той же час скоєне іноді може бути розділене на ряд епізодів, 
кожен з яких утворює самостійне злочинне діяння ".  
   Яковлєв А.М. "Поняття множинності злочинних діянь знаходить своє конкретне 
втілення в поняттях повторності: рецидиву і сукупності злочинів ".  
   Дагель П.C. і Криволапов Г.Г. мають іншу думку "Множинність злочинів 
характеризується як випадки вчинення однією особою "двох і більше злочинів" або 
"декількох злочинів ". 
   Повторність є однією з найбільш дискусійних форм множинності злочинів. Це 
обумовлено перетинанням понять «повторність» і «сукупність», «повторність» і 
«рецидив». Через це, у судовій практиці можуть виникати  помилки в юридичній  
оцінці тотожних та однорідних злочинів, і все це нерідко призводіть до винесення 
необґрунтованих вироків і призначення несправедливого покарання. 
   У теорії кримінального права є  декілька варіантів вирішення цієї проблеми. 
Наприклад, виключити із КК положення про повторність злочинів та інші. Але, 
найбільш оптимальним варіантом вирішення проблем повторності злочинів у КК 
України є розробка науково обґрунтованих критеріїв відмежування цієї форми 
множинності злочинів від сукупності та рецидиву. 
   У зв’язку з цим було запропоновано повторністю злочинів визнавати насамперед 
тотожні злочини. Однорідні ж злочини слід вважати повторними лише у випадках 
коли, така повторність безпосередньо передбачено у статтях КК України. Решта 
однорідних злочинів є виключно сукупністю злочинів. Крім того, слід підтримати 
пропозицію відносити до повторних лише злочини, за які особу не було засуджено.  
    Кримінально-правове значення повторності злочинів полягає у тому, що вона: 
а) виступає як кваліфікуюча ознака складу злочину — злочин, вчинений повторно, 
обкладається законодавцем більш суворою санкцією, що свідчить про його більшу 
суспільну небезпечність порівняно з таким самим діянням, але вчиненим уперше; 
б) у випадках, коли повторність злочинів не передбачена як кваліфікуюча ознака 
складу злочину, вона може бути врахована як обставина, що обтяжує покарання 
(п. 1 ч. 1 ст. 67 КК). Наприклад, ч. 2 ст. 122 КК не містить як кваліфікуючу ознаку 
складу умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження вчинення такого діяння 
повторно. Якщо ж певна особа умисно заподіяла середньої тяжкості тілесне 
ушкодження повторно, то при призначенні покарання за друге з них (повторне) суд 
повинен урахувати повторність як обставину, що обтяжує покарання. 
   Повторність злочинів має спільні риси з декількома суміжними кримінально-
правовими поняттями, що зумовлює постановку питання про необхідність їх 
відмежування. Зокрема, повторність злочинів слід відмежовувати: 
1) від продовжуваного злочину — сам законодавець застерігає, що повторність 
відсутня при вчиненні продовжуваного злочину (ч. 2 ст. 32 КК). Особливо 
актуальним це питання є тоді, коли йдеться про відмежування від продовжуваного 
злочину повторності тотожних злочинів, не пов'язаної із засудженням. Спільним у 
цих двох поняттях є те, що і при продовжуваному злочині, і при повторності 
тотожних злочинів вчиняються юридично тотожні діяння. Однак якщо 
продовжуваний злочин — це такий одиничний злочин, низку юридично тотожних 
діянь якого спрямовано на реалізацію єдиного злочинного наміру, то при 
повторності тотожних злочинів діяння не поєднані єдиним наміром, вчиняються 
незалежно одне від одного. Якщо, наприклад, особа має намір викрасти певну річ 
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частинами і від початку усвідомлює, що для реалізації цього наміру їй необхідно 
вчинити декілька викрадень, має місце продовжуваний злочин. Якщо ж особа мала 
намір вчинити крадіжку і своїм діянням реалізувала цей намір, а потім у неї виник 
вже новий намір на нову крадіжку іншої речі, який вона й реалізувала, то в цьому 
разі має місце вже повторність крадіжки; 
2) від реальної сукупності злочинів — реальну сукупність злочинів складають, як 
правило, злочини, передбачені різними статтями Особливої частини КК, тоді як 
повторність злочинів, навпаки, за загальним правилом, становлять тільки тотожні 
злочини. У тих же випадках, коли законодавець визнає повторністю вчинення 
особою не тотожних, однак однорідних злочинів, такий вид множинності вже не 
можна називати сукупністю — він є повторністю. Крім того, реальна сукупність 
злочинів ніколи не може бути пов'язана із засудженням, у той час як повторність не 
залежить від засудження. І в цьому полягає ще одна відмінність повторності від 
реальної сукупності злочинів. 
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Проблема корупційної злочинності є надзвичайно актуальною сьогодні, 

оскільки являє собою безпосередню загрозу цілісності та дієвості державних 
інститутів, таких як: верховенство права, рівноправ’я, соціальна справедливість, 
демократія, гласність та інші. Також згубно впливає на формування моральних 
суспільно - важливих засад та позитивному світосприйняттю серед молоді та 
підростаючого покоління. 

На жаль, корупція проникла у всі сфери суспільного життя населення України, 
а всі державні заходи протидії корупції не дають бажаного результату, що стає на 
заваді Україні задля виходу на міжнародну арену поміж розвинутих країн, та 
закріпленні за заданому щаблі суспільно-політичного розвитку.  

Протягом існування України як незалежної держави ознаки корупційної 
злочинності розглядалися у дисертаційних дослідженнях, які проводили, О.О. 
Дудоров, В.С. Лукомський, Є.В. Невмержицький, О.В. Терещук, С.А. Шалгунова. 
Серед вітчизняних науковців помітний внесок у вирішення зазначених питань, крім 
згаданих вище учених, зробили М.І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В.І. Борисов, В.М. 
Гаращук, В.О. Глушков, І.М. Даньшин, А.П. Закалюк, В.С. Зеленецький, О.Г. 
Кальман, В.А. Клименко, В.П. Корж, М.Й. Коржанський, П.С. Матишевський Г.А. 
Матусовський, В.О. Навроцький, С.Г. Омельченко, А.І. Редька, О.Я. Свєтлов, І.В. 
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Сервецький, В.В. Сташис, І.К. Туркевич, М.І. Хавронюк, та інші. Однак поява 
нового антикорупційного законодавства, зміни, що відбуваються у суспільстві та 
високий рівень корупційної злочинності в Україні зумовлюють необхідність 
подальшої наукової розробки даної проблематики. 

Закон України « Про засади запобігання та протидії корупції » дає наступне 
визначення кримінального правопорушення з питань корупції: корупційне 
правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 
зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено 
кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 
відповідальність;  Визначення дає змогу виокремити основні ознаки корупції: 

 Протиправність діяння; 

 Суспільна небезпечність; 

 Умисне, свідоме виконання діяння. 
Але потрібно зауважити, що відповідно до історичного аспекту, специфіки 

формування законодавчої бази регулювання питання, менталітету громадян та 
реагування на правопорушення, для України можна виділити ряд специфічних 
ознак, притаманних виключно нашій державі: 

 загальнонаціональний системний характер (корупція існує та 
процвітає по всій території держави); 

 низький рівень суспільної довіри до всіх інституцій державної 
влади; 

 тіньова економіка (корумпованість чиновників суттєво 
ускладнює вільний доступ суб'єктів підприємництва на ринок); 

 суспільна лояльність до корупції (поділ всіх суспільних дій на: 
офіційні та неофіційні, які є фактично протиправними); 

 зрощення бізнесу і влади (економічні інтереси окремих груп 
потребують політико-правової підтримки держави, на ґрунті чого 
формуються відповідні політичні інтереси. В умовах недосконалої 
демократії наслідком зрощення влади та бізнесу стає виникнення 
корупції); 

 низький рівень громадянської активності населення (відсутність 
достатньо потужної громадської організації, яка б ефективно займалась 
проблемами запобігання та протидії  корупції і служила б впливовим 
партнером органів державної влади). 

Відповідно до голосів громадян, експертами неурядової організації 
Transparency International Україна, у 2015 році до найболючіших корупційних 
проблем українців відносяться:  

 Корупція у навчальних закладах (викладачі продовжують вимагати 
хабарі у студентів, в садочках і школах – побори на ремонти ті інші 
«необхідні заходи»); 

 Корупція під час оформлення документів на землю (під час 
приватизації та виділення земельних ділянок); 

 Благодійні внески в лікарнях, стягування плати за безкоштовні 
послуги; 

 Корупція при призові у військкоматах (відсутність єдиного 
електронного реєстру призовників дозволяє продавати «справи»); 

 Зайві платежі при оформленні закордонних паспортів; 

 Корупція в житлово-комунальній сфері (зокрема, при підключенні 
автономного опалення); 

 Корупція в судах; 
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 Корупція в правоохоронних органах (зокрема, нарікання на 
непрозорість переатестації правоохоронців та прокурорів); 

 Корупція при перетині кордону в зоні АТО (хабарі за вантажі та 
позачерговий проїзд); 

 Корупція в податковій, на митниці. 
Боротьба з проявами корупції має ґрунтуватися на поєднанні профілактичних, 

правоохоронних і репресивних заходів. При цьому пріоритет повинен надаватися 
профілактичним заходам загальносоціального і спеціального кримінологічного 
спрямування. Чинники успішної протидії корупції давно відомі та використовуються 
міжнародною спільнотою. Це, насамперед, відкритість влади, прозорість та 
зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю за 
діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства, свобода слова, 
свобода та незалежність засобів масової інформації.  

Україна вже зробила перші кроки в боротьбі з корупційними 
правопорушеннями, а саме посилено кримінальну відповідальність за вчинення 
корупційних злочинів. Крім того, Кримінальний кодекс доповнено приміткою, у якій 
визначено поняття «корупційного злочину». 

Так, згідно із змінами в законодавстві, що діють з 25 січня 2015 року, 
виключено можливість звільнення осіб, які вчинили корупційні злочини, від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з їх дійовим каяттям (ст. 45 КК України), з 
примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України), передачею особи на 
поруки (ст. 47 КК України) та зміною обстановки (ст. 48 КК України), а також 
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК 
України) та звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. ст. 75, 79 КК 
України). 

Це означає, що суди, відповідно до зазначених вимог кримінального Закону, 
зобов’язані постановляти вироки з присудженням міри покарання, що визначена у 
санкції відповідної статті Кримінального кодексу, без застосування таких 
донедавна діючих норм щодо звільнення від відбування покарання. Про 
відтермінування покарання не йдеться взагалі.  

Очікуваними результатами проведення антикорупційний дій має стати: 

 відчутне зниження (мінімізація) рівня корупції; 

 поліпшення якості й ефективності надання управлінських послуг 
населенню; 

 зростання довіри населення України до державної влади; 

 гарантування судового захисту прав людини, забезпечення 
доступного і справедливого правосуддя, прозорість діяльності судів; 

 підвищення міжнародного авторитету України й рівня інвестиційної 
привабливості вітчизняної економіки. 

Тільки в результаті активної свідомої діяльності компетентних органів та 
держави в цілому найбільш поширена суспільна проблема корупції може зникнути 
назавжди. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 

В новому Кримінальному процесуальному кодексі засади кримінального 
провадження та їх правовий зміст вперше закріплені в окрему главу (гл. 2 КПК). 
Такий підхід законодавця має виключно важливе значення, оскільки загальні 
засади (принципи) відображають сутність, зміст, структуру та форму кримінального 
провадження, характеризують його історичний тип, національні традиції, є 
керівними положеннями для закріплення його завдань, побудови стадій, окремих 
проваджень та інститутів, визначають предмет та методи процесуального 
регулювання, рівень розвитку наукової думки та національної культури, панівну 
ідеологію та інші об’єктивні фактори [1, с. 62].  

Проблема принципів судочинства є однією з центральних у науці 
кримінального процесу. На думку  Т.Н. Добровольської, “якщо ми хочемо взнати, 
яким є кримінальний процес держави, ми маємо встановити, якими є принципи, які 
визначають зміст цього процесу” [2, c. 5]. 

Загальні засади кримінального провадження в різні роки були предметом 
наукового інтересу таких вчених: О. А. Александрова, Ю. М. Грошевого, С. Л. 
Деревякіна, Л. В. Карабут, О. Б. Комарницької, Л. М. Лобойка, В. Т. Маляренка, В. 
В. Молдавана, В. Т. Нора, Л. Д. Удалової, Г. В. Юркової та інших. Проте 
ґрунтовних комплексних досліджень з урахуванням норм нового КПК на 
сьогоднішній день, на жаль, не проводилось.  

Як бачимо, не дивлячись на закріплення в Кримінальному процесуальному 
кодексі глави, присвяченої засадам кримінального провадження, в жодному 
нормативно – правовому акті не дано визначення поняття «засади кримінального 
провадження». Відсутність законодавчого закріплення поняття  «засади 

http://pro.gov.ua/rozyasnyuemo-zakonodavstvo/1246-diyut-normi-zakonu-yakimi-posileno-vidpovidalnist-za-koruptsijni-zlochini.html
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кримінального провадження» дало можливість науковцям запропонувати свої 
варіанти щодо вирішення цього питання. 

В.Т. Нор під засадами кримінального провадження розуміє закріплені в 
Конституції України, загальновизнаних міжнародних актах та у кримінальному 
процесуальному законодавстві фундаментальні (базові) керівні для учасників 
провадження положення, вимоги до правил і способу діяльності насамперед 
органів і службових осіб, які ведуть кримінальне провадження, та є гарантією 
забезпечення дотримання прав, свобод,  законних інтересів тих учасників 
провадження, які залучаються до нього, а в підсумку – виконання завдань 
кримінального провадження [3, с. 39]. 

В.М. Тертишник під принципами кримінального процесу розуміє 
найзагальніші положення, правила поведінки, головні ідеї, начала, що визначать 
сутність і зміст діяльності суб’єктів процесу, процесуальну форму здійснення 
правосуддя, створюють систему гарантій установлення істини, захисту прав і 
свобод людини та забезпечення справедливості правосуддя, та які отримали 
закріплення в законі, звернені своїми правовими вимогами до всіх учасників 
процесу, мають загальнообов’язковий характер, забезпечуються заходами 
державного примусу і мають правовий механізм реалізації [4, с. 83]. 

На думку Л.М. Лобойка, принципи (засади) кримінального провадження – це 
закріплені в правових нормах вихідні положення, що виражають панівні в державі 
політичні та правові ідеї і визначають суть діяльності сторін обвинувачення і 
захисту та суду щодо досудового розслідування та судового розгляду [5, с. 43]. 

М.М Михеєнко, В.Т. Нор, В.П Шибіко  вважають, що хоча в юридичній науці й 
немає єдиного, загальноприйнятого визначення поняття принципу кримінального 
процесу, але все-таки за всіх розбіжностей точки зору процесуалістів збігаються в 
основних позиціях. На їхню думку, до критеріїв визначення конкретного положення 
принципу кримінального процесу варто віднести таку сукупність якостей: це 
найбільш загальні, вихідні положення, ідеї, які мають фундаментальне значення 
для кримінального процесу і які визначають його спрямованість, побудову в 
цілому, форму і зміст стадій та інститутів;  принципи відображають пануючі в даній 
державі політичні та правові ідеї, які стосуються завдань, способу формування і 
здійснення правосуддя по кримінальних справах; вони мають бути закріплені в 
нормах права (окремих або декількох);принципи повинні діяти у всіх або декількох 
стадіях кримінального процесу й обов’язково на його центральній стадії - стадії 
судового розгляду; порушення якого-небудь принципу означає незаконність 
рішення у справі та обов’язкове його скасування [6, с. 29]. 

У юридичній літературі також відсутня єдність поглядів вчених на 
класифікацію засад кримінального провадження. Зокрема пропонується поділяти 
їх в залежності від суб’єкта легітимізації (на міжнародно–правові та 
внутрішньодержавні); залежно від типу кримінального провадження (засади 
інквізиційного, змагального, змішаного типів); залежно від характеру нормативних 
актів, в яких вони закріплені (конституційні та інші). 

На думку В.Я. Тація найбільш прийнятною є класифікація засад 
кримінального провадження залежно від їх поширюваності стосовно галузей права 
на загальноправові (закріплені в Конституції України, їх дія поширюється на всі 
галузі права), загально процесуальні (засади, що діють у декількох галузей 
процесуального права) та кримінальні процесуальні (діють лише в межах 
кримінального провадження) [7, с. 62]. 

Отже, лише з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, 
законодавець закріпив перелік засад кримінального провадження. Але, не 
дивлячись на нововведення, у юридичній літературі не передбачено поняття 
«засади кримінального провадження». Проаналізувавши визначення цього 
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поняття в науковій літературі, можна виділити такі ознаки засад кримінального 
провадження: по–перше, це найбільш загальні ідеї, що визначають спрямованість 
та характер здійснення досудового розслідування та судового розгляду; по–друге, 
засади виражають панівні в державі політичні та правові ідей, що визначають 
спосіб проведення кримінального провадження; по–третє, засади повинні діяти 
протягом усього кримінального процесу; по–четверте, засади закріплюються в 
нормах права; по–п’яте, порушення засад кримінального провадження тягне 
відповідальність працівників правоохоронних та судових органів. Також не має 
єдиного рішення стосовно класифікації засад кримінального провадження. Але 
найбільш доцільно буде класифікувати засади залежно від поширюваності 
стосовно галузей права на загальноправові, загальнопроцесуальні, кримінальні 
процесуальні.  

Однак, окрім засад, зазначених у ст. 7 КПК, систему принципів бажано 
доповнити такими принципами, як всебічність, повнота та неупередженість 
дослідження обставин кримінального провадження, незалежність та 
недоторканність суддів, здійснення правосуддя тільки судом. Законодавець хоча і 
не називає їх як окремі засади, але включає до змісту інших принципів, зазначених 
у розділі 2 КПК.[8, с.84-85] 

Також, на нашу думку Ю. П. Аленіна, В. К. Волошина, у кримінальному 
провадженні проявляється такий загальноправовий принцип, як принцип 
пропорційності. Це нове положення для юридичної літератури, але на нього 
зверталася увага в ро-ботах таких вчених, як С. Л. Деревянкін, М. І. Козюбра, С. П. 
Погребняк, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров. 

Особливий інтерес спрямований на проблему подальшого розвитку та 
вдосконалення системи принципів кримінального провадження. Їх цілісна система 
вимагає детального дослідження і подальшого розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Відповідно ст. 124 Конституції України правосуддя в України здійснюється 

виключно судами. Проте до початку розгляду в суді кримінальне провадження має 
пройти велику кваліфіковану підготовчу роботу, тому за законом переважна 
більшість кримінальних проваджень повинна проходити стадію досудового 
розслідування. Чітка правова регламентація процесуальної діяльності на першому 
етапі досудового провадження є запорукою до законного, повного, обґрунтованого 
подальшого розслідування та вирішення справи у суді. 

Беручи до уваги те, що стадія досудового розслідування є початковою 
стадією кримінального процесу, з якої виникають всі процесуальні відносини між 
учасниками провадження, то безперечно питання початку досудового 
розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом є актуальним. 

Проблеми особливості початку досудового розслідування були предметом 
численних наукових досліджень. Вони досліджувалися в роботах українських та 
російських вчених: Ю.П.  Аленіна, В.Д. Бринцева, Н.В. Буланової, Т.В. 
Варфоломеєвої, І.М. Гуткіна, Л.М. Давиденка, В.А. Давидова, З.Д. Єнікєєва, 
В.С. Зеленецького, З.З. Зінатулліна, П.М. Каркача, В.Г. Клочкова, 
О.В. Кондратьєва, Ф.М. Кудіна, Ю.Д. Лівшиця, В.Т. Маляренка, В.І. Мариніва, В.О. 
Михайлова, В.Т. Нора, І.Л. Петрухіна, П.П. Пилипчука та ін.. 

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 3 КПК України, досудове розлідування – це стадія 
кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – 
ЄРДР). 

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 
заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 
самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 
про учинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні 
відомості до ЄРДР та розпочати розслідування [1].  

Критерієм оцінки необхідності внесення відповідних відомостей до Єдиного 
реєстру є наявність у заяві, повідомленні про вчинене правопорушення ознак 
злочину, зокрема, що вказують про час, місце, спосіб учинення злочину, завдану 
шкоду, осіб, які причетні до нього, та інших. 

Такий вчений як Л.В. Юрченко вважає, що кримінально-процесуальна 
діяльність відповідних органів починається не з моменту початку до судового 
розслідування – внесення відомостей до ЄРДР, а з моменту отримання відомостей 
про вчинене кримінальне правопорушення [2]. 

Ми погоджуємося з цим твердженням, адже між заявником, потерпілим та 
співробітниками правоохоронних органів виникають певні кримінально-
процесуальні відносини на основі спеціальних нормативно-правових актів, тому, 
можна сказати, що кримінальна-процесуальна-діяльність починається не з початку 
досудового розслідування, а з моменту провадження певним процесуальних дій. 
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Ю.П.Аленін звертає увагу на те, що запропонований КПК порядок початку 
досудового розслідування фактично скасовує дослідчу перевірку за заявами та 
повідомленнями про вчинення  кримінального правопорушення, тобто усе 
процесуальне навантаження щодо перевірки заяв та повідомлень покладається на 
слідчого, а не на відповідні підрозділи, що здійснюють кримінально-процесуальну 
діяльність[3].  

Тобто, слідчі повинні перевіряти будь-які дрібні заяви під час досудового 
розслідування, в той же час, коли їм необхідно реагування на розслідування 
тяжких чи особливо тяжких злочинів. На нашу думку, така ситуація може привести 
до погіршення якості досудового розслідування. 

Новелою для науки кримінального процесу також є також закріплення у 
КПК України 2012 року такої категорії, як «кримінальне правопорушення». Воно 
поділяється відповідно до ступеню тяжкості на злочини та кримінальні проступки. 
Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства (п.6 
ч.1 ст. 3 КПК), щодо кримінальних проступків – у формі дізнання (п.4 ч.1 ст. 3 КПК). 

У КПК відсутнє визначення поняття "кримінальний проступок", однак 
детально описані особливості досудового розслідування кримінальних проступків 
у главі 25 КПК (ст.ст. 298-302) та процедура спрощеного провадження щодо 
кримінальних проступків у § 1 главі 30 (ст.ст. 381-382) [2]. 

У першому абзаці пункту один розділу X Прикінцевих положень КПК 
зазначається, що положення, які стосуються кримінального провадження щодо 
кримінальних проступків, вводяться в дію одночасно з набранням чинності  
законом України про кримінальні проступки. На жаль, цей закон ще не прийнятий у 
даний час.  

Отже, досудове розслідування, як і інші стадії кримінального процесу, має 
самостійний характер, що обумовлено як специфічними завданнями, що 
ставляться перед цією частиною кримінального провадження, так і певними 
особливостями процесуальної форми. В свою чергу вона містить низку певних 
проблем, які потребують вирішення і вдосконалення в майбутньому.  
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СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Серед осіб, які сприяють здійсненню кримінального процесу, особливе місце 
займає експерт, саме його висновки часто виступають важливим способом 
встановлення фактичних даних, які мають істотне значення для вирішення певної 
справи. На сьогоднішній день існує багато теоретичних розробок,що орієнтовані на 
проведення судових експертиз в адміністративних чи цивільних проваджень. 
Сутність, завдання та функції кримінальної-процесуальної діяльності зумовлюють 
необхідність її детальної регламентації. Участь судового експерта у кримінальному 
провадженні суттєво розширює можливості сторін захисту та обвинувачення з 
приводу збирання, перевірки та оцінки доказів, а також сприяє постановленню 
законного, обґрунтованого та справедливого рішення при розгляді кримінальних 
проваджень.  

Адже у відповідності до ст. 101 КПК України, висновок експерта – це 
докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 
висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила 
експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи, 
виступає доказом у кримінальній провадженні [1].   

З огляду на наведене, ми вважаємо, що вельми актуальним бачиться 
дослідження поняття експерта як учасника кримінального провадження. 

 Багатоманітні аспекти даної проблеми досліджували багато науковців, а 
саме В.Д. Арсеньєв; К.К. Абакиров; А.І. Вінберг; Ю.М. Грошевий; H.I. Клименко; 
В.В. Коваленко; Б. В. Романюк; О.Д. Юрчишин; Л.Д. Удалова; Д.А. Харченко та 
інші. 

Призначення експертизи, є способом збирання доказів, а саме тих 
фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення справи, тобто 
тих неочевидних фактів, що можуть бути встановлені певним фахівцем 
(фахівцямими) шляхом наукового дослідження відповідних об’єктів. Експертиза 
призначається тільки після відкриття кримінального провадження та вважається 
основною формою використання науково-технічних досягнень.. Законодавець не 
дав визначення самого поняття «експертиза» в кримінальному судочинстві.  

Тому протягом деяких років науковці самі намагалися в спеціальній 
літературі визначитися з цим поняттям, як і з поняттям «експерт».                     Б.В. 
Романюк пропонує таке поняття «експерт»: «це особа, котра володіє певними 
спеціальними знаннями, досвідом і навичками й залучається суб’єктом 
розслідування, коли за її допомогою необхідно провести глибоке та всебічне 
наукове дослідження й аналіз зібраних матеріалів і об’єктів для відповідних 
висновків з обґрунтованими відповідями на питання, які мають значення для 
правильного вирішення справи»[2].  

Експерт у процесуальному значенні є фізичною особою, що має необхідні 
спеціальні знання, досвід і навички для надання висновку з досліджуваних питань 
у кримінальному провадженні. В.Д.Арсеньєв зазначив, що судовий експерт 
виступає основним суб’єктом у проведенні експертизи. Експерт як фізична особа, 
виступає центральним суб’єктом кримінально-процесуальних відносин, що 
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виникають при призначенні експертизи; він має певні процесуальні права, 
обов’язки і несе відповідальність за невиконання останніх [3]. Необхідно 
зазначити, що науковцями приділялась увага дослідженню процесуального 
статусу судового експерта. Так, В.Д.Юрчишин зазначає, що кримінально-
процесуальний статус експерта визначається КПК України та Законом України 
«Про судову експертизу». При цьому, під правовим статусом експерта необхідно 
розуміти сукупність усіх прав та обов’язків, що передбачені законодавством 
України та складає методологічну основу для розкриття змісту кримінально-
процесуального статусу експерта [4]. 

Отже, аналіз наукових джерел щодо розуміння сутності судового експерта 
як учасника кримінального провадження дозволяє зробити певні висновки 
наукового характеру та сформулювати пропозиції щодо внесення змін та 
доповнень до КПК України. Судовим експертом може бути особа, яка 
призначається за зверненням сторони кримінального провадження або за 
дорученням слідчого судді чи суду, що володіє необхідними науковими, 
технічними або іншими спеціальними знаннями, застосування яких вимагається 
для вирішення питань, що виникають у кримінальному провадженні з метою 
одержання висновку з досліджуваних питань. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ 
УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ У СВІТЛІ  

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
 
 Реформування системи органів внутрішніх справ є одним з найважливіших 
заходів у реформуванні правоохоронних органів України. У зв’язку з цим 7 
листопада 2015 було введено в дію Закон України «Про національну поліцію». 
Відповідно до нього на даний час приймається чимало нормативно-правових актів, 
які приводяться у відповідність до Європейських стандартів. 
 У світлі реформування та приведення законодавства України до 
міжнародних стандартів, спробуємо розглянути в рамках цієї доповіді деякі 



 185 

питання  процесуального порядку повідомлення про затримання близьких родичів 
затриманого, членів його сім’ї та інших осіб. 
 Чинне кримінальне процесуальне законодавство покладає на уповноважену 
службову особу, яка здійснила затримання, обов’язок негайно повідомити 
затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні 
якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, 
отримувати медичну допомогу, давати пояснення , показання або не говорити 
нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його 
затримання і місце перебування. В Конституції України, а саме у ч. 4 ст. 29 
зазначено, що про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено 
родичів заарештованого чи затриманого. Дана норма дублюється у ст. 213 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), і конкретизує 
її, визначаючи вичерпний перелік осіб, які підлягають повідомленню про 
затримання. 
 У чинному КПК України, законодавець розширив коло осіб, яких необхідно 
повідомити про затримання, що на нашу думку є позитивним моментом у 
порівнянні з минулим КПК України. Перелік цих осіб можливо переглянути у ч. 3 ст. 
12 та ст. 213 КПК України. 
 Ми можемо побачити, що КПК України не передбачає вимоги щодо 
процесуальної фіксації факту здійснення повідомлення інших осіб про затримання. 
Аналізуючи порядок здійснення такого повідомлення, А. П. Черненко вказує, що 
воно «знаходиться поза межами процесуального оформлення затримання». 
Водночас повідомлення інших осіб про затримання може здійснюватися як під час 
оформлення затримання протоколом, так і після складання такого протоколу. 
Оскільки повідомлення про затримання є важливою гарантією інформування осіб 
(органів державної влади), визначених ч. 1–4 ст. 213 КПК України, факт його 
здійснення має відображатися у матеріалах кримінального провадження. Зокрема, 
вказівка на здійснення повідомлення інших осіб про затримання може міститися як 
у протоколі затримання (якщо воно здійснене під час складання цього протоколу), 
так і оформлятися у формі самостійного процесуального документа (якщо воно 
здійснене після складання протоколу затримання) [1, с.102]. 
 Причому в обох випадках у матеріалах кримінального провадження підлягає 
відображенню як факт здійснення такого повідомлення та його зміст, так і коло 
осіб (органів державної влади), які інформуються про затримання, із вказівкою на 
дату та час здійснення повідомлення [1, с.103]. 
 Слід зазначити, що у ч. 1–4 ст. 213 КПК України законодавцем передбачена 
вимога щодо негайного повідомлення інших осіб (органів державної влади) про 
затримання. На даний час через нечітку конкретизацією цієї вимоги у слідчій 
практиці є випадки несвоєчасного повідомлення інших осіб про затримання.  
 Так, В. В. Назаров на основі вивчення 280 протоколів про затримання 
вказує, що у 13,9 % випадків родичі й близькі затриманого повідомлені не були. З 
метою усунення таких порушень вимог кримінального процесуального закону в 
юридичній літературі пропонують більш чітко сформулювати процесуальний строк 
для повідомлення про затримання із визначенням його часових меж. Так, Л. П. 
Бартащук пропонує доповнити кримінальний процесуальний закон нормами, якими 
передбачити, що повідомлення близьких родичів затриманого, а за їх відсутністю – 
інших родичів або осіб, яких вкаже затриманий, про затримання особи за підозрою 
у вчиненні злочину слідчий, прокурор повинні зробити не пізніше трьох годин з 
моменту складання протоколу затримання, а у виняткових випадках, за особливих 
обставин кримінального провадження з метою забезпечення нерозголошення 
даних досудового слідства і встановлення об’єктивної істини, повідомлення про 
затримання може бути відстрочене до десяти діб на підставі мотивованого 
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рішення суду, яке виноситься за результатами розгляду подання слідчого, 
узгодженого з прокурором [1, с.105]. 
 Проаналізувавши норми Конституції України, КПК України та міжнародно-
правові акти в галузі захисту прав учасників кримінального провадження ми не 
можемо погодитися з позицією науковця, щодо можливості відстрочення 
повідомлення про затримання особи до десяти діб. 
 Викладене дає нам можливість підтримати позицію Крет Г.Р., яка пропонує 
доповнити ч. 1–4 ст. 213 КПК України після слів «зобов’язана негайно» словами 
«але не пізніше трьох годин з моменту затримання, визначеного статтею 209 КПК 
України». 

На нашу думку внесення даних доповнень до КПК України буде сприяти 
дотриманню прав та свобод людини в умовах сучасності, що і є однією з цілей 
реформування правоохоронних органів внутрішніх справ. 
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ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
Питання захисту прав людини під час проведення слідчих (розшукових) дій 

взагалі, й особливо негласних (розшукових) дій, є одним з найбільш складних 
питань в теорії та практиці кримінального процесу, яке потребує чіткої 
визначеності. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, як і будь-які негласні засоби отримання 
доказів, відповідно до результатів аналізу зарубіжної та вітчизняної оперативно-
розшукової, слідчої та судової практики, можуть бути не лише ефективним 
засобом отримання доказів у кримінальному процесі, а й засобом грубого 
порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, які потрапляють до його сфери. 
Тому застосування таких засобів у кримінальному процесі потребує як постійного 
вдосконалення їх оперативності, так і процесуальних гарантій законності [1, с.271].  

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій неминуче 
відбувається втручання в сферу приватного життя, що в свою чергу тягне за собою 
обмеження прав і свобод людини і громадянина, навіть обмеження конституційних 
прав. 

Важливим та дієвим засобом забезпечення законності проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 261, 262, 263, 264, 
267, 268, 269, 271, 274 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
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КПК), є судовий контроль, який здійснює слідчий суддя, за рішенням якого 
проводяться зазначені дії (ст. 247, 248, 249, 250 КПК України) [2]. 

Гарантії основних прав і свобод людини і громадянина становлять собою 
систему норм, принципів, умов і вимог, які у сукупності забезпечують додержання 
прав, свобод та законних інтересів особи. Систему кримінальних процесуальних 
гарантій становлять: 1) кримінально-процесуальна форма; 2) принципи 
кримінального процесу; 3) процесуальний статус учасників кримінального процесу; 
4) можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 5) 
прокурорський нагляд; 6) судовий контроль; 7) відомчий контроль; 8) інститут 
оскарження дій, рішень і бездіяльності органів і посадових осіб, що здійснюють 
кримінальне провадження; 9) юридична відповідальність учасників кримінального 
процесу та ін. [3, с. 2]. 

В Кримінальному кодексі України зазначено багато злочинів, які в першій 
частині є злочинами середньої або, навіть, невеликої тяжкості, а тому рівень 
суспільної небезпеки, яка може настати у разі їх вчинення, не перевищує суспільну 
небезпеку проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Але вже у наступних 
частинах статті, де злочину притаманні певні кваліфікуючі ознаки та діяння є більш 
суспільно небезпечним, тому покарання передбачено вже у вигляді позбавлення 
волі на строк 5 та більше років. 

Яскравим прикладом може бути ст. 359 КК України – «Незаконні придбання, 
збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації», а 
саме ч. 1 статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до чотирьох 
років. Таким чином, проведення негласних слідчих (розшукових) дій у досудових 
розслідуваннях по ч. 1. ст. 359 КК України заборонено. Однак, якщо за 
попередньою кваліфікацією слідчий зробить висновок про те, що особа, яка 
підозрюється у вчиненні такого злочину, здійснює його за попередньою змовою з 
невстановленим співучасником, то до Єдиного державного реєстру досудових 
розслідування будуть внесені відомості вже про злочин, передбачений ч. 2 ст. 359 
КК України, санкція якого передбачає позбавлення волі строком до 7 років [4, c.32]. 

Таким чином, розпочинаючи досудове розслідування за вказаною 
кваліфікацією, за законом дозволяється застосовувати негласних слідчих 
(розшукових) дій, для документування злочинної діяльності особи, в тому числі ті, 
які обмежують права та свободи особи. Проте, невстановлений співучасник 
злочину так і не встановлюється, попередньої змови групи осіб на вчинення 
злочину немає, а тому обвинувальний акт надходить до суду вже з кваліфікацією 
по ч. 1 ст. 359 КК України. 

Отже, з вищевикладеного прикладу випливає, що стосовно особи, яка 
вчинила злочин середньої тяжкості, і навіть не планувала здійснювати його разом 
із співучасником за попередньою змовою, закон дозволяє проводити негласні 
слідчі (розшукові) дії, які обмежують його права та свободи. І законом не 
передбачений механізм відшкодування шкоди саме у таких випадках. На 
сьогоднішній день існують механізми відшкодування шкоди тільки у випадку 
спростування взагалі протиправної діяльності особи, чиї права обмежувались 
шляхом втручання в приватне спілкування під час досудового розслідування чи 
оперативно-розшукової діяльності [4, c.33]. 

В подальшому сторона захисту завжди може ставити питання про 
недопустимість доказів, отриманих в результаті проведення НСРД, оскільки вони 
були отриманні без наявності законних на те підстав. 

Враховуючи все вище зазначене можна зробити висновок про те, що норми 
законодавства містять у собі певні розбіжності, що дозволяють обмежувати права і 
свободи осіб, у випадках, коли таке обмеження законом прямо заборонено, тому, 
на мою думку, шляхом вирішення даної проблеми є передбачення в законодавстві 
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відшкодування  шкоди особі, стосовно якої проводились НСРД, які обмежували її 
права, однак до суду була направлена кваліфікація її дій як злочину середньої 
тяжкості. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ 

 
Інститут понятих у кримінальному судочинстві має свою давнішню історію. 

Не в кожній країні  існує  інститут  понятих,  тому  що  він  уособлює  певну  
недовіру  до  слідчих  органів. Понятий є досить важливою процесуальною 
фігурою в сучасному кримінальному процесі України. Разом із тим цьому суб’єкту 
приділяється недостатньо уваги на нормативно-правовому рівні, адже у жодному 
документі чітко не визначено ні поняття “понятий”, ні його процесуальний статус. 
Окрім того, в КПК України ніде не вказано вік понятого, тобто з якого віку особа 
може бути присутня в якості понятого [1]. 

Участь понятих у слідчих (розшукових) діях регулюється ч. 7 ст. 223 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). Слідчий, прокурор 
зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для 
пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі 
пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є 
випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної 
слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошенні для участі в інших 
процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне. Обшук або 
огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою 
участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів 
фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, 
обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, 
заінтересовані в результатах кримінального провадження. Зазначені особи можуть 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651г-17
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бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої 
дії.  

Викладеним обмежується процесуальна форма регламентації участі 
понятих при провадженні слідчих (розшукових) дій. Їх права та обов’язки у КПК не 
визначені, на що звертається увага у юридичній літературі. Так, О.П. Кучинська 
відмічає, що положення п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України відносить понятого до 
учасників кримінального провадження, з огляду на це поняті повинні мати свій 
процесуальний статус, тобто права, обов’язки та відповідальність. Так, діяльність 
понятих частково  регламентується  лише ч. 7 ст. 223 КПК України [2, с. 146].  

Однак слід звернути увагу на те, що у нормах КПК України, а саме статті 3, 
66, 104, 223, де взагалі фігурує термін “поняті”, не визначено їх процесуальних 
права та обов’язки. 

А.А. Котова зазначає, що хоча понятого й віднесено до учасників 
кримінального провадження (п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК), “проте, на відміну від таких 
суб’єктів, його процесуальне становище (права, обов’язки та відповідальність) 
законодавчо не врегульовано, що у практичній діяльності нерідко спричиняє 
непорозуміння між сторонами кримінального провадження [3, с. 7]. Науковець 
висловила пропозицію доповнити параграф 5 “Інші учасники кримінального 
провадження” глави 3 КПК статтею “Права та обов’язки понятого” [4, с. 50].  

Слід зазначити, що норми, які закріплюють права та обов’язки понятих, 
передбачені у ст. 64 КПК Республіки Білорусь, ст. 60 КПК Російської Федерації, ст. 
86 КПК Республіки Казахстан, ст. 68 КПК Республіки Киргизстан, ст. 73 КПК 
Республіки Узбекистан, а також у кримінально-процесуальному законодавстві 
деяких інших країн Співдружності Незалежних Держав.  

Отже, понятий має право знати, для участі в провадженні яких виконавчих 
дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони здійснюються, а 
також робити зауваження з приводу вчинення виконавчих дій. Зауваження 
понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий 
зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час 
провадження яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій, в яких беруть 
участь поняті, державний виконавець роз’яснює їх права і обов’язки. 

Поняті мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із виконанням 
обов’язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат на проведення 
виконавчих дій. 

На нашу думку, чинний КПК України потребує вдосконалення та тлумачення  
в частині визначення процесуальних  прав та обов’язків понятих за зразком інших 
країн Співдружності Незалежних Держав. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПИТУ В РЕЖИМІ 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Новітні технології заполонили наше життя, а тому важко уявити ефективну 

боротьбу та протидію злочинності без їх допомоги. Одним з прикладів такого 
впровадження новітніх технологій в діяльності Національної поліції є можливість 
проведення слідчим допиту у режимі відеоконференції. 

Існує визначення відеоконференції як інформаційної технології, що 
забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і 
візуалізацію інтерактивної інформації на відстань в режимі реального часу за 
допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. 

Під відеоконференцією у кримінальному провадженні слід розуміти 
особливу процедуру, що виконується за посередництвом телекомунікаційних 
технологій, при якій спілкування у вигляді обміну аудіо- і відеоінформацією між 
віддаленими учасниками слідчої (розшукової) дії відбувається на відстані 
(дистанційно), але в режимі реального часу [1, с. 285].  

Допит в режимі відеоконференції – це досить поширене явище в сучасному 
світі. Так, наприклад, Другий додатковий протокол Європейської конвенції про 
взаємну допомогу у кримінальних справах, ратифікованого Верховною Радою 
України 01.06.2011 передбачає проведення допиту за допомогою 
відеоконференції. В статті 9 цього документа зазначено, що якщо особа перебуває 
на території однієї держави й повинна бути допитана як свідок або експерт 
судовими органами іншої держави, то остання у випадках, коли для особи, яка 
повинна дати показання, особиста явка на її територію для давання показань є не 
бажаною або не можливою, може звернутися з проханням забезпечити 
проведення допиту за допомогою відеоконференції [2].  

Що стосується  внутрішньоукраїнського законодавства, то у ст. 232 
Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) передбачено, 
що рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається 
слідчим, прокурором, а в разі здійснення допиту згідно із ст. 225 КПК України - 
слідчим суддею з власної ініціативи, або за клопотанням сторін кримінального 
провадження у наступних випадках: 

1)  при неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому 
провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2)  при необхідності забезпечення безпеки осіб; 
3)  при проведенні допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого; 
4)  при необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

досудового розслідування; 
5)  за наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим 

суддею достатніми [3].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17#n93
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Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 
технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також 
інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути 
забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть 
участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм 
процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, передбачені КПК 
України. 

Проведення допиту в режимі відеоконференції має як своїх прихильників, 
так і противників. 
 Так, наприклад, Білоус В.В. вважає, що використання технологій 
відеоконференцзв’язку в кримінальному процесі дозволяє підвищити ефективність 
використання часу, фінансових і людських ресурсів, збільшити кількість 
розглянутих проваджень за певний проміжок часу, скоротити строки розгляду тощо 
[4, с.103].  

На нашу думку, ці переваги дозволяють  більш оперативно та продуктивно 
розслідувати кримінальні правопорушення. 

В той же час Палатова М.В. зазначає, що психологізований характер допиту 
пов'язаний з особистісними особливостями допитуваного та особи, яка їх допитує, 
психічним впливом, який вони справляють один на одного. З точки зору 
інформативності слідчий (суд) має отримати відомості про фактичну сторону 
розслідуваної події, з’ясувати суб’єктивну сторону злочину (відношення свідомості 
і волі до скоєного ним суспільно небезпечного діяння і його наслідку), об’єктивну 
його сторону (що характеризується діянням, наслідками, причинно-наслідковим 
зв’язком між ними, вчиненими в певних умовах, місце і час) і надати оцінку цим 
відомостям. Проведення допиту вимагає врахування закономірностей формування 
образних уявлень особи, розуміння загальних тенденцій особистісної реконструкції 
цих уявлень, рефлексивної взаємодії з допитуваним. Головними психологічними 
проблемами допиту є діагностика істинності показань, забезпечення їх 
правдивості, способу викриття неправдивих показань. Однак слід зазначити, що 
елементами інформаційної системи, в ролі якої виступає допитуваний, джерелами 
невербальної інформації, яка надходить від нього є зовнішність, одяг, інші супутні 
речі, предмети матеріального мікросередовища за місцем проживання, роботи, 
дозвілля; паралінгвістична поведінка (переміщення в просторі, зміни положення, 
пози тіла, міміка, жести тощо), дії; вчинки в офіційних і неофіційних, у формальних 
і неформальних умовах, графічна, топографічна і змістовна сторони письмової 
мови. Інформація, яка сприймається слідчим або суддею, що надходить від 
допитуваного дозволяє діагностувати істинність показань. Крім того, невербальна 
складова спілкування, але вже з боку слідчого і судді також надає можливості 
інтонацією, жестами керувати ситуацією, оскільки, наприклад, при задаванні 
питань підвищеним тоном, допитувана особа більш психологічно гостро розуміє 
важливість саме цієї частини інформації, більш відповідально ставиться до 
власних висловлень. Палатова М.В. наголошує, що під час використання 
відеоконференцзвязку відбувається дефіцит переданої інформації, який 
пояснюється перевалюванням тільки її вербальної складової [5, c. 204-205].  

На нашу думку, дійсно, «живе» спілкування може нести більшу 
інформативність,  дає особі менше часу на вигадування завідомо неправдивих 
показань, наповнене більшою емоційністю та включає у себе невербальні 
моменти. Однак, допит в режимі відеоконференції застосовується, як правило, 
лише в особливих випадках, а його мета - економія часу, сил та матеріальних 
ресурсів. 

Необхідно зазначити, що використання телекомунікаційної передачі 
інформації при проведенні окремих слідчих дій (зокрема допиту) надає змогу 
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гарантувати безпеку особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві і 
додаткові гарантії дотримання та забезпечення прав і свобод.  

Виходячи з усього вищезазначеного можна підкреслити наступні 
особливості допиту в режимі відеоконференції: 

1) ефективне використання людських ресурсів; 
2) ефективний розподіл часу; 
3) раціональне використання фінансових ресурсів; 
4) додаткова гарантія безпеки учасників процесу. 
Наша держава обрала шлях євроінтеграції та демократизації. Безліч 

розвинених країн досить давно і активно користуються можливістю проведення 
допиту в режимі відеоконференції, що спрощує та прискорює роботу 
правоохоронних органів, допомагає громадянам відчувати себе більш комфортно, 
економить час всіх учасників кримінального процесу. Тому, на нашу думку, активне 
застосування органами досудового розслідування Національної поліції допиту в 
режимі відеоконференції є не тільки виправданим, але і необхідним в умовах 
сучасного розвитку суспільства. Так, є певні мінуси  проведення такої слідчої дії у 
вигляді втрати «живого спілкування», але розвиток науки і техніки не стоїть на 
місці… 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ, ВПІЗНАННЯ ОСІБ ЧИ РЕЧЕЙ У 
РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
Час не стоїть на місці, змінюється і життя. Змінюємося і ми, прагнучи 

досконалості у всьому, особливо у техніці. Сучасні технології повсякчас 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2011/Bilous.pdf
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удосконалюються, щоб позбавити зайвого клопоту. Цей розвиток у техніці 
проникає у всі сфери суспільного життя. Так він і не обійшов діяльність 
правоохоронних органів нашої держави під час розслідування злочинів. 
Законодавством передбачено застосування технологій, які економлять час та 
дозволяють проводити певні слідчі (розшукові) дії без присутності та 
безпосередньої участі деяких осіб. Мова йде про використання відеоконференції 
під час досудового розслідування. 

Відеоконференція — це телекомунікаційна технологія, що забезпечує 
одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення та представлення 
інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою 
апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки [1]. 

Питання застосування відеоконференції знайшли своє втілення  у наукових 
дослідженнях Р. С. Абдуліна, К. О. Архіпової, В. П. Барбари,П. В. Волосюка, Ф. М. 
Вяткіна, С. О. Краснопевцева, В. Т. Маляренка, М. Я. Сегая, В. В. Мурадова, М. І. 
Пашковського, О. Є. Сметанникова, М. І. Смирнова, О. Г. Халіуліна, та ін. 

Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК) та Наказом ДСА 
України від 15.11.2012 р. № 155 «Про затвердження Інструкції про порядок роботи 
з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, 
проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального 
провадження)» передбачено види слідчих (розшукових) дій, які можуть 
проводитися у режимі відеоконференції. Серед них такі як: допит, впізнання осіб 
чи речей. 

Так, у КПК України передбачено наступні випадки використання 
відеоконференції під час проведення допиту, впізнання осіб чи речей: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому 
провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 
4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

досудового розслідування; 
5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею 

достатніми [2, с. 128]. 
Дистанційне досудове розслідування передбачає можливість проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій за умов, що учасники таких дій на момент їх 
проведення перебувають у різних місцях, географічновіддалених одне від одного 
на відстань, що створює неможливість їх безпосереднього контакту. Такий контакт 
відбувається завдяки використанню науково-технічних засобів, а саме: 

а) персонального комп’ютера, обладнаного відеокамерою, мікрофоном і 
динаміками; 

б) відповідного програмного забезпечення, яке дає змогу зчитувати, 
відтворювати аудіовізуальну інформацію та забезпечувати інформаційну безпеку 
(програма типу “Skype” чи її аналоги); 

в) відповідної технології, яка здатна забезпечувати належну якість 
зображення і звуку та передавати аудіовізуальну інформацію на відстань 
(Інтернет) [4, с. 298]. 

Проблемним питанням є правильне застосування технічних засобів без 
порушення вимог законодавства, бо це призводить до неможливості використання 
результатів даних дій як доказів у кримінальному провадженні. 

У ч. 3 ст. 232 КПК України зазначено, що використання у дистанційному 
досудовому розслідуванні технічних засобів і технологій повинно забезпечувати 
належну якість зображення та звуку. Це дозволяє спостерігати за проведенням 
процесуальної дії, психічним, фізичним станом особи, а таким чином суд може 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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впевнитися у законності отримання результатів слідчої (розшукової) дії та 
встановити можливість використання їх як доказів. 

Також важливою вимогою під час відеоконференції є інформаційна безпека, 
яку повинні забезпечувати суб’єкти, які проводять допит, впізнання осіб чи речей 
під час досудового розслідування у режимі відеоконференції. 

Бачимо, що використання відеоконференції під час досудового розслідування 
має свої особливості яких необхідно дотримуватися, бо проведення певних 
слідчих (розшукових) дій у такий спосіб дає змогу зібрати доказову базу й без 
безпосередньої участі осіб. 

Нажаль в Україні цей вид проведення слідчих (розшукових) дій 
використовується дуже рідко. Ця ситуація виникла як через відсутність належного 
матеріального забезпечення, так і через необізнаність деяких працівників у 
використанні відеоконференції під час досудового розслідування. 

Одним із прикладів застосування за кордоном режиму віддаленої присутності 
осіб є досвід судочинства Італії. У більшості випадків судові засідання та допити 
свідків за віддаленої присутності проводяться тоді, коли виникає потреба у 
здійсненні щодо них заходів безпеки. З 1996 року в Італії вже діє система, яка 
дозволяє отримати зображення одного з більш як 1200 свідків, до яких 
застосовуються заходи безпеки, до того ж всім його видно тільки зі спини. Крім 
того, передбачена додаткова лінія для приватного спілкування свідка зі своїм 
адвокатом. Нині системами відеоконференцзв’язку в Італії обладнано вже понад 
100 приміщень та 30 засекречених пунктів, анологічні телекомунікаційні термінали 
знаходяться й у спеціальних в’язницях на остравах Асінара і П’яноса, призначених 
для тримання під вартою членів мафії [3, с. 136]. 

Використанні відеозв’язку при проведенні окремих слідчих дій під час 
розслідування злочинів стало б важливою гарантією забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві, дозволило б зекономити як 
матеріальні, так і людські та часові ресурси, дало б змогу адекватно тактичній 
ситуації змінювати тактику провадження слідчої дії і, як результат, більш 
оперативно і продуктивно розслідувати та розглядати в суді кримінальні справи. 
Створення в Україні розгалуженої системи відеоконференцзв’язку потребує 
законодавчої регламентації можливості використання такого способу віддаленого 
проведення слідчих дій, а також її належного наукового-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення. 
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ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 Оскільки основним завданням кримінального провадження є забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 
своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна 
особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, тому, від того 
наскільки точно, повно буде досліджено всі матеріали кримінального 
провадження, від того, чи будуть додержані норми процесуального закону, буде 
залежати відповідність рішення суду до завдання кримінального провадження. 
 Так і сьогодні в теорії та практиці кримінального процесу тема доказування є 
однією з найважливіших. І це так як і повинно бути, адже докази, їх наявність або 
відсутність буде вирішувати місце особи у кримінальному провадженні, тяжкість 
вини, належність до кримінального правопорушення, а в результаті - її долю. 

На сьогодні, в Україні не існує нормативно закріпленого поняття 
доказування, тому і в кримінально-процесуальній науці немає однозначного 
визначення що являє собою доказування. Вітчизняний вчений Р.Г.Домбровський 
під доказуванням розуміє викладення думок у процесі спілкування одного індивіда 
з іншим. Інші автори розглядають зміст кримінально-процесуального доказування 
ширше, виділяючи два його види: доказування як дослідження фактичних 
обставин і доказування як логічне і процесуальне доведення визначеної тези, 
ствердження висновків по кримінальному провадженню. При цьому, зазначає В. М. 
Савицький, доказування тези завжди звернено до зовнішнього адресата. 
Доказування є лише частиною загального розуміння у кримінальному процесі. 
Однак це не завжди враховують при розробці визначень поняття доказування у 
кримінальному процесі, як у монографічній, так і в навчальній літературі[1]. 
 На думку Лобойко Л.М. кримінальне процесуальне доказування – це 
здійснювана в правових і логічних формах частина кримінальної процесуальної 
діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, 
що полягає у висуванні можливих версій щодо системи юридично значущих 
обставин кримінального провадження, у збиранні, перевірці та оцінці доказів за 
цими версіями, а також в обґрунтуванні на досудовому слідстві достовірного 
висновку про доведеність вини особи та його подальше обстоювання у судових 
стадіях процесу [2]. 
 Удалова Л.Д. вважає , що доказування в кримінальному процесі – це 
здійснювана у встановленому порядку діяльність органів досудового 
розслідування, прокуратури, суду за участю інших суб’єктів процесу із збирання, 
перевірки та оцінки доказів та їх процесуальних джерел, а також формулювання 
на цій основі певних тез і наведення аргументів для їх обґрунтування [3]. 
Вищезазначене поняття є вдалим, оскільки відповідає змісту і суті положень ч.2 
ст.91 чинного Кримінального процесуального кодексу України ( далі – КПК), отже 
загальне поняття доказування в кримінальному процесі - це діяльність суб’єктів 
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кримінального процесу зі збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних 
джерел, а також формулювання на цій основі певних тез і наведення аргументів 
для їх обґрунтування або спростування тобто висновків з метою встановлення 
обставин, що мають значення для кримінального провадження. Також, варто 
звернути увагу на те, що не можна починати процес доказування із оцінки доказів і 
відривати цей етап від самого збирання матеріалів, що стосуються кримінального 
провадження. Доказування – це єдиний та нерозривний процес, елементи якого 
тісно переплітаються один з одним. 

Можна сказати, що процес доказування – це шлях відтворення події 
кримінального правопорушення, з’ясування її сутності та вироблення на підставі 
цього відповідних процесуальних рішень [4]. 
 Отже ми бачимо, що зазначені вище науковці, виходячи з тлумачення ч.2 
ст.91 чинного КПК України, включають в процес доказування збирання, перевірку 
та оцінку доказів, що проводиться органами досудового розслідування, 
прокуратури, слідчого судді та суду. Хоча не завжди сходяться в тому до чого 
призводить відповідна процедура – до висування версій, до висновків щодо 
доведеності вини особи, чи то до формулювання певних тез і наведення 
аргументів для їх обґрунтування. 
 Таким чином, враховуючи вищезазначене, кримінально-процесуальне 
доказування – це діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді та суду по 
збиранню (формуванню), перевірці й оцінці доказів, а також висунення ними на 
підставі необхідної та достатньої сукупності доказів певних правових тез із 
відповідним обґрунтуванням у процесуальних рішеннях по кримінальному 
провадженню. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХИСНИКА ЗІ ЗБИРАННЯ 
ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Захисник бере участь у кримінальному провадженні насамперед для того, 

щоб виконати одну з функцій держави – захист законних прав і свобод громадян. 
Однак сьогодні принцип змагальності сторін обвинувачення та захисту в ході 
досудового розслідування повною мірою захисниками не реалізується. Подібне 
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спричинено як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками, зокрема 
недосконалими положеннями законодавства, які унеможливлюють реалізацію 
прав захисника щодо збирання доказів у повному обсязі. Як показує практика, 
досягнути ідеальної рівноправності сторін на будь-якій стадії кримінального 
процесу взагалі неможливо, оскільки процесуальні можливості та переваги завжди 
на боці сторони обвинувачення [1 , с. 303]. 

На період з моменту порушення кримінального провадження до моменту 
повідомлення особі про підозру взагалі не йдеться про жодні принципи 
змагальності сторін, оскільки не визначений процесуальний статус ні особи, ні 
захисника, що дає змогу органу досудового розслідування маніпулювати 
моментом пред’явлення особі повідомлення про підозру, а захисник залишається 
сам на сам з цією проблемою і нашим завданням є використати всі законодавчі 
можливості для захисту свого підзахисного від незаконного переслідування. 
Органи досудового розслідування починають викликати особу для дачі пояснень, 
проводять обшуки, отримують ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до 
речей та документів не лише у фізичних осіб, але й у підприємств, чим фактично 
паралізують їх роботу, звертаються до слідчого судді з клопотаннями про 
накладення арешту на майно і т. д. 

На стадії досудового розслідування до моменту повідомлення особі про 
підозру у захисника звужені можливості у збиранні доказів, а також взагалі відсутні 
процесуальні права у поданні їх стороні обвинувачення як докази у кримінальному 
провадженні. Це пов’язано насамперед з тим, що у захисника не має жодного 
процесуального статусу, останній не може впливати на проведення даних слідчих 
(розшукових) дій (далі – СРД), він не може ні оскаржувати їх, ні бути присутнім в 
судовому засіданні під час розгляду клопотань органів досудового розслідування, 
тобто попередити проведення тих чи інших дій, подати свої заперечення щодо 
доцільності чи недоцільності їх проведення. 

Саме тому до моменту повідомлення особі про підозру необхідно доповнити 
законодавство положеннями, які б надавали можливість особам, чиїх інтересів 
стосується дане кримінальне провадження та їх захисникам, оскаржувати 
проведення тих чи інших СРД та ухвали слідчого судді, зокрема про проведення 
обшуку, накладення арешту на майно тощо. Річ у тім, що зазвичай більшість СРД 
(зокрема обшук, допит, слідчий експеримент) направлені на кримінальне 
переслідування конкретної особи та збирання доказів проти неї, проводяться по 
відношенню до третіх осіб, які взагалі не зацікавлені у результатах кримінального 
провадження, що виключає їх інтерес до оскарження дій органів досудового 
розслідування, а особа відносно якої відбувається кримінальне переслідування 
взагалі позбавлена можливості їх оскарження [2, с. 37-43]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 243 КПК України, сторона захисту має право 
самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у 
тому числі обов’язкової. Таким чином, між представником сторони захисту та 
експертом (або експертною установою) укладається договір, у предметі якого 
доцільно вказувати таке:  

1) назву експертизи; 
2) номер кримінального провадження;  
3) питання, які поставлені на вирішення експерту;  
4) повідомлення про відповідальність за ст. 384, 385 КК України.  
Зазвичай до предмету договору необхідно додати опис предмета або 

документа, який буде підданий дослідженню. Наприклад, призначаючи технічну 
експертизу документів, доцільно вказати у предметі договору про те, що для 
проведення дослідження необхідний саме оригінал документа, а не його копія [3]. 
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Проблема в тому, що нерідко оригінал документу знаходиться в матеріалах 
кримінального провадження і визнається речовим доказом. У зв’язку з чим сторона 
захисту не може надати експертам необхідні зразки для проведення експертизи. 
Якщо слідувати такій логіці, для створення ситуації, у якій сторона захисту 
залишиться без експертних зразків, стороні обвинувачення достатньо провести 
тимчасовий доступ до всіх речей і документів (виїмку), які мають (а іноді й не 
мають) значення до конкретно визначеного кримінального провадження [4, с. 25].  

Порядок відібрання зразків з речей і документів установлюється згідно з 
положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160–166 КПК 
України). Слід чітко розмежовувати тимчасовий доступ до речей та документів і 
отримання зразків з речей та документів для проведення експертизи. У першому 
випадку такий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, 
застосування якого потребує відповідного процесуального закріплення у вигляді 
протоколу про проведення процесуальної дії. Так, відповідно до ст. 106 КПК 
України, протокол під час досудового розслідування складається слідчим або 
прокурором, які проводять відповідну процесуальну дію, під час її проведення або 
безпосередньо після її закінчення. Отже, сторона захисту позбавлена можливості 
складати будь-які протоколи процесуальних дій, у тому числі й протокол про 
отримання зразків для експертизи.  

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона захисту має право звернутися до 
слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий 
доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. 
Представнику сторони захисту необхідно скласти відповідне клопотання з 
дотриманням вимог ст. 160 КПК України. У клопотанні визначається власник 
документа, який (документ) необхідний стороні захисту для проведення 
експертизи. 

Отже, наявні в матеріалах кримінального провадження речі та документи, 
якщо вони необхідні стороні захисту для проведення експертизи, підлягають 
вилученню з матеріалів кримінального провадження у копіях, а якщо цього 
потребує дослідження – можуть бути тимчасово вилучені відповідні оригінали. 

У ст. 22 КПК України задекларовано, що сторони кримінального 
провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, 
документів, інших доказів. Проте, ст. 84 КПК України встановлює вичерпний 
перелік джерел отримання доказів, якими є: показання, речові докази, документи, 
висновки експертів. Аналізуючи ч. 3 ст. 93 КПК України можна сказати, що сторона 
захисту здійснює захист шляхом витребування та отримання документів від 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, службових і фізичних осіб речей, копій документів, 
відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, а також шляхом 
ініціювання проведення СРД, НСРД та інших процесуальних дій, а також шляхом 
інших дій, які здатні забезпечити суду незалежних і допустимих доказів. А вже 
задовольняти ці вимоги чи ні вирішує та ж таки сторона обвинувачення та слідчий 
суддя. Тому актуальним є питання про «рівність» прав у збиранні доказів, адже з 
вищенаведених норм можливо чітко зрозуміти, що наявність доказів у сторони 
захисту напряму залежить від слідчого чи слідчого судді, суду,  а також прокурора. 
 З прийняттям КПК України, були внесенні зміни до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» згідно зі ст. 24 якого у захисників з’явилося 
право використовувати адвокатський запит, метою впровадження якого є 
розширення прав адвоката. Сам адвокатський запит це – письмове звернення 
адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від 
форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання 



 199 

інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги 
підзахисному. Загалом можна сказати, що завдяки такому запиту у захисника 
з’явилась широка можливість по збиранню доказів [5]. 

Проте на практиці у більшості випадків на адвокатський запит надходить 
відповідь, щодо неможливості надання інформації у зв’язку із Законом України 
«Про захист персональних даних». Окрім цього захисник має право отримати 
лише копії документів, що автоматично виключає можливість отримання ним 
висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок. 

Досить вагомою є норма відповідно до ст. 53 КПК слідчий, прокурор, слідчий 
суддя чи суд залучають захисника для проведення окремої процесуальної дії.  
Проте в даній статті не передбачено, за скільки часу сторона обвинувачення 
повинна попередити підозрюваного про проведення СРД і НСРД а також не 
зазначено час, який час надається йому для запрошення захисника. 
 Не повною мірою, на наш погляд, регламентовано у КПК України право 
захисника оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого 
судді. Хоча ст. 303 КПК України містить вичерпний перелік рішень, дій, чи 
бездіяльності слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 
розслідування, трапляються випадки, коли на цій стадії подано скаргу, однак за 
час її розгляду судом досудове розслідування у кримінальному провадженні, у 
рамках якого вона подавалася, вже закінчено на підставі п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК 
України. Як приклад, захисником підозрюваного подано скаргу на дії слідчого та 
заявлено клопотання про проведення певної слідчої (розшукової) дії у рамках 
провадження, однак суд не вправі доручити слідчому її проведення, оскільки 
досудове розслідування закінчено. 

У КПК України передбачено обов’язок слідчого, прокурора за клопотанням 
сторони захисту, потерпілого надати матеріали досудового розслідування для 
ознайомлення, за винятком матеріалів про застосування заходів безпеки, а також 
матеріалів, ознайомлення з якими може зашкодити досудовому розслідуванню. 
Водночас мають місце випадки, коли стороні захисту відмовляють у наданні для 
ознайомлення таких матеріалів або надають лише мінімум документів. Така 
позиція обмежує права та можливості сторони захисту (суди здебільшого 
задовольняють скарги захисників, самостійно визначаючи перелік того, що саме 
має бути надано для ознайомлення, фактично конкретизуючи зміст ст. 221 КПК 
України). Відтак, необхідно законодавчо визначити у ст. 221 КПК України перелік 
документів, які слідчий зобов’язаний буде надавати для ознайомлення, а саме – 
матеріалів, які послугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР, 
затримання підозрюваного, повідомлення йому про підозру.  
 Отже на підставі вище вказаного, можна говорити про те, що закріплення в 
КПК України низки важливих новел, що стосуються участі захисника в 
кримінальному процесуальному доказуванні, дозволяє ефективніше, відстоювати 
права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження. 
Водночас окремі положення чинного КПК України потребують подальшого 
доопрацювання з урахуванням практики їх застосування, з метою їх 
вдосконалення. Стосовно сторони захисту необхідно, то необхідно наділити 
більшими повноваження, а не обмежувати її лише тим, що вона має лише право 
ініціювати проведення необхідних СРД чи витребувати документи з установ і 
організацій. Ці повноваження мають бути врівноважені зі стороною обвинувачення 
в коефіцієнтному співвідношенні 50% на 50%. Безперечно, такі зміни повинні 
прийматися з урахування досвіду провідних Європейських країн в яких система 
правосуддя, знаходиться на найвищому рівні розвитку. 
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ЗМІСТ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Загальні положення досудового розслідування - це встановлені законом, а 
саме главою 19 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) і обумовлені засадами кримінальною провадження правила, що 
виражають характерні особливості досудового розслідування як стадії процесу і 
визначають найбільш суттєві вимоги, що ставляться до порядку провадження 
слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень[1, с.183]. Саме тому, 
чітка правова регламентація процесуальної діяльності саме на першому етапі 
досудового розслідування є передумовою законності та неупередженності 
подальшого розслідування та судового розгляду справи, тобто є однією з гарантій 
ефективного виконання завдань кримінального судочинства (ст. 2 КПК України). 

Початок досудового розслідування регламентовано ст. 214 КПК України. 
Основний зміст вищезазначеного положення полягає в тому, що орган 
досудового розслідування Національної поліції і прокурор зобов'язані приймати і 
реєструвати джерела інформації про злочини, у тому числі у провадженнях, що 
не належать до їхньої підслідності, незалежно від повноти відображення у заяві 
чи повідомленні відомостей про діяння, давності його вчинення тошо. Відмова у 
прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення 
не допускається [2]. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) повинні бути 
внесені усі джерела інформації про кримінальні правопорушення, а тому і спосіб, 
яким джерело інформації про кримінальне правопорушення надійшло до органу 
досудового розслідування чи до прокурора не має значення. 

Джерелами інформації про кримінальні правопорушення, які підлягають 
внесенню до ЄРДР, можуть бути: заяви фізичних і юридичних осіб, посадових і 
службових осіб, громадськості тощо, у тому числі тих, які затримали підозрювану 
особу на місці вчинення кримінального правопорушення; з'явлення із зізнанням; 
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самостійне виявлення слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення; повідомлення в засобах масової 
інформації (далі - ЗМІ) [1, с.184].  

Досудове розслідування розпочинається лише після внесення до ЄРДР 
первинних відомостей про кримінальне правопорушення. Відповідні відомості 
повинні бути внесені до ЄРДР невідкладно, але не пізніше 24 годин. Проте, 
законодавець передбачив вийняток з цього положення, а саме проведення 
слідчим, прокурором до внесення відомостей про кримінальне правопорушення 
до ЄРДР лише огляду місця події. Невнесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР тягне відповідальність, передбачену законом [2]. 

Отримавши відповідні матеріали, слідчий невідкладно повідомляє про 
початок досудового розслідування прокурора у письмовій формі, зазначаючи 
підставу початку провадження та інші відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК 
України. Також відповідно до ст. 111 КПК України слідчий направляє повідомлення 
заявнику та потерпілому про початок досудового розслідування. 

Отже, початок досудового розслідування є першим та основоположним 
положенням стадії досудового розслідування та направляючим поштовхом для 
початку кримінального провадження за певним кримінальним правопорушенням, 
про яке повідомлено чи стало відомо слідчому чи прокурору, а отже і початком 
виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України. 
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Кримінальний процесуальний кодекс України (далі КПК −  України) був 

прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012 року та набрав законної сили 20 
листопада 2012 року, але, не дивлячись на незначний термін його дії, до нього було 
внесено цілу низку змін. Так перші зміни були внесені ще до набрання ним законної 
сили – Законом України № 5076-VI від 05 травня 2012 року, останні зміни пов’язані з 
прийняттям Закону № 916-VIII від 24.12.2015. Виправлення не обійшли і положення 
чинного КПК України, що стосуються проведення негласних слідчих розшукових дій. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran3#n3
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Зокрема Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та 
Національного агентства з питань запобігання корупції» № 336-VIII від 21 квітня 2015 
року, було  доповнено параграф 3, глави 21КПК України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України під НСРД слід розуміти різновид слідчої 
дії, відомості про факт та методи проведення якої не підлягають розголошенню. До 
переліку негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) відносять: 1) аудіо- та 
відео контроль особи; 2) накладення арешту на кореспонденцію, огляд і 
виїмкукореспонденції; 3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційнихмереж; 
4) зняття інформації з електронних інформаційних систем; 5) обстеження публічно 
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; 6) установлення 
місцезнаходження радіоелектронного засобу; 7) спостереженняза особою, річчю або 
місцем; 8) аудіо- та відеоконтроль місця; 9) контроль за вчиненням злочину; 10) 
виконання спеціального завдання з розкриттязлочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації;11) негласне отримання зразків, необхідних для 
порівняльного дослідження. Цей перелік було доповнено НСРД − моніторинг 
банківських рахунків (ст. 2691 КПК України) [1]. 

Ст. 32 Конституції України встановлює, що ніхто не може зазнавати втручання в 
особисте та сімейне життя, крім випадків передбачених законом. Це зумовило 
необхідність в ч. 2 ст. 246 КПК України передбачити застереження про те, що 
здійснення НСРД дозволяється лише у випадку, якщо відомості про злочин чи особу, 
яка його вчинила, неможливо отримати  в інший спосіб. Тобто проведення негласних 
слідчих дій є припустимим лише за умови, що отримання інформації гласним 
шляхом, через провадження гласних слідчих дій не повною мірою забезпечує 
можливість отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у ході 
розслідування злочину [2]. Окрім цього КПК України в ч.2 ст. 246 визначає, що окремі 
слідчі дії (у тому числі й моніторинг банківських рахунків), в зв’язку з підвищеним 
рівнем втручання у особисте і сімейне життя особи, можуть проводитись виключно у 
кримінальному проваджені щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину [1]. 

 Відповідно до ч.2 ст. 269 1 КПК України зміст негласної слідчої розшукової дії, 
під назвою «моніторинг банківських рахунків» полягає у покладені на банк 
зобов’язання, надавати в поточному режимі інформацію про операції, що 
здійснюються на одному або декількох банківських рахунках [1]. Фактичною 
підставою проведення такої дії, є наявність обґрунтованої підозри, що особа 
здійснює злочинні дії з використанням банківського рахунку, або з метою розшуку чи 
ідентифікації майна, що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. 

Конфіскацією майна є такий вид покарання, що полягає у примусовому 
безоплатному вилученні в дохід держави знарядь злочину, що належать 
обвинувачуваному, а також грошей, цінностей, інших речей, нажитих злочинним 
шляхом. Відповідно до положень КК України конфіскація майна може 
застосовуватись лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК 
України. Спеціальна конфіскація, на відміну від конфіскації майна, не є різновидом 
покарання, а відноситься законодавцем до інших заходів кримінально-правового 
характеру та полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у 
власність держави грошей, цінностей та іншого майна. У ст. 96 2 КК України 
встановлюються випадки застосування спеціальної конфіскації [3]. 

Потрібно зазначити, що проведення моніторингу банківських рахунків не 
видається можливим, лише за наявності таких підстав, як обґрунтована підозра, що 
особа здійснює злочинні дії з використанням банківського рахунку або необхідність 
розшуку чи ідентифікації майна, що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. 
Так КПК України передбачає, що дана слідча дія проводиться за умови, виникнення 
вище наведених фактичних підстав в межах кримінального провадження, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/336-19/paran8#n8
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віднесеного до підслідності Національного анти корупційного бюро України (далі − 
НАБ України). Крім того необхідно підкреслити, що ч. 5 ст. 216 КПК України 
передбачає –  детективи вище згаданого бюро здійснюють досудове розслідування: 

 1) злочинів, передбачених статтями 191, 206 2, 209, 210, 211, 354 (стосовно 
працівників юридичних осіб публічного права), 364, 3661, 368, 3682, 369, 3692, 410 КК 
України за наявності умов передбачених п.п. 1-3 ч.5 ст. 216 КПК України; 

2) злочинів, передбачених статтям 191, 206 2, 209, 210, 211, 354 (стосовно 
працівників юридичних осіб публічного права), 364, 3661, 368, 3682, 369, 3692, 410 КК 
України, за умови якщо прокурор, який здійснює нагляд за досудовим 
розслідуванням, що проводяться НАБ України, своєю постановою віднесе дані 
кримінальні правопорушення до підслідності детективів; 

3) злочинів віднесених до підслідності інших органів, за умови прийняття 
рішення Директором НАБ України за погодженням із прокурором Спеціальної 
антикорупційної прокуратури з метою попередження, виявлення, припинення 
розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності детективів НАБ 
– про віднесення злочину підслідного іншому органу, до підслідності НАБ України; 

4) злочинів передбачених ст.ст. 354, 364-370 КК України. За умови, що ці 
злочини були вчинені службовою особою НАБ України [1]. 

Процесуальний порядок, застосування НСРД також передбачений КПК України. 
Так відповідно до ст. 2691 КПК, прокурор за наявності умов та підстав встановлених 
законодавством має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про 
моніторинг банківських рахунків. При цьому розгляд клопотань, щодо проведення 
негласних слідчих дій здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею 
Апеляційного суду АРК, апеляційного суду області, міста Київа та Севастополя 
протягом шести годин з моменту отримання клопотання. Ухвала про дозвіл на 
проведення моніторингу банківських рахунків постановляється слідчим суддею за 
умови: 1) встановлення відповідних умов та підстав для проведення даної слідчої дії; 
2) та за умови, що в ході її проведення  можуть бути отримані докази які самостійно 
або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування 
обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. 

При цьому в ухвалі, керівник банківської установи повідомляється про 
нерозголошення інформації про проведення моніторингу банківського рахунку і про 
встановлену законодавством кримінальну відповідальність. 

Загальний строк дії, протягом якого в одному кримінальному проваджені може 
тривати моніторинг банківських рахунків відповідно до ч.4 ст. 349 КПК України не 
може перевищувати максимального строку досудового розслідування. 

Отже, моніторинг банківських рахунків проводиться за наявності однієї із таких 
підстав: 1) наявність обґрунтованої підозри, що особа здійснює злочинні дії з 
використанням банківського рахунку; 2) необхідність розшуку чи ідентифікації майна, 
що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. Обов’язковою умовою є те, що 
дані підстави виникли в межах кримінального провадження, яке відповідно до норм 
КПК України підслідне НАБ України. Для проведення цієї слідчої дії, прокурор 
повинен звернутися із клопотанням до слідчого судді Апеляційного суду АРК, 
апеляційного суду області, міста Києва чи Севастополя та в ході судового засідання 
довести наявність таких обставин: 1) наявність умов та підстав для проведення даної 
слідчої дії; 2) наявність можливості в ході проведення моніторингу банківських 
рахунків отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть 
мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або встановлення осіб, які 
його вчинили. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ  ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Доказування здійснюється визначеними кримінальним процесуальним 
законом суб’єктами доказування. Доказування – це така діяльність, яка 
відбувається лише у встановленій кримінальним процесуальним законом 
формі[1,с.120]. Іншими словами, докази можуть бути зібрані та перевірені тільки 
тими способами, які передбачені Кримінальним - процесуальним кодексом України 
(далі КПК) і гарантують отримання достовірної інформації. Коли ж буде 
встановлено, що докази були одержані, закріплені і перевірені без додержання 
форми слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, то це є підставою для 
визнання їх недопустимими доказами. Згідно Пленуму Верховного суду України у 
п.19 постанови № 9 від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції 
України при здійсненні правосуддя»,  докази повинні визнаватись такими, що 
одержані незаконним шляхом, наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення 
здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і 
громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством 
порядку, або не уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій 
не передбачених процесуальними нормами[1,с.120]. 

Актуальльність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день органи 
досудового розслідування допускають значну кількість помилок при збиранні 
доказів та при внесенні їх до кримінального провадження. Слід відмітити, що 
проблемні питання доказів у кримінальному процесі розглядались у наукових 
працях : Ю.П. Аленіна, Р.С. Бєлкіна, В.П. Бахіна, В.Г. Гончаренка, Ю.М. 
Грошевого, А.В. Іщенка, В.О. Коновалової, В.К. Лисиченка, М.М. Михеєнка, В.Т. 
Нора, В.А. Образцова, М.В. Салтевського, В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила, О.О. 
Эйсмана та інших. 

Відповідно до діючого кримінального-процесуального законодавства докази 
класифікуються за такими критеріями: 

       1) Залежно від процесуального джерела доказів вони поділяються на: 
показання, речові докази, документи та висновки експертів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1442923241875444
http://jurists.org.ua/criminal-law/4470-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-246-krimnalnogo-procesualnogo-kodeksu-ukrayini.html
http://jurists.org.ua/criminal-law/4470-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-246-krimnalnogo-procesualnogo-kodeksu-ukrayini.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1442923241875444
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       2) Залежно від відношення доказів до обставин, що підлягають 
доказуванню, вони поділяються на прямі та непрямі.[2,с.182]. 

     У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 
     1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 
     2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 
     3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 
     4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 
пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 
підставою закриття кримінального провадження; 

     5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 
відповідальності або покарання. 

   Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 
встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ст. 
91 КПК України). 

Обов’язок доказування вищезазначених обставин покладається на слідчого, 
прокурора та, в установлених КПК України випадках, — на потерпілого. Щоправда, 
з цього правила є виняток — обов’язок доказування належності та допустимості 
доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які 
характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає (ст. 92 КПК 
України). 

За ст. 93 КПК, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального 
провадження, потерпілим у порядку, передбаченому КПК. Зокрема, сторона 
обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих 
(розшукових) дій (далі СРД) та негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД), 
витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб 
речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. 

У той самий час, сторона захисту та потерпілий здійснює збирання доказів 
шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та 
фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків 
ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення СРД, НСРД та інших 
процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити 
подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, 
потерпілим проведення СРД здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору 
відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 КПК. 
Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 
проведення СРД, НСРД може бути оскаржена слідчому судді. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке 
ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин 
кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки 
зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів — з 
точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 
процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили (ст. 94 
КПК України)[3]. 

Після отримання доказів щодо кримінального правопорушення, слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, суд, керуючись відповідними нормами законодавства 
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України, переглядають кожний доказ з точки зору його належності до 
кримінального провадження. 

Отже, докази відіграють важливу роль в кримінальному провадженні та 
являють собою фактичні данні, отримані та передбачені КПК України.  

Прокурор, слідчий суддя і суд повинні здійснювати більш якісну перевірку 
щодо правомірності наданих доказів про вчинене кримінальне правопорушення, 
які суттєво впливають на кримінальне провадження.  
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Права людини та механізми їх захисту на сьогоднішній день у багатьох країнах 
світу є актуальними проблемами. З розвитком суспільства спектр прав та свобод 
людини все збільшується, але їх реалізація у деяких випадках залишається на рівні 
«написання» норми  або цілого інституту. Економічні, соціальні, іноді політичні 
фактори не дають змоги державі повністю виконувати функцію механізму захисту 
прав людини та громадянина. На сучасному етапі розвитку конституційного права в 
України, основний закон держави передбачає цілий розділ, присвячений правам, 
свободам та обов’язкам людини і громадянина. Згідно з положенням ч.2 ст.2 
Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 
держави. На підставі ст. 101 Конституції України для виконання таких функцій 
створюється посада Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  Ці 
положення вказують на те, що політика з додержання та реалізації прав і свобод 
людини в України є одним з основоположних напрямків діяльності держави.   

В Україні станом на 2015 рік джерелами прав та свобод людини є національно-
правові акти та акти міжнародно-правового характеру, ратифіковані Верховною 
Радою України. До міжнародних варто віднести, насамперед, Загальну декларацію 
прав людини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р, яка 
ґрунтується на положеннях Статуту ООН, прийнятого 24 червня 1945 р., 

http://ukr-advokat.org.ua/новий-кпк-докази-і-доказування-загаль/
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Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Ці джерела формулюють 
основний спектр прав і свобод людини. Окрім цих актів у розвиток положень 
Декларації в рамках ООН був розроблений ряд міжнародних конвенцій, а саме : 
Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього (1948); 
Конвенція про політичні права жінок (1952); Конвенція про ліквідацію дискримінації у 
сфері освіти (1960); Конвенція про ліквідацію дискримінації у сфері праці і занять 
(1958); тощо. До національного законодавства в сфері прав людини відносять 
Конституцію України та інші закони.  

На сучасному етапі існування нашої держави існує низка факторів, що не дають 
змоги державі забезпечити охорону та реалізацію прав і свобод людини у повній мірі, 
а також повністю виконувати обов’язки держави перед громадянами у сфері відносин 
«людина-держава». Виходячи з цього варто зазначити, що деякі права людини і 
громадянина частково або повністю не реалізовуються. У цих тезах увага 
приділяється правам громадянина у сфері відшкодування йому шкоди державою, яка 
завдана різними факторами. Ця можливість передбачена, наприклад, ч.3 ст. 127, ст. 
130 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України),  ст. 1177, ст. 
1207 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Ці положення виходять з ч. 5 ст. 
9  Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де зазначено, що кожен,  
хто був жертвою незаконного арешту чи тримання під вартою, має право на 
компенсацію, якій надано позовної сили, а також ст. 56 Конституції України, що 
проголошує право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень. Основним джерелом у даній сфері прав людини є Закон України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 
дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994. На сучасному 
етапі є у процесуальному порядку реалізації норм, що передбачають відшкодування 
шкоди державою. Так, наприклад, це можна побачити у ч.1 ст. 1177 ЦК, де вказано,  
що шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, 
відшкодовується відповідно до закону з Державного Бюджету України, а також у ст. 
1207 ЦК, що зобов’язує державу відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину. Порядок і умови 
відшкодування такої шкоди у ЦК не визначені, тому законодавець робить ці норми 
бланкетними, відсилаючи до іншого нормативно-правового акту, який, нажаль, ще не 
існує. Також, поряд з цим, індикатором недосконалості як самого внутрішнього 
законодавства щодо відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями 
правоохоронних органів, так і практики його застосування може служити факт значної 
поширеності звернень осіб, які незаконно були притягнуті до кримінальної 
відповідальності в Україні, до Європейського суду з прав людини і наявність з даного 
питання рішень проти України.  

Отже, норми, що надають право особі на відшкодування за рахунок держави чи 
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень, чи право на відшкодування шкоди відповідно до закону з Державного 
Бюджету України, яка завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального 
правопорушення мають істотне практичне-теоретичне значення для виконання 
державою функції захисту прав людини,  а тому повинні максимально 
вдосконалюватися для покращення можливості застосування цих норм. 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА 

ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ. ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 
Прийняття в 2012 р. Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 

України) та закріплення в ньому Глави 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» суттєво 
змінило роль органів досудового розслідування. Раніше ці органи, виконуючи свою 
функцію з розслідування злочинів, здійснювали лише офіційну гласну процесуальну 
діяльність, а з прийняттям нового КПК України вони можуть проводити також негласні 
слідчі (розшукові) дії (далі - НСРД), що фактично є негласною оперативно-
розшуковою діяльністю [1]. 

Серед НСРД можна виділити ті, які пов’язані з безпосередньою або 
опосередкованою участю органів досудового розслідування в їх проведенні. Такими 
є негласні слідчі (розшукові) дії, згруповані в КПК України під назвою «Контроль за 
вчиненням злочину». З огляду на аналіз усталеної практики діяльності оперативних і 
слідчих підрозділів проведення контролю за вчиненням злочину можливе лише тоді, 
коли вчинення протиправного діяння має підвищену суспільну небезпеку, а в осіб, які 
планують і готують його здійснення, сформувався стійкий намір досягти злочинної 
мети, який неможливо нейтралізувати шляхом проведення заходів профілактичного 
чи превентивного впливу.  

http://readbookz.com/book/175/5671.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/tipp_2013_2_60.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/tipp_2013_2_60.pdf
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=404135&cat_id=77440
http://shron.chtyvo.org.ua/Nevidomyi_Avtor/Kryminalnyi_protsesualnyi_kodeks_Ukrainy_NPK.pdf
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Спеціальний слідчий експеримент є найбільш витонченою формою контролю за 
вчиненням злочину, оскільки ризики щодо результативності, ефективності 
проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії є більшими порівняно з 
іншими формами контролю за вчиненням злочину та іншими негласними слідчими 
(розшуковими) діями. Це пов’язано з порядком, умовами й організацією його 
проведення.  

Щодо поняття й змісту спеціального слідчого експерименту, то його наведено в 
пп. 1.12.4 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
[2]. Зокрема, спеціальний слідчий експеримент полягає в створенні слідчим та 
оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до 
реальної, з метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої вбачаються 
ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за її поведінкою та 
прийняттям нею рішень щодо вчинення злочину. Таким чином, зміст спеціального 
слідчого експерименту полягає в тому, що уповноважена особа, яка його проводить, 
вносить необхідні й достатні зміни в обстановку, у якій діє підозрюваний. Ця особа 
сприймає такі зміни як необхідні їй для досягнення мети та реагує на них відповідно 
до своїх задумів і планів. Уповноважена особа у свою чергу спостерігає за реакцією 
підозрюваного та отримує інформацію про його дії [3]. 

Деякі вчені також обґрунтовують допустимість проведення спеціального 
слідчого експерименту щодо невстановленого кола осіб, посилаючись на досвід 
інших держав, зокрема США [4, с. 36], наголошуючи на можливості попередження 
перспективної загрози державній безпеці [5, с. 37]. Вважаємо, що проведення 
спеціального слідчого експерименту щодо невизначеного кола осіб є не зовсім 
виправданим, оскільки його можна провести лише за наявності інформації про 
причетність конкретної особи до вчинення злочину (злочинів). У зв’язку з наведеним 
виникає необхідність законодавчого закріплення норми про те, що за відсутності 
об’єктивної можливості встановити персональні дані про особу, щодо якої необхідно 
провести спеціальний слідчий експеримент, до їх встановлення допускається 
проведення спеціального слідчого експерименту з обов’язковим зазначенням у 
постанові прокурора відомостей про особу, щодо якої проводиться такий 
експеримент, які в подальшому дозволять ідентифікувати цю особу (наприклад, 
номера мобільного телефону, адреси електронної пошти, місця проживання (або 
перебування) тощо). 

Слід також зазначити про те, що в разі, коли під час проведення спеціального 
слідчого експерименту виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних 
прав особи, він має здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, 
на підставі рішення слідчого судді за поданням прокурора згідно з вимогами ст. ст. 
246–249 КПК України. В ухвалі слідчого судді має бути названо конкретного 
виконавця проведення спеціального слідчого експерименту та викладено обставини, 
що свідчать про відсутність під час його проведення провокування особи на вчинення 
злочину, а також зазначено про застосування спеціальних імітаційних засобів. 

Таким чином, проведення контролю за вчиненням злочину в усіх його формах (у 
тому числі спеціального слідчого експерименту) є досить складною негласною 
слідчою (розшуковою) дією. З огляду на відсутність правового регулювання 
спеціального слідчого експерименту в чинному кримінально-процесуальному 
законодавстві України існує потреба в такому закріпленні хоча б на рівні підзаконного 
нормативно-правового акта. Це дозволило б слідчому або оперативному працівнику 
розширити свій арсенал процесуальних засобів збирання доказів у кримінальному 
провадженні, використовувати даний метод досягнення мети кримінального 
провадження частіше і як наслідок підвищити вірогідність розкриття кримінальних 
правопорушень.  
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 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В  КПК  УКРАЇНИ  

 
На даному етапи побудові нашої правової держави йде час оновлення та 

реформування законодавства України, у тому числі і регулювання проблемних 
питань кримінального судочинства. Серед них також окреме місце займають 
проблеми  правового регулювання судово-експертної діяльності в кримінальному 
провадженні, на які і раніше зверталася увага в спеціальній літературі, і які 
потребують вирішення. 

Так, ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України)[1] «Експерт» слід переробити в аспекті визначення поняття «експерт» та 
умов їх  залучення. Згідно чинного законодавства  ЯК експерт може залучатися 
особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України «Про судову 
експертизу»[2],  але немає обов’язкової умови  внесення до Державного реєстру 
атестованих судових експертів, як визначено щодо захисників  та відповідного 
обов’язкового внесення до Єдиного реєстру адвокатів України, що передбачено у 
ч.2 ст. 45 КПК України. Адже Державний реєстр атестованих судових експертів - це  
офіційна електронна база даних, що ведеться та контролюється Міністерством 
Юстиції України з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в 
порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію 
судового експерта. Цей реєстр підтверджує знання у відповідній сфері залученого 
експерта, робить проведення експертизи більш прозорою та раціоналізує роботу 
експертних служб[3].  

У ст. 70 КПК України «Відповідальність експерта» установлено, що «за 
завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання 
покладених обов’язків у суді, невиконання інших обов’язків експерт несе 
відповідальність, передбачену законом», а в п. 2 ст. 102 КПК України «Зміст 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


 211 

висновку експерта» указано, що у висновку експерта обов’язково має бути 
зазначено, що його попередження  про відповідальність за завідомо неправдивий 
висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов’язків. У той самий час експерт може бути залучений під час досудового 
провадження або стороною обвинувачення чи захисту. Якщо сторона 
обвинувачення наділена всіма правами стосовно попередження експерта про 
кримінальну відповідальність, то сторона захисту – ні. Тому порушується принцип 
рівності і змагальності сторін перед законом. Вважаємо, що ці функції мають 
належати слідчому судді у разі звернення сторони захисту з клопотанням про 
призначення експертизи. 

Ст. 101 КПК України «Висновок експерта» є не повною та не розкриває 
проведення судових експертиз. Окремими пунктами можна додатково 
кваліфікувати експертизу, як наприклад: «експертиза проводиться в суді або під 
час досудового провадження», «у разі необхідності в справі може бути призначено 
первинну, додаткову, повторну експертизу, яка може бути одноосібною, комісійною 
або комплексною». Адже різні види потребують окремих положень та вимог. 
Потребує уточнення і ст. 245 КПК України «Отримання зразків для експертизи», у 
ній зазначено, що зразки відбираються стороною, яка звернулася за проведенням 
експертизи. Функції з відбирання зразків більш раціонально пов’язані з 
повноваженнями слідчого судді в процесі призначення ним експертизи за 
клопотанням сторони захисту.  

Ст. 243 КПК України «Порядок залучення експерта» потребує деяких змін  
щодо призначення експертиз та обрання експерта що її проводить. Залежно від 
виду призначеної експертизи потрібен експерт з відповідною кваліфікацією, тому 
якщо при проведенні експертизи у державній установі керівник особисто доручає 
проведення  експертизи  одному чи більше експертам. Доцільно ст. 243 КПК 
України доповнити таким змістом: «У разі звертання експерта державної 
спеціалізованої установи, її керівник, одержавши ухвалу про призначення 
експертизи, розглядає отримані матеріали та доручає конкретному експерту, 
указаному в ухвалі, чи відповідному структурному підрозділу установи 
організувати проведення експертизи. Керівник експертної установи має право 
доручити проведення експертизи одному або декільком експертам, які дають 
висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність». 

У ст. 356 КПК України   «Допит експерта у суді» останнє речення ч. 1 
визначає, що експерт несе відповідальність за неправдивий висновок, але сама 
стаття передбачає іншу процесуальну дію – допит експерта у суді. В статті 
змішуються поняття висновку експерта в суді з поняттям показань, отриманих під 
час його допиту. Усунути ці суперечності можна введенням окремої норми щодо 
порядку призначення та проведення експертизи в суді. Тому потрібно доповнити 
присягу експерта  наступною дією, що підтверджуватиме показання експерта під 
час судового розгляду, які можуть різнитись з висновком: «Після цього головуючий 
під розписку попереджає експерта про кримінальну відповідальність за давання 
неправдивих показань під час допиту». В статті змішуються поняття висновку 
експерта в суді з поняттям показань, отриманих під час його допиту. Усунути ці 
суперечності можна введенням окремої норми щодо порядку призначення та 
проведення експертизи в суді.  

Отже, вирішення вказаних проблемних питань в КПК України  буде сприяти 
дотриманню принципів змагальності і рівності сторін в судочинстві і підвищенню 
ефективності розгляду кримінальних справ. 
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ОКЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ,  

ВИДАЧА ЯКОЇ ЗАПИТУЄТЬСЯ 
 

На сучасному етапі розвитку нашої країни, побудови правової держави та 
руху за обраним напрямком євроінтеграції актуальної проблемою постає 
здійснення міжнародного співробітництва, у тому числі й під час здійснення 
кримінального провадження. 

У кримінальному судочинстві згідно розділу ІХ Кримінального 
процесуального кодексу України[1](далі КПК України) визначені головні засади, 
форми та положення здійснення міжнародної правової допомоги. Оскільки 
головною цінністю в Україні є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність[cт. 2, 2], 
то доцільно буде проаналізувати права особи, видача якої запитується, що 
зазначені у ст. 581 КПК України. 

Згідно з п. 2 особа, видача якої запитується має право мати захисника та на 
конфіденціальні зустрічі з ним. Відповідно до ст. 59 Конституції України[2] кожен 
має право на правову допомогу. Однією з форм надання правової допомоги є 
здійснення захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у 
кримінальному провадженні. Але майже в жодному міжнародному договорі не йде 
мова про порядок його надання, якою державою надається правова допомога(за 
принципом громадянства, чи державою, де скоїлось правопорушення, чи 
державою, що запитує), чи є вона безкоштовною, чи ця особа повинна особисто 
сплачувати за правову допомогу, та якщо в неї немає можливості самостійно 
залучити захисника, то як проводити видачу особи , та за яким принципом буде 
обрано захисника, не визначено порядок його надання та порядок їх зустрічі перед 
проведенням будь яких слідчих розшукових дій. Адже, якщо його було залучено,  
то особа,  видача якої запитується, має право мати з захисником конфіденціальне 
побачення без дозволу слідчого до першого допиту(ч.5, ст. 46 КПК України) та 
якщо захисник буде призначений з іншої держави, то строки видачі особи значно 
подовжуються. 

Ті ж самі питання виникають щодо залучення перекладача у   
ч 2. ст. 581 КПК України визначено, що під час судового розгляду особа має право 
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виступати  мовою, якою вона володіє, та користуватись послугами перекладача, 
але порядок його залучення знов відсутній  майже у жодному правову акті. В 
окремих договорах про правову допомогу передбачена необхідність засвідчення 
перекладу, що здійснюється офіційним перекладачем, нотаріусом, посадовою 
особою запитуючої установи, дипломатичним представництвом чи консульською 
установою запитуючої держави [3; 4] або присяжним перекладачем однієї з 
держав [5]. У кожному такому випадку слідчий, прокурор, суддя повинні виконати 
вимоги міжнародного договору. Разом з тим, такі вимоги не звільняють його від 
обов’язку засвідчити переклад гербовою печаткою органу-ініціатора клопотання.  
За змістом коментованої статті залучення перекладача здійснюється слідчим, 
прокурором, суддею у випадку явної очевидності не володіння державною мовою 
особою видача якої запитується або за її клопотанням. Водночас, може виникнути 
ситуація коли особа, зловживаючи цим правом, з метою затягування вирішення 
питання щодо її видачі може необґрунтовано клопотати про залучення 
перекладача[6]. Тому, це питання повинно вирішуватись з урахуванням позиції 
Верховного Суду України згідно якої питання про забезпечення перекладачем має 
вирішуватися не тільки за клопотанням, а й з урахуванням рівня освіти особи, її 
розвитку та інших обставин, які свідчать про неможливість повною мірою 
здійснювати право на захист [7]. Тому, як видається в кожному конкретному 
випадку надходження клопотання про залучення перекладача та наявності 
сумнівів щодо необхідності такого залучення слідчий, прокурор чи суд мають 
особисто встановити необхідність його участі. З метою однозначного вирішення 
окресленої проблеми, а також забезпечення об’єктивності та                                                           
неупередженості під час вирішення питання про необхідність залучення 
перекладача, як видається суду, прокурору, слідчому за наявності сумнівів щодо 
володіння особою державною мовою, слід залучити спеціаліста мовознавця для 
встановлення факту не володіння особою видача якої запитується, державною 
мовою. 

У п. 2 ч. 1 ст. 581 КПК України визначено, що у разі випадку затримання 
особи, вона має право на повідомлення близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
осіб про затримання і місце свого перебування. Але знов порядок цього 
повідомлення не має чіткого визначення, яким чином особа, видача якої 
запитується іншою державою повинна повідомити своїх близьких, якщо вони 
можуть бути за кордоном, іноземцями, хто повинен їх повідомляти, слідчій? особа, 
що затримала? 

Також у ч. 3 ст. 581 КПК України зазначено, що особа має право на зустріч з 
представником дипломатичної  або консульської установи своєї держави, але коли 
вона отримає можливість цієї зустрічі: одразу після затримання, до першого 
допиту чи після проведення цих дій за бажанням слідчого.  

Під видачею (екстрадицією) слід розуміти процес, що ґрунтується на 
міжнародних договорах, загальновизнаних принципах міжнародного права, нормах 
внутрішнього законодавства і пов’язаний із наданням державами правової 
допомоги, що полягає у передачі підозрюваного, обвинуваченого або засудженого 
державою, на території якої він перебуває, державі, на території якої він вчинив 
злочин, або громадянином якої він є, чи державі, що потерпіла від злочину, для 
притягнення його до кримінальної відповідальності або виконання винесеного 
вироку суду [8]. Ці дії передбачають наявність у особи статуту підозрюваного чи 
обвинуваченого, тобто особа, що запитується користується усіма правами 
визначеними у  ст. 42 КПК «Права підозрюваного», де у частині 6 передбачається 
право іноземця на зустріч з представником дипломатичної  або консульської 
установи своєї держави, та у КПК наявне дублювання та повторність норм між ч. 6 
ст. 42 та ч.3 ст.581 КПК України.   
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Якщо особа має право на зустріч з представником дипломатичної  або 
консульської установи своєї держави, захисником та перекладачем, то як при такої 
значної кількості людей забезпечити конфіденційність цієї зустрічі? 

Права особи, видача якої запитується прописані недостатньо ретельно та 
потребують більш повного та детального порядку реалізації цих прав: 

- Визначити порядок надання правової допомоги та послуг перекладача 
дипломатичною  або консульською установою своєї держави або умови реалізації 
цього права на власний розсуд  особи, видача якої запитується. 

- Покласти обов’язок негайно повідомляти через дипломатичної  або 
консульської установи близьких родичів , членів сім’ї чи інших осіб про затримання 
і місце свого перебування, бо ці установи мають безпосередній зв'язок з країною, 
де найбільш вірогідно знаходяться вище зазначені особи. 

- Визначити зустріч з представником дипломатичної  або консульської 
установи як негайну для реалізації вищезазначених функцій. 
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Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) — кодифікований 

закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України, 
ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2012 року та набрав чинності 20 
листопада 2012 року. 

Рада Європи вважає чинний український КПК України одним з найкращих на 
континенті. 

У сучасних умовах побудови правової Української держави особливого значення 
набуває дотримання прав і свобод людини і громадянина. Чинний КПК України 
спрямований на досягнення верховенства права у кримінальному провадженні, 
відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у 
кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського 
суду з прав людини      [2, c.6]. 

Але існують деякі проблеми щодо застосування на практиці положень 
кримінального процесуального закону. До одної з таких проблем відноситься проблема 
розподілу кримінального провадження на стадії. 

Кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, 
процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про 
кримінальну відповідальність (п.10 ч.1 ст.3 КПК). 

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з 
моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або 
направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. (п.5 ч.1 ст.3 КПК) 

Судове провадження - кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке 
включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення 
судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, 
касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими 
обставинами (п.24 ч.1 ст.3 КПК) [1]. 

Виходячи із структури КПК України, чітко виділяються такі стадії кримінального 
провадження: 

1) Досудове розслідування (п. 5 ч. 1 ст. 3 та Розділ ІІІ КПК): 
- досудове слідство (щодо злочинів); 
- дізнання (щодо кримінальних проступків); 
2) притягнення до кримінальної відповідальності (п.14 ч.1 ст. 3 КПК); 
3) Судове провадження у першій інстанції (Розділ IV КПК): 
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- підготовче провадження (Глава 27 КПК); 
- судовий розгляд (Глава 28 КПК); 
- винесення судового рішення (Глава 29 КПК); 
4) Судове провадження з перегляду судових рішень (Розділ V КПК): 
- провадження у суді апеляційної інстанції (Глава 31 КПК); 
- провадження у суді касаційної інстанції (Глава 32 КПК); 
- провадження у Верховному Суді України (Глава 33 КПК); 
- провадження за нововиявленими обставинами (Глава 34 КПК); 
5) Виконання судових рішень. (Розділ VIII КПК) 
Притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, 

яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

Виходячи з вищезазначеного визначення притягнення до кримінальної 
відповідальності, випливає, що ця стадія розпочинається з моменту повідомлення особі 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не вказано момент її 
закінчення, водночас якщо це стадія кримінального провадження і в ній не сказано 
момент її закінчення, то ми можемо дійти до логічного висновку, що ця стадія 
закінчується одночасно із закінченням кримінального провадження. Згідно визначення 
поняття кримінального провадження (п.10 ч.1 ст.3 КПК) воно складається із двох 
складових(стадій): досудове розслідування та судове провадження. Хоча у визначенні 
судового провадження (п.24 ч.1 ст.3 КПК) прямо не зазначено, що воно є стадією 
кримінального провадження ( далі – КП) , але виходячи зі змісту визначення ми можемо 
дійти висновку, що воно таки є однією зі стадій кримінального провадження. 

Суть висвітленої нами проблеми полягає у тому, що притягнення особи до 
кримінальної відповідальності хоча і визначається як стадія КП, але водночас вступає у 
конфлікт із іншими стадіями КП, тому що включає дії, які охоплюються іншими стадіями 
КП. Притягнення до кримінальної відповідальності розпочинається із повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, водночас ця дія 
виконується в межах стадії досудового розслідування. Після закриття кримінального 
провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про 
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності розпочинається стадія судового 
провадження, яку повністю охоплює стадія притягнення до кримінальної 
відповідальності. Хоча ці стадії і не конфліктують, а йдуть паралельно одна до одної, 
водночас доповнюючи одна одну, але в такому разі такі дії не можна називати стадією, 
адже стадія кримінального процесу - це відносно самостійний етап кримінально-
процесуального провадження, що характеризується розв'язанням певного кола 
визначених в законі завдань, специфічним колом суб'єктів процесуальної діяльності та 
їх функціями, а також обумовленою вирішуваними завданнями провадження 
кримінально-процесуальною формою та властивими для даного етапу процесуальними 
актами і рішеннями [4, c.19].  Або якщо притягнення до кримінальної відповідальності і 
називати стадією КП, то необхідно чітко розділити межі інших стадій і запобігти 
входженню меж однієї стадії до змісту іншої. 

Отже, ми вважаємо, що необхідне більш глибоке дослідження цієї проблеми, адже 
притягнення до кримінальної відповідальності складається із ключових дій у КП, із 
моменту здійснення яких починається відлік строків досудового розслідування, особа 
стає однією з центральних процесуальних фігур протягом усього досудового 
розслідування – підозрюваним. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ЯК ЗАПОБІЖНОГО 

ЗАХОДУ У СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

Демократизація суспільства і держави, пов’язана і з відповідними змінами у 
нормативно-правових актах. Зокрема, для забезпечення праві свобод людини і 
громадянина. Ці зміни віднайшли своє відображення і у кримінальному та 
кримінально-процесуальному законодавстві України. 

Зокрема, прийнята у 1996 році Конституція України викликала посилення 
правових гарантій дотримання прав і свобод людини та громадянина. Запобігання 
їх безпідставного обмеження чи порушення у кримінальному процесі забезпечують 
запобіжні заходи. Ці заходи впливають, у певній мірі, на реалізацію конституційних 
прав та свобод громадян, оскільки так чи інакше обмежують їх особисту свободу, 
хоча  тільки на підставах та в порядку, які встановлені законом, і при дотриманні 
усіх кримінальних процесуальних гарантій прав особи.  

Однією із таких гарантій є запровадження нового запобіжного заходу — 
застави. Вона була введена в систему запобіжних заходів у листопаді 1996 року з 
метою ліквідувати суттєвий розрив у “суворості” її окремих елементів, запровадити 
певну альтернативу запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою. Адже 
застава впливає на майнову сферу особи, не обмежуючи усіх інших 
фундаментальних прав громадян, і водночас гарантує досягнення мети 
застосування запобіжних заходів. 

Слід зазначити що у вітчизняному кримінальному провадженні інститут 
застави введено в листопаді 1996 року, хоча він існував ще до 1960-го. Радянські 
вчені-процеалісти оцінювали його переважно негативно. Так, В. М. Корнуков з 
позицій досягнутих соціальних та економічних перетворень вважав заставу 
неефективною[1]. З. Зінатуллін наголошував на низькій ефективності застави, 
оскільки її сума не забезпечує від можливої неналежної поведінки підозрюваного, 
обвинуваченого на період слідства та суду[2]. 

Зокрема, М. І. Сірий звертає увагу на те, що застава не застосовується так 
широко, як очікувалось, і, не стала ефективним засобом збалансування завдань 
кримінального переслідування з завданнями економії репресії й охорони прав і 
свобод громадян[3]. Аналогічної думки І. М. Борисова, котра вказує, що законом не 
відрегульований порядок ініціювання застосування застави, порядок узгодження її 
розмірів. На це звернув увагу і Верховний Суд України, який у Постанові пленуму 
«Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу» № 6 від 



 218 

26.03.1999 р. зазначив: даний запобіжний захід використовується органами 
розслідування та судами неефективно і при цьому вони припускаються багатьох 
помилок. 

При цьому в країнах Західної Європи та США застава є найбільш 
ефективним і часто застосовуваним запобіжним заходом [4]. У Резолюції  Комітету 
Міністрів Ради Європи від 9 квітня 1965 року та Рекомендації  Комітету Міністрів 
Ради Європи від 27 червня 1980 року серед альтернативних взяттю під варту 
запобіжних заходів передбачено надання відповідного забезпечення належної 
поведінки правопорушника, таких запобіжних заходів як застава. 

Статистика застосування застави як запобіжного заходу в умовах дії нового 
кримінально-процесуального кодексу України вказує на невиконання засти своїх 
основних функцій у кримінальному провадженні. Так, за грудень 2012 року  до суду 
було направлено 56 клопотань про застосування застави, тоді як про тримання під 
вартою – 850. За 6 місяців 2013-го про застосування застави було направлено 570 
клопотань, а про тримання під вартою – 8 386 клопотань. Таким чином, застава як 
запобіжний захід, застосовується приблизно в 15 разів рідше, ніж тримання під 
вартою [5]. 

Це підтвердження судження про те, що застава як запобіжний захід 
практично не виконує свою основну функцію, яку в теорії законодавець поклав на 
неї. Натомість вона слугує на користь недобросовісних підозрюваних, оскільки дає 
їм вихід, скриватися від органів досудового розслідування, та уникнути неминучого 
покарання.  

Зважаючи на те, що зараз проходить активне реформування законодавства 
України час необхідно відповідальніше підходити до цього запобіжного заходу, 
оскільки застава може принести набагато більше користі стороні правопорядку. 
Оскільки, вона не обмежує основні конституційні права та свободи громадян, 
застава надає можливість особам вільно проживати далі, без значної шкоди яку 
можливо було завдати їм застосувавши інший більш «жорсткий» запобіжний захід: 
домашній арешт, чи тримання під вартою.  

Беззаперечно для заходу забезпечення кримінального провадження 
слідчому ефективніше застосувати тримання під вартою, ніж домашній арешт, так 
як ризики що особа буде переховуватися від органів досудового розслідування 
набагато зменшуються,а в разі запобіжного заходу у виді тримання під вартою 
взагалі зводиться до нуля. Проте, необхідно зазначити, що великим «мінусом» 
цього стає те, що застосовуючи ці запобіжні заходи слідчі не надають можливість 
підозрюваному забезпечувати свою родину, чи будь кого, якщо особа є 
«годувальником» цієї родини або ж іншої особи.  

Необхідно зазначити, що це положення має і «зворотну сторону медалі», 
слідчий застосовуючи заставу, дає можливість особі яка дійсно вчинила  злочин, 
переховуватися від органів досудового розслідування, бо застава фактично 
полягає в матеріальній цінності для підозрюваного.  

У будь-якому разі слідчий повинен дуже пильно підходити до питання 
вирішення обрання запобіжного заходу. Уважно вивчити особу, її матеріальний 
статус, положення в суспільстві та ще багато інших факторів які не тільки 
передбачені в кримінально-процесуальному кодексі та законах, а і ті фактори 
якими особа першочергово буде керуватися при застосуванні до нього застави.  Є 
також багато питань щодо того в яких розмірах повинна бути застава, та інші не 
менш важливі питання.  

Виходячи з цього держава повинна стимулювати застосування слідчими 
застави як запобіжного заходу, оскільки цей запобіжний захід є одним із кроків до 
дійсно демократичного правового ладу в суспільстві та  державі, в якій на першому 
місці стоїть права та свободи громадян. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В РЫНОЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
Статья 32 Конституции Украины гласит: “Никто не может вмешиваться 

личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией 
Украины. Не допускается собирание, хранение, использование и распространение 
конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме определённых 
законом случаев и лишь в интересах национальной безопасности, экономического  
процветания и прав человека”[1, 89]. 

Термин “конфиденциальный” происходит от латинского confidentia и в 
прямом переводе обозначает доверие, то есть доверительный, секретный, не 
подлежащий разглашению, опубликованию [4, 448]. По своему правовому режиму 
конфиденциальная информация является сведениями с ограниченным доступом, 
находящимися во владении, пользовании либо распоряжении отдельных 
физических либо юридических лиц [1, 89]. 

Неправомерные вмешательства в сферу охраняемой законодательством 
банковской тайны со стороны должностных лиц государственных органов 
обусловлены рядом объективных и субъективных причин. Среди них можно 
назвать желание выполнить свои правоохранительные задачи любыми путями; 
недостаточный уровень юридической подготовки; пренебрежение к юридическим 
предписаниям, а в некоторых случаях – прямое нарушение должностных 
полномочий вопреки требованиям служебного долга и присяги работников 
правоохранительных органов. Эти негативные явления отчасти объясняются 
продолжающимся перераспределением и переделом различных объектов 
собственности и процветающих производственных, торговых либо промышленных 
объектов. 

Понятие банковской тайны определяется: “Информация о деятельности и 
финансового состояния клиента, ставшая известной банку в процессе обслуживания 
клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг 
банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный ущерб 
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клиенту, является банковской тайной” (ст. 60 ЗУ № 2121-ΙΙΙ от 07.12.2000 г. “О банках 
и банковской деятельности” с соотв. изменениями). 

Особенностью банковской тайны является то, что в соответствии с 
действующим законодательством обязанность охраны конфиденциальных 
сведений клиентов банка возложена именно на банковское учреждение в связи со 
спецификой выполняемых им функций, поэтому деятельность банка в деле 
защиты банковской тайны является обязательной [3, 32]. 

Исходя из этого обстоятельства, придание статуса банковской тайны 
определённым сведениям является одним из способов предотвращения 
несанкционированного использования конфиденциальной информации в 
противоречии интересам ёё владельца. 

Опыт работы украинских банков по защите тайн от противоправных 
посягательств показывает, что, в зависимости от субъекта, посягательства могут 
быть внешними либо внутренними. Внешние посягательства осуществляются 
конкурирующими банками, криминальными элементами и другими 
заинтересованными в этом лицами, внутренние – работниками отдельно взятого 
банка [3, 35]. 

Анализируя характер посягательств, следует заметить, что факты 
нелегальных действий по получению сведений, относящихся к банковским 
тайнам, в общем объёме исходящей информации составляют лишь 1 % [3, 35]. 
Сложность доступа к таким сведениям создана и обеспечена системой мер их 
защиты, достаточно жёсткой ответственностью за посягательства на них и, как 
правило, наличием возможности легального доступа со стороны третьих лиц. В 
связи с этим легальный доступ значительно преобладает в общем объёме 
исходящей информации, составляющей банковскую тайну [3, 35]. Можно 
предположить, что большая часть действий по поводу получения сведений, 
содержащих банковскую тайну, исходит, вероятно, со стороны коррумпированных 
должностных лиц. 

Наиглавнейшей проблемой остаётся то, что юридическая практика по 
противодействию посягательствам, направленным на незаконное раскрытие 
банковской тайны, особенно со стороны должностных лиц государственных 
органов, незначительна. Поэтому необходимо принимать во внимание эту острую, 
с точки зрения уголовного судопроизводства, проблему и осуществлять 
политические, правовые и организационные меры по ёё оптимальному 
разрешению. 

Достигнуть изменений в реально существующем механизме применения 
норм права, регулирующих правоотношения, связанные с банковской тайной, 
можно путём реформирования действующего законодательства. В связи с этим 
нами уже предлагались определённые меры по совершенствованию 
действующего законодательства в этом направлении и ужесточении 
существующего порядка раскрытия банковской тайны [5]. Необходимо было 
ввести более жёсткие требования к запросам, которые служат правовыми 
основаниями для получения информации, содержащей банковскую тайну. 

Жёсткость особых требований к запросам правоохранительных органов 
заключалась в необходимости постановления соответствующего судебного акта в 
форме процессуального решения, скреплённого печатью суда, и только по 
возбуждённому уголовному делу. В своё время для предотвращения незаконных 
действий со стороны должностных лиц по поводу неправомерного получения ими 
информации конфиденциального характера было предложено возложить на суды, 
как право давать разрешение на раскрытие банковского счёта, так и возложение 
юридической ответственности за дачу незаконных дозволений по получению 
такой информации. А сам механизм должен был иметь такой вид: после того, как 
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начальник соответствующего органа ставил свою резолюцию на запросе 
установленного образца, этот запрос поступал в суд с документами, 
содержащими достаточные основания для истребования конфиденциальной 
информации. После чего судья рассматривал материалы дела и постановлял 
соответствующее решение: “дозволение” либо “запрет” на раскрытие тайны 
банковского вклада. В том случае, если судья выносил решение в форме 
“запрета”, то по отношению к начальнику органа, который утвердил запрос о 
раскрытии банковской тайны, проводилось служебное расследование и 
принимались соответствующие юридические решения. 

Частично эти вопросы уже были урегулированы в утратившем силу УПК 
Украины 1960 года и законодательных актах, регламентирующих банковскую 
деятельность (см. Закон Украины от 10 января 2002 года), а также в новом ГПК 
Украины (см. главу 12 ГПК Украины “Рассмотрение судом дел о раскрытии 
банками информации, содержащей банковскую тайну, в отношении юридических и 
физических лиц”). [6] 

В Российской Федерации правила раскрытия банковского счёта закреплены в 
нормах УПК РФ, регламентирующих порядок производства выемки документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и других 
кредитных организациях, на основании судебного решения [7, 420].  

В действующем УПК Украины правила доступа к конфиденциальной 
информации, в т.ч. к составляющим банковскую тайну, урегулированы достаточно 
подробно и с учётом существующих прецедентов ЕСПЧ. 
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РОЗУМНІ СТРОКИ : ПОНЯТТЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Під час характеристики будь-якого правового поняття важливим є розуміння 
його як однієї із форм відображення об'єктивної дійсності у нашому мисленні, за 
допомогою якої пізнається сутність процесів, явищ, узагальнюються їхні істотні 
ознаки та риси. Будь-яке наукове дослідження як відправний момент припускає 
необхідність правильного й чіткого визначення початкових теоретичних положень і 
понять, якими передбачається оперувати в процесі роботи. 

Зважаючи на те, що у нормативних актах та в науковій літературі вживаються 
рівнозначні поняття «розумний строк» і «розумний термін», які у юридичному 
розумінні є тотожними, та щоб не допускати плутанини, С.О. Заїка пропонує 
вживати та оперувати у науці кримінального процесу поняттям «розумний 
строк» [1]. 

У новому тлумачному словнику української мови термін «розум» тлумачиться 
як «здатність людини мислити, відображати і пізнавати об’єктивну дійсність... бути 
розсудливим. діяти самостійно..., вміти розбиратися, мати досвід у чому-небудь» 
[2, 201-202].  



 222 

На нашу думку, «розумний» – це таке поняття, яке стосується кожного 
індивідуума, тобто суб’єктивна категорія і тому слово розумний слідчий буде 
трактувати по-своєму, а захисник по-іншому, що безумовно не принесе користі при 
встановленні істини в кримінальному провадженні і буде завжди предметом 
протиріч та підґрунтям для скарг, клопотань тощо. Тому це поняття повинно бути 
максимально та конкретно розкрито в законі.  

Термін «строк» у тлумачному словнику української мови, визначається як 
встановлений, визначений для кого-небудь, чого-небудь відрізок часу; відрізок 
часу взагалі, встановлений, призначений час, момент [2, с. 430-431]. 

За В. Далем, «строк – визначена тривалість часу, сама межа цього часу» [3, 
304-305]. Аналогічної думки притримується С. Ожегов, який, визначаючи поняття 
строку, зазначає, що це не тільки «визначена тривалість часу, а й ще момент 
настання, виконання чого-небудь» [4]. 

Особливо слід підкреслити те, що права та обов'язки учасників кримінально-
процесуальних відносин виникають, розвиваються та припиняються протягом 
певного часу, у певний визначений строк, адже з терміном «строк», як правильно 
зазначає В.В. Луць, «завжди асоціюється конкретний період (момент) часу, а не 
час взагалі»  [1, с. 27]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що у сфері кримінально-
процесуальних правовідносин юридичного значення набуває не перебіг (плин) 
часу взагалі, а настання певного моменту або закінчення певного строку. 

Необхідно зазначити, що у науці кримінально-процесуального права одним із 
перших вчених поняття строку ґрунтовно визначив І.Я. Фойницький, на думку якого 
під «строком у процесуальному значенні розуміється встановлений законом 
проміжок часу, протягом якого сторона зобов'язана здійснити певне процесуальне 
право, яке їй належить, під загрозою втрати цього права у випадку пропуску 
строку. Чим важливіше це процесуальне право, тим  важливіше і значення строку» 
[1, с. 28].  

М. Годунов, Т.Г. Морщакова, С.П. Сереброва, Г.В. Юркова при визначенні 
поняття строку слушно зосереджують увагу на тому, що строки є різновидом 
кримінально-процесуальних гарантій. Так, М. Годунов зазначає, що строки у 
кримінальному судочинстві – це час, встановлений законом для здійснення 
визначеної (або певної) судової дії, або час, протягом якого зберігається та чи 
інша процесуальна гарантія [1, с. 30]. С.П. Сереброва, даючи визначення 
процесуальних строків, зазначає, що це встановлені кримінально-процесуальним 
законом проміжки часу, призначені для здійснення (чи нездійснення) певних 
процесуальних дій, які представляють собою процесуальні гарантії [1, с. 35]. У 
такому ж плані, але трохи докладніше висловлюється Т.Г. Морщакова, яка вважає, 
що встановлені в кримінально-процесуальному законодавстві строки є складовою 
частиною в системі діючих процесуальних гарантій і служать разом з іншими 
процесуальними засобами досягненню завдань кримінального судочинства у 
кожній справі [1, с. 50]. 

У свою чергу, Г.В. Юркова підкреслює, що чітка законодавча регламентація 
кримінально-процесуальних строків – це важлива гарантія прав і законних 
інтересів учасників процесу, що полягає в обмеженні часу для виконання тих чи 
інших процесуальних дій [1, с. 64]. 

Проте, не зважаючи на те, що законодавець надав визначення розумних 
строків, багато вчених не погоджуються з цим визначенням та пропонують власне 
тлумачення цього поняття. 

Так, В.П. Шибіко вказував, що розумність строку (часу) досудового 
провадження означає скорочення часу проведення дізнання і досудового слідства, 
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а отже конституційні права осіб, які залучаються до сфери кримінального 
судочинства[5, с. 58]. 

В.Т. Маляренко визначає, що мовою міжнародних документів розумний строк 
– це той строк, який забезпечує надійний захист законних інтересів потерпілої 
сторони, інтересів правосуддя, а також забезпечує підозрюваному, 
обвинуваченому, підсудному і засудженому реальну можливість використати всі 
передбачені законом засоби захисту від обвинувачення [6]. Тобто в основу 
розумності строків покладено критерії вчасного та всебічного забезпечення прав і 
законних інтересів суб’єктів кримінального провадження. 

О.Б. Комарницька зазначає, що об’єктивно необхідні строки визначаються 
слідчим, прокурор, слідчим суддею для кожного випадку окремо залежно від 
ситуації. І тому критерій «об’єктивно необхідний» є неконкретним, таким, що 
залежить від внутрішнього переконання посадової особи, тобто має суб’єктивний 
характер і також призведе до різного тлумачення поняття «розумності строків», а 
це, у свою чергу провокує подання безлічі скарг, клопотань з боку підозрюваного, 
обвинуваченого, адже вони по – своєму тлумачать поняття «розумності строків»[ 
9, с.260]. 

Рішуче і категорично у своїй роботі М. Оніщука, заявляє, що встановлення 
граничного строку на практиці призведе до того, що використовуватимуться лише 
встановлені граничні строки, а положення про розумні строки залишиться 
декларативним. Обмеження ж цими строками може призвести до прийняття 
поспішних рішень, прискореного виконання окремих процесуальних дій, що 
негативно позначиться на встановлення істини у справі [7]. Проте, з іншого боку це 
можна вважати і позитивним моментом, тому що саме це зможе захистити сторони 
від надмірного затягування процесу, адже розгляд справ не повинен тягнутися 
роками, а це, як показує практика, нерідко трапляється. 

В свою чергу І.В. Чурікова взагалі пропонує переглянути доцільність такої 
засади як розумність строків або змінити критерії для визначення розумності 
строків в кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним 
кодексом. На її погляд більш доцільно є встановлення конкретного строку 
проведення процесуальної дії та прийняття процесуального рішення, що в свою 
чергу забезпечить дотримання прав та законних інтересів учасників кримінального 
провадження [9,c.261] 

Слід погодитись з думкою В. Голощака, який під розумним строком розуміє не 
тільки строк розгляду кримінального провадження судом, а і стадію досудового 
розслідування[8, с. 147]. 

В.Д. Басай у своїй роботі зазначає, що визначення «розумних строків» в КПК 
України є більш повним чим визначення «розумних строків» міжнародними актами. 
Так, у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
розумність строків у провадженнях закріплюється шляхом покладення на суд 
обов’язку розглянути справу упродовж розумного строку. Проаналізувавши дане 
положення, можна зробити висновок, що розумність строків у розумінні Конвенції 
діє лише на стадії судового розгляду. А положення Кримінального процесуального 
кодексу поширює дію засади розумності строків як на судовий розгляд, так і на 
досудове розслідування [9, c.262]. 

У М. Я. Николенко, наприклад, не має ніяких сумнівів та неоднозначних 
тлумачень визначення «розумності строків» КПК України. На його погляд саме цим 
положенням визначена «доля» розумності строків як засади кримінального 
провадження. Положення про розумність строків набуло однобокого тлумачення. І 
розумними стали називатись строки, які або збігаються із встановленими законами 
строками, або є меншими за них. Він зазначав, що кримінальні процесуальні 
відносини є частиною соціальних відносин, які по свої суті, є складними та 
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несподіваними, то слід розуміти, що їм характерна така властивість, як 
непередбачуваність. Тому засада розумності строків має надавати можливість 
уповноваженим державним органам та посадовим особам при виконанні ними 
функціональних обов’язків гнучкість у тій чи іншій ситуації, але при цьому діяти в 
рамках закону. 

Слід відмітити, що оціночна категорія «розумності» є юридично значимою 
якістю, критерієм правомірності актів психічної (розумне передбачення, розумне 
розуміння) або фізичної (розумні заходи, розумне ведення справ) діяльності 
реального суб’єкта у передбачених законом випадках. Дана категорія визначає їх 
відповідність можливій поведінці розумної людини в конкретній ситуації. На жаль, у 
науці немає єдиного підходу до визначення «розумності». Якщо проаналізувати 
дане поняття через різні словники термінів, то можемо зробити наступні висновки. 
Розумність або нерозумність поводження суб’єкта права може бути встановлена 
тільки самими учасниками кримінального судочинства, зокрема судом, з 
урахуванням фактичних обставин, в яких знаходився суб’єкт. У юридичних 
словниках розумність ототожнюється зі справедливістю і сумлінністю і є загальним 
принципом, який допомагає встановити межі здійснення суб’єктами належних їм 
прав, а також заповнити прогалини в законодавстві. Категорія «розумність» 
взаємопов’язана з «сумлінністю». Коли в законі зазначається «міг і повинен був 
знати» або «міг і повинен був передбачати», то мається на увазі, що розумна 
(середньо статистична) людина в даній ситуації була здатна на це. Таким чином, 
для законодавчого закріплення провадження процесуальних дій завжди 
використовується порівняння дій учасника кримінального судочинства з діями 
розумної людини. Та на сьогодні проблема полягає в правильному розумінні та 
відповідній нормативній регламентації, та застосування на практиці оціночного 
поняття « розумність строків». 
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ОБЛІКІВ І 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ СЛІДІВ ПАЛЬЦІВ РУК 

 
Ретельна юридична регламентація правил здійснення дактилоскопічної 

реєстрації та кримінально-процесуальної діяльності суб’єктів судочинства під час 
досудового розслідування зумовлює реалізацію гарантій, встановлених 
міжнародно-правовими актами, Конституцією та кримінально-процесуальним 
законодавством України. Належна поведінка владних суб’єктів доказування в 
кримінальних справах під час встановлення особи правопорушника, зокрема в 
процесі виявлення, закріплення, дослідження, перевірки і використання слідів рук 
має відбуватися в умовах дотримання конституційних прав і свобод людини і 
громадянина. Не дотримання існуючих юридичних гарантій тягне за собою 
порушення законності, втрату фактичними даними в кримінальних справах 
доказового значення, відміну незаконно прийнятих кримінально-процесуальних 
рішень, не виконання в цілому завдань кримінального судочинства. 

З метою вдосконалення чинних юридичних правил протоколювання 
процедури відібрання зразків слідів рук, а також ведення дактилоскопічних обліків, 
нами було проаналізовано чинні правила дактилоскопічної реєстрації та 
положення кримінально-процесуального законодавства, а також приписи нового 
КПК України. На підставі аналізу чинного законодавства, матеріалів кримінальних 
справ, розглянутих судами України, та інтерв’ювання працівників органів 
внутрішніх справ внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази 
дактилоскопічної реєстрації, а також поліпшення практики протоколювання 
фактичних даних, що одержують під час відібрання зразків слідів пальців рук. 

На теперішній час дактилоскопічна реєстрація поряд з алфавітними 
картотеками є однією з основних та найефективніших систем обліків, призначених 
протидіяти злочинності, у правоохоронних органах багатьох країн, у тому числі й в 
Україні. 

Видатний криміналіст Р.С. Бєлкін визначав дактилоскопічну  систему 
криміналістичної реєстрації як систему реєстрації заарештованих або засуджених 
до позбавлення волі на основі відбитків рук[5, 55]. 

Науковою основою цієї системи обліку є дактилоскопія – розділ трасології, що 
вивчає властивості та характеристики папілярних узорів шкіри людини, переважно 
пальців рук, засоби і методи їх виявлення, фіксації, вилучення та дослідження з 
метою криміналістичної реєстрації та ідентифікації за допомогою слідів, вилучених 
на місці події[5, 55]. 

Аналіз вітчизняних законодавчих та інших підзаконних актів, які регулюють 
питання, пов’язані з використанням дактилоскопічних об’єктів у розслідуванні 
кримінальних справ, а також з постановкою осіб на дактилоскопічний облік, 
показує, що правова регламентація багатьох аспектів використання 
дактилоскопічної системи має певні недоліки і потребує удосконалення. 
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У спеціальній літературі серед основних цілей створення та функціонування 
автоматизованих банків даних (далі – АБД) називають: 1) розкриття злочинів; 
2) розшук злочинців; 3) охорону правопорядку[2, 3]. Основною метою системи 
інформаційного забезпечення ОВС є всебічна інформаційна підтримка їх 
діяльності у боротьбі зі злочинністю в Україні на основі комплексну організаційних, 
нормативно-правових, технічних, програмних та інших заходів[7, 8]. 

До останнього часу в Україні основним нормативно-правовим актом 
постановки осіб на дактилоскопічний облік є Інструкція “Про порядок ведення 
персонального оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків в 
органах внутрішніх справ України” [6]. 

Зазначена Інструкція визначала порядок ведення органами  внутрішніх справ 
персонального оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків осіб, у тому 
числі іноземців та осіб без громадянства, які вчинили на території України 
злочини, заарештованих, засуджених, затриманих за бродяжництво, а також осіб, 
що переховуються від слідства та суду. 

З 22 серпня 2002 року введено в дію нову “Інструкцію про порядок 
формування, ведення та використання оперативно-довідкового і 
дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах 
(установах) кримінально-виконавчої системи України” [3]. 

Відповідно до цієї Інструкції в інформаційних підрозділах ОВС ведуть 
оперативно-довідкові (ОДК) і дактилоскопічні (ДК) картотеки. Згідно з положеннями 
скасованої Інструкції [6] оперативно-довідкові картотеки раніше називалися 
алфавітно-довідковими. Тому, як правильно зазначає В.Ю. Шепітько, алфавітно-
дактилоскопічний облік здійснюється за допомогою двох взаємопов’язаних 
картотек: алфавітної та дактилоскопічної картотеки десятипальцевої системи 
реєстрації[9, 16, 253]. 

Доречи, в системі МВС України паралельно функціонує система 
дактилоскопічного обліку в підрозділах експертної служби [4]. Відмінність 
дактилоскопічних обліків, що функціонують в експертних та інформаційних 
підрозділах МВС України, полягає в об’єктах обліку. Якщо для постановки на облік 
в підрозділах інформаційної служби беруть лише дані про осіб, установчі дані про 
яких вже стали відомі слідчому або дізнавачу і стосовно цих правопорушників 
прийняті певні кримінально-процесуальні рішення, то для дактилоскопічної 
реєстрації в експертних підрозділах додатково ставлять на облік сліди з місць 
нерозкритих злочинів, відбитки пальців і долоней рук невпізнаних трупів і осіб, які 
зникли безвісти. Також розрізняються функціональне призначення 
дактилоскопічних картотек в експертних та інформаційних підрозділах системи 
МВС України[1]. 

До прийняття “Інструкції про порядок формування, ведення та 
використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в 
органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої 
системи України” [3] відомчі нормативно-правові акти МВС України 
наголошували, що правовою основою ведення персональних оперативно-
довідкових і дактилоскопічних обліків у ОВС є Закон України “Про міліцію”, який 
визначає юридичні підстави і основні групи осіб, які підлягають постановці на 
оперативно-довідковий і дактилоскопічний обліки. Проте слід зауважити, що 
дактилоскопічна реєстрація здійснюється не тільки на підставі вказаного закону, а 
ґрунтується на системі юридичних норм, закріплених в інших нормативних актах. 
Тому більш точним є твердження про те, що правовою основою створення і 
використання оперативно-дактилоскопічних обліків є Конституція України, 
міжнародно-правові акти, у яких Україна виступає однією зі сторін, Кримінальний і 
Кримінальний процесуальний кодекси України, Закони України “Про міліцію”, “Про 
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оперативно-розшукову діяльність”, “Про інформацію”, “Про державну статистику в 
Україні”, “Про судову експертизу”, “Про державну таємницю”, “Про захист 
інформації в автоматизованих системах”, “Про боротьбу з корупцією”, накази та 
інші керівні документи МВС та інших правоохоронних міністерств і відомств 
України, що регламентують правила використання інформації у протидії 
злочинності та корупційним проявам. Вказане зауваження було враховано під час 
підготовки чинної Інструкції, в п. 1.2. якої зазначено, що “правовою основою 
ведення оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку є Конституція України, 
Закони України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про 
інформацію”, міжнародно-правові договори у сфері обміну інформацією, які 
набрали чинності в установленому порядку…”[3, 1]. Зауважимо, що з 07.11.2015 
року вступив у законну дію Закон України “Про поліцію”. 

До речі, у Російській Федерації з 1998 року питання, пов’язані з 
дактилоскопічною реєстрацією, регламентує Федеральний Закон “О 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации”[8]. 

Необхідність додаткового законодавчого врегулювання діяльності 
правоохоронних органів щодо створення та використання у повсякденній 
діяльності обліків оперативно-розшукового та профілактичного призначення 
зумовлюється декількома чинниками. 

Відповідно до основних положень теорії оперативно-розшукової діяльності 
дактилоскопічні обліки належать до засобів ОРД поряд з оперативною технікою. 
Тому необхідно застерегти, що система дактилоскопічного обліку виконує, перш за 
все, завдання оперативно-розшукової діяльності (ст. 1 Закону України “Про 
оперативно-розшукову діяльність”). Справедливо наголошує В.Ю. Шепітько про те, 
що криміналістичні обліки можуть бути оперативно-довідковими (за прізвищем і 
дактилоскопічний), оперативно-розшуковими (осіб, що пропали безвісти; 
невпізнаних трупів; викрадених речей) і спеціальні (кулегільзотеки, колекції тощо) 
[9, 142-143, 466]. Як бачимо, криміналістична система дактилоскопічної реєстрації 
призначена, перш за все, для виконання завдань ОРД. 

За допомогою криміналістичної реєстрації також виконуються завдання 
кримінального судочинства. Водночас у чинному кримінально-процесуальному 
законодавстві відсутні будь-які вказівки про використання дактилоскопічних та 
інших видів обліків у процесі розслідування кримінальних справ, що також 
підтверджує думку про необхідність віднесення системи дактилоскопічного обліку 
до засобів ОРД. Звернення в процесуальному порядку до бази даних в ході 
розслідування кримінальної справи не може визнаватися юридичною підставою 
для віднесення дактилоскопічних обліків до кримінально-процесуальних засобів 
судочинства. 

Відповідно до правил КПК України зразки слідів пальців і долоней рук, 
зафіксовані на дактилокартці, слід відносити до групи речових доказів – всіх інших 
предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних 
або спростування обвинувачення чи пом’якшення відповідальності. Речові докази 
повинні бути уважно оглянуті, по можливості сфотографовані, докладно описані в 
протоколі огляду і приєднані до матеріалів кримінальної справи. Зі сказаного 
випливає, що дактилокартка після проведення необхідних експертних досліджень 
все ж таки повинна бути приєднана до матеріалів кримінальної справи. Проте 
досвід показує, що практика діяльності експертних та слідчих підрозділів ОВС не 
відповідає вказаним вимогам кримінально-процесуального закону. Дактилокартки 
разом з експертним примірником акту дактилоскопічної експертизи залишаються в 
експертному підрозділі ОВС. 
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До того ж у чинному КПК України та у відомчих нормативно-правових актах до 
кінця не з’ясовано такі питання: чим є дактилокартка? Чи вона є документом 
первинного обліку у системі дактилоскопічної реєстрації, чи це – речовий доказ у 
кримінальній справі, який є об’єктом для порівняльного експертного дослідження? 
З одного боку, відбитки пальців рук є слідами, за допомогою яких можна розкрити 
злочин і встановити винну особу. З іншого боку, форма бланку та наявність на 
дактилокартці реквізитів, притаманних для діловодства, свідчить про те, що її 
можна віднести до групи інших документів. 

Крім цього, в нормативно-правових актах не зазначено, скільки примірників 
дактилокартки слід виготовляти, а також у яких випадках і в якому порядку 
допустимо знімати копії наявних дактилокарток. Зазначене свідчить про те, що у 
певних випадках дактилокартка однієї особи може одночасно зберігатися в УОІ 
МВС України та УОІ ГУМВС області. Крім цього, ще один примірник дактилокартки 
виготовляється слідчим або ін. працівником поліції як зразок для порівняльного 
дослідження у кримінальній справі. А якщо до правоохоронних органів України 
буде надіслано запит по каналах Інтерполу, то може бути виготовлений ще один 
примірник дактилокартки. 

Висловлене свідчить про необхідність розробки чітких критеріїв як порядку 
виготовлення дактилокарток і постановки осіб на облік, так і зняття громадян з 
обліків оперативно-розшукового та профілактичного призначення, а також термінів 
і порядку зберігання в картотеках, журналах та АІПС даних про суб’єктів 
юридичних відносин. 

На нашу думку, для належної регламентації порядку установлення осіб за 
допомогою засобів дактилоскопії необхідно прийняти спеціальний Закон України 
“Про державну дактилоскопічну реєстрацію”. У майбутньому законі “Про 
державну дактилоскопічну реєстрацію в Україні” необхідно врегулювати 
юридичний порядок дактилоскопіювання живих осіб та трупів. 

Прийняття такого правового акту дозволить на законодавчому рівні 
врегулювати порядок формування, ведення та використання оперативно-
довідкового і дактилоскопічного обліку, а також визначити правила поведінки 
суб’єктів не тільки тих суспільних відносин, що виникають, змінюються та 
припиняються під час дактилоскопічної реєстрації, а й суб’єктів кримінально-
процесуальних правовідносин у зв’язку з розкриттям злочинів, встановленням 
особистості правопорушників та розслідуванням кримінальних справ. Зокрема, під 
час відібрання та закріплення зразків для порівняльного дослідження та інших 
гласних і негласних кримінально-процесуальних і оперативно-розшукових дій. 
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ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

 
Актуальність даної теми зумовлюється складною ситуацією, яка склалася на 

території нашої держави. 
Після закінчення другої світової війни багатьом стало зрозуміло, що якщо 

права людини, її честь і гідність зневажаються в окремих країнах, зберігається 
загроза залучення людства у криваві «розбірки »: заколоти, війни, каральні акції. 
Як правило, тоталітарні режими не задовольняються придушенням інакомислення 
всередині країни, вони прагнуть розширити свій вплив на інші країни [1]. 

Придушення прав людини в окремих країнах – тліюче джерело кризи, в яке 
може бути залучена значна частина планети. Тому країни-переможці разом з 
іншими державами створили Організацію Об’єднаних Націй (ООН), головним 
завданням якої є підтримка і зміцнення міжнародного миру і безпеки, розвитку 
співпраці між державами. На початку своєї діяльності ООН прийняла низку 
документів з важливих питань життя народів і окремих людей. 

Радянські пропагандисти стверджували, що важливіше соціальні, економічні 
та культурні права – на працю, відпочинок, соціальне забезпечення, житло, освіту і 
т.і., тому що саме вони гарантують благополуччя існування людини. При цьому 
стверджувалося, що у нас ці права забезпечені повною мірою [1]. 

Західні експерти запевняли, що основну частину прав, їх ядро складають 
особисті (громадянські) і політичні права: саме вони забезпечують відчуття 
людиною гідності свого існування. 

Тепер у нашій країні з кожним днем виявляється все менше перешкод для 
здійснення політичних та особистих прав і свобод громадян [2]. 

Важливе питання у філософії прав людини – співвідношення прав і обов’язків 
[3, c.7]. 

Наступна проблема – співвідношення прав народу і окремої особистості. 
Демократичний підхід до цього співвідношенню виражається в положенні: права 
людини мають пріоритет над правами народу. До того ж «права народу» – поняття 
дуже невизначене. Їм часто користуються політики в своїх корисливих інтересах. 

Безсумнівно, що реалізація прав людини залежить від рівня економічного 
розвитку країни. Право на житло не може бути повністю здійснено доти, поки не 
побудують багато досить добротного житла. Те ж можна сказати і про право на 
працю, відпочинок, соціальне забезпечення, «в’їзд – виїзд», вільне пересування по 
країні і т.д [4, с.18]. 
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Права́ людини — це природні можливості індивіда, що забезпечують його 
життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах суспільного життя. 
Права людини мають природну сутність і є невід’ємними від індивіда, вони 
позатериторіальні і позанаціональні, існують незалежно від закріплення в 
законодавчих актах держави, є об’єктом міжнародно-правового регулювання та 
захисту [5, c.8]. 

Громадянин — фізична особа, правовий статус якої зумовлений належністю 
до громадянства певної держави. Громадяни становлять найчисельнішу категорію 
населення. Вони також володіють повнішим обсягом прав і свобод, ніж інші 
категорії населення — іноземці та особи без громадянства. Громадянин — це 
завжди людина. Але в юридичному значенні не кожна людина може бути 
громадянином. Це зумовлено певними відмінностями у правовому статусі 
громадянина і людини. Права останньої мають природній та невідчужуваний 
характер, тоді як права громадянина визначаються належністю людини до 
громадянства певної держави. При цьому правові статуси громадянина і людини 
багато в чому збігаються і переплітаються. Тому чимало конституцій країн світу, в 
тому числі України, містять загальні розділи про права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина [5, c.14]. 

Права людини в сучасному світі – це проблема, вирішення якої стоїть у 
центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави. 

Права людини – це її можливість діяти певним чином для того, щоб 
забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб. 

Поняття про права людини включає два аспекти: 
– природні права людини, неподільно пов’язані з її існуванням та розвитком; 
– набуті права людини, що характеризують її соціально-політичний статус.  
Другий розділ Конституції України закріплює систему прав, свобод і 

обов’язків, яку можна поділити на особисті (природні, громадянські), політичні, 
соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права і обов’язки. Сукупність 
конституційних норм, що закріплюють ці права і обов’язки визначає конституційно 
правовий статус людини і громадянина. 

Свобода людини є вихідним поняттям проблеми прав людини-
громадянина. Вона характеризується ознаками: 

- всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах; 
- людина має право робити все, що прямо не заборонено діючим 

законодавством; 
- всі люди рівні в правових можливостях, правовому сприянні і правовій 

охороні; 
- свобода людини – об'єктивна реальність, вона виходить за межі 

врегульовані правом, так як на неї впливають і інші соціальні норми (моралі, етики, 
релігійні норми та інші). Міжнародне співтовариства приділяє правам людини 
велику увагу, для цього визначає міжнародно-правові стандарти в цій галузі, тобто 
в договірному порядку встановлює правові норми мінімально припустимого 
поводження держав з індивідами, що перебувають на її території. 

Ці стандарти закріплені: 
> Загальною декларацією прав людини (1948 р.) [4]; 
> Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права (1966р.) [6]; 
> Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.); 
> Конвенцією про права дитини (1989 р.) ; 
> іншими міжнародно-правовими документами. 
Права людини випливають з природного права, притаманного людині від 

народження, поширюються на всіх людей, що проживають в конкретній державі 
(громадян держави, громадян інших держав, осіб без громадянства). Права 
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громадянина закріплюються за особою при її приналежності до держави 
(громадяни мають політичні й інші права, яких не мають інші особи) [5, с. 6]. 

Отже, перше, що потрібно зрозуміти  – права людини реальні тільки в 
правовій державі. Дуже важлива обставина: права людини не створюються 
державою, а по суті присвоєні особистості, є для неї природними. Без цих прав і 
свобод особистість не може мати честі та гідності. Центральне положення 
філософії прав людини: інтереси особистості абсолютні, інтереси держави 
відносні.  Гідність людини ніколи не може бути принесено в жертву інтересам 
держави. Навпаки, держава повинна бути захисником прав особистості. Але, 
забезпечуючи здійснення прав людини, держава, якщо вона правова, не повинна 
наказувати, як людині надходити, що їй робити, до чого прагнути. Гідну поведінку, 
спосіб життя, людина вибирає собі сама. Якщо ж держава втручається в це, воно 
стає порушником цивільних прав. 
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О необходимости дополнительной разработки теоретических и прикладных 
проблем уголовно-процессуальных правоотношений 

 
Осуществляемое обновление правовой системы государства органически 

охватывает и такую существенную её часть, как уголовно-процессуальное право. 
В системе норм уголовно-процессуального права центральное место 
принадлежит конституционно закреплённым законодательным правилам, 
регламентирующим ряд важнейших уголовно-процессуальных правоотношений, 
через которые могут быть не только реализованы конституционные права граждан 
и юридических лиц, вовлечённых в сферу уголовного судопроизводства, но и 
защищены их материально-правовые и иные интересы. 

В связи с тем, что правовые связи в форме правоотношений между 
субъектами уголовного судопроизводства составляют его сущность, воплощают 
принцип законности, в теории процессуального права проблемы уголовно-
процессуальных правоотношений по-прежнему актуальны, имеют важное 
методологическое значение как для науки уголовного процесса, так и практики 
уголовного судопроизводства. 

Различным аспектам реализации субъективных прав и обязанностей в 
пределах проблем уголовно-процессуальных правоотношений посвящались 
работы учёных в сфере различных отраслей права, в том числе таких, как: 
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Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, Л.Б. Алексеева, В.П. Божьев, С.Н. Братусь, Н.А. Беляев, 
А.Д. Бойков, Я.М. Брайнин, И.М. Гальперин, В.М. Горшенёв, Ю.М. Грошевой, В.Г. Даев, 
А.Я. Дубинский, Н.И. Загородников, Л.М. Карнеева, М.П. Карпушин, С.Ф. Кечекьян, А.С. Кобликов, 
М.И. Ковалёв, Л.Д. Кокорев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.И. Курляндский, В.В. Лазарев, 
А.М. Ларин, Л.Н. Лобойко, В.3. Лукашевич, П.А. Лупинская, Г.М. Миньковский, М.М. Михеенко, 
А.В. Мицкевич, А.В. Наташев, П.Е. Недбайло, И.С. Ной, В.Т. Нор, Н.А. Огурцов, И.Л. Петрухин, 
А.А. Пионтковский, Н.А. Погорецкий, Н.Н. Полянский, А.Л. Ривлин, В.М. Савицкий, 
Т.В. Свистунова, И. А. Сердюк, С.Н. Стаховский, Н.А. Стручков, М.С. Строгович, В.М. Тертышник, 
Ю.К. Толстой, Е.А. Фролов, Р.О. Халфина, Н.А. Чечина, М.С. Шакарян, М.Д. Шаргородский, 
С.А. Шейфер, Н.Е. Шумило, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, А. Юриста, Л.С. Явич, Н.А. Якубович и 
многих других правоведов. Труды, посвящённые проблемам уголовно-процессуальных 
правоотношений и опубликованные в различные периоды, сформировали 
прочную и основательную теоретическую базу для совершенствования 
непрерывно изменяющихся юридических связей между субъектами уголовного 
судопроизводства. Некоторые, важнейшие с точки зрения уголовно-
процессуального права, нашли своё закрепление в Основном законе Украины: 
право на доступ лица к правосудию и правовую помощь, свобода выбора 
защитника своих прав (ст.ст. 55 и 59 Конституции Украины), право знать свои 
законные права и обязанности (ст. 56), исключение повторного привлечения к 
юридической ответственности за одно и то же правонарушение (ст. 61), 
презумпция невиновности (ст. 62), право отказа от дачи объяснений в отношении 
самоё себя, членов семьи и близких родственников (ст. 63), недопустимость 
ограничения конституционных прав и свобод человека, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией Украины (ст. 64). Подобное законодательное 
закрепление прав и свобод человека и гражданина в Основном законе 
государства создаёт реальные предпосылки для надлежащей защиты указанных 
гуманитарных ценностей. В то же время многие аспекты правового регулирования 
уголовно-процессуальных правоотношений разработаны недостаточно 
всесторонне, глубоко и полно. 

В своё время известный теоретик права В.М. Горшенёв писал, что в 
юридической науке и практике многие годы наблюдалось состояние 
«процессуального нигилизма». Это проявлялось, по его мнению, в недооценке 
роли и значения потребностей процедурно-процессуального регулирования ряда 
сфер осуществления государственных полномочий, порядка реализации 
отдельных прав и свобод граждан, установленных законодательством, а также в 
том, что «… в науке общей теории … права все теоретические положения о норме 
права, п р а в о о т н о ш е н и я х  (разрядка – наша) и других 
правовых категориях основываются главным образом на характеристике 
примеров из практики реализации норм материального права. В качестве объекта 
научного исследования также в основном используются факты материально-
правового содержания … например, в многотомном курсе … общей теории 
государства и права в томе, посвящённом … праву, нет ни одной фразы о 
процессуальных нормах, об особенностях процессуального права» [1] ! 

В опубликованных учебниках по уголовному процессу об уголовно-
процессуальных отношениях содержатся, как правило, вводные, практически 
ознакомительные сведения общего характера, явно недостаточные для 
формирования у студентов – будущих правоведов – полного и всеобъемлющего 
представления об одном из основополагающих институтов судопроизводства. Кроме 
этого, со времени защиты профессором В.П. Божьевым диссертации на соискание 
научной степени доктора юридических наук в 1994 г. по теме «Уголовно-
процессуальные правоотношения» [2] и с принятием ноябре 2002 г. Уголовно-
процессуального кодекса РФ многое изменилось применительно к институту 
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уголовно-процессуальных правоотношений в уголовном судопроизводстве. 
Одновременно в Украине – едва ли не в единственной стране на территории 
бывшего Союза ССР – до 2012 года продолжал действовать принятый в 1960 году 
Уголовно-процессуальный кодекс Украины с многочисленными изменениями и 
дополнениями, которых до момента его отмены насчитывалось уже более сотни. 

Проблемы, связанные с надлежащей регламентацией уголовно-
процессуальных правоотношений, по-прежнему образуют одно из актуальных 
научных направлений в области уголовного судопроизводства. Субъекты 
уголовного процесса вступают в уголовно-процессуальные правоотношения на 
всех этапах судопроизводства. Поэтому вопросы процессуальной регламентации 
институтов, связанных с возникновением, изменением, приостановлением, 
возобновлением и прекращением уголовно-процессуальных правовых отношений, 
имеют важное и непреходящее самостоятельное значение и во многом 
определяют весь ход производства по уголовным делам. Законодательные 
правила, регулирующие уголовно-процессуальные правоотношения и 
закреплённые в Конституции, Уголовно-процессуальном кодексе и в других 
законодательных актах Украины, представляют собой программу реализации 
гарантий законных прав и интересов участников уголовного процесса, а 
надлежащее исполнение этих предписаний обеспечивает решение задач 
судопроизводства в целом. 

Несомненно, что в современных быстро меняющихся условиях необходимы 
новые подходы в разработке теории правоотношений, чему в значительной степени 
способствует новое отношение к человеку и гражданину, революционное 
обновление национального законодательства, прежде всего, с позиций повышения 
эффективности правовых средств защиты интересов личности [2, 4]. 

К сожалению, на сегодняшний день многие теоретические и практические 
проблемы уголовно-процессуальных правовых отношений, не нашли достаточной 
разработки и для удовлетворения существующих острых потребностей практики 
современного досудебного следствия, рассмотрения и разрешения уголовных дел 
в судах. Так, кардинальные изменения в общественной жизни и возникновение 
новых общественных явлений, существенно повлиявших на ранее 
существовавший порядок производства по уголовным делам, а также повлекших 
принятие новых уголовно-процессуальных кодексов в большинстве стран 
постсоветского пространства, вызывают острую необходимость дальнейшей 
оптимизации регулирования уголовно-процессуальных правоотношений. 

Например, два-три десятилетия назад невозможно было себе представить, 
что по уголовным делам ряд субъектов уголовного процесса необходимо будет 
охранять от возможной расправы со стороны ОПГ путём замены псевдонимом 
реальных биографических и других установочных данных, а также с помощью 
иных дополнительных мер. Возможность отказа субъектов судопроизводства от 
дачи объяснений в отношении самоё себя и близких родственников стала 
конституционной нормой (ст. 63 Конституции Украины), а подозреваемые и 
обвиняемые по уголовным делам с начала 90-х годов получили возможность 
общения с защитником ещё до начала первого допроса и т.д. 

Названные и ряд других особенностей правовых отношений, закреплённых в 
Конституции и уголовно-процессуальном законодательстве Украины и 
получивших новое развитие в условиях демократизации современного общества, 
вызывают необходимость всестороннего и углублённого анализа уголовно-
процессуальных правоотношений и законодательных правил, регулирующих эти 
юридические связи между участниками судопроизводства. Необходимо 
значительно упорядочить правовой статус полиции как органа, уполномоченного 
на производство дознания, самого дознания как формы досудебного 
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расследования, а также его субъектов: органа дознания, начальника органа 
дознания, дознавателя [3, 106], и лиц, производящих дознание. 

Теория права в нынешнем состоянии индифферентна к различиям 
материального и процессуального права при оценке правовых явлений, и в большей 
степени её можно считать “теорией материального права”[4, 18]. Это обстоятельство в 
равной степени имеет отношение и к уголовно-процессуальным правоотношениям, 
возникающим в процессе возбуждения, расследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел. На данную особенность не раз обращалось внимание в юридической 
литературе и справедливо отмечалось, что изучению норм, регламентирующих 
уголовно-процессуальные правоотношения субъектов судопроизводства по 
уголовным делам, уделяется недостаточно внимания. 

Изложенное свидетельствует о необходимости дальнейшей детальной и 
углублённой разработки теоретических и практических проблем уголовно-
процессуальных правовых отношений, в особенности тех юридических связей, 
при которых существенно затрагиваются гарантированные в Основном законе 
государства. 

Дополнительная и всесторонняя научная разработка проблем уголовно-
процессуальных правоотношений, в том числе и получивших конституционное 
закрепление, создаст основу для дальнейших глубоких теоретических и прикладных 
исследований многих, не только общих, но и частных, практических аспектов 
расследования и разрешения уголовных дел, применения норм уголовно-
процессуального права, юридической регламентации правового положения участников 
этих отношений, совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 
Кроме этого, результаты фундаментальных и прикладных исследований назревших 
проблем уголовно-процессуальных правоотношений смогут успешно служить и для 
разрешения возникающих в процессе досудебного расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел, глубинных и острых правовых коллизий, которые во 
многих случаях становились предметом судебного рассмотрения Конституционного 
Суда Украины. 
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ПРОБЛЕМИ НОВОГО ЗАКОНУ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ 
 
В Україні тривають процеси реформування правоохоронних органів. 

Безсумнівно, поява української поліції вже стала найяскравішим доказом 
проведення реформ в країні. Але чи повністю нова структура відповідає 
стандартам ЄС? 
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В процесі реформи МВС парламентом було ухвалено новий закон "Про 
національну поліцію" від 02.07.2015 року, обсяг якого складає 105 статей, в той час 
коли в Законі України "Про міліцію" було лише 27 статей. Використання терміна 
"поліцейський" замість поняття "співробітник міліції" законодавцем надає 
індивідуальності цій професії. Замість знеособленого слова "співробітник" поліцію 
представляє конкретна особа – поліцейський.  

Важливим є унормування різних процедур застосування поліцейських 
заходів, спеціальних засобів тощо. Раніше це переважно регулювалося на 
підзаконному рівні, а зараз це визначено вже на рівні закону, а тому ризик для 
зловживань мінімальний. Наприклад, поліція не зможе розганяти 
протестувальників водометами на морозі або безпідставно використовувати проти 
громадян зброю.  

Також до позитивних новацій слід віднести інституційне розділення МВС і 
поліції. Від МВС залишиться виключно центральний апарат у Києві на чолі з 
політичною особою – міністром. Поліція ж працюватиме окремо як професійний 
орган, який здійснюватиме поліцейські повноваження. Фактично, це крок до одного 
з європейських принципів – деполітизація діяльності поліції. Ще одна перевага яку 
слід виокремити – це відкриті конкурси. Будь-якій особі, старшій 18 років, яка має 
щонайменше повну загальну освіту і хороший стан здоров'я, відкривається шлях 
до поліцейської посади. До відбору поліцейських залучена громадськість. 

Але нажаль у новому законі присутні також і свої мінуси. 
По-перше, це відсутність визначення повноважень і чіткої структури 

підрозділів, що є порушенням принципу законності. Наразі у ст. 13 Закону України 
"Про національну поліцію" існує лише перелік підрозділів, які входять до складу 
Національної поліції: кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового 
розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого 
призначення. 

Без описання повноважень цих структурних одиниць не зрозуміло, чим вони 
будуть займатись. 

Також слід звернути увагу на те, що на всі поліцейські посади обираються 
фізичні особи за конкурсом. Стаття 52 Закону України "Про національну поліцію" 
передбачає, що конкурс обов'язково проводиться лише на посади молодшого 
складу серед осіб, які вперше приймаються на службу. З цього приводу Рада 
Європи рекомендує, що підвищення у званні та інші форми просування 
поліцейських по службі слід проводити на конкурсній основі. 

Проте, одним з найбільших мінусів – загроза правам осіб, яка міститься в 
новому законі, є необмежений доступ поліцейських до інформації про громадян. 
Тепер поліція буде самостійно вести 18 баз даних на підставі ст. 26 Закону України 
"Про національну поліцію" і матиме доступ до баз даних інших органів влади. 

Фактично, будь-який поліцейський при виконанні своїх повноважень матиме 
право оперативного, безперешкодного доступу до всієї інформації про особу. Це 
порушує і європейські стандарти, і конституційні рамки захисту особистого і 
сімейного життя (ст. 32 Конституції України), тому що можливість такого доступу 
повинна бути тільки у межах проведення досудового розслідування. 

Іншими словами, таким чином можна за 5 секунд назбирати інформацію "на 
замовлення" на будь-якого політичного опонента, бізнес-конкурента, незручного 
журналіста чи громадського активіста. 

Проте, якщо, наприклад, інформація з бази даних виявлених 
адміністративних правопорушень та осіб, які вчинили ці порушення, повинна 
зберігатися протягом року, а після цього безумовно знищуватися. Це 
унеможливить використання зазначених відомостей в незаконних цілях. 
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Є також ризики порушення права власності. Стаття 37 Закону України "Про 
національну поліцію" передбачає такий захід, як “обмеження фактичного 
володіння річчю”. Поліцейські отримали право вилучати річ або транспортний 
засіб, які «можуть бути використані для посягання на своє життя і здоров’я або на 
життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі». 

При цьому чинний Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що 
обмеження і вилучення певних речей можливе, тільки якщо йдеться про злочин. 
Кодекс про адміністративні правопорушення також надає можливість вилучати 
речі і документи у випадку вчинення правопорушення. Однак підстави для 
поліцейського обмеження володіння річчю виписані всупереч принципу 
пропорційності. 

Коаліційна угода містить велику кількість дуже чітких положень щодо 
реформи системи МВС України. Однак закон порушує цю угоду в багатьох 
частинах. Наприклад, вона передбачає, що в Україні будуть створені єдині 
детективні підрозділи, які наразі створюються в Національному антикорупційному 
бюро. Вони будуть поєднувати повноваження слідчих і оперативних співробітників. 
Але стаття 13 нового Закону України "Про національну поліцію" визначає, що у нас 
і далі буде окрема кримінальна поліція та підрозділи досудового розслідування. 

Ще одним мінусом є те, що перебування поліцейського у відпустці, на 
лікарняному не є перешкодою для його звільнення, що суперечить чинному 
Кодексу законів про працю України. Виконання цих норм може спричинити хвилю 
обґрунтованих позовів про відновлення внаслідок незаконного звільнення. Це, як 
мінімум, може створити негативне забарвлення реформи МВС і знизити позитивну 
оцінку цих нововведень суспільством. 

Підсумовуючи викладене можна визначити, що приписи нового Закону 
України "Про національну поліцію" суттєво відрізняються від правил Закону 
України "Про міліцію". Кількість виявлених недоліків переважає над кількістю 
позитивних змін, проте, новий Закон є досить революційним і сучасним, але 
ефективність його застосування покаже лише час. 
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РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТАКТИКО КРИМІНАЛІСТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

У сучасних умовах роль криміналістики в діяльності з протидії злочинності 
поступово зростає. І одночасно з розвитком науково-технічного прогресу цей 
процес з кожним роком буде прискорюватись. Діяльність з виявлення, розкриття й 
розслідування злочинів за своєю сутністю є криміналістичною і зміст такої 
діяльності визначається обсягами практичного використання криміналістичних 
рекомендацій, спрямованих на її оптимізацію. Криміналістика повинна 
розглядатися і розвиватися як дисципліна методологічного рівня в нерозривному 
зв’язку із загальною методологією права, теорією судових доказів і судовою 
експертизою [1, 39] 

У вітчизняній науці більше уваги приділено питанням криміналістичного 
забезпечення не взагалі діяльності з виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів як такої, а забезпеченню криміналістичними розробками розслідування 
конкретних видів злочинів. Лише в кандидатській дисертації Ж.В. Удовенко 
«Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві» 
(2004 р.) поряд з розглядом теоретичних та практичних проблем процесу 
доказування на досудовому слідстві розглядаються окремі особливості 
криміналістичного забезпечення цього процесу безвідносно до виду злочинів. 
Зокрема, Ж.В. Удовенко досліджує об’єкт, суб’єктів криміналістичного 
забезпечення розслідування злочинів як окремих елементів, визначає його мету й 
завдання, розкриває критерії та пропонує шляхи підвищення ефективності 
криміналістичного забезпечення процесу доказування , надає рекомендації з 
поглиблення та посилення змістовності криміналістичних знань, оптимальності 
криміналістичної освіти, удосконалення сучасної криміналістичної техніки. Авторка 
цього наукового дослідження здійснила спробу визначити предмет 
криміналістичного забезпечення розслідування злочинів і запропонувала власне 
визначення поняття криміналістичного забезпечення процесу доказування як 
самостійної специфічної діяльності відповідних суб’єктів по створенню необхідних 
умов оптимізації процесу доказування на досудовому слідстві, а до його завдань 
віднесла створення необхідних умов для отримання криміналістичних знань 
шляхом криміналістичної освіти та застосування їх за допомогою криміналістичної 
техніки [2, 10-12]. 

Однією з вагомих наукових праць з дослідження проблем криміналістичного 
забезпечення виявлення, розкриття й розслідування окремих видів злочинів є 
докторська дисертація В.В. Лисенка «Проблеми криміналістичного забезпечення 
розслідування податкових злочинів» (2006 р.). Результатом цієї дисертації є 
теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми , яка має прояв у 
розробці теоретичних і практичних питань, пов’язаних з криміналістичним 
забезпеченням розслідування податкових злочинів. Автор стверджує ,що 
криміналістичне забезпечення розслідування злочинів повинно мати системний 
характер та бути пріоритетним напрямом удосконалення роботи правоохоронних 
органів. В роботі визначено основні організаційні і тактичні заходи, що спрямовані 
на оптимізацію діяльності підрозділів податкової поліції щодо виявлення 
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податкових злочинів, надано характеристику рівню і характеру організації 
взаємодії і координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у ході 
розслідування, запропоновано модель інформаційно-довідкового забезпечення в 
діяльності податкової поліції та визначено порядок і форми використання 
інформації у ході виявлення й розслідування податкових злочинів. В розрізі 
тактико-криміналістичного забезпечення автором визначено зміст слідчих ситуацій 
та відповідних комплексів процесуальних й інших дій, типових для початкового 
етапу розслідування фіктивного підприємництва та легалізації коштів злочинного 
походження, визначено також і зміст тактичних операцій початкового етапу 
розслідування справ досліджуваної категорії [3]. 

В окремих дисертаціях науковці розглядають проблемні питання 
криміналістичної тактики в розрізі проведення окремих слідчих дій, взаємодії 
слідчого з органом дізнання, засобами масової інформації, громадськістю тощо, 
але не вказують на те, що ці питання стосуються криміналістичного забезпечення 
діяльності з виявлення, розкриття й розслідування злочинів. Так, в дисертації 
В.А. Саса «Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених 
засудженими до позбавлення волі» (2004 р.) автор розглядає історичні аспекти та 
сучасні концепції розвитку криміналістичної тактики, досліджує слідчу дію як засіб 
криміналістичної тактики, в окремому підрозділі розглядає питання тактико-
криміналістичного забезпечення слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених 
засудженими до позбавлення волі, досліджує правовий, етичний і психологічний 
аспекти тактики слідчих дій, пропонує шляхи вдосконалення їх організації і 
проведення [4]. 

Питанням, пов’язаним із використанням на практиці розробленого 
криміналістичною тактикою арсеналу засобів боротьби із злочинністю приділено 
велику увагу. Відомими є розробки як загальних, так і окремих аспектів цієї 
проблеми. Питання криміналістичної тактики глибоко досліджені вітчизняними та 
зарубіжними вченими-криміналістами. Разом з тим, більшість наукових досліджень 
присвячено переважно питанням розробки й вдосконалення окремих тактико-
криміналістичних методів, прийомів і засобів, але не цілком достатню увагу 
приділено питанням забезпечення тактичними розробками діяльності з виявлення, 
розкриття й розслідування злочинів. Самостійне й докладне вивчення питань 
тактико-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування злочинів 
зумовлене необхідністю дослідження факторів, що впливають на ефективне 
використання практичними співробітниками тактичного арсеналу засобів боротьби 
із злочинністю, заснованих на закономірностях виникнення, існування і 
використання інформації про злочини.  

Адже знання й уміння співробітників оперативних і слідчих підрозділів 
застосовувати на практиці заснований на останніх наукових досягненнях тактико-
криміналістичний арсенал засобів боротьби із злочинністю виступають важливим 
умовами ефективної діяльності із встановлення істини у її процесуальному 
розумінні. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Колдин В.Я. Криминалистика в системе наук / В.Я. Колдин // Эксперт-криминалист. – 2010. 
– № 2 

2. Удовенко Ж.В. Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому 
слідстві: автореф. Дис.. … канд. юрид. наук. – К., 2004. 

3. Лисенко В.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових 
злочинів: дис. ... д-ра юрид. наук: спец.12.00.09. / В.В. Лисенко – К., 2006. 

4. Сас В.А. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених 
засудженими до позбавлення волі: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. / В.А. Сас. – К., 2004. 

 



 239 

Машталір Ксенія Сергіївна 

Курсант II курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

м. Дніпропетровськ 
науковий керівник: Бацко І. М. 

доцент кафедри кримінального процесу, к.ю.н. 

 
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Неодмінною умовою побудови в Україні правової держави і утвердження в 
практичній діяльності принципу верховенства права є становлення поряд із 
законодавчою та виконавчою гілками влади незалежної судової влади. 

Ефективність їх діяльності залежить від чіткого розподілу і закріплення 
повноважень судів у законодавстві, незалежності судів і суддів при здійсненні 
ними своїх повноважень. При цьому досягнення ідеалу судової діяльності – 
справедливого суду – дуже складно, бо це потребує чіткої організації всієї судової 
системи, обґрунтованого об’єктивною необхідністю законодавства, виконання 
багатьох передумов та умов, за яких тільки й можливий справедливий суд. Досить 
великою проблемою на сьогодні є фінансування судів загальної юрисдикції. 

Високий рівень корупції в судовій системі, безперечно, завдає значної шкоди 
суспільству й державі.  

По-перше, призводить до падіння авторитету суддів.  
По-друге, корупційні прояви за умови їх значного поширення завдають 

величезної матеріальної та моральної шкоди широкому колу громадян.  
По-третє, корупція в судовій системі зменшує дієвість боротьби зі 

злочинністю, чим сприяє погіршенню криміногенної ситуації у країні. 
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

завданнями суду є здійснення правосуддя на засадах верховенства права, 
забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і 
свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

Принципами діючої системи правосуддя є: законність; здійснення правосуддя 
лише судом; незалежність суддів і підкорення лише закону; здійснення правосуддя 
на рівних правах громадян перед законом і судом; змагальність та рівноправність 
сторін; відкритий розгляд справ в усіх судах, гласність судового процесу та його 
повного фіксування технічними засобами; забезпечення підозрюваному, 
обвинуваченому, підсудному права на захист; презумпція невинності; державна 
мова судочинства; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду, крім випадків, 
встановлених законом; обов’язковість рішень суду. 

На сьогодні судді не завжди виконують свої завдання згідно закону, не 
дотримуються важливих принципів у своїй роботі, діють всупереч чинному 
законодавству. 

Можливий вихід із цього замкненого кола вбачався в створенні 
антикорупційних органів, проте наявність антикорупційних органів не є панацеєю 
від вчинення корупційних діянь чиновниками. Значно ефективнішим є 
забезпечення високої заробітної платні суддям. Також запобігти поширенню 
корупційних проявів у судовій системі можна шляхом внесення в Основний Закон 
як основу правової системи України положень щодо підвищення кваліфікаційних 
вимог до суддів, мінімального віку зайняття посади судді, удосконалення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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механізму дисциплінарної відповідальності суддів, а також інституту суддівської 
недоторканності. 

Для проведення перевірок заяв фізичних та юридичних осіб стосовно 
вчинення суддями зазначених судів дисциплінарних правопорушень має бути 
передбачено діяльність незалежного органу – Служби судових інспекторів. 
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КОМПЕТЕНЦІЯ СЛІДЧОГО СУДДІ 
 

Актуальність теми заключається у значному розширенні функції судового 
контролю над процесом досудового розслідування у приписах нового КПК України. 
Зокрема, у новому законі забезпечується можливість оскарження безпосередньо 
до суду окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора в ході 
досудового розслідування; встановлюється майже повна монополія суду щодо 
вирішення питань про обмеження прав і свобод особи в ході досудового 
розслідування; розширюються повноваження суду щодо надання дозволів на 
проведення окремих слідчих дій; а суд наділяється деякою мірою наглядовими 
функціями в питаннях оцінки законності затримання особи та тримання її під 
вартою. Ключовою й абсолютно новою для вітчизняного кримінально-
процесуального законодавства фігурою є фігура слідчого судді [6]. 

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і 
законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, та 
забезпечення законності провадження в справі на досудових стадіях. Це зумовлює 
специфічний характер виконуваної ним кримінальної процесуальної функції, а 
саме: забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав 
і свобод людини під час досудового слідства у кримінальному провадженні [4]. 
Вказане випливає з положень ст. 55 Конституції України, згідно з якою права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом [2]. 

Це зумовлює специфічний характер виконуваної ним кримінально-
процесуальної функції, а саме: забезпечення законності та обґрунтованості 
обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому провадженні по 
кримінальному провадженню [7]. 

У кримінальному процесуальному законодавстві європейських країн і країн 
СНД по-різному визначається суб’єкт, уповноважений здійснювати контрольні 
функції на етапі досудового провадження. Наприклад, посада слідчого судді існує 
в КПК Латвії та Італії. У кримінальному процесі Франції функціонують і слідчі судді, 
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й судді з питань свобод та ув’язнення. Інститут судді з кримінального 
переслідування передбачений у КПК Республіки Молдова. У КПК Литовської 
Республіки закріплюється статус судді досудового провадження, а у ФРН судові 
повноваження при проведенні дізнання покладаються на суддю-дізнавача [5]. 

В українському законодавстві згідно ст. 1 п. 18 КПК слідчий суддя – суддя 
суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, 
передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 КПК, 
- голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий 
суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу 
суддів цього суду [3]. 

Чинний КПК України покладає на слідчого суддю значний обсяг функцій та 
обов’язків, які він має виконувати. Функції слідчого судді, які він здійснює в ході 
кримінального провадження, можна умовно поділити на кілька груп:  

1. Розгляд питань, які стосуються застосування, зміни чи скасування заходів 
забезпечення кримінального провадження (у тому числі й запобіжних заходів); 

2. Нагляд за дотриманням законності в питаннях затримання особи та 
утримування її під вартою; 

3. Надання дозволів на проведення окремих слідчих дій в ході досудового 
розслідування; 

4. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під 
час досудового розслідування; 

5. Вирішення питань щодо поміщення неповнолітнього у приймальник-
розподільник та щодо направлення особи до медичного закладу для проведення 
психіатричної експертизи; [1] 

6. Функції слідчого судді в межах міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження [1]. 

Відповідно до змісту розділу II КПК України виключно слідчий суддя під час 
досудового розслідування у справі за клопотанням відповідних осіб (як правило, 
слідчого за узгодженням цього клопотання з прокурором) вирішує питання про 
застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження як: привід 
(глава 11 КПК); накладення грошового стягнення на учасників кримінального 
провадження за невиконання ними процесуальних обов’язків, зокрема за неявку 
на виклик без поважних причин (глава 12 КПК); тимчасове обмеження 
підозрюваного у користуванні правом на керування транспортним засобом або 
судном, правом полювання чи правом на здійснення підприємницької діяльності 
(глава 13 КПК); відсторонення від посади особи, яка підозрюється або 
обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо 
тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою 
особою правоохоронного органу (глава 14 КПК); тимчасовий доступ до речей і 
документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у 
володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, 
зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, 
вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку (глава 15 КПК); тимчасове вилученням 
майна, яке полягає у фактичному позбавленні підозрюваного можливості володіти, 
користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про 
арешт цього майна або його повернення цій особі (глава 16 КПК); арешт майна, 
під яким розуміють тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або 
осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану 
діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за 



 242 

ухвалою до скасування арешту майна (глава 17 КПК); затримання особи, яке 
полягає у наданні слідчим суддею дозволу уповноваженій особі на затримання 
підозрюваного чи обвинуваченого з метою його приводу до слідчого судді для 
участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання 
під вартою (ст.ст. 188-191 КПК) [3]. 

Виключно слідчим суддею в ході досудового розслідування за клопотанням 
слідчого, яке узгоджене з прокурором, вирішуються питання про застосування 
таких особливих засобів забезпечення кримінального провадження як запобіжних 
заходів. 

Як указують науковці, функції суду щодо контролю за законністю ведення 
досудового розслідування будуть і надалі розширюватися [1]. 

Отже, однією з новацій нового КПК є суттєве розширення функції суду щодо 
контролю над процесами дотримання прав і свобод сторін кримінального 
провадження під час досудового розслідування, а також запровадження з цією 
метою інституту слідчого судді, як особи, яка спеціально уповноважується на 
здійснення такого контролю. Основним призначенням слідчого судді є здійснення 
судового захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному 
процесі, а також забезпечення законності провадження у кримінальній справі на 
досудових стадіях. Це зумовлює специфічний характер виконуваної ним 
кримінально-процесуальної функції, яка визначена як забезпечення законності та 
обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на стадії 
досудового провадження. 
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ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ДОМАШНІМ АРЕШТОМ 
 

Конституція України визнала права та свободи людини і громадянина як 
найвищою соціальною цінністю [1]. Для реалізації даного положення проводилося 
та проводиться багато реформ. Однією з таких реформ було запровадження 
нового Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК України). 
Одночасно з його прийняттям й пройшли відповідні зміни у системі запобіжних 
заходів кримінального провадження. Так, порівнюючи старий КПК 1960 року та 
КПК 2012 року, були виключені такі запобіжні заходи як підписка про невиїзд, 
порука громадської організації або трудового колективу, нагляд командування 
військової частини [3]. Замість них з`явилися такі запобіжні заходи: особисте 
зобов`язання та домашній арешт. Саме домашній арешт заслуговує великої уваги.  

Ч.1 та 2 ст. 181 КПК України визначають, що домашній арешт полягає в 
забороні підозрюваному або обвинуваченому у вчиненні злочину, за вчинення 
якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, залишати житло 
цілодобово або у певний період доби [2]. Але це не означає, що людина повинна 
перебувати саме в чотирьох стінах: вона може ходити в магазин, на роботу, а в 
мешканні перебувати з вечора і до ранку. Детально ж режим арешту повинен бути 
прописаний ухвалою слідчого судді про застосування до підозрюваного або 
обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Строк дії 
ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не повинно 
перевищувати двох місяців (у разі необхідності цей строк може бути продовжений 
в сукупності до 6 місяців). 

Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі є другим за 
суворістю запобіжним заходом після взяття під варту та має такі обмеження: 

1. заборона виходу з житла повністю чи у певно визначений час;  
2. заборона телефонних переговорів, використання засобів зв’язку;  
3. заборона спілкування з певним колом осіб та прийому будь-кого у себе 

вдома;  
4. застосування електронних засобів контролю та покладання обов’язку 

завжди мати їх при собі;  
5. покладання обов’язку відповідати на контрольні телефонні дзвінки чи інші 

сигнали контролю, телефонувати або особисто з’являтись у визначений час до 
органів поліції чи інших органів, що здійснюють нагляд за поведінкою 
обвинуваченого або підозрюваного;  

6. встановлення спостереження за обвинуваченим або його житлом, а також 
охорона його житла чи відведеного йому для житла приміщення;  

7. інші подібні заходи, які забезпечують певну поведінку і не сувору ізоляцію 
від суспільства [4, с. 321]. 
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Таким чином, даний перелік обмежень невичерпний. Більш детально 
потрібно з`ясувати, як саме здійснюється контроль та нагляд за особами, що 
перебувають під домашнім арештом. Контроль та нагляд за цими особами згідно 
ч.5 ст. 181 КПК здійснюють працівники органів внутрішніх справ, а саме мають такі 
права:  

1. поява працівників органів Національної поліції України (далі – НПУ) до 
житла особи; 

2. вимагання надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних з 
виконанням покладених на підозрюваного чи обвинуваченого завдань; 

3. використання електронних засобів контролю. 
Щодо появи працівників органів НПУ до житла особи, то воно проводиться з 

метою контролю за поведінкою особи. На практиці в основному ця функція 
покладена на дільничних офіцерів поліції. Вважаю, що це є помилкою, бо дільничні 
офіцери поліції мають багато своєї роботи, а тому потрібно дану функцію 
закріпити, наприклад, за органами кримінально-виконавчої інспекції України. В цій 
інспекції потрібно зробити відповідний підрозділ, який здійснюватиме нагляд за 
особами, що перебувають під домашнім арештом.  

Щодо електронних засобів контролю, то вони використовуються для 
здійснення контролю за місцезнаходженням підозрюваного чи обвинуваченого, що 
позбавляє працівників органів НПУ необхідності відвідувати цих осіб за місцем їх 
постійного проживання. Але все ж таки даний засіб не рекомендується 
застосовувати та на практиці він доволі рідко застосовується, бо саме домашній 
арешт застосовується до особи, щодо якої є певна довіра в тому, що вона буде 
поводити себе пристойно. Вважаю, що використовувати електронний засіб 
потрібно тільки до осіб, які грубо порушують громадський порядок, моральність, 
мають судимість, підозрюються чи обвинувачуються за вчинення особливо 
тяжкого злочину. 

Зробивши широкий аналіз статті 181 КПК України, можна зробити висновок, 
що домашній арешт – це більш гуманний запобіжний захід порівняно з таким 
запобіжним заходом, як тримання під вартою, його запровадження є прогресивним 
для українського законодавства. Він застосовується в більшості європейських 
країн. Даний запобіжний захід має більше позитивних, ніж негативних рис. По-
перше, це те, що домашній арешт дозволяє особі, що підозрюється чи 
обвинувачується, продовжувати працювати, забезпечувати себе та своїх рідних, 
підтримувати соціальні зв`язки та інше. По-друге, що строк застосування 
домашнього арешту дорівнює двом місяцям, а при необхідності цей строк може 
бути продовжений в сукупності до шести місяців, тобто граничний строк. Щодо 
недоліків, то це внесення деяких змін до законодавства, що регулює застосування 
домашнього арешту, а саме, змінити суб`єкта, який здійснюватиме контроль за 
поведінкою підозрюваного чи обвинуваченого, та до кого можуть бути використані 
електронні засоби контролю.  

 
Література: 

 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VІ // 
Голос України. – 19.05.2012. – № 90-91. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс Україні від 28.12.1960. – Кодекс втратив чинність 
згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України  від 13 квітня 2012 року N 4651-VI. 

4. Крайнюк В. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном производстве / В. Г. 
Крайнюк // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 
Серия: Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). № 2-1. – Ч. 2. – С. 317-324. 

 



 245 

                      Попова Евеліна Пламенівна 

                            студентка 1 курсу юридичного 
факультету 

 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
м. Дніпропетровськ 

       Науковий керівник : Шаніна Є.Г. 
 завідувач кафедри кримінального права  

та кримінології, доцент                                                                 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 

 Проведення судової реформи з метою підвищення ефективності захисту 
прав людини, доступності для всіх громадян справедливого правосуддя 
неможливо без докорінних змін у сфері здійснення правосуддя, становлення 
його як справді незалежної, самостійної влади. Крім того, входження України в 
європейський і світовий простір викликає потребу у відповідних перетвореннях в 
усіх сферах суспільного життя, адаптації основних державних інституцій до 
найкращих світових зразків.  Чи не найбільшою мірою це стосується саме 
судової системи. Незважаючи на позитивні здобутки на цьому шляху, 
процес становлення незалежного судочинства в Україні характеризувався 
суперечливістю й непослідовністю. В цьому відіграв суттєву роль консерватизм 
у підходах до реформування та нестача чіткого бачення того, якою має бути 
судова система у державі, що керується верховенством права. 
 За час здобуття Україною незалежності найбільш важливим в плані 
проведення судово-правової реформи став 2010 рік. Але ця реформа 
виявилася неефективною. Україна в організації публічного управління і 
судочинства досі залишається «радянською». Продовжує діяти телефонне 
право, виклики суддів «на килим» до політиків або чиновників, що і дотепер є 
ефективним регулятором і засобом впливу на правосуддя.  
  За таких обставин  українські суди  ще не стали дієвим інститутом захисту 
прав людини, а рівень довіри до них з боку суспільства лишається вкрай 
низьким. На мій погляд,  головними причинами такого стану є відсутність 
системного й узгодженого бачення подальшого здійснення судової реформи. 
  За оцінками соціологів, за 3 останні роки низькі показники довіри до судової 
системи з боку українців не надто змінилися. Так, восени 2013 року, ще 
напередодні революційних подій, за даними Центру Разумкова, лише 2% 
українців повністю довіряли вітчизняним судам, тоді як повністю їм не довіряли 
46% респондентів. Вже на початку 2015 року, згідно оприлюднених даних 
соцопитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, абсолютна 
більшість громадян – майже 94% - вважали, що в українських судах процвітає 
корупція. Крім того, більше 80% українців впевнені, що на рішення судів 
впливають політики та олігархи [4]. 
 Згідно з висновками американського інституту дослідження громадської 
думки  Gallup, напередодні Революції Гідності рівень довіри до судів в Україні 
був одним з найнижчих у світі (лише 16%) і найнижчим у країнах колишнього 
Радянського Союзу [1]. За даними 2014 року від OECD, Україна – на найнижчій 
сходинці за рівнем довіри до судів (з 12%) порівняно з іншими країнами цієї 
організації [2]. За останній рік цей показник в Україні впав до 5% тих, хто 
довіряє. 
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 Водночас за індексом сприйняття корупції від Трансперенсі Інтернешнл у 
2014 році Україна опинилася аж на 142 місці зі 175 держав, де проводилися 
дослідження [3].  
 Такі низькі позиції у всесвітніх рейтингах європейської держави зумовлені 
передусім неналежним функціонуванням судової системи, що вимагає вжиття 
рішучих і надзвичайних заходів під час судової реформи. 
 Експертне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова 
з 11 лютого по 5 березня 2013р. показало, що справжніми цілями судової 
реформи опитані найчастіше назвали: підпорядкування судової влади 
Президенту і встановлення ним контролю над судами (56%); посилення 
політичного та іншого стороннього впливу на судову владу (44%) [4]. 
 На початку 2016 року ситуація суттєво на краще не змінилася. На 
необхідності якомога швидшого проведення судової реформи наголошують й 
західні партнери України. Посли західних країн неодноразово вказували на 
необхідність запровадження якісно нових підходів до формування суддівського 
корпусу та переконують українську владу, що саме реформа судової системи – 
запорука повернення до країни іноземних інвесторів та їхніх капіталів.  
 Конституційна комісія опублікувала висновок Венеціанської комісії про 
внесення змін до Конституції в частині правосуддя. Венеціанська комісія у 
своєму висновку зазначила, що звільнення всіх суддів, крім виняткових 
випадків, таких як зміна конституційного ладу, не відповідає європейським 
стандартам. Однак комісія схвалила оновлення суддівського корпусу шляхом 
реорганізації окремих судів та оцінювання професійних та етичних якостей 
суддів.  Венеціанська комісія схвалила передачу функції створення і ліквідації 
судів від президента до парламенту, а також створення нового органу судової 
гілки влади – Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя (ВРП) 
здійснюватиме відбір суддів для всіх судів України на конкурсній основі, її 
рішення про призначення та звільнення суддів повинні затверджуватися 
Президентом. Пропозиції щодо утворення і ліквідації судів будуть вноситися до 
парламенту Президентом за поданням ВРП. До складу ВРП входитиме 21 член, 
десять з яких обирає з'їзд суддів, по два члени призначаються Президентом, 
Верховною Радою, з'їздом адвокатів, Всеукраїнською конференцією працівників 
прокуратури, а також з'їздом представників юридичних вищих навчальних і 
наукових закладів з числа вчених-правознавців. ВРП контролюватиме 
призначення, просування по службі та звільнення не лише суддів, але й 
прокурорів. Венеціанська комісія також рекомендувала українській стороні 
внести в законопроект про судову реформу положення про те, що відмова 
подати декларацію про походження майна судді є достатньою умовою для його 
звільнення [6]. 
 Варто зазначити, що зміни до КУ містять украй важливі норми про ліквідацію 
суддівської недоторканності, автоматичної відставки судді в разі не 
проходження переатестації.  
 Одне з ключових питань – переатестація суддів – вирішуватиметься саме 
під наглядом ВРП. У цьому питанні й відбуваються найбільш серйозні дискусії. 
Деякі політики наполягають на повному перезавантаженні суддівського корпусу 
в Україні. 
 Експерти Венеціанської комісії попереджають про створення загрози 
здійсненню правосуддя в державі при звільнені всіх суддів. З подібними 
зауваженнями, на мій погляд, слід погодитися, тому що ці заяви щодо «повного 
перезавантаження» судової влади є відвертим популізмом політиків. 
 З іншого боку, не повинно бути і ліберального варіанту переатестації, так як 
він нічого не змінить у реформуванні судової системи, адже навіть після 
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невдалого проходження комплексних тестів, законних підстав звільнити суддю 
цей факт не дає. Натомість усі можливі привілеї та статус за ними зберігаються. 
Цікавим є й ще один факт: наразі звільнити можна лише тих суддів, які 
призначались Президентом терміном на 5 років. А ті судді, які вже пройшли 
«випробувальний» 5-річний термін, мають пожиттєвий статус за відповідним 
рішенням Верховної Ради. Тобто, для повного перезавантаження судової 
системи потрібна політична воля не тільки Президента, але й більшості 
парламенту. 
  Окремої уваги потребує й те, що парламентарям неодмінно слід 
врахувати запит суспільства на ліквідацію пільг та привілеїв та запровадження 
суттєвих змін у статусі суддів. Мова йде про звуження суддівського імунітету, 
коли загальний суддівський імунітет не поширюється на неправомірну поведінку 
суддів поза сфери їхньої професійної діяльності.  
 Ще однією проблемою повернення довіри до суддів з боку суспільства є 
необхідність зменшення корупційної складової. Окрім високих зарплат та 
привілеїв, пояснити походження деяких із статків суддям вкрай важко. Тож, 
цілком очевидна наявність корупційної складової. 
 У цьому аспекті вчергове постає питання створення та функціонування 
Національного агентства запобігання корупції, що займатиметься аналізом 
електронних декларацій чиновників та суддів [4]. 
 Одним з чинників успіху судово-правової реформи є і бажання самих суддів 
змінити судову систему так, щоб вона стала гарантом захисту прав і свобод 
людини і громадянина в країні, як це визначено ст. 55 Конституції України. 
 Але консерватизм самої системи та боротьба суддів за утримання своїх 
привілеїв суттєво гальмують проведення реформи.  
 Лише 1,5% суддів переконані у необхідності радикальних змін, ще 30% 
висловилися за серйозні зміни. Водночас майже 40% опитаних суддів 
погоджуються на часткові обережні зміни, а 24% наполягають на тому, що 
якихось змін система правосуддя взагалі не потребує.  
 На думку більшості суддів, ключовими завданнями судової реформи мають 
бути подолання впливу інших гілок влади на судову систему (73%), а також 
подолання складності судового процесу для сторін (47%). Серед інших 
проблем, які має вирішити судова реформа, судді також називали 
багатоланковість судової системи (25%), вплив прокуратури та служби безпеки 
на суддів (20%), корупцію в судах (14%). 67% суддів не підтримують люстрацію 
в будь-якому вигляді. При цьому заснування нової судової системи змінами до 
Конституції і новий добір на всі посади суддів підтримало тільки 2,3% опитаних 
суддів [5].   
 У квітні 2014 року Закон України «Про відновлення довіри до судової влади 
в Україні» припинив повноваження членів Вищої ради юстиції, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів, голів судів і їхніх заступників, через яких режим 
Януковича контролював суди. Однак всупереч закону голові Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів вдалося «реанімувати» діяльність попереднього її 
складу і комісія навіть взялася за «очищення» своїх лав шляхом закриття 
дисциплінарних проваджень або доган з метою запобігання звільненню суддів. 
У грудні 2014 року таки вдалося запустити діяльність нового складу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів.  
 За допомогою судових рішень було заблоковано формування нового складу 
Вищої ради юстиції. Через суди було визнано неповноважними шість членів, 
призначених науковцями і адвокатами. Це перешкоджало початку діяльності 
Вищої ради юстиції. Новий склад цього органу розпочав роботу лише у липні 
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2015 року – після того як законом у лютому 2015 року формування нового 
складу Вищої ради юстиції було запущено спочатку. 
 Збори суддів у кожному суді отримали право самі обирати голову суду і його 
заступників. На жаль, після набрання Законом чинності у майже 80 відсотках 
судів на посади голів судів і їх заступників збори суддів обрали тих самих осіб, 
що й до цього обіймали ці посади і були креатурою попередньої політичної 
влади. 
 Для перевірки суддів, які були причетні до заборон мирних зібрань та 
репресій до їхніх учасників, Законом «Про відновлення довіри до судової 
влади» створено при Вищій раді юстиції тимчасову спеціальну комісію. 
Тимчасова спеціальна комісія проводила перевірку заяв стосовно таких суддів і 
приймала висновок про наявність ознак порушення присяги або відсутність 
таких ознак. Висновок передавали до Вищої ради юстиції, яка відповідно до 
Конституції уповноважена вирішувати питання щодо внесення подання про 
звільнення з посади судді. 
 Щоб заблокувати діяльність тимчасової спеціальної комісії, колишні члени 
парламенту, оспорили Закон «Про відновлення довіри до судової влади» в 
Конституційному Суді, а також намагалися нівелювати деякі його досягнення за 
допомогою окремих законопроектів. 
 Деякі громадські організації з сумнівною репутацією за допомогою 
оскарження в судах призначення окремих членів Комісії, оспорюючи її 
повноважність, також намагалися заблокувати її діяльність. Також судді 
оскаржують висновки Комісії, аби зупинити розгляд питання у Вищій раді 
юстиції. 
 У лютому 2015 року парламент схвалив ініційований Президентом Закон 
України «Про забезпечення права на справедливий суд».  
 Протягом півроку мало бути проведено кваліфікаційне оцінювання усіх 
суддів Верховного та вищих судів. Але станом на кінець вересня 2015 року воно 
навіть не розпочалося, оскільки Рада суддів загальмувала процес погодження 
методики оцінювання1. Більше того, використовуючи висновок Венеційської 
комісії, Рада суддів ініціювала звернення до Конституційного Суду, аби визнати 
звільнення судді за наслідками оцінювання неконституційним [5]. 
 Закон «Про забезпечення права на справедливий суд», як і попередній 
закон, містить правило, що голова суду і його заступник не можуть обіймати цю 
посаду більше, ніж двічі поспіль. Рада суддів витлумачила, що призначені на ці 
посади судді уже за новим законом, вважаються призначеними вперше. Таким 
чином, голови судів і їхні заступники з часів Януковича отримали можливість 
закріпитися на цих посадах ще на чотири роки. 
 Закон встановив автоматизований розподіл справ. Але всупереч закону 
Рада суддів підзаконним актом встановила багато винятків з цього правила – 
зокрема, дала можливість головам судів і їхнім заступникам створювати колегії 
суддів для розгляду конкретних справ в обхід автоматизованої системи. 
 Попри те, що парламент схвалив зміни до Конституції в першому читанні 
щодо реформування судової системи, дискусія про впровадження цих змін 
триває серед парламентарів і досі.  
 Незважаючи на опір судово-правовій реформі дорога для активного її 
запровадження абсолютно вільна. Все залежить від народних депутатів: 
Конституційний суд наприкінці січня 2016 року схвалив проект конституційних 
змін у частині правосуддя, а також зазначив, що він відповідає вимогам статей 
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157 та 158 Основного закону. Однак поки що Верховна Рада не поспішатиме з 
ухваленням змін до КУ в другому читанні саме через те, що парламент 
фактично втратить важелі впливу на формування судового корпусу. Натомість 
за Президентом залишиться право призначати суддів на посади за поданням 
Вищої ради правосуддя. В таких умовах втілення судової реформи може 
тривати ще не один рік. 
  Закон про внесення змін до Основного закону Верховною Радою не 
ухвалений з причини відсутності одностайного рішення серед нардепів. Крім 
того, труднощі з пошуком 300 голосів можуть бути пов’язані з коаліційною 
кризою. Можливість оголошення дострокових парламентських виборів також 
надає великих ризиків відтермінування судово-правової реформи щонайменше 
на початок 2017 року. 
 

Список використаної літератури: 

1. Електронний ресурс. – Режим доступу Confidence in Judicial Systems Varies 
Worldwide//http://www.gallup.com/poll/178757/confidence-judicial-systems-varies-
worldwide.aspx?utm_source=confidence%20in%20judiciary&utm_medium=search&utm_campaign=til
es. 
2. Електронний ресурс. – Режим доступу OECD / Організація економічного співробітництва і 
розвитку // http://on.fb.me/1e9U3vj. 
3. Електронний ресурс. – Режим доступу Corruption PerceptionsIndex 2014:Results// 
http://www.transparency.org/ 
cpi2014/results. 
4. Олександр Радчук. Реформа без довіри: чого очікувати від змін у судовій системі. 
Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.slovoidilo.ua/  
5. Пояснювальний коментар до пропозиції Реанімаційного пакету реформ щодо оновлення 
судової системи та суддівського корпусу через зміни до Конституції України. Електронний 
ресурс. – Режим доступу https:// рravo.org.ua/files/Explanatory_comment_ua.doc 
6. Електронний ресурс. – Режим доступу http://dt.ua/POLITICS/opublikovano-visnovok-
venecianskoyi-komisiyi-schodo-sudovoyi-reformi-v-ukrayini-189202_.html 

 

Ромер Валерія Валеріївна 
                        студентка 1 курсу юридичного факультету 

 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
м. Дніпропетровськ 

       Науковий керівник : Шаніна Є.Г. 
 завідувач кафедри кримінального права  

та кримінології, доцент                                                                 
 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРИ, ЇХ ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

     

Актуальність прийняття нового Закону «Про прокуратуру» обумовлена 
необхідністю вдосконалення правового статусу, функцій і повноважень 
прокуратури України та приведення їх у відповідність із міжнародними 
стандартами.  

Сучасний стан розвитку суспільних відносин та адаптація національного 
законодавства до європейських норм потребує переосмислення ролі прокуратури 
у захисті інтересів держави та суспільства, позбавлення прокуратури надмірних 
повноважень щодо здійснення "загального нагляду" за додержанням законів та 
водночас вимагає запровадження правових механізмів, які дозволять підвищити 
ефективність її діяльності та зосередити основну увагу на питаннях, пов’язаних із 
кримінальним судочинством.  

http://on.fb.me/1e9U3vj
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Організація діяльності прокуратури України будується  на принципах, які 
визначені Законом України "Про прокуратуру» і закріплені в ст. 3 цього Закону. 
Вони ґрунтуються на верховенстві права та визнанні людини, її життя і здоров’я, 
честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 
законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; територіальності; 
презумпції невинуватості; незалежності прокурорів, що передбачає існування 
гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на 
прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; 
політичної нейтральності прокуратури; недопустимості незаконного втручання 
прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги 
до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання 
сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх 
оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; прозорості 
діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям 
посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, 
наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її 
надання; неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки [1]. 

Хотілося б зупинитися на одному із важливіших принципів діяльності 

прокуратури  - принципі незалежності прокурорів, що передбачає існування 

гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на 

прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків та 

принцип політичної нейтральності прокуратури. 

 Гарантії незалежності прокурора законодавчо закріплені в ст. 16 Закону та 

забезпечуються: 

1) особливим порядком його призначення на посаду, звільнення з посади, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

2) порядком здійснення повноважень, визначеним процесуальним та іншими 

законами; 

3) забороною незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення 

повноважень прокурора; 

4) установленим законом порядком фінансування та організаційного 

забезпечення діяльності прокуратури; 

5) належним матеріальним, соціальним та пенсійним забезпеченням 

прокурора; 

6) функціонуванням органів прокурорського самоврядування; 

7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 

прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту. 

В Законі України «Про прокуратуру», який втратив чинність, гарантії 

незалежності прокурора обмежувались лише забороною втручання, впливу чи 

перешкоджанню виконанню  ним  службових  обов'язків. 

Принципу незалежності прокурорів бере свій початок із давнини. Вже в ті 

часи відстоювались положення про те, що прокурори та адвокати є слугами своїх 

обов’язків, корони, а не пристрастей короля, а також зазначалося, що для слави 

короля прокурори повинні бути людьми вільними, а не рабами, велич корони 

вимірюється якостями тих, хто їй служить [7]. Навіть за часів правління Петра І, 

засновника прокуратури Російської імперії, про діяльність першого прокурора 

Павла Ягужинського говорили: ”Думки свої висловлює не лестячи навіть вищим 
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чиновникам, засуджує їх сміливо” [8]. У той період палко відстоювалась повна 

самостійність прокуратури, її відокремленість і незалежність від адміністративної 

влади [7]. 

Історія розвитку і реалізації принципу незалежності організації та діяльності 

органів прокуратури була досить складною. При створенні прокуратури за 

радянських часів відстоювалась повна незалежність органов прокуратури від 

місцевих органов влади, з тим щоб забезпечити суворе і точне виконання приписів 

центральної влади. Разом з тим вбачалась ”максимальна гарантія проти місцевих і 

особистих впливів” в партійному керівництві прокуратурою, яка насправді здатна 

”протистояти місцевому впливу, місцевому і будь-якому бюрократизму” [3]. Але 

при цьому не зазначались межі такого партійного керівництва і чим відрізняється, 

скажімо, вплив на прокуратуру місцевих парткомів від місцевих органов державної 

влади. У грудні 1922 року ЦК РКП(б) своїм циркуляром встановив, що партійні 

органи повинні здійснювати контроль за діяльністю прокуратури, заслуховуючи 

доповіді прокурорів на засіданнях губкомів партії [7]. 

Незалежність і самостійність прокуратури мають, як свою історію створення, 

так і свій розвиток. До 1933 року радянська прокуратура не була самостійним 

органом і входила спочатку в Наркомат Юстиції, а потім до Верховного Суду і 

виходило так, що нагляд за діяльністю органов юстиції покладався на них же 

самих [9]. Відомо й те, що в тоталітарному СРСР широко практикувалося так зване 

"телефонне право" партійно-радянських, а інколи й господарських органов. Для 

цього застосовувались різноманітні методи: від прямих вказівок до завуальованих. 

Впливові посадові особи, щодо вирішення конкретних справ давали ”поради” по 

телефону, пропонували ”звернути, приділити увагу”, ”ретельно” розібратися, 

попереджували про те, що ”є думка”, ”питання узгоджено” [5]. 

Уряди союзних республік, виходячи за межі своєї компетенції, приймали 

юридично обов′язкові для прокурорів рішення. Наприклад, в протокольному 

рішенні засідання Президії Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1980 року було 

записано: Прокурору УРСР (прізвище), Мінюсту надавати добровільним народним 

дружинам (ДНД) необхідну допомогу в правовому вихованні дружинників. Про 

проведену роботу доповісти Раді Міністрів у січні 1981 року [4]. 

З розпуском КПРС у 1991 році постало питання про деполітизацію 

правоохоронних органов, зокрема і органов прокуратури [2], що пізніше набуло по 

суті значення принципу організації та діяльності прокуратури. Діяльність 

прокуратури ґрунтується на тому, що працівники прокуратури не можуть належати 

до будь-яких політичних партій чи рухів, як це зазначено в підпункті 6 пункту 1 

статті 3 чинного Закону України ”Про прокуратуру”.  

Хочу зазначити, що позапартійність прокурорів не є загальновизнаним 

принципом. Наприклад, у більшості штатів Америки Генеральні аторнеї 

обираються населенням за партійними списками на чотири роки. У той же час 

відносини прокурора з іншими прокурорами підтримуються не на партійній основі 

[6]. 

 Ст.16 нового Закону України «Про прокуратуру» розширила гарантії 

незалежності прокурора, які забезпечуються: 
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1) особливим порядком його призначення на посаду, звільнення з посади, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

2) порядком здійснення повноважень, визначеним процесуальним та іншими 

законами; 

3) забороною незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень 

прокурора; 

4) установленим законом порядком фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності прокуратури; 

5) належним матеріальним, соціальним та пенсійним забезпеченням прокурора; 

6) функціонуванням органів прокурорського самоврядування; 

7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки прокурора, 

членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту. 

 В Законі України «Про прокуратуру», який втратив чинність, гарантії 

незалежності прокурора обмежувались лише забороною втручання, впливу чи 

перешкоджанню виконанню  ним  службових  обов'язків.   

         В забезпечення незалежності прокурора, виходячи з Розділу V чинного 

Закону України ”Про прокуратуру”, відбувається новий,неупереджений, політично 

не підконтрольний кадровий відбір. 

  Закон  ускладнив порядок добору кандидатів на посади місцевих прокурорів 

та їх призначення, який фактично включає в себе 13 етапів. Серед них: складання 

особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду 

прокурора, кваліфікаційного іспиту; визначення рейтингу кандидатів на посаду 

прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та щодо яких 

проведено спеціальну перевірку; проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад прокурорів на основі рейтингу кандидатів  та інші[1].  

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних засадах з-

поміж осіб, які відповідають вимогам, установленим частинами першою та п’ятою 

статті 27 чинного Закону України ”Про прокуратуру”, а саме: мати  громадянство 

України,  вищу юридичну освіту, здобуту в Україні (або на території колишнього 

СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра (може бути також вища юридична освіта за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в 

установленому законом порядку); стаж роботи  особи за спеціальністю після 

здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра в галузі права не менше двох років; володіння державною 

мовою (підпункти 1,2 пункту 1 статті 27 Розділу V чинного Закону України ”Про 

прокуратуру”). Крім цього, кандидат не може бути визнаний судом обмежено 

дієздатним або недієздатним; мати захворювання, що перешкоджає виконанню 

обов’язків прокурора;  мати не зняту чи непогашену судимість або  

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, як це 

зазначено в пятому пункті статті 27 чинного Закону України ”Про прокуратуру” [1]. 

Тобто, як ми бачимо, порядок добору прокурорського корпусу фактично 

прирівнюється до порядку добору кандидатів на посаду судді вперше, 

визначеному у ст. 66–71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Тим 
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самим, на мій погляд, зменшується ризик виникнення так званої корупційної 

складової під час призначення відповідних прокурорів на посаду.  

Це є безумовним позитивом, оскільки показує вектор направленості до 

введення нового образу прокурора — особи, яка має відповідний стаж роботи в 

галузі права, значні кваліфікаційні переваги над іншими кандидатами на посаду та 

пройшла спеціальну підготовку. Тож говорити про політичну заангажованість та 

залежність не можна. 

Також хочеться зупинитися  на самостійності у прийнятті рішень, яка 

характеризується можливістю прокурора в межах своєї компетенції 

розпоряджатися своїми повноваженнями, а саме зменшення впливу керівництва. 

Відповідно до частини 5 статті 17 чинного Закону України ”Про прокуратуру”, 

прокурор не зобов’язаний виконувати накази та вказівки прокурора вищого рівня, 

що викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у письмовій 

формі, а також явно злочинні накази або вказівки. Під час здійснення 

повноважень, пов’язаних з реалізацією функцій прокуратури, прокурори є 

незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких 

повноважень, керуючись при цьому положеннями закону, а також зобов’язані 

виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, що були надані з 

дотриманням вимог закону. 

Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого 

рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що 

безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, 

виключно в межах та в порядку, визначених законом. 

Накази адміністративного характеру, а також вказівки, що прямо стосуються 

реалізації прокурором функцій прокуратури, видані в межах повноважень, 

визначених законом, є обов’язковими до виконання відповідним прокурором. 

Прокурору, якому віддали наказ чи вказівку в усній формі, за його вимогою 

надається письмове підтвердження такого наказу чи вказівки. 

Прокурор не зобов’язаний виконувати накази та вказівки прокурора вищого 

рівня, що викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у 

письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки. Прокурор має право 

звернутися до Ради прокурорів України з повідомленням про загрозу його 

незалежності у зв’язку з наданням прокурором вищого рівня наказу або вказівки. 

Надання незаконного наказу або вказівки чи його виконання, а також надання 

чи виконання явно злочинного наказу або вказівки тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену законом. 

Тож зменшено вплив на діяльність прокурорів із внутрішньої системи 

прокуратури України і можна дійсно говорити про гарантії принципу незалежності у 

самій системі органов прокуратури, і особливо, коли мова йде про прийняття 

рішень підлеглими працівниками прокуратури. 

У характеристиці принципу незалежності прокуратури необхідно зазначити, 

що незалежність не носить абсолютного, безмежного характеру. Органи 

прокуратури на одинці не спроможні забезпечити належне, високоефективне 

виконання своїх конституційних функцій. Ізолювання чи само ізолювання органов 

прокуратури від інших органов держави, суспільства - неприпустимо. Поряд з 
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системою органов прокуратури об'єктивно існують й інші системи та структури: 

судова система, система органов виконавчої влади, громадських організацій тощо, 

з якими органи прокуратури спільно ведуть боротьбу з правопорушеннями.  

З метою забезпечення гарантії незалежності прокурорів велике значення має 

функціонування таких органів прокурорського самоврядування, як всеукраїнська 

конференція працівників прокуратури та Рада прокурорів України. Зазначені 

органи мають досить широкі повноваження, зокрема, щодо: призначення членів 

Вищої ради юстиції та прийняття рішення про припинення їх повноважень; 

фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури; звернення 

до органів державної влади та їх посадових осіб із пропозиціями щодо вирішення 

питань діяльності прокуратури; внесення рекомендацій про призначення та 

звільнення прокурорів з адміністративних посад та ін. 

Отже, чим більше повноважень у органів прокурорського самоврядування, які 

колегіально будуть вирішувати відповідні питання, тим менше шансів у керівників 

прокуратур (у тому числі, у Генерального прокурора) втручатися у діяльність її 

працівників та отримувати неправомірну вигоду шляхом зловживання своїм 

службовим становищем. 

Запровадження  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Закону є 

основною новацією закону. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

проводить добір кандидатів на посаду прокурора; бере участь у переведенні 

прокурорів з одного органу прокуратури до іншого; розглядає скарги (заяви) про 

вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснює дисциплінарне 

провадження. Причому законом передбачено мінімізацію впливу на діяльність цих 

органов із боку керівного складу прокуратури (статті 73 та 77  Закону України ”Про 

прокуратуру”)/ 

Новостворені органи самоврядування не декоративні, а мають цілком реальні 

та вагомі інструменти впливу. 

Важливу роль в незалежності прокурорів відіграє і порядок притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Згідно із законом питання про 

притягнення прокурорів вирішується виключно Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією після проведення дисциплінарного провадження. Право на звернення до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із скаргою (заявою) про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розміщує на своєму веб-сайті 

рекомендований зразок скарги чи заяви. 

Все вищенаведене підтверджує розширення незалежності та все більшу 

відокремленість від політичного впливу органов прокуратури України. 

Однією із складових частин незалежності органов прокуратури є те, що 

прокурори повинні розраховувати на високу заробітну плату. Необхідно розуміти, 

що дешева і низькооплачувана бюрократія не зможе бути некорумпованою. 

 Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших 

працівників органов прокуратури регулюється Розділом IX.  

Прогнозуючи соціально-економічні та інші наслідки чинного Закону України 
”Про прокуратуру” можна зробити висновок, що в Україні  створені законодавчі 
засади для організації та незалежної діяльності органів прокуратури відповідно до 
європейських стандартів та сучасного стану розвитку суспільних відносин, а також 
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побудована нова модель прокуратури, покликаної ефективно виконувати свої 
конституційні функції. 
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