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РОЗІЛ  1 
 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ 
 

 
Борук Вадим Віталійович 

Студент 3 курсу юридичного факультету  
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 

м.Дніпропетровськ 
Науковий керівник: Хейлик В.В 

Cтарший викладач 
 

ХУЛІГАНСТВО ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Вирішення проблем кримінального права беззаперечно повинно відбуватися 
вже сьогодні. Кожний громадянин повинен дотримуватися закону, виконувати свої 
обов‘язки як перед суспільством так і перед державою, поважати права і законні 
інтереси інших людей. Злочини проти громадського порядку та моральності є дуже 
небезпечними так, як їх наслідки безпосередньо порушують ті взаємовідносини, що 
будувались в суспільстві не одним десятком років.  

Так як хуліганство безпосередньо відноситься до злочинів проти громадського 
порядку та моральності то кримінально-правова характеристика хуліганства є досить 
актуальною темою. 

Метою роботи є відмежування хуліганства від подібних злочинів. 
За для виконання мети встановлені наступні задачі: по-перше, 

охарактеризувати складові хуліганства, по-друге, визначити основні поняття, що 
безпосередньо стосуються хуліганства.  

Об'єктивна сторона хуліганства в самому КК не конкретизована. Аналіз 
диспозиції ст. 296 КК показує, що обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього 
злочину є лише вчинення діяння. Тобто факультативні ознаки об‘єктивної сторони 
(наслідок, причинний зв‘язок) не обов‘язкові.  Саме ж діяння полягає в грубому 
порушенні громадського порядку, яке супроводжується особливою зухвалістю чи 
винятковим цинізмом. 

Основний безпосередній об'єкт – це ті суспільні відносини на які 
безпосередньо здійснюється посягання. Основний безпосередній об'єкт хуліганства – 
громадський порядок. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати 
здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека. 

Для більш ширшого та точного розуміння змісту хуліганства потрібно 
зазначити поняття явної неповаги до суспільства та громадського порядку, отже: 

Явна неповага до суспільства – це навмисне порушення встановлених у ньому 
правил поведінки, яке носить демонстративний характер. Воно може виявлятися, 
наприклад, в безчинстві, принизливому поводженні з особами, незважаючи на 
зауваження, вчинення суспільно небезпечних дій 
 Громадський порядок – це сукупність суспільних відносин, що забезпечують 
спокійні умови життя людей у різних сферах суспільне корисної діяльності, 
відпочинку, побуту і нормальної діяльності підприємств, організацій, установ у цій 
сфері. 

Для того, щоб не виникало протиріч у визначенні діяння особливо зухвалим, чи 
винятково цинічним, потрібно зазначити визначення цих понять. Тому відповідно до 
Постанови Пленуму ВСУ 22.12.2006  N 10 «Про судову практику у справах про 
хуліганство» встановлюється, що: 
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 Ознака особливої зухвалості – це таке грубе порушення громадського 
порядку, яке супроводжувалось, наприклад, насильством із завданням потерпілій 
особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням  над нею, знищенням 
чи пошкодженням майна, зривом масового заходу,  тимчасовим припиненням 
нормальної  діяльності установи,  підприємства чи організації, руху громадського 
транспорту тощо,  або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла. 
 Ознака виняткового цинізму – це дії, поєднані з демонстративною зневагою 
до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом безсоромності чи грубої  
непристойності, знущанням над хворим, дитиною, особою похилого віку або такою, 
яка перебувала у безпорадному стані, та ін. 
 Наведенні поняття дають змогу відмежувати схожі на хуліганські дії, від власне 
хуліганських. Так як досить часто і в учбовому процесі, і в роботі органів внутрішніх 
справ данні поняття плутаються і використовуються неоднозначно. 

Щодо суб'єктивної сторони хуліганства, то вона характеризується прямим 
умислом і мотивом явної неповаги до суспільства. Неповага до суспільства – це 
прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, 
самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим 
громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути явною. Це означає, що 
неповага до суспільства є очевидною, безсумнівною як для хулігана, так і для 
очевидців його дій.  

Досить важливим є те, що склад злочину формальний. Злочин є закінченим з 
моменту вчинення хуліганських дій незалежно від настання суспільно небезпечних 
наслідків. Диспозиція статті прямо не називає хуліганський мотив в якості 
обов'язкової ознаки складу хуліганства, але саме він часто є єдиним критерієм, що 
дозволяє відмежувати хуліганство від суміжних складів злочинів. Хуліганський мотив 
- це мотив пустощів, буйства, зухвалості, прагнення протиставити себе оточуючим, 
продемонструвати зневажливе ставлення до суспільних цінностей. Хуліганська 
мотивація поведінки обумовлена в першу чергу бажанням протиставити себе 
оточуючим, продемонструвати зневажливе ставлення до них. 

Як я вже зазначив, хуліганство здійснюється з прямим умислом. Тому якщо 
такі дії відбуваються в громадських місцях і свідомістю винного охоплюється, що 
вони грубо порушують порядок у громадських місцях, ведуть до зриву громадських 
заходів, порушення нормальної роботи підприємства, то їх слід кваліфікувати як 
кримінально каране хуліганство. 

Також повинні кваліфікуватися як хуліганство дії, приводом для яких послужив 
малозначний привід, невідповідних заподіяній шкоді (наприклад, випадковий 
поштовх, відмову поступитися місцем в громадському транспорті). 

Для визнання хуліганства вчиненим групою осіб за попередньою змовою 
потрібна наявність домовленості між ними до початку хуліганства. На застосування 
зброї змови не вимагається, але якщо член групи побачив, що при хуліганстві 
застосовується зброя, і не припиняє хуліганські дії, він підлягає відповідальності за ч. 
2 ст. 296 ККУ. 

Відповідальність за ч. 3 ст. 296 ККУ пов'язана з опором представникам влади 
або представникам громадськості, які виконують обов‘язки з охорони громадського 
порядку, чи іншим громадянам, настає при фізичній протидії таким особам в процесі 
припинення ними хуліганських дій. Припинення може виражатися як в прямому 
застосуванні сили до злочинця, так і в інших діях (наприклад, спроба викликати 
наряд міліції, захистити потерпілого). Прохання і вмовляння з боку сторонніх осіб не 
можуть розглядатися як припинення хуліганських дій. 

Не можуть кваліфікуватися за ч. 3 ст. 296 ККУ дії, пов'язані з опором 
представникам влади або представникам громадськості, які виконують обов‘язки з 
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охорони громадського порядку, чи іншим громадянам після закінчення хуліганських 
дій. 

Таким чином, за допомогою з‘ясування  найбільш суперечливих понять 
пов‘язаних з хуліганством (явна неповага до суспільства, громадський порядок, 
особлива зухвалість, винятковий цинізм, неповага до суспільства, хуліганський 
мотив) розкрито, більш точне розуміння хуліганства. Що дає змогу виділити та 
відокремити цей злочин серед подібних до нього. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
 Преступность несовершеннолетних играет особо важную роль в развитии 
общества и государства в целом, так как именно от подрастающего поколения 
зависит, какой страна будет завтра. Существует масса причин преступности 
подростков: семья, сфера образования, экономическое и политическое положение 
в стране. Целью данной работы есть раскрытие преступности 
несовершеннолетних как результат влияния на подростка семьи, его психо-
эмоционального состояния в данный период жизни. 
 Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, 
осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. Тип 
поведения родителей оказывает воздействие на формирование у ребенка 
собственного «Я». Самыми распространенными стилями поведения родителей 
являются:  
 - демократический (учитываются все интересы ребенка). Стиль «согласия», 
нередко может перерасти во «вседозволенность», которая приводит к мысли 
ребенка о том, что никакого наказания за нарушение не последует. В Украине на 
2011-2012гг. приходится как минимум 4 громких дела о ДТП со смертельным 
исходом, в которых виновные не несут наказания, так как являются детьми 
чиновников. 
 - авторитарный (навязывание родителями своего мнения ребенку). Также 
не менее опасное поведение, так как полный запрет и подавление желаний и 
мнения ребенка выливается, впоследствии в агрессию и желание подростка 
«нарушить запрет»- чаще всего преступления насильственного характера. 
 - попустительский (ребенок предоставлен сам себе). Возможно самый 
опасный вид поведения, так как подросток не находит любви, доверия и 
авторитета в семье. Нет «примера» поведения, что для подросткового возраста 
играет главную роль. Именно из-за этого подростки находят «авторитет» в 
компании друзей. По мнению И.Кона, включение в общество сверстников 

http://apelyacia.org.ua/content/kriminalne-pravo-ukrayini-bazhanov-osobliva-chastina
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-696.htm
http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/kriminalne_pravo_ukrajini/seleckij_s_i_kriminalne_pravo_ukrajini_osobliva_chastina_k_cul_2008r_496s/6-1-0-188
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расширяет возможности самоутверждения ребенка, дает ему новые роли и 
критерии самооценок. Общение со сверстниками это еще и «специфический вид 
эмоционального контакта». Оно обеспечивает подростку чувство эмоционального 
благополучия и устойчивости, а также облегчает "автономизацию от взрослых". 
Для самоуважения подростка очень важно заслужить доброе отношение 
товарищей. Проблема начинается тогда, когда в подростковой компании 
главенствующим интересом становится преступное поведение. Чаще всего 
результатом являются кражи, грабежи организованными группами. Подросток 
чувствует поддержку и уважение, которые не получает в семье. 
 На развитие подростка влияют следующие параметры каждой отдельно 
взятой семьи: 
1. Параметр демографический – наличие и отца и матери, а также наличие детей 
и родственников, их количество. 
2. Параметр социально-культурный – уровень образования всех членов семьи, их 
активная или пассивная жизненная позиция. 
3. Параметр социально-экономический – материальное состояние семьи, 
занятость членов семьи на рабочих местах. 
4. Параметр технико-гигиенический – обустроенность быта семьи, условия жизни. 
 По мнению психолога Э.Эриксона (основоположник теории развития 
личности), подросток находится на пятом этапе развития:«идентификация 
личности и путаница ролей». Подросток созревает физиологически и психически, 
и в добавление к новым ощущениям  и желаниям, которые появляются в 
результате этого созревания, у него развиваются и новые взгляды на вещи, новый 
подход к жизни. Важное место в новых особенностях психики подростка занимает 
его интерес к мыслям  других людей, к тому, что они сами о себе думают. 
Как утверждает Эриксон, если из-за неудачного детства или тяжелого быта 
подросток не может решить задачу идентификации и определить свое «Я», то он 
начинает проявлять симптомы путаницы ролей и неуверенность в понимании 
того, кто он такой и к какой среде принадлежит. Такая путаница нередко 
наблюдается у несовершеннолетних преступников. 
 Общеизвестно, что в подростковый период организм человека 
претерпевает глобальные изменения, так называемый «гормональный скачок». 
По мнению А.Фрейд, в латентном возрасте (от 5 до 11 -12 лет) ребенок начинает 
проявлять определенный и ясно обозначенный характер с индивидуальними 
чертами, вступая в подростковый период (примерно 12 лет), он опять становится 
непредсказуемым. Жестокость и асоциальное поведение становятся обычным 
явленим. В отношениях со старшими товарищами этот список дополняют 
деструктивне действия, воровство, грабежи, совершаемые в одиночку или в 
компании. В семне підросток создает дисгармонию своїм эгоизмом и невнима-
тельностью к окружающим; в школе он часто попадает в затруднительные 
ситуации из-за недостатка интереса к школьным предметам, неспособности 
сосредоточиться, безответственности и нарушения субординации. 
 Существует такое состояние как патологическая агрессия у детей, 
проявляющаяся чаще всего у сирот и детей, растущих в неполных семьях, у 
детей, сменивших несколько приемных родителей, живущих в детских домах. Они 
одержимы деструктивными установками: дети испытывают удовольствие или 
полное безразличие в отношении сломанных ими вещей, причиненной боли 
другим людям. Все это является последствиями недостатка или полного 
отсутствия внимания, тепла со стороны взрослых (родителей, воспитателей). В 
подростковый период эти процессы принимают более острый характер и 
выливаются в статистику несовершеннолетней преступности. Одни преступления 
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совершаются с целью привлечения внимания, другие же являются устоявшимся 
видом поведения. 
 Для того чтобы сокращать эти процессы, государство обязано всячески 
защищать ребенка (особенно детей, лишенных родительского воспитания). В 
Украине данным вопросом занимается Государственная социальная служба для 
семьи, детей и молодежи, созданная согласно Постановлению Кабинета 
Министров Украины от 27.08. 2004 г., на которую положено задание по 
реализации государственной политики и контроля за социальными службами для 
детей, семьи и молодежи. Также Законом Украины от 05.03.2009г. утверждена 
Программа «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о 
правах ребенка» на период до 2016 года. В данной программе утверждено одно из 
направлений: защита прав детей, совершивших правонарушения, целью которой 
является профилактика правонарушений со стороны детей, значительное 
уменьшение количества преступлений, совершенных детьми, приведения условий 
их содержание в специальных учреждениях для детей в соответствии с 
международными стандартами. Основными задачами этого направления есть: 

1) активизация профилактической работы с целью предотвращения 
правонарушений в детской среде, для чего: 
-ввести в практику новейшие методы и формы работы сдетьми, склонными к 
правонарушениям; 
       -повысить уровень осведомленности детей школьного возраста справовым 
вопросам; 

2) совершенствование мониторинга: 
-состояния детской преступности и преступлений, совершенных против 

детей; 
 - создание условий дляпребывания детей в приемниках-распределителях для 
детей органов внутренних дел, следственных изоляторах, специальных 
воспитательных учреждениях Государственного департамента Украины по 
вопросам исполнения наказаний, школах социальной реабилитации и 
профессиональных училищах социальной реабилитации органов образования; 

- принять меры по уменьшению количества случаев повторногосовершения 
преступлений детьми до конца 2016 года не менее чем на 20%. 

Как указано в самом Законе, финансирование программы осуществляется за 
счет средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной 
Республики Крым, местных бюджетов.  
Таким образом, подросток- это растущий, еще не сформированный (как 
психически так физически) ребенок, который в подростковый период наиболее 
подвергнут криминологическому влиянию и соответственно такому же позыву. Во 
избежание социально-опасных последствий, обществу (прежде всего родителям и 
близкому окружению несовершеннолетнего) нужно помочь «пережить» этот 
период  ребенку.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ ПРИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНОГО ВБИВСТВА ЗА СТ. 116 ККУ 
 

Законодавством України передбачається такий привілейований склад 
злочину, як умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, що 
закріплене у ст. 116 Кримінального кодексу України. Пом'якшення кримінальної 
відповідальності за цей вид вбивства викликане двома обставинами. По-перше, 
суспільно небезпечне діяння особи спровоковане протизаконним насильством, 
систематичним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого. По-друге, 
суб'єктивна сторона складу даного злочину характеризується особливим 
емоційним станом суб'єкта - його сильним душевним хвилюванням, а умисел на 
позбавлення життя потерпілого виникає раптово і реалізується негайно. 

Окрім типових елементів складу умисного вбивства, цьому злочину 
притаманні такі особливі компоненти об'єктивної сторони, як час та обстановка, а 
також специфічний характер умислу – раптовий, афектований. 

Вживаючи у Кримінальному кодексі поняття стану сильного душевного 
хвилювання, законодавець не дає йому визначення, що викликає проблеми та 
суперечки у правозастосовчій практиці. Згідно даних судової статистики, щороку в 
Україні розглядається близько 60-70 справ, порушених за ст. 116 Кримінального 
кодексу. [2, c. 6] Тому, зважаючи на актуальність, питання визначення стану 
афекту піддавалося дослідженню вітчизняними та російськими науковцями і 
юристами у дисертаційних роботах та періодичних виданнях, зокрема, В. Тацієм, 
В. Сташисом, О. Короленко, І. Кудрявцевим,В. Навроцьким, Л. Остапенко, С. 
Шишковим та іншими. 

Загалом, стан сильного душевного хвилювання – афект – можна визначити 
як особливий емоційний стан людини, що становить надзвичайно сильне 
короткочасне емоційне збудження, спалах таких емоцій, як страх, гнів, лють, 
відчай, та який бурхливо протікає, характеризується раптовістю виникнення, 
значним ступенем змінення свідомості, порушенням вольового контролю над 
діями.  

Розрізняють афект фізіологічний та патологічний, виходячи з чого, для 
кваліфікації діяння за ст. 116 ККУ застосовують саме перший з них. Так, 
фізіологічний афект полягає у домінуванні у свідомості людини якоїсь сильної 
емоції, що знижує її контроль над своїми вчинками, певним чином гальмує 
інтелектуальну діяльність, викликає феномен «звуження» свідомості. На відміну 
від нього, патологічний афект характеризується повним затьмаренням свідомості 
та некеруємими імпульсивними діями, що відносить його до однієї з ознак 
неосудності особи.  

Поведінка людини при афекті регулюється не заздалегідь обміркованою 
метою, а тим почуттям, що повністю захоплює особистість і викликає імпульсивні, 



 14 

підсвідомі дії.  [3, c. 318] Окрім раптово виниклого почуття гніву, страху чи розпачу, 
деякі науковці у своїх працях та слідчі, прокурори чи суди при дослідженні 
обставин справи під час кримінального провадження відносять до стану сильного 
душевного хвилювання також стрес та фрустрацію. 

Стрес  –  це надмірно сильна і тривала психологічна напруга, коли нервова 
система отримала емоційне перевантаження, фізіологічна реакція на сильні 
негативні зовнішні чинники. Фрустрація являє собою складний емоційно-
мотиваційний психічний стан, який виражається в дезорганізації свідомості та 
поведінки, що виникає, коли задоволення потреб наштовхується на перешкоди, які 
є об‘єктивно нездоланними або суб‘єктивно сприймаються в якості таких. [4, c. 
525] 

Але я вважаю, що стрес та фрустрація не мають визнаватися формами 
афекту, бо вони є довгими за тривалістю, мають ряд особливостей, що 
перетворюють їх на відносно стійкі стани, в той час, як сильне душевне 
хвилювання виникає раптово і на короткий проміжок часу суттєво впливає на 
здатність людини усвідомлювати свої дії та керувати ними. Афект не є 
хворобливим станом, він не пов‘язаний із психічними захворюваннями. 

Згідно п. 27 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову 
практику у справах про злочини проти життя та здоров‘я особи» від     07.02.2003 
р., для з‘ясування того, чи вчинено діяння у стані сильного душевного хвилювання, 
суди мають призначати психолого-психіатричну експертизу. Так, експерти мають 
оцінити стан обвинуваченого з медичної точки зору, визначити, у якому 
емоційному стані він перебував на момент скоєння злочину. [5, c. 523] 

Психолого-психіатрична експертиза є комплексним дослідженням, яке 
включає в себе психологічну експертизу. Завдання та основні питання, вирішувані 
психологічною експертизою, визначено в Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом 
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. Зокрема, в п. 148 вказується, що 
психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх 
прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні 
правові наслідки. Одним з її завдань є визначення у підекспертної особи 
емоційних реакцій та станів. Відповідно, серед питань, які можуть ставитись на 
розв‘язання психологічної експертизи, є: «Чи перебувала підекспертна особа в 
стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що можуть 
розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?» 
та «Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у 
стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного 
хвилювання?». [1] 

Психіатрична ж складова експертизи проводиться для того, щоб 
відмежувати фізіологічний афект від можливого стану патологічного афекту, за 
якого особа не буде суб‘єктом злочину через свою неосудність. 

Та важливим є те, що висновок експерта з‘ясовує ситуацію лише з медичної, 
психологічної точки зору, виходячи лише з результатів проведеної експертизи. Але 
саме слідчий, прокурор та суд встановлюють наявність в обвинуваченого стану 
афекту на моент скоєння вбивства, враховуючи не тільки висновок експерта, а й 
всі інші обставини справи. 

Для кваліфікації умисного вбивства за статтею з привілейованим складом 
злочину, окрім стану обвинуваченого, потрібно встановити й те, що цей стан був 
викликаний саме внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання 
або тяжкої образи з боку потерпілого.  

Час, що спливає після вчинення потерпілим протизаконного насильства, 
систематичного знущання чи тяжкої образи, має становити 1 – 3 хвилини, щоб 
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діяння можна було кваліфікувати як вчинене у стані сильного душевного 
хвилювання. [8, c. 24] 

Можна провести паралель та відстежити зв‘язок між психологією та правом: 
психологи розрізняють стан звичайного та кумулятивного афекту. Звичайний 
афект може виникнути від одноразового безпосереднього сильного впливу 
зовнішнього фактора, а кумулятивний (накопичувальний) є результатом тривалого 
нагромадження відносно незначних поштовхів, кожний з яких окремо не призвів би 
до виникнення афекту. Відповідно, звичайний афект може бути викликаний 
протизаконним насильством чи тяжкою образою, а кумулятивний – систематичним 
знущанням з боку потерпілого. [7, c. 46] 

Протизаконне насильство становить фізичний чи психічний примус, 
обмеження будь-яким чином свободи особи, яка не має на це законного права (як, 
наприклад, у працівників міліції під час затримання особи на місці вичнення 
злочину). Систематичним є знущання, тобто глузування, образи, що мають 
багаторазовий характер, тобто повторюються три і більше рази       поспіль. [6, c. 
430] Тяжка образа передбачає умисне приниження людини як усно, так і письмово 
чи шляхом вчинення конклюдентних дій. При з‘ясуванні наявності тяжкої образи 
має бути встановлене саме суб‘єктивне ставлення особи до направлених в її 
адресу слів чи дій, тобто, чи розуміє вона їх значення та чи сприймає за образу. 

Таким чином, кваліфікація вбивства за привілейованим складом, 
визначеним у ст. 116 ККУ, вимагає проведення комплексної роботи із 
встановлення специфічних ознак як об‘єктивної, так і суб‘єктивної сторін. Зокрема, 
потребує доведення обстановка, час скоєння злочину та особливий характер 
умислу суб‘єкта. Так, він на момент вбивства має перебувати у стані сильного 
душевного хвилювання – фізіологічного афекту, – який встановлюється слідчим та 
судом на підставі висновку судового експерта. 

На думку автора, стан сильного душевного хвилювання має бути 
визначений законодавцем, щоб уникнути розбіжностей у застосуванні цього 
поняття, як «емоційний стан людини, що виникає раптово та викликає сильне 
короткочасне емоційне збудження, впливає на свідомість людини, суттєво 
знижуючи її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними». 
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТОЛОГЇ 

 
У двадцятому – на початку двадцять першого століття відбувся стрімкий 

розвиток трансплантології. Вказана сфера медичної діяльності, як відомо, тісно 
пов‘язана з низкою медичних, юридичних, етичних та психосоціальних проблем як 
у сфері охорони здоров‘я в цілому так трансплантології, зокрема. В цілях протидії 
таким суспільно-небезпечним діянням вітчизняний законодавець доповнив 
Кримінальний кодекс України статтею 143 «Порушення встановленого законом 
порядку трансплантації органів або тканин людини». 

Проблемна ситуація полягає в тому, що відсутність належного 
нормативно-правового врегулювання процедури презумпції згоди померлого, при 
відсутності прижиттєвої фіксації незгоди на відбір органів після настання смерті, 
стимулюють зростання постійного дефіциту органів і тканин людини та їх ціни, 
утворюють посередництво та чорний ринок трансплантантів, торгівлю згодами 
родичів на відбір органів, тощо. Виникнення посередництва та чорного ринку 
трансплантантів є потужним джерелом криміногенного потенціалу у зазначеній 
галузі медицини. За наявності посередництва та чорного ринку можливі не лише 
помилки, а і зловмисні порушення при встановленні моменту смерті пацієнта. Коли 
відбір трансплантатів організовують посередники і торгівля ними стає бізнесом, 
право на свободу вибору, а інколи і життя потенційного донора, як і самого 
реципієнта, захистити важко, а інколи і не можливо. 

Проблемну ситуацію доповнює незадовільний стан розробки 
кримінологічних аспектів трансплантології. Зокрема, відсутній кримінологічний 
аналіз розглядуваних злочинів, некласифіковані способи їх вчинення, не 
встановлені причини та умови вчинення злочинів у сфері трансплантології, не 
розроблені кримінологічні, організаційні, та належні кримінально-правові заходи, 
спрямовані на підвищення ефективності запобігання злочинам у сфері охорони 
здоров‘я взагалі та у галузі трансплантології, зокрема.  

Світовий досвід донорства органів знає дві юридичні моделі відбору органів, 
схвалені ВООЗ. Вони зводяться до двух презумпцій: згоди та незгоди. Презумпція 
згоди – це коли людина за життя не повідомляла, що вона проти трансплантації 
своїх органів – вважається, що після смерті її органи можуть бути використані як 
донорські і при цьому не потрібно отримувати згоду родичів померлого. В західних 
країнах існують спеціальні бази даних т.зв. «відмовників» – кожна людина може 
зафіксувати свою незгоду, а також, якщо передумає, відкликати її. У випадку 
раптової смерті перевіряють чи не значиться ім‘я померлого у цій базі. Натомість 
презумпція незгоди передбачає прижиттєве розпорядження донора або згоду 
членів його сім‘ї після його смерті. Цей тип забору органів застосовується в 
Україні. 

У чинному українському законодавстві прописана заборона вилучати органи 
у померлої особи без дозволу її близьких родичів не лише паралізувала вітчизняну 
трансплантологію, оскільки отримати необхідну згоду вдається надзвичайно рідко, 
а й породила посередників, чорний ринок згод, а відповідно і зловживання у сфері 
трансплантології. Зважаючи на викладене, на нашу думку, доцільним внести зміни 
до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
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людині», передбачивши у ньому презумпцію згоди потенційного донора на 
вилучення у нього органів після смерті. Такий підхід усуне посередників та чорний 
ринок у сфері трансплантології. У той же час населення має бути поінформоване 
про своє право на прижиттєву відмову на відбирання органів і повинно розуміти 
зміст цього права і знати, у якому органі, коли і яким чином воно може бути 
реалізоване. 

Чинне українське законодавство вже нині надає право громадянам 
зафіксувати в тій чи іншій формі (в тому числі нотаріальній) й довести до відома 
відповідні заклади охорони здоров‘я про свою незгоду на вилучення у них органів 
або тканин після смерті з метою трансплантації (ст. 16 згаданого закону). Однак, 
доцільно створити комп‘ютерну базу незгоди із забиранням органів, куди кожна 
людина могла б внести свої дані. Відсутність ж відповідних даних у вказаній базі 
могла б бути достатньою підставою для застосування презумпції згоди на взяття 
органів у померлої людини навіть у разі відсутності згоди її близьких родичів. 
Поряд з цим, в законі обов‘язково необхідно передбачити детальні процедури та 
організаційно-правові механізми, спрямовані на превентивне запобігання 
можливої помилки або протиправного умислу при встановленні смерті мозку 
потенційного донора. 

Консиліум чи комісію що встановлює факт припинення роботи мозку 
доцільно підсилити представниками правозахисних громадських організацій, 
судмедекспертом та представниками правоохоронних органів. 

Набагато складнішою і важливішою є проблема живого донорства. У живого 
донора може бути взятий як трансплантат тільки один із парних органів або 
частина органа, або частина іншого анатомічного матеріалу. Живим донором може 
бути лише повнолітнядієздатна особа. Трансплантація органів або тканин людини 
можлива за умови дотримання певних умов: 1) добровільна згода донора на 
взяття органа; 2) наявність висновку консиліуму лікарів про можливу 
трансплантацію; 3) ознайомлення потенційного донора з 
можливими ускладненнями у зв‘язку з майбутньою операцією; 4) шкода здоров‘ю 
донора в результаті операції буде меншою, ніж небезпека для життя реципієнта. 

Комерційне донорство відповідно до чинного законодавства, є незаконним – 
легально донорами в Україні можуть бути лише близькі родичі або один із 
подружжя (ст. 12 згадуваного закону). Попри це, Інтернет нині переповнений 
оголошеннями, у яких сотні українців відкрито пропонують органи (здебільшого 
нирку чи частину печінки) на продаж.  

З кожним роком кількість тих, хто потребує пересадки, зростає, а число 
донорів залишається практично незмінним. Тому провідні трансплантологи дедалі 
частіше ведуть мову про пошук нових шляхів, щоб забезпечити потребу в органах, 
причому акцент робиться саме на живе неродинне донорство. Трансплантологи 
багатьох країн порушують нині перед законодавцями питання про легалізацію 
платного донорства. Вони апелюють до того, що суворі заборони не завадять 
тіньовому бізнесу, тоді як перебування його поза законом підвищить ризики як для 
хворих, так і для донорів. Фахівці відзначають переваги живого донорства, 
порівняно із трупним.  

Якщо у розвинених країнах окреслена ідея може виявитись цілком 
перспективною, то в Україні, на мою думку, від неї потрібно категорично 
відмовитись. Видається, що легалізація купівлі-продажу донорських органів може 
призвести до поширення їх продажу в середовищі найбідніших верств населення, 
для яких ця можливість стане єдиним легальним джерелом пристойного заробітку. 

До причин та умов, що сприяють незаконній трансплантації органів або 
тканин людини можна віднести: прогресуючу бідність переважної частини 
населення, окремі представники якого зважуються на нелегальну 
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трансплантологічну операцію з метою підвищити собі та своїм близьким рівень 
життя, а в останні роки, щоб просто розрахуватися з кредиторами; недостатнє 
фінансування з боку держави трансплантаційних програм; недосконалість 
вітчизняного законодавства, що регулює умови та порядок трансплантації трупних 
органів та інших анатомічних матеріалів; надзвичайний дефіцит людських 
трансплантатів, створений зміною процедури відбору трупних органів за 
принципом презумпції незгоди; небажання держави створення інфраструктури 
контролю, відповідних баз даних, для відбору трупних органів за принципом 
презумпції згоди; недостатня проінформованість населення про шкоду для 
здоров‘я, пов‘язану із продажем власних органів; поява і зростання кількості 
безпритульних дітей та маргінальних прошарків населення, які ведуть бродячий 
спосіб життя, страждають наркоманією та алкоголізмом, врешті стають 
потенційними кандидатами на те, щоб стати жертвою незаконної трансплантології, 
та ін. 

Викладене вище дає змогу запропонувати наступні заходи, спрямовані на 
запобігання незаконній трансплантації органів і тканин: адекватне державне 
фінансування сфери охорони здоров‘я загалом та досліджуваної галузі медицини 
зокрема; підняття реального життєвого рівня населення; удосконалення 
спеціального законодавства, а зокрема передбачення в Законі України «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» презумпції згоди 
на вилучення органів і тканин у випадку смерті людини, з іншого боку – 
передбачення жорстких правил встановлення моменту смерті потенційного 
донора та постійну ротацію членів комісії і включення в їх склад представників 
громадськості правоохоронних органів та судмедекспертів; створення 
національного електронного реєстру осіб, що за життя висловилися проти 
пересадки їхніх органів у разі смерті; всі заклади охорони здоров‘я, які наділені 
правом здійснення операцій із трансплантації органів, доцільно оснастити 
спеціальною апаратурою для повної фіксації всіх дій медичних працівників, з 
приводу: встановлення моменту смерті потенційного донора; відбору та пересадки 
органів; розробка технологій, спрямованих на довгострокове зберігання 
придатності донорських органів; сприяння розвитку трансплантології у напрямку 
заміни справжніх органів штучними; посилення громадського контролю за 
дотриманням черговості осіб, які потребують трансплантологічної операції; 
проведення роз‘яснювальної роботи серед груп населення, що потенційно здатні 
виставляти свої органи на продаж, щодо шкоди для здоров‘я подібних операцій, і 
високу ймовірність стати жертвою шахрайських дій тощо. 

Оскільки, на добровільний продаж власних органів йдуть особи, які мають 
матеріальні труднощі, важливим є створення юридичних клінік, що могли б надати 
консультацію щодо того, яким чином вирішити тимчасові матеріальні труднощі, не 
продаючи свої органи. Впровадити жорстку систему контролю за запобіжною 
діяльністю відповідних підрозділів правоохоронних органів щодо виявлення і 
притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють «посередницьку» чи іншу 
протизаконну діяльність у сфері трансплантації (зокрема, через мережу Інтернет). 

Запровадити постійний моніторинг та перевірку змісту Інтернет-оголошень 
про пропозицію продажу органів. Зобов‘язати трансплантологів, повідомляли 
правоохоронні органи про факти звернення до них посередників, інших осіб, що 
бажають продати чи купити трансплантати. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ 

 
Особливу увагу юристів, медиків, філософів, представників інших 

спеціальностей привертає проблема евтаназії. Необхідність вивчення правових 
проблем евтаназії у ракурсі медичного права обґрунтовується складною природою 
самої евтаназії, де тісно переплелись питання медицини і права.  

Певним аспектам проблематики легалізації евтаназії  присвячено наукові 
праці А.Я. Іванюшкіна, А.П. Громова, С.Н. Бакунина, С.Г. Стеценка, Р.О. 
Стефанчука. 

Вперше поняття ―евтаназія‖ (від грец. ―еu‖ – хороший та ―thanatos‖ – смерть) 
було введене в науковий обіг ще в XVI ст. англійським філософом Френсісом 
Беконом, якому належать слова: «Обов'язок лікаря полягає не тільки у тому, щоб 
відновлювати здоров'я, але й у тім, щоб полегшити страждання і муки, що 
спричинені хворобою...». Він визначав евтаназію як «хороша, спокійна і легка 
смерть без мук і страждань». [1] 

Життя людини в Україні визнається найвищою соціальною цінністю. «Кожна 
людина має невід‘ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя. Кожен має право захищати своє життя і здоров‘я, життя і здоров‘я  інших 
людей від протиправних посягань». Право на життя закріплено і в Цивільному 
кодексі України де визначено  заборону задовольняти прохання фізичної особи 
про припинення її життя (ч. 4 ст. 281).[4] 

Відповідно до «Декларації стосовно евтаназії» від 1987 року евтаназія є 
актом умисного переривання життя пацієнта, навіть зроблена на прохання самого 
пацієнта чи на прохання його близьких родичів, є неетичною. Це не звільняє лікаря 
від врахування бажання пацієнта, щоб процеси вмирання відбувались природним 
шляхом у заключній стадії лікування. Лісабонська декларація щодо прав пацієнта 
від 1981 р. проголошує право пацієнта померти з гідністю (п. "д"). 

В залежності від поведінки медичного працівника розрізняють евтаназію 
пасивну та активну, у залежності від можливості хворого висловити свою волю 
добровільну і недобровільну. 

Зокрема, активна евтаназія - це проведення будь-яких дій, введення 
лікарських засобів, які прискорюють смертельний результат.  

Пасивна евтаназія - це незастосування засобів і невиконання лікарських 
маніпуляцій, які б підтримували певний час життя важкохворого пацієнта. Щодо 
пасивної евтаназії існує точка зору, що вона дозволена навіть в українському 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=100714
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законодавстві. Мова йде про ст. 43 «Основ законодавства України про охорону 
здоров'я», яка проголошує право пацієнта на відмову від медичного втручання. З 
цією точкою зору важко погодитися, оскільки право на відмову від медичного 
втручання - суб'єктивне законне право пацієнта, що може бути реалізоване 
шляхом відсутності згоди на медичне втручання. У той же час евтаназія - це 
поєднання індивідуальної свободи однієї людини й обов'язку іншої. Тим самим для 
здійснення евтаназії потрібні визначені дії з боку медичного працівника, що 
визначає наявність соціального компонента.[3] 

Сьогодні питання щодо можливості застосування евтаназії залишається 
відкритим. У більшості держав світу евтаназія або не передбачена законом, або 
заборонена ним. 10 років тому, 1 квітня 2002 року в Нідерландах вперше в світі 
була легально застосована процедура припинення життя людини, що страждає 
невиліковним захворюванням і яка, при цьому, нестерпно страждає. Сьогодні 
щорічна кількість "заявок на смерть" в Голландії обчислюється тисячами, 
евтаназія дозволена в країнах Бенілюксу, Швейцарії, трьох штатах США (Орегон, 
Вашингтон і Монтана), законопроект про її легалізацію розглядається 
парламентом Шотландії.  

На сьогодні евтаназія в Україні заборонена законом. Про це йдеться у ст.52 
«Основ законодавства України про охорону здоров‘я». Отже питання евтаназії є 
дуже неоднозначним.[2] 

З однієї сторони застосування евтаназії, забезпечує право людини на 
самостійне розпорядження своїм життям, а також гуманність, яка дозволяє не 
терпіти нестерпні страждання, високої позитивної оцінки заслуговує повага до волі 
людини, що бажає своїм відходом із життя зняти моральний і фінансовий тягар із 
близьких людей. 

Прихильники застосування евтаназії нерідко порівнюють її з законодавчо 
закріпленим дозволом відмовитись від лікування.  

Існує також думка про те, що є певне обмеження прав невиліковно хворих 
людей у порівнянні з іншими людьми, оскільки останні для зведення "рахунків з 
життям" можуть зробити самогубство, у той час як невиліковно хворі за станом 
здоров'я часто позбавлені такої можливості. 

З іншого боку легалізація евтаназії призвела б до неприпустимого тиску щодо 
деяких інвалідів, престарілих і невиліковно хворих осіб, які б хотіли ще пожити, але 
водночас не хочуть бути "марним і тяжким тягарем" для суспільства.  

Процедура евтаназії може полегшити вчинення злочинів шляхом 
застосування фізичного або психологічного тиску на пацієнта, підкупу медичного 
персоналу, зловживання посадовим положенням, шахрайства тощо. 

У сьогоднішніх умовах евтаназія може перетворитися на засіб умертвіння 
самотніх старих, дітей-інвалідів, осіб, які хворіють на невиліковні хвороби і на 
лікування яких бракує коштів тощо. 

Відбудеться паралізування наукового прогресу, адже якщо евтаназія буде 
дозволена законодавцем, то медичному персоналові не доведеться відшукувати 
нові методи полегшення страждання хворого, ученим-біологам і генетикам не 
доведеться винаходити нові засоби боротьби з раком, СНІДом та іншими тяжкими 
хворобами. 

Складно буде встановити добровільність ухвалення рішення. І навіть у тому 
випадку, коли добровільна згода пацієнта є очевидною, завжди існує ймовірність 
того, що хворий, може переглянути своє рішення, тоді коли розпочата процедура 
позбавлення життя уже викличе незворотні зміни у його організмі. 

Крім того, якщо розглядати евтаназію із юридичної точки зору, лікар, який 
робить смертельну ін‘єкцію, фактично учиняє умисне вбивство. 
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Можуть виникнути проблеми у правильності постановки діагнозу і прогнозу 
подальшого розвитку захворювання, проблема одержання згоди пацієнта, що 
знаходиться в несвідомому стані, проблема встановлення і доведення 
добровільності відходу з життя, медико-етичні проблеми і багато інших. 

Отже, однозначний висновок щодо можливості застосування евтаназії 
зробити складно. У випадку дозволу проведення евтаназії потрібно враховувати 
безліч аспектів, чітко визначити процедуру виконання евтаназії, коло осіб, щодо 
яких вона може проводитися, визначити, яку кримінальну відповідальність нестиме 
та особа, яка якимось чином порушила процес евтаназії.  

Таким чином, з огляду на все вищевикладене, у поєднанні з особливостями 
соціально-економічного і правового статусу людини і громадянина в Україні, 
легалізація евтаназії не є достатньо обґрунтованою. Необхідно в тому числі 
орієнтуватися на положення клятви Гіппократа, що містить такі рядки: "Я не дам 
нікому смертельного засобу, якого у мене просять і не вкажу шляхи для подібного 
задуму". Велика кількість помилкових діагнозів, труднощі визначення дійсно 
безнадійного стану хворого, істинне призначення лікаря як хранителя життя і 
здоров'я - ці й низка інших причин виправдовують неможливість законодавчого 
закріплення евтаназії. Народження людини, а також її відхід з життя - природні 
біологічні процеси. Наділяти кого-небудь правом прискорювати смерть іншої 
людини неприпустимо. За іншого підходу мова йшла б про медичну допомогу як 
засіб забезпечення права на смерть, що неприпустимо як через відсутність такого 
легального права, так і через державну позицію, відповідно до якої медицина 
повинна сприяти збереженню і зміцненню життя і здоров'я людини. 

В Україні легалізувати евтаназію було б невірним кроком. На сьогоднішній 
день надання їй правомірного характеру тягне за собою ряд негативних наслідків. В 
умовах нашої держави при бідності медицини вона може перетворитись у засіб 
умертвіння одиноких престарілих, інвалідів, хворих на рак та СНІД, на утримання і 
лікування яких не вистачає коштів. Медикам не потрібно буде ламати голову, як 
полегшити страждання хворого медикаментами, психологічними та іншими 
засобами, а вченим-біологам та генетикам — винаходити нові засоби боротьби з 
раком, СНІДом та іншими життєнебезпечними хворобами. Крім того, в хворих у 
критичному стані розвиваються всякого роду депресії, які виражаються в невір‘ї у 
сприятливий наслідок і самі по собі можуть ініціювати прохання хворого про смерть 
як швидке позбавлення від страждання. 

Отже, можна дійти висновку, що сьогодні, з огляду на світовий і вітчизняний 
досвід, законодавчо врегулювати в Україні процес евтаназії, яка не суперечила б 
чинному та перспективному законодавству, а також не зачіпала професійного 
гуманізму та етики медичних працівників, неможливо. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 

Для України ―комп‘ютерна‖ злочинність є відносно новим видом злочину, на 
відміну від багатьох інших (більш розвинутих) країн. 

 Так, вперше злочин з використанням ЕОМ було зареєстровано у США ще у 
1969 р., коли Альфонсе Конфесоре постав перед американським судом за 
вчинення злочину, який спричинив шкоду на суму 620 тис. дол. Звісно, що на 
цьому історія ―комп‘ютерних‖ злочинів не закінчується. Майже кожен рік після 
цього були «гучні» пограбування які відбувалися за допомогою використання ЕОМ. 
У 1984 р. – з‘явився перший комп‘ютерний  вірус.  

У 1985 р., коли депутати Верховної Ради СРСР ще голосували, піднімаючи 
руки, у Конгресі США за допомогою вірусу була виведеназладу електронна 
система голосування.І далі:1989 р.–американський студент блокує 6000 ЕОМ 
Пентагона; 1992 р. – порушена робота реакторів Ігналінської АЕС (Литва). 

На конференції країн Великої вісімки щодо проблем кіберзлочинності, яка 
проходила у жовтні 2000 року, міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер 
відзначив, що  збитки від кіберзлочинів сягають 100 мільярдам німецьких марок ($ 
45 млрд.) щорічно. А останні роки діїкіберзлочиннцівобчислюються у 
сотніміліардівєвро. 

Практично кожний розділ Особливої частини КК України містить норми про 
відповідальність за злочини, які можуть вчинятися з безпосереднім використанням 
комп‘ютерної інформації. Це, зокрема, і розділ ІІ ―Злочини проти життя та здоров‘я 
особи‖. Наприклад,  в 2000 р. у США було зареєстроване перше вбивство, на 
замовлення, вчинене з використанням комп‘ютерних технологій. Жертвою злочину 
став відомий бізнесмен, який знаходився на апараті штучного життєзабезпечення 
в одній із медичних клінік. Невідомий злочинець розробив спеціальну комп‘ютерну 
програму, за допомогою використання мережі Інтернет пошкодив програмне 
забезпечення того комп‘ютера, який контролював роботу системи 
життєзабезпечення. Внаслідок цих дій відбувся збій ПК і хворий помер. 

Важко уявити наслідки незаконного втручання каналами Інтернету у роботу 
комп‘ютерних та телекомунікаційних мереж оборонного призначення, медицини, 
керування наземним та повітряним транспортом тощо. 
           У Стокгольмі оголошено розшук людини, яку називають космічним 
шпигуном. Він зламав захист таємної дослідницької лабораторії військово-
морського флоту США у Вашингтоні і дістав доступ до електронної програми 
OS/COMET, яку використовують, зокрема, для керування польотами ракет, 
супутників та космічних кораблів. Винний, як згодом з‘ясовувалося, обрав вдалий 
для зламу програми час – 21 год. 30 хв. 24 грудня 2000 р., коли співробітники 
лабораторії вже роз‘їхалися по домівках і святкували Різдво. 27 грудня служба 
безпеки помітила негаразди у роботі комп‘ютерної системи і одразу ж її 
заблокувала, але було запізно.. 

Злочини у сфері комп‘ютерної інформації можуть вчинятися і без 
використання глобальної комп‘ютерної мережі Інтернет. Ці посягання часто 
здійснюються за допомогою локальних комп‘ютерних мереж або при 
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безпосередній роботі з комп‘ютером. Однак використання Інтернету притаманне 
найбільш небезпечним злочинам у сфері комп‘ютерної інформації. 

Основною метою наукової публікації виступає характеристика об‘єктивних та 
суб‘єктивних ознак злочинів у сфері  комп'ютерної інформації. 

 В теоретичному аспекті основним безпосереднім об‘єктом сфері 
комп'ютерної інформації, на нашу думку, необхідно вважати окремо взяті 
відносини у сфері комп‘ютерної інформації, що виникли та існують з приводу 
здійснення певною особою (особами) інформаційної діяльності щодо комп‘ютерної 
інформації, і яким заподіяна шкода даним конкретним злочином або які поставлені 
ним під загрозу заподіяння шкоди. 

Додатковим безпосереднім об‘єктом злочинів, у сфері комп‘ютерної 
інформації, на нашу думку, є відносини власності. Всі аналізовані статті 
спрямовані, зокрема, на захист права власності щодо комп‘ютерної інформації 
від її протиправного перекручення, знищення, викрадення, привласнення, 
вимагання, заволодіння шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем. Суспільнимвідносинамвласностізавжди буде заподіяно шкоду, 
оскількиінформаціязавждиперебуваєу чиїсьвласності. 

Факультативним безпосереднім об‘єктом аналізованих злочинів можуть 
виступати будь-які суспільні відносини, в залежності від того, в якій саме сфері 
суспільного життя використовується комп‘ютерна інформація (за умови, що такі 
відносини не охороняються окремою кримінально-правовою нормою і відповідне 
посягання не утворює ще одного самостійного складу злочину). Так, при втручанні 
в роботу автоматизованих ЕОМ, що потягло знищення комп‘ютерної інформації, 
наприклад, про викрадену зброю, номерні речі, автомобілі, яка міститься в 
оперативно-розшукових банках даних органів внутрішніх справ (АБД ―Центр‖, АІС 
―Угон‖), заподіюється шкода не лише відносинам у сфері комп‘ютерної інформації, 
а й відносинам у сфері правоохоронної діяльності. 

Розглядаючи предмет злочинівусферікомп‘ютерноїінформації, 
необхідновраховуватитаке: все, щоможнарозглядати в якості предмета 
цихзлочинів, потрібноподілити на двічастини. 

До першої частини належить носії комп‘ютерної інформації (ст. 361, 3631).  
Друга група об‘єднує насамперед комп‘ютерну інформацію (ст. 361, 3631, 

3632, 362, 363), а також шкідливі програмні чи технічні засоби (ст. 3611) як 
особливий вид, форма існування комп‘ютерної інформації. 

Комп‘ютерну інформацію, на нашу думку, необхідно розглядати у двох 
аспектах: 1) інформація як відомості про оточуючий світ та процеси, які в ньому 
відбуваються; 2) інформація як дані, сукупність символів, кодів, сигналів, команд 
тощо, які знаходять свій вираз у різного роду комп‘ютерних програмах, що 
забезпечують функціонування та керування комп‘ютером. 

У навчальній та науковій літературі об‘єктивна сторона складу злочину 
розглядається як сукупність ознак, що характеризують зовнішній прояв злочину. 
До таких ознак традиційно відносять суспільно небезпечне діяння, суспільно 
небезпечні наслідки, причинний зв‘язок між діянням та суспільно-небезпечними 
наслідками, а також місце, час, обстановку, спосіб, засоби та знаряддя вчинення 
злочину. 

Більшість злочинів вчиняються виключно в активній формі (ст. 361, 3611; 
3612; 362, 3631), а діяння передбачене ст. 363 - посягання може вчинятися як в 
активній формі, так і шляхом бездіяльності. 

Суб‘єкт злочину, передбаченого ст. 361 КК України, а також викрадення, 
вимагання комп‘ютерної інформації та заволодіння нею шляхом шахрайства (ст. 
362 КК України), є загальним. 
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Суб‘єктомзлочину, передбаченого ст. 363 КК України, може бути виключно 
особа, яка відповідає за експлуатаціюавтоматизованих ЕОМ, їх систем 
чикомп‘ютерних мереж. 

У нормах ст. 361 – 363 КК Українивідсутняпрямавказівка на те, з якою 
формою вини може бути вчинененесанкціонованевтручання у роботу ЕОМ, їх 
систем чикомп‘ютерних мереж (ст. 361 КК України). Протезміст самого поняття 
―втручання‖ обумовлюєвисновок: цейзлочиннеобхідновважатиумисним. Тільки 
нормою ст. 3631 КК чіткопередбаченоумисну форму вини. 

Єдиним злочином у сферікомп‘ютерноїінформації, якийможе бути вчинений 
через необережність, є порушення правил експлуатації автоматизованих 
електронно-обчислювальних систем. До такого висновку нас схиляєаналіз тексту 
ст. 363 КК України. 

Таким чином, злочини, передбачені ст. 361, 3611, 3612, 362, 3631КК України, 
є умисними. Порушення правил експлуатації ЕОМ, їх систем чи комп‘ютерних 
мереж особою, яка відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило викрадення, 
перекручення чи знищення комп‘ютерної інформації, засобів її захисту, є 
злочином, який вчиняється виключно з необережності. Те саме діяння, що потягло 
істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи комп‘ютерних мереж, а також 
незаконне копіювання комп‘ютерної інформації, може вчинятися і умисно, і через 
необережність. 

Мотив і мета не охоплюються складами злочинів, передбачених 
ст. 361 – 3631 КК України. Протекорисливий мотив є 
обов‘язковоюознакоюшахрайства, вчиненого шляхом незаконнихоперацій з 
використанням ЕОМ (ч. 3 ст. 190 КК України). 

Злочинність у сфері комп‘ютерної інформації, яка є відносно новим 
соціальним явищем для нашої країни, набула значного розповсюдження і має 
тенденції до стрімкого зростання. Виходячи з того, що в Україні зареєстровано 
непоодинокі випадки вчинення відповідних посягань, які в основному спричиняють 
значну шкоду, чи потенційно можуть її спричинити важливого значення набуває 
правильна кваліфікація цих діянь. Визначення безпосереднього об‘єкту та 
зосередження уваги на суб‘єктивних ознаках дасть можливість уникнути помилок 
при застосуванні закону про кримінальну відповідальність та при призначенні 
відповідної адекватної міри покарання. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВУЧАСТІ ПРИ ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 
185 КК УКРАЇНИ 

 
Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше особи, які 

діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких 
ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Норми Кримінального Кодексу 
України (далі ККУ), що регулюють поняття співучасті, форми співучасті, 
відповідальність співучасників, утворюють самостійний інститут кримінального 
права. 
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Вважаємо, що  інститут співучасті вважається одним з найскладніших у 
кримінальному праві, оскільки злочин, вчинений спільно декількома особами, 
розглядається як такий, що становить підвищену суспільну небезпеку. 

Згідно КК співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів 
злочину у вчиненні умисного злочину [1, с 13]. 

Згідно з положенням Постанови Пленуму Верховного Суду України 
(06.11.2009 N 10) «Про судову практику у справах злочинів проти власності» 
злочин визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його 
вчинення декількома (двома і більше) суб‘єктами цього злочину, які заздалегідь 
домовилися про його спільне вчинення. Учасники вчинення злочину групою осіб 
діють узгоджено, зі спільним умислом,  і кожен із них безпосередньо виконує 
діяння, що повністю чи частково утворює об'єктивну сторону складу злочину. При  
цьому  можливий розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну 
роль у вчиненні злочину [2]. 

На думку М.І. Мельника, М.І. Хавронюка характер участі окремих 
співучасників у вчиненні злочину співучасть може мати просту і складну форму. 
Виділення форм співучасті має істотне значення для кримінальної 
відповідальності співучасників, оскільки: а) дає змогу обґрунтувати з правової 
точки зору відповідальність не лише виконавця, а й інших учасників спільного 
вчинення злочину; б) впливає на кваліфікацію дій співучасників [3].  

Проста форма співучасті (співвиконавство) передбачає таке об'єднання 
зусиль співучасників, за якого кожен з них вчинює однакові з правової точки зору 
діяння і виступає як виконавець злочину. Вона характеризується тим, що всі 
співучасники безпосередньо беруть участь у виконанні об'єктивної сторони 
злочину. При цьому можливі такі ситуації: 1) кожен із співучасників виконує всю 
об'єктивну сторону злочину; 2) окремі співучасники, діючи за розподілом ролей, 
виконують лише частину об'єктивної сторони злочину. Як у першому, так і в 
другому випадках злочинні наслідки настають в результаті сукупної діяльності 
співвиконавців і є спільними для них. Так співвиконавцями умисного вбивства 
судова практика визнає і тих осіб, які хоча і не здійснювали дій, якими 
безпосередньо була заподіяна смерть потерпілого, але, будучи об'єднаними з 
іншими співвиконавцями єдиним умислом, спрямованим на позбавлення 
потерпілого життя, здійснили частину того обсягу дій, який група вважала за 
необхідне виконати з метою реалізації цього умислу [4].  

Складна форма співучасті передбачає вчинення кожним із учасників різних 
за характером і правовою оцінкою дій або бездіяльності. За наявності складної 
форми співучасті дії (бездіяльність) учасників виходять за рамки співвиконавства і 
утворюють різні види співучасників. Для такої форми співучасті характерним є 
розподіл ролей між співучасниками, які виступають як виконавець, організатор, 
підбурювач, пособник. Не обов'язково, щоб співучасники при вчиненні певного 
злочину виконували всі перелічені ролі - достатньо наявності виконавця і ще хоча 
б одного з названих інших видів співучасників (виконавець і організатор, 
виконавець і підбурювач тощо) [5]. 

На практиці форми і види співучасті можуть переплітатися між собою. 
Наприклад, в рамках вчинення злочину організованою групою за наявності 
організатора, підбурювача і пособника можливе виконання об'єктивної сторони 
злочину (повністю чи частково) двома або більше учасниками, які діють як 
співвиконавці. У таких випадках з'ясування форми і виду співучасті, ролі кожного із 
співучасників злочину має значення для визначення характеру і ступе-. ня 
суспільної небезпеки вчиненого кожним із співучасників, для кваліфікації злочину 
та їх відповідальності [6]. 
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Співучасть можлива на всіх стадіях умисного злочину - готування, замаху, 
безпосереднього виконання об'єктивної сторони злочину (як приєднання до 
злочинної діяльності), а також закінченого злочину. Співучасть на стадії 
закінченого злочину можлива у єдиному випадку: коли пособник, відповідно до 
попередньої домовленості з іншими співучасниками, починає діяти після вчинення 
злочину. При цьому його дії спрямовуються на переховування злочинця, знарядь 
чи засобів злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, 
інше приховування злочину. Попередня домовленість про вчинення таких дій не 
лише є юридичною підставою для визнання зазначених дій пособництвом, а й 
ознакою, яка відмежовує співучасть у вигляді такого пособництва від причетності 
до злочину [7]. 

Дії співучасників - як при співвиконавстві, так і у складній формі співучасті - 
можуть збігатися у часі, а можуть і не збігатися (вчинюватись у 
певнійпослідовності) [8]. 

Співучасть у злочині є однією із форм злочинної діяльності. Її специфіка 
полягає у тому, що: а) участь у вчиненні злочину двох або більше осіб обумовлює 
його підвищену суспільну-небезпеку; 

б) склад злочину виконується лише завдяки спільній діяльності всіх 
співучасників, в діяннях же окремих із них можуть бути відсутні всі ознаки злочину, 
вказані в статті Особливої частини КК. 

Законодавче визначення поняття "співучасть" включає в себе такі ознаки: 
1) наявність двох чи більше суб'єктів злочину, які беруть участь у вчиненні одного 
й того самого умисного злочину; 

1. 2) спільність їх участі у злочині; 3) умисний характер діяльності 
співучасників. Перші дві ознаки характеризують об'єктивну, а остання - суб'єктивну 
сторону співучасті [9]. 

1. При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті  злочиннах проти 
власності статті 185. Кожен із співучасників повинен передбачати суспільно 
небезпечні наслідки спільного посягання. При співучасті злочин у цілому 
виконується виконавцем, і суспільно небезпечні наслідки спричиняються його 
діями. Однак діяння виконавця стає можливим завдяки поведінці всіх 
співучасників, і наслідки злочину — результат зусиль всіх співучасників. Тому 
кожний співучасник повинен передбачати наслідки не лише власної поведінки, а й 
наслідки, заподіяні спільним вчиненням злочину [10]. 

Співучасть є однією з найскладніших інститутів кримінального права. 
Можна підкреслити що крадіжка, вчиняються дуже часто у співучасті и має велику 
ступінь суспільної небезпеки і правильна її кваліфікація та притягнення винних 
осіб до відповідальності є  дуже важливим. При кваліфікації мі повинні 
враховувати дії, роль головне умисел кожного співучасника. Слід мати на увазі, 
що співучасть не утворює особливих, або інших підстав відповідальності – 
підставою відповідальності тут є той же склад злочину, але вчинюваний у 
співучасті.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Кримінальний кодекс України;Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-

ІІІ. Станом на 1 вересня 2012р. – с.13.  
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України (06.11.2009  N 10) Про судову 

практику у справах злочинів проти власності[п.24]. 
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2009 

року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2010р. – с.1104  
4. Кримінальне право України : Заг. част.:/ М.І. Батонов.  За ред.проф. М.І. Батонова, 

В.В. Сталиса, В.Я. Тазія – К – Харків: Юрінком інтер – Право, 2001р. –с. 197.  



 27 

5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. 
ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. — К. м, 2011р. — Загальна частина. — 386 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України  Відп. ред. С.С. 
Яценко. - К.: А.С.К., 2009р. - 934 с.  

7. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. 
вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ-Харків: Юрінком 
Інтер-Право, 2011р. — 416 с.  

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За заг. ред. П.П. 
Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. - К.: Дакор, 2008р. - 1428 с. 

9. Кримінальне право України : Заг. част.:/ М.І. Батонов.  За ред. проф. М.І. Батонова, 
В.В. Сталиса, В.Я. Тазія – К – Харків: Юрінком інтер –Право, 2010р. – с. 202. 

10. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. 
вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. професорів М.І. 
Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2010. - 416 с. 

 
 

Бут Анастасія Ігорівна 
курсант 3 курсу факультету з підготовки слідчих 

Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Науковий керівник: Шаблистий В.В. 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ`ЄКТИВНУ СТОРОНУ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.150 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Діти є особливою категорією будь-якого суспільства, тому що за своєю  

соціальною незрілістю вони не здатні повною мірою усвідомлювати характер 
вчинюваних ними дій, а також можливість настання від них негативних для себе 
наслідків. 

Здатність України стати процвітаючою європейською державою залежить, 
головним чином, від якості її людських ресурсів. І тому українська держава дбає 
про гідні умови життєдіяльності людей. В першу чергу, це стосується 
підростаючого покоління. Конституція України гарантує охорону дитинства, 
отримання дітьми належної освіти, забороняє експлуатацію дітей та інше. Охороні 
прав дітей підпорядковані також галузеві закони, положення яких і вибудовуються 
з урахуванням нормативів Організації Об‘єднаних Націй, Міжнародної Організації 
Праці, Дитячого Фонду Організації Об‘єднаних. Разом з тим, стан дотримання прав 
дітей викликає занепокоєння. Особливо неприйнятною є експлуатація дітей. Вона 
не лише позбавляє дитину можливості гармонійно розвиватися, отримати освіту. 
Вона шкодить її здоров‘ю, призводить до захворювань, в кінцевому результаті 
впливає на якість життя. Статистика щодо дитячої праці свідчить про значний 
масштаб її поширення [1]. 

Аналіз І.М. Доляновськой дав змогу визначити, що ставлення особи до 
основного складу злочину характеризується прямим умислом. В той час, як до 
кваліфікованого – різними формами вини [2]. 

Прямий умисел має місце при залученні дитини до праці у разі 
використання праці дитини на шкідливому виробництві, ставленні винної особи до 
віку дитини, яка залучена до експлуатації [2]. 

Непрямий умисел може мати місце у разі заподіяння істотної шкоди 
освітньому рівню дитини. Необережність у виді злочинної самовпевненості або 
злочинної недбалості має місце у разі заподіяння дитини істотної шкоди для її 
здоров‘я, фізичного розвитку [2]. 

Обов‘язковою ознакою суб‘єктивної сторони злочину експлуатації дітей, яка 
зазначена у диспозиції ч. 1 ст. 150 КК України є мета [1].  
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Тому що кримінальна відповідальність настає лише тоді коли особа 
використовує працю дитини (яка не досягла віку працевлаштування) з метою 
отримання прибутку. Д.О. Калмиков вважає, що мета отримання прибутку в складі 
злочину, передбаченого ст. 150 КК України, в реальній дійсності може знаходити 
вияв у двох умовних формах:  

а) у намірі винного отримувати будь-які доходи, не понісши при цьому 
жодних витрат; 

б) у намірі винного отримати доходи, які перевищують пов‘язані з ними 
витрати [3, с 36-40]. 

Д.О. Калмиков виділяє дві групи представників, які займалися питанням 
експлуатації [4, c. 117-124]. 

Представники першої групи під експлуатацією дитини ст. 150 КК України 
розуміють будь-яке використання праці дитини (яка не досягла віку 
працевлаштування) з метою отримання прибутку. До них можна віднести Т.В. 
Варфоломєєву, І.М. Долянську, Л.Б. Ільковець, І.Г. Поплавського, О.С. Сотулу і 
С.Д. Шапченка [4, с. 117-124]. Наприклад, на думку С.Д. Шапченка, експлуатація 
дітей у контексті ст. 150 КК України передбачає фактичне виконання дитиною 
будь-якої роботи, залучення до якої відбувається з наміром отримати прибуток. 
„Такий прибуток  може пов‘язуватись, зокрема, з тим, що: 1) дитина взагалі не 
буде отримувати винагороду за свою працю; 2) дитина буде отримувати таку 
винагороду за свою працю, яка не відповідає її характеру, тривалості чи 
інтенсивності;  
3) дитина буде отримувати належну винагороду за свою працю, однак при цьому 
винний також отримає прибуток‖ [5]. І.М. Доляновська вважає, що експлуатація 
дітей полягає в суспільно небезпечних активних діях – експлуатації дитячої праці. 
Під „експлуатацією дитячої праці‖, на думку зазначеної дослідниці, слід розуміти 
залучення дитини до праці з порушенням норм трудового законодавства у будь-
якій сфері виробництва чи послуг, на будь-яких засадах, у тому числі і 
добровільних, з присвоєнням певного прибутку від її зусиль або результату її 
праці, або просто використання праці дитини, як про це зазначено у диспозиції ч. 
1ст. 150 КК України [2]. 

До другої групи Д.О. Калмиков відніс тих криміналістів,  у позиціях яких 
діяння „експлуатація дітей‖ піддається дещо розширеному тлумаченню, адже під 
час визначення його змісту використовуються не лише ті ознаки, які закріплені у 
ст. 150 КК України, але й деякі інші. Зокрема,М.І. Хавронюк зазначає: 
„Експлуатація загалом означає присвоєння матеріальних результатів праці 
людини (зокрема прибутку) власником засобів виробництва. При цьому людина 
може працювати взагалі без оплати, або з оплатою, яка явно не відповідає 
характеру та інтенсивності роботи. У ст. 150 під експлуатацією дитини розуміється 
привласнення не будь-яких матеріальних результатів (продуктів) її праці (доходу у 
вигляді матеріальних благ), а лише прибутку як різниці між доходами і 
виробничими витратами‖ [6]. Із наведеного виходить, що експлуатація дітей 
полягає не у використанні праці, а у привласненні її результатів, та може бути 
вчинена лише власником засобів виробництва, який за виконану роботу не 
сплачує винагороди взагалі або сплачена винагорода не відповідає характеру та 
інтенсивності виконуваної роботи [4, с. 117-124]. 

Мета тісно пов'язаний  із мотивом злочину. Адже мотиви будь-якої 
діяльності людини можуть бути як усвідомлені так і не усвідомлені, однак 
більшість дослідників мотиву злочину зазначають, що для кримінального права 
вирішальне значення мають саме усвідомлені мотиви [3, с. 36-40]. 

У тексті ст. 150 КК України про мотиви вчинення експлуатації дітей 
безпосередньо не йдеться, тому отримати відповідь на це питання можна лише за 
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допомогою ознак об‘єктивної та суб‘єктивної сторін складу злочину, які закріплені в 
диспозиції розглядуваної норми. Аналогічну думку висловлюють Б.С. Волков та 
Д.П. Котов, зазнаючи, що всі ознаки складу злочину взаємопов‘язані та 
взаємообумовлені одна одною, а тому в описі об‘єктивної сторони та інших 
елементів складу злочину можуть міститися особливості мотиву та мети злочину 
[7]. 

Синтез наведених положень Д.О. Калмикова, дозволяє перефразувати 
питання щодо мотивів експлуатації дітей таким чином: що  спонукає особу 
використовувати працю дитини для отримання від неї (праці) грошової суми, на 
яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати? Цілком очевидно, що єдиною 
спонукою для такої діяльності є потреба у грошах, тобто корисливих мотив 
(прагнення отримати вигоду матеріального характеру) [5, c. 36-40]. 

Отже, відсутність корисливого мотиву у особи,яка використовує працю 
дитини, свідчить про відсутність у неї мети отримання прибутку, а отже така особа 
не може бути притягнена до кримінальної відповідальності за ст.150 КК України. 

Така особливість мотиву експлуатації дітей свідчить про те, що корисливий 
мотив разом і метою отримання прибутку є обов‘язковими ознаками суб‘єктивної 
сторони як самого злочину так і його юридичного складу [5, с. 36-40]. 

Викладені положення дозволяють сформулювати висновок, що злочини, 
пов‘язані з експлуатацією дітей, вчиняються умисно і складаються з системи дій, 
кожна з яких має певну мету, обумовлену загальним мотивом, який, як правило, є 
корисливим. Разом з цим відзначається, що більшість злочинів, пов‘язаних з 
кримінальною експлуатацією дітей, вчиняється з корисливих мотивів, і це не 
дивно, оскільки матеріальна зацікавленість є однією з головних ознак експлуатації. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 119 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
 

Стаття 3 Конституції України проголосила, що людина, її життя і здоров‘я, 
честь і гідність, недоторканність визнаються в Україні найвищою соціальною 
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цінністю. Право на життя, право на здоров‘я є природними, невід‘ємними правами 
кожної людини (Конституція).  

Необережна злочинність є складовою загального поняття злочинності як 
масового соціально – правового явища, що закономірно існує в суспільстві на 
певних етапах його розвитку. Якщо розглядати суспільну небезпеку одиничних 
необережних злочинів, то варто прийти до висновку, що при рівності об'єктивних 
ознак умисний злочин визнається законом більш небезпечним, чим відповідний 
необережний злочин. Проте, варто зазначити, що в сучасних умовах 
спостерігається зростання суспільної небезпеки необережних злочинів.  

Проблема необережного вбивства є досить невивченою в даний час. 
Актуальність обраної теми дослідження визначається високим ступенем суспільної 
небезпеки вбивства через необережність, певною недосконалістю кримінально – 
правових норм, передбачених ст. 119 Кримінального кодексу України (далі – КК), 
недостатнім розробленням теоретичних аспектів означеної теми [1, c.164]. 

Встановлення об‘єкта певного злочину має важливе значення  для 
з'ясування характеру і ступеня суспільної небезпеки посягання, його правильної 
кваліфікації, відмежування від інших злочинів тощо, оскільки особливості і якості 
об‘єкта дозволяють найбільш повно розкрити соціально – правовий зміст та 
юридичні ознаки конкретного складу злочину [2, c. 183]. 

Для можливості кваліфікації злочинів за об‘єктом, виявлення ступеню 
суспільно небезпечної шкоди та соціальної властивості заподіяної злочином 
шкоди, застосовується триступенева класифікація об‘єктів злочину «за 
вертикаллю», запропонована в 1938р. В.Д. Меньшагіним, за якою всі об‘єкти 
злочинів поділяються на загальні, родові та безпосередні [1, c.164]. 

У ст. 1 КК України, яка визначає завдання КК, перераховуються право 
охоронювані інтереси, а, отже, і об‘єкти можливих посягань. Таким чином, 
відповідно до закону загальним об‘єктом будь – якого злочину є права і свободи 
людини і громадянина, власність, громадський порядок і громадська безпека, 
довкілля, конституційний устрій України [1, c.166]. 

Що ж до визначення родового об‘єкта злочину, то під ним розуміється 
об‘єкт, який охоплює певне коло тотожних або однорідних суспільних відносин, що 
повинні охоронятися з огляду на це єдиним комплексом взаємозалежних 
кримінально – правових норм [3, c. 77]. 

Ю.А.Демидов стверджує, що родовим об‘єктом злочинів проти життя та 
здоров‘я особи (у тому числі вбивства через необережність) є особа як цілісна 
істота і як сукупність суспільних відносин, що її складають, й як явище природи, 
яке характеризується певними біофізіологічними і психічними ознаками [4, c. 151]. 

Слід погодитись з І.Я.Козаченком. який стверджує, що біологічна сутність 
людини поза сукупністю суспільних вдносин не має для кримінального права 
самостійного значення [5, c.64]. 

Отже, родовим об‘єктом вбивства через необережність є людина як учасник 
(носій) певних суспільних відносин, її життя [1, с. 167 ]. 

Більшість авторів дотримуються точки зору, відповідно до якої 
безпосереднім об‘єктом вбивства через необережність, є життя людини. Проте, 
оцінюючи життя як невід‘ємне право людини, не варто забувати, що в суспільстві 
існує комплекс соціальних засобів і методів його забезпечення.  

Право людини на життя – це лише один з елементів у системі суспільних 
відносин, що забезпечують існування людини. Цьому праву кореспондується 
обов‘язок держави забезпечувати його реалізацію. До того ж визнаючи об‘єктом 
вбивства лише право людини на життя, принижується абсолютна соціальна 
цінність людини і її життя взагалі. Якщо визнати об‘єктом злочину не людину як 
сукупність суспільних відносин, а людину як біологічну істоту, неможливо буде 
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пояснити правомірність позбавлення життя людини, наприклад, при необхідній 
обороні [6, c.136]. 

Таким чином, безпосереднім об‘єктом вбивства через необережність 
визначають життя людини як сукупність суспільних відносин, що забезпечують 
людині можливість жити. 

Отже, кримінальне законодавство України завжди було спрямоване на 
охорону суспільних відносин, цінностей та благ, на які посягає злочин, визначення 
об‘єкту певного конкретного злочину є досить важливим. А поділ об‘єктів на 
загальні, родові та безпосередні дає можливість більш повно визначити суспільну 
небезпечність та соціальну властивість шкоди, завданої злочином. 
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ЧИ МАЄ ПРАВО НА ІСНУВАННЯ В УКРАЇНІ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СМЕРТНОЇ 

КАРИ? 
 

Смертна кара - дозволене законом позбавлення людини життя в якості 
покарання (звичайно за особливо тяжкий злочин проти людини). Згідно з 
доповіддю ООН, опублікованою в листопаді 2007 року, в світі 146 держав 
відмовилися від «узаконеного вбивства». У той же час у 51 країні страти 
продовжуються, а нерідко носять публічний характер. У 2006 році в світі були 
страчені, щонайменше, 5628 чоловік [1].  

Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави 
в Раді Європи. Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де 
мораторій на виконання смертних вироків уперше почав діяти в 1995 році, 
незадовго до вступу в цю міжнародну організацію. Проте через кілька місяців 
смертні вироки знову продовжили виконувати, дійшовши висновку, що рішення про 
мораторій було прийнято без дотримання належної процедури. Такий стан речей 
міг призвести до виключення України з Ради Європи, але в 1997 році мораторій на 
виконання смертних вироків знову почав діяти, і з тих пір в Україні вже ніколи 
нікого не страчували. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що 
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смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її 
відновлення. У зв'язку з цим, у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до 
Кримінального кодексу (далі – КК) України, якими остаточно вилучила поняття 
«смертна кара» з системи  покарань. 

Видом смертної кари, який застосовувався раніше в новітній Україні, завжди 
був розстріл, як і в усіх інших державах, що утворились у результаті розпаду СРСР 
[2]. 

На перший погляд все у цьому питанні зрозуміло: мораторій на смертну 
кару- це «членський квиток» для України в  Раді Європи, засіб зближення з 
демократичним заходом і просто сучасний гуманний крок. Проте існують і 
прибічники введення смертної кари, котрі наводять свої аргументи. 

Так, 22.02.2011 народні депутати П.А. Симоненко та В.А. Бевз 
зареєстрували під номером 8148 Проект Закону «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінально- процесуального кодексів України щодо 
впровадження смертної кари як виду покарання». 03.09.2012  цей проект 
доопрацьований і внесений повторно. 

Смертна кара, на думку вищезазначених депутатів, має застосовуватися 
лише як виняткова міра покарання до осіб, які вчинили умисне вбивство у віці (на 
момент вчинення) з 18 до 65 років. Забороняється застосовувати смертну кару до 
жінок, які знаходились у стані вагітності під час вчинення злочину або на момент 
постанови вироку.  

Згідно проекту №8148, справи, в яких можливе покарання у вигляді смертної 
кари, повинні розглядатися судом за участі присяжних, а сама смертна кара не 
повинна приводитися до виконання протягом шести місяців з дня проголошення 
судового вироку про застосування цього виду покарання. 

Покарання у вигляді смертної кари на землях України з‘явилося давно. Ще у 
Кодексі українського права 1743 р. містилися норми, які її  передбачали. Існували 
кваліфіковані та прості види смертної кари. До простих видів належала смертна 
кара шляхом відрубання голови і повішення, причому останній вид вважався більш 
ганебним. Повішення застосовували до звичайних злодіїв, що походили 
здебільшого з нижчих верств, до шпигунів, за викрадення людини і продаж у 
неволю нехристиянинові [3, c. 133].  

У КК УРСР 1922 р. смертна кара передбачалась у 28 статтях (що склало 
7,6% від загальної їх кількості). А в КК 1926 р. із доповненнями, внесеними у 1932 
р., вона встановлювалася вже за 42 види злочинів.   

У період з 1971 р. по 1991 р. в СРСР смертну кару призначено 2394 
засудженим, із них за:  

1) особливо тяжкі злочини проти держави- 60 особам; 
2) бандитизм- 31 особі; 
3) крадіжки в особливо значних розмірах- 13 особам; 
4) зґвалтування (з наступним вбивством жертви)- 22 особам; 
5) умисне вбивство з обтяжуючими обставинами- 2228 особам; 
6) хабарництво- 4 особам [4, c. 220-223].  
Як ми бачимо, на протязі всього існування в Україні смертна кара 

застосовувалася за широкий спектр злочинів і була досить ополітизована.  
У наш час у багатьох країнах існує смертна кара. За кількістю покарань 

Китай є світовим лідером. Згідно з ст. 232 КК КНР  «умисне вбивство карається 
смертною карою, довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк 
більше 10 років, при пом‘якшуючих обставинах- карається позбавленням волі на 
строк від 3 до 10 років» [5, c. 51]. Відповідальність за цей злочин може нести 
особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 14 років. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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На нашу думку, норми КК КНР занадто жорсткі. Ми вважаємо, смертна кара 
якщо і має застосовуватися, то лише до осіб, яким на момент вчинення злочину 
виповнилося 18 років, тобто з повноліття, бо у меншому віці  особа ще не 
сформована і не може повністю усвідомлювати всю суспільну небезпечність і 
антиморальність своїх дій, відповідати за свої вчинки.  

Смертна кара існує і в США. Застосовується вона тільки до осіб, яким на 
момент вчинення злочину виповнилося 18 років. Однак в багатьох штатах цей вид 
покарання, хоча і передбачений в законі, в судовій практиці фактично не 
застосовується (в Орегоні, Колорадо та інших штатах за 20 р.- з 1977 р. по 1997 р. 
смертні вироки жодного разу не були винесені. В іншій групі штатів смертна кара 
хоча і призначається судом, але фактично не виконується (Монтана, Колорадо та 
ін.). В третій групі штатів смертна кара, навпаки, виконується в найбільш широких 
масштабах (Техас, Оклахома, Флорида тощо). В 13 штатах смертна кара відсутня  
взагалі [6, c. 14]. 

На сьогоднішній день багато міжнародних організацій, посадових осіб та 
простих громадян підтримують ідею заборони смертної кари. На їх думку, це 
суперечить релігійним і моральним нормам. Вони вважають, що ніхто не має 
права позбавляти іншу людину життя. Проте, як ми бачимо на прикладі  США- 
однієї з найрозвиненіших і найдемократичніших країн світу, смертна кара 
продовжує існувати.  

Прибічники ідеї смертної кари аргументують свою думку необхідністю 
позбавлення суспільства від осіб, які становлять велику суспільну небезпеку, що 
сприятиме зміцненню безпеки в державі та допоможе заощадити значні кошти, 
котрі йдуть на їх утримання.  

Питання введення смертної кари досить суперечливе і дискусійне. Ми 
вважаємо, на даний момент такий крок буде помилковий, через недовершений 
рівень права та стан законодавства в Україні, відсутність комплексних досліджень 
цієї проблеми.  Поки що, на нашу думку, ми не готові до цього.  
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ОЧИМА МАЙБУТНЬОГО СЛІДЧОГО 

 
На сьогоднішній день однією з найактуальніших проблем окремих 

українських жінок та дівчат є те, що вони не бажають мати дітей, незважаючи на 
пропаганду у різних джерелах засобів масової інформації про те, наскільки це 
прекрасно коли ти стаєш матір‘ю своєї «кровиночки». Вони ідуть на все, тільки б не 
народжувати. Сюди можна включити аборти як за допомогою кваліфікованих 
лікарів, так і самостійної практики, так і найжорстокішу дію уже після народження 
небажаної дитини – її вбивство. Для нашої країни, нажаль, такі випадки не є 
поодинокими.  

Також є одна цікава особливість: усі підсудні горе-матері повністю визнають 
свою провину та щиро розкаюються у скоєному злочині. Але не виключена 
можливість рецидиву цього злочину, що також траплялась. Саме через це можна 
розглянути можливість розширення ст. 117 Кримінального кодексу України (далі 
ККУ) «Умисне вбивство матір‘ю своєї новонародженої дитини» на 1 пункт, у якому 
буде сказано про повторність такого злочину.  

Досліджуючи проблему ст. 117 ККУ ми розглянули інформацію із різних 
джерел (включаючи також засоби масової інформації). Але найголовнішим 
фундаментом стала дисертація 2007 року кандидата наук Старко Оксани 
Леонтіївни назва якої звучить так: «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 
дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)». Також не 
залишились поза увагою статті із розділу «Новини» на сайті Yottos, де 
розглядаються проблеми які пов‘язані із економічним та демографічним 
становищем в Україні. 

Саме у дисертації розглянуто найпоширеніші причини, які підштовхують 
жінок до дітовбивства: 

1) збіг тяжких особистих та сімейних обставин у житті жінки;  
2) труднощі матеріального характеру;  
3) відмова батька дитини в одруженні;  
4) неможливість вчасного проведення аборту; 
5) небажання мати дитину, яке іноді має егоїстичний характер;  
6) побоювання розголошення позашлюбної вагітності;  
7) несприятлива соціально-економічна ситуація в країні;  
8) недоліки в діяльності окремих ланок органів охорони здоров‘я;  
9) негативне мікросередовище;  
10) недоліки в сімейному вихованні;  
11) недоліки статевого виховання;  
12) відсутність необхідних правових знань, зокрема про можливість 

отримання соціально-правової допомоги вагітними жінками та одинокими 
матерями;  

13) неефективність каральної практики судів та діяльності правоохоронних 
органів щодо розслідування та попередження дітовбивств;  

14) психофізичні особливості особи;  
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15) низький культурно-освітній рівень населення;  
16) втрата жінкою надії на одруження, [1]. 
Найбільшу увагу слід приділити сьомому пункту тому, що ще у 2004 році 

була запропонована ідея збільшення одноразової допомоги при народженні 
дитини. Так у квітні 2005 року сума виплати (за першу дитину) була підвищена до 
8,5 тис гривень. У подальшому розвитком цієї ідеї зацікавилась нова влада і вже у 
2012 році за першу дитину обіцяють виплачувати 30 прожиткових мінімумів, за 
другу - 60, за третю - 120 З першого квітня цього року розмір допомоги на першу 
дитину склав більше 27 тис грн, на другу - майже 55 тис, а на третю - близько 110 
тис грн.,[2]. 

Однак залишається проблема невиплат законної соціальної допомоги через 
нестачу грошей у державному бюджеті України [3]. 

За результатами дослідження Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України близько 60% українців хотіли б мати не менше двох 
дітей, проте в 71% сімей сьогодні виховується лише одна дитина, 25% батьків 
виховують двох і тільки 4% - трьох і більше спадкоємців Основна причина - 
відсутність соціальних гарантій і впевненості в майбутньому, [2]. 

На практиці отримати кошти на дитину досить складно. Особливо це 
стосується виплат на другу і третю дитину Адже тут суми незрівнянно більші 
Враховуючи, що нинішній бюджет був схвалений з великим дефіцитом, можна з 
великою часткою впевненості припустити, що грошей на ці цілі чиновники просто 
не знайшли, [3]. Через це соціальні служби вигадують найабсурдніші, безпідставні 
причини, щоб не виплачувати такі суми, наприклад, заможним родинам із гарними 
житлово-матеріальними умовами, навіть не підтверджуючи це ніякими 
документами. 

Доречі, на даний момент загальний коефіцієнт народжуваності в Ураїні 
становить 9% - мається на увазі кількість новонароджених на тисячу осіб. Серед 
європейських країн це найменший показник, [3]. 

Але гроші потрібні не тільки на виховання дитини, а й на те, щоб вона 
спочатку народилась. Витрати майбутніх батьків починаються вже з того моменту, 
коли вони дізнаються радісну новину про вагітність Але все ж найбільш важливий і 
відповідальний момент – пологи. Саме від того, як вони пройдуть, багато в чому 
залежить подальший стан здоров'я матусі і малюка. А допомогти в цьому повинні 
досвідчений лікар і акушер, які фактично керують процесом появи дитини на світ. 
Багато хто вибирає лікарів заздалегідь, обговорює оплату, інші ж потрапляють в 
пологовий будинок до зовсім не відомих чергових лікарів, при цьому також 
покладаючись на їх досвід та підтримку, [4]. 

Усі ці чинники безпосередньо пов‘язані із грошовою залежністю вагітної 
жінки від держави. Також додавши до цього збіг тяжких особистих та сімейних 
обставин у житті жінки ми отримаємо порушення у психіці породіллі, яке 
проявиться під час пологів або одразу після них. Таким може бути особливий 
психофізичний стан жінки під час або після пологів. 

Також О. Л. Старко пропонує ввести у ст. 117 ККУ ще одну частину, яка б 
забезпечувала відповідальність жінки-дітовбивці за повторність такого злочину.  

Можна додати про співучасть у цьому злочині. Суб‘єктом може бути тільки 
мати новонародженої дитини. Якщо ж це зробить хтось інший – він буде 
відповідати по закону за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» із обтяжуючими 
обставинами – умисне вбивство малолітньої дитини. 

Отже, розглянувши проблему умисного вбивства матір‘ю своєї 
новонародженої дитині, яка закріплена в ст. 117 ККУ, можна зробити висновок, що 
головною проблемою, яка заважає жінці у подальшому виховувати свою дитину у 
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достатку та благополучній повній сім‘ї є проблема матеріального характеру та збіг 
тяжких особистих та сімейних обставин у житті жінки.  

Можна навести такий узагальнений соціально-психологічний портрет жінки-
дітовбивці: вік 18–30 років, освіта середня, родом із сільської місцевості, раніше не 
судима, не працює, неодружена, проживає у незадовільних житлових умовах, має 
низький рівень доходів, алкогольною та наркотичною залежністю не страждає, має 
невисокий рівень інтелекту, як правило, нехтує елементарними нормами моралі. 
Відносини з батьками характеризуються відсутністю внутрішнього духовного 
зв‘язку. Емоційне напруження, що пов‘язане з настанням небажаної вагітності ще 
більше поглиблюється після розриву відносин з батьком дитини та пропущення 
строків для проведення аборту. Відчуває гостру потребу у моральній підтримці 
близьких людей. Відчуття страху, тривоги, гніву змінюються незабаром відчаєм, 
апатією, розгубленістю. Дитина видається ворогом, психологічний та біологічний 
зв‘язок з нею заздалегідь відкидається, материнський інстинкт та емоції відсутні. 
Злочин вчинює без співучасників. У вчиненому розкаюється, [1]. 

У першу чергу таким жінкам не вистачає підтримки насамперед у соціумі та 
зі сторони держави. Тобто це моральна підтримка та грошова. 

Вирішити цю проблему, ми вважаємо, можна поліпшивши економічну 
ситуацію в країні, яка гарантувала б добре соціальне становище матері, в першу 
чергу тим, які виховують дітей самі – матерям-одиначкам. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 
Кримінальну відповідальність за торгівлю людьми передбачено ст. 149 

Кримінального кодексу ( далі – КК) України, що має назву «Торгівля людьми або 
інша незаконна угода щодо людини». Торгівля людьми або інша незаконна угода 
щодо людини може мати різноманітні прояви і досить складний механізм 
вчинення, коли окремі дії, що входять до цього складу, вчиняються різними 
особами (групами осіб). 

Сьогодні значно активізувалася робота із вдосконалення національного 
законодавства України, у тому числі й кримінального. Очевидно, що ним має 
передбачатися відповідальність за злочини міжнародного характеру, які 
визнаються державою та містяться в міжнародних документах, ратифікованих 
Україною. Можна справедливо твердити, що ступінь повноти охоплення 
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кримінальним законодавством злочинів, передбачених міжнародними 
документами, значною мірою характеризує дійсне ставлення держави до таких 
діянь. Розглянемо, як законодавством України вирішується проблема 
відповідальності за такий ганебний злочин міжнародного характеру як торгівля 
людьми [1, с. 59]. 

Для більш обширного розгляду даної теми насамперед необхідно 
визначити, що ж таке торгівля людьми — це здійснювані в цілях експлуатації або 
вилучення органів або тканин, вербування, перевезення, передача, приховування, 
купівля-продаж або отримання людини шляхом загрози силою або її застосування 
або інших форм примушення, викрадання, шахрайства, обману, зловживання 
владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або 
вигод, для отримання згоди особи, контролюючої іншу особу; соціальне явище, що 
визнається злочином у всіх країнах миру . 

Форми торгівлі людьми є різноманітними.  
Досить поширеним видом торгівлі людьми в сучасній Україні є торгівля 

дітьми, що фактично, розпочалася з масового незаконного усиновлення 
українських дітей іноземними громадянами. Як було встановлено спеціальною 
слідчою комісією Верховної Ради України, ці дії мали характер завуальованої 
торгівлі неповнолітніми. Проблема полягає в тому, що розслідування, та й 
виявлення, таких злочинів –– практично неможливе. Транснаціональна 
злочинність виробила добре відпрацьований механізм здійснення торгівлі людьми, 
при якому прослідкувати рух «живого товару» надзвичайно важко[2, с. 100 ]. 

Ще однією формою торгівлі людьми є торгівля жінками. Щороку десятки 
тисяч жінок у всьому світі стають предметом торгівлі; їх одурюють, примушують, 
продають і, в більшості випадків, схиляють до життя і праці в рабських умовах як 
повії або потогінні виробництва, домашні служниці або дружини. Комісія з прав 
людини ООН визначила торгівлю жінками як сучасну форму рабства. Незалежно 
від того, з якою метою здійснюється торгівля жінками і людьми загалом, останні 
стають при цьому об'єктами зґвалтувань, биття і психологічних тортур. Порушення 
загальнолюдських прав людей, зв'язане з використанням їх як предмету торгівлі, 
відбувається і в тій країні, звідки їх вивозять, і в тих, куди привозять[3, с. 251]. 

Не всіх жінок примушують до заняття проституцією, чимала кількість 
розраховують на роботу, наприклад, домогосподарок, і вірять, що таке 
працевлаштування може бути законним. Насправді, сам вид діяльності може бути 
легітимним (на відміну від проституції, яка у більшості країн заборонена), але 
умови, на які погоджуються жінки, залишаються поза законом. У деяких випадках у 
жінок відбирають паспорти, що практично унеможливлює їхні контакти з 
навколишнім світом, зарплатня є, як правило, нижчою за мінімально встановлений 
рівень, звісно, жодні податки не сплачуються, жодного медичного страхування не 
надається, тривалість робочого дня перевищує міжнародні норми [4, с. 6].  

Загостренню криміногенної ситуації сприяє також те, що сьогодні Україна 
стала центром міграційних потоків, своєрідною буферною зоною між Західною 
Європою і державами третього світу. Останнім часом проблема нелегального 
переправлення осіб, які є громадянами багатьох країн Азії та Африки, через 
державний кордон України стає дедалі більш актуальною. Це зумовлює підвищену 
увагу до цієї проблеми як з боку України, так і ЄС [5, с. 251]. 

На завершення розгляду даної теми, слід зазначити, що жодне з існуючих 
визначень «торгівля людьми» не відображає повною мірою специфіки даного 
явища і не охоплює всіх його форм. Для кращого розуміння того, що є торгівля 
людьми, необхідно усвідомлювати, що це складна дія, що складаються з декількох 
фаз або етапів, сукупність яких дозволяє здійснювати кримінальну експлуатацію 
людей. 
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Високі темпи росту торгівлі людьми пояснюються декількома факторами, 
серед яких: глобалізація торгово-економічних зв'язків, погіршення соціально-
економічного становища жінок, надприбуток цього виду бізнесу, збільшення в 
розвинених країнах потреби в персональному сервісі, ріст нерегульованого 
використання мережі Інтернет для організації секс-бізнесу і т.д. 

Таким чином, незважаючи на існування цілого ряду міжнародних документів 
, що містять норми, що й передбачають заходи щодо боротьби з експлуатацією 
людей, особливо жінок і дітей, доводиться констатувати, що в глобальній економіці 
початку століття жінки й діти виявилися найбільш уразливими з погляду такого 
роду злочинних діянь. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СМЕРТНУ КАРУ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ  

 
Життя людини не завжди було найвищою цінністю в суспільстві. Історії відомі 

такі факти як рабство і продаж людей як тварин, дарували як подарунки один 
одному, дуже часто траплялися випадки вбивств людей без об‘єктивних причин. В 
наш час чуже часто зустрічаються протиправні випадки заподіяння людині шкоди, 
але є і законне позбавлення особи життя – смертна кара. Та конституція України 
передбачає зворотне. 

Смертна кара або страта (вища міра покарання) – страта злочинця, чи 
неугодної владі особи, засудженої на смерть за скоєння особливо тяжких злочинів 
чи дій, що суперечать державній політиці країни. 

Смертна кара є крайньою формою заперечення прав людини вона порушує 
право на життя, яке проголошене Загальною декларацією прав людини, 
прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1948 року, та визнає за кожним 
право на життя. Але якщо людина вбила особу, позбавила її життя, завдала 
гіркого болю втрати її рідним, чому законодавство не може позбавити цю людину 
життя так само, таким чином захистити суспільство від подальших протиправних 
дій зі сторони злочинця? 

Справа в тому що життя для людини є невід‘ємним природнім правом і ніхто 
не може бути позбавлений життя, як зазначено в Загальній Декларації Прав 
людини, яка була прийнята Генеральною Асамблею ООН у 1948 році. Таким 
чином світова спільнота поступово приходить до рішення скасування смертної 
кари як виду покарання. Це сталося 1989 року з прийняттям Другого 
Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=1424
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права прийнятий також Генеральною Асамблеєю ООН. А також Протокол №6 до 
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
прийнятий 1982 року скасовував смертну кару. 

Це питання дуже актуальне і має як прибічників так і осіб які заперечують 
справедливості застосування смертної кари як виду покарання. 

Надто багато урядів вважають, що вони можуть вирішити нагальні соціальні 
та політичні проблеми, страчуючи кілька або сотні ув‘язнених. 

З одного боку дійсно, особа має невід‘ємне право на життя і ніхто не може 
позбавити її цього права, але і з іншої сторони держава покаравши злочинця 
довічним позбавленням волі повинна забезпечити її існування в місцях 
позбавлення волі шляхом збирання податків з законослухняних громадян, 
виходить парадокс. 

Необхідно поглянути ще з іншої сторони, справа в тому що легітимність 
смертної кари дає каральним органам державної влади законно і без усіляких 
перешкод «прибирати непотрібних осіб» які є зовсім не причетними до певних 
злочинів. 

Натомість наукові дослідження так і не змогли знайти переконливі докази, що 
смертна кара зменшує злочинність більш ефективно, ніж інші види покарань. 
Найновіший огляд результатів досліджень зв‘язку між смертною карою та 
показниками вбивств, які проводились для ООН у 1988 р. та були оновлені в 1996 
та 2002 рр.. Останні дані по злочинності в країнах, де смертна кара була 
скасована, не вказують на негативні наслідки її скасування. У Канаді, наприклад, 
рівень вбивств на 100 000 населення впав з піку у 3,09 у 1975 р. перед 
скасуванням смертної кари за вбивство до 2,41 у 1980 р., та з тих пір продовжує 
падати. У 2003 р., через 27 років після скасування смертної кари, рівень вбивств 
був 1,73 на 100 000 населення, що на 44 відсотки менше, ніж в 1975 р. та є 
найнижчим показником за три десятиліття. 

Існує інформація про те, що відношення до смертної кари в суспільствах 
різних країн не однозначне: у багатьох суспільствах – там, де вона практикується, 
поширюється рух за її скасування; у країнах, де вона скасована, існує певна 
кількість прихильників її відновлення. Але також треба зауважити, що усюди 
скасовували смертну кару виходячи з гуманістичних принципів, а не внаслідок 
народного волевиявлення. В жодній країні Європи, де було скасовано смертну 
кару, з цього приводу не було проведено референдуму, і в усіх цих країнах на 
момент скасування згідно опитувань більшість населення підтримувало 
збереження такого виду. 

З одного боку смертна кара не має права існувати в природі, оскільки це 
пряме порушення природного права людини на життя і релігійне протиріччя 
християнської релігії. Це може породжувати зловживання владою то службовим 
становищем особи яка визначає покарання суто з суб‘єктивних поглядів на діяння 
особи та з іншого боку смертна кара необхідна для запобігання особливо тяжких 
злочинів проти людини для того, щоб особа, яка має намір вчинити злочин 
розуміла, що за такий злочин вона може поплатитися не тільки своєю свободою 
або матеріальним станом, а ще і життям. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 361-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

За останні кілька десятиліть дуже значного прогресу зазнали 
комп‘ютери(ЕОМ), програмне забезпечення та, як не прикро, зросла кількість 
злочинів пов‘язана з їх використанням, а перш за все – розробку, використання і 
розповсюдження програм, що спрямовані створення перешкод в роботі 
комп‘ютерів, локальних та глобальних мереж, а також зміну, використання та 
знищення інформації. На жаль, кількість шкідливого програмного забезпечення 
неухильно зростає. 

При врахуванні суспільної небезпеки від злочинів, передбачених статтею 
361-1 Кримінального кодексу України (далі – ККУ), то актуальність даної теми є 
доволі високою і потребує дослідження.  

Досліджуватись в даній роботі буде не суспільна небезпечність 
вищезазначеного злочину, а особливості об‘єктивної сторони при кваліфікації 
даного діяння, адже на сьогоднішній день все ще виникають проблеми при  
визначенні складу злочинного передбаченого ст. 361-1 ККУ. 

Як свідчить практика, введення змін до законодавчого акту не завжди 
поліпшує якість роботи здійснюваною людиною. Основною проблемою вважається 
недостатня кількість знань або небажання особи більш детально вивчати не тільки 
проблему, а й її суть. І саме при достатній підготовці та відповідних знаннях буде 
отриманий ефект при кваліфікації того чи іншого суспільно небезпечного діяння, в 
тому числі і передбаченому ст. 361-1 ККУ. 

Ст. 361-1 КК України встановлює кримінальну відповідальність за створення 
з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або 
збут шкідливих програмних чи технічних засобів,  призначених для 
несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
електрозв'язку [2, с. 170].  

Безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 361-1 ККУ, являються 
суспільні відносини власності на комп‘ютерну інформацію та відносини надання й 
отримання послуг електрозв‘язку. Потрібно зазначити, що специфіка механізму 
заподіяння шкоди цим суспільним відносинам у результаті вчинення означеного 
злочину полягає в тому, що через створення, розповсюдження або збут шкідливих 
програмних чи технічних засобів створюється реальна загроза порушення 
суспільних відносин власності на інформацію або відносин надання послуг 
електрозв‘язку. [1, с. 134] 

Під комп‘ютерною програмою Закон України ―Про авторське право та 
суміжні права‖ розуміє набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів 
чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування 
комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату 
(це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у 
вихідному або об'єктному кодах [3]. Шкідливими ж програмними засобами є 
спеціальні комп‘ютерні програми, які прямо або побічно втручаються у роботу 



 41 

ЕОМ, АС, комп‘ютерних мереж чи мереж електрозв‘язку: порушують роботу 
окремих програм, баз даних, видачі викривленої інформації, так і апаратних та 
периферійних засобів; порушують нормальне функціонування мереж; 
дезорганізують процес обробки інформації [5, с.103].  

Як бачимо, диспозицію ст. 361-1 розширено, порівняно з попередньою 
редакцією ст. 361 КК України, що встановлювала кримінальну відповідальність 
лише за розповсюдження комп‘ютерних вірусів  

Найпоширенішими різновидами шкідливих програмних засобів, які 
підпадають під дію цієї статті, є:  

1)  комп‘ютерні віруси – програма, яка заважає роботі комп‘ютера (знищує 
або перетворює значення даних вінчестера, системної області, мережі) [6, 314].  
Характерною ознакою вірусів вважається їх здатність до самовідтворення та до 
модифікації програми, до якої вони приєднуються;  

2)  програми,  призначені для нейтралізації паролів та інших засобів захисту 
комп‘ютерних програм чи комп‘ютерної інформації від несанкціонованого доступу;  

3) програми-шпигуни, які після їх проникнення до певної АС, комп‘ютерної 
мережі,  операційної системи ЕОМ чи окремої комп‘ютерної програми 
забезпечують несанкціонований доступ сторонньої особи до інформації, яка 
зберігається у ЕОМ, АС, мережі чи програмі або ж непомітно для власника чи 
законного користувача здійснюють несанкціоновану передачу такої інформації 
сторонній особі [4, с. 1038].  

Об‘єктивна сторона зазначеного складу злочину складається з наступних 
дій:  

1. створення з метою використання,  розповсюдження або збуту шкідливих 
програмних чи технічних засобів включає в себе:   

а) написання алгоритму з наступним  (обов‘язковим)  перетворенням його у 
машинну мову.  Причому внесення змін до вже існуючої комп‘ютерної програми, 
внаслідок чого вона набуває ознак шкідливості, або якщо у неї додалися нові 
шкідливі функції,  чи у результаті подібних змін було створено якісно нову 
шкідливу програму для ЕОМ, також слід вважати створенням;  

б) виготовлення відповідного технічного пристрою.  
Має значення і мета створення програмного чи технічного засобу, а саме,  їх 

використання,  розповсюдження або збут. Тобто, якщо вказане забезпечення було 
створено,  наприклад,  виключно з дослідницькою метою,  то таке діяння не 
повинно вважатися караним.  Якщо ж мала місце злочинна ціль (будь-яка з 
перелічених) кримінальна відповідальність повинна наставати за сам факт 
створення, незалежно від реалізації такої мети;  

2. розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, 
призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 
мереж чи мереж електрозв'язку.  

Злочин вважається вчиненим у разі здійснення хоча б одного діяння, 
вказаного у ст. 361-1  КК України. Також останнім часом стають досить доступними 
та популярними так звані вірусні конструктори або генератори,  які дозволяють 
створювати шкідливі програмні засоби,  навіть маючи мінімальний рівень знань у 
галузі комп‘ютерної техніки та не володіючи мовами програмування. У 
законодавстві України на сучасному етапі немає норми, що встановлювала б 
відповідальність за створення вірусних генераторів,  оскільки самі по собі вони не 
носять шкідливого характеру  

Ч. 2 ст. 361-1  передбачає кваліфікуючі ознаки: створення з метою 
використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збуту 
шкідливих програмних чи технічних засобів,  призначених для несанкціонованого 
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втручання в роботу електронно-обчислювальних машин  (комп'ютерів),  
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, серед 
яких називає:  

1. вчинення діяння повторно;  
2. за попередньою змовою групою осіб;  
3. заподіяння значної шкоди.   
Тобто, якщо вказується на наявність значної шкоди,  мова йде вже про 

матеріальний склад злочину. Значною ж шкодою у статтях 361 - 363-1,  якщо вона 
полягає у заподіянні матеріальних збитків,  вважається така шкода,  яка в сто і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Таким чином, проаналізувавши об‘єктивні ознаки складу злочину, 
закріпленого в ст. 361-1,  можна дійти висновку, що недосконалість формулювання 
диспозиції цієї статті впливає на правильність та ефективність кваліфікації діянь,  
пов‘язаних зі створенням,  використанням,  розповсюдженням та збутом шкідливих 
програмних чи технічних засобів.  Для вирішення зазначеної проблеми, та для 
охоплення складом злочину більшого кола суспільно небезпечних діянь 
пропонується встановити кримінальну відповідальність не лише за створення 
шкідливих програмних чи технічних засобів з метою їх використання,  
розповсюдження або збуту,  а й безпосередньо за використання зазначених 
комп‘ютерних програм та пристроїв.  

Отже, формулюється визначення стосовно того, що комп‘ютерна 
злочинність є динамічним явищем, яке постійно розвивається, набуває 
різноманітних форм і видів. Це свідчить про те , що правоохоронні органи повинні 
постійно відслідковувати нові прояви комп‘ютерних злочинів, а законодавці 
повинні доопрацьовувати формулювання чинного Кримінального кодексу України, 
особливо відносно нових складів злочинів, з урахуванням сучасного доробку 
правової науки. 
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРОФІЛАКТИКА 

 

Насильство в сім‘ї є вельми актуальною і достатньо дослідженою проблемою. 
На жаль, необхідно констатувати, що сім‘я як осередок суспільства без підтримки 
держави, її інституцій не завжди спроможна виконувати свою головну функцію – 
забезпечення належного добробуту та виховання дітей. Тому не буде 
перебільшенням твердження, що специфічна сфера суспільних відносин, які 
виникають у зв‘язку з насильством в сім‘ї, продовжує перебувати в кризовому стані. 
На тлі несприятливої демографічної ситуації спостерігається погіршення рівня та 
якості життя української родини, що суттєво обмежує її можливості щодо реалізації 
природних і соціальних функцій.  

Проблема насильства в сім‘ї примушує говорити про себе на повний голос. 
Дослідження, що проводяться в Україні, також підтверджують надзвичайну гостроту 
проблеми та поширення різних форм насильства в українських сім‘ях [3, с. 97-100].  

Важливо наголосити, що у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) 
ми не знайдемо статті, яка передбачає відповідальність саме за вчинення 
насильства в сім‘ї, така відповідальність існує за окремі види насильства, що мають 
ознаки злочину: тілесні ушкодження різної тяжкості, побої, мордування, згвалтування 
тощо.   

Домашнє насильство – це проблема, яка часто замовчується сім‘ями. Але 
від мовчання ситуація не вирішується, а навпаки – образи переростають у бійки, 
тривожність – у депресію, страх – в апатію. Насильство – це проблема всієї сім‘ї, 
але найбільш від нього страждають жінки.  

Домашнє насильство носить прихований характер: не лише кривдник, але й 
жертва нерідко докладають усіх зусиль, щоб не «виносити сміття з хати», або 
через сором, або через страх, безпорадність, відчуття неможливості змінити будь-
що на краще, а інколи – просто через незнання. Гострота цієї проблеми свідчить 
про соціально нездорову моральну атмосферу. Ми вже звикли бачити різні види 
насильства в засобах масової інформації, на телебаченні, та в кіно [4, с. 19-23]. 

Міністерство у справах сім‘ї, молоді і спорту називає такі фактори проявів 
насильства в українських родинах: 

 психологічні (психічні розлади, високий рівень агресії, власний 
негативний досвід дитинства, низька самооцінка кривдника); 

 соціальні (стереотипність уявлень про ролі у сім‘ї і виховання дітей, 
високий рівень алкоголізації населення, поширення наркоманії); 

 економічні (зниження рівня життя значної частини населення, 
соціально-побутова невлаштованість, безробіття). 

Водночас саме проблема насильства у сім‘ї є причиною таких 
глобальних явищ як: 

 бездоглядність і бездомність дітей; 
 зростання кількості розлучень; 
 формування насильницького менталітету нації; 
 жебракування; 
 втрата загальнолюдських цінностей любові й порозуміння [5, с. 33-36]. 
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Насильство в родині також є одним із чинників, що підштовхують до скоєння 
правопорушень.  

Однією з головних особливостей домашнього насильства є те, що воно 
являє собою систематично повторювані дії. Це відрізняє його від конфлікту чи 
сварки. Конфлікт зазвичай має за основу певну конкретну проблему, яку можна 
вирішити. Домашнє насилля відбувається з метою заволодіння владою і повного 
контролю над жертвою.  

Другою принциповою відмінністю домашнього насильства, яка посилює 
психологічну травму, є те, що кривдник і потерпіла особа – близькі люди. 

Третя особливість домашнього насилля виражається в тому, що воно має 
гендерну основу. За офіційними даними найчастіше жертвами насильства 
виступають жінки [6, с. 98-101]. 

Також характерною особливістю насильства є циклічність і поступове 
посилення його актів. Починатися все може з критики, далі почнуться приниження, 
ізоляція, ляпас, удар, регулярні побиття, а інколи все призводить до жахливих 
наслідків – смерті. 

Зазвичай виділяють такі форми насильства в сім‘ї: фізичне, сексуальне 
психологічне, ізоляція, обмеження свободи пересування, економічне. Окремо 
можна відзначити зневаження інтересами дитини (відсутність їжі, медичної 
допомоги, навчання тощо).  

Насильство – це не лише фізичні дії щодо жінки або дитини, які завдають 
болю чи травм. Воно може бути і психологічним. Існують такі форми насильства: 

1. домашнє (насильство в сім‘ї); 
2. фізичне (побої, інші форми спричинення тілесних ушкоджень); 
3. психологічне (словесні образи, погрози, приниження тощо); 
4. економічне (заборона працювати або примушування залишити 

роботу, повний контроль за витратами жінки); 
5. сексуальне (нав‘язаний сексуальний контакт) [7, с. 48-51]. 
Достовірної статистики про реальні прояви насильства в родині немає, 

оскільки це явище є найчастіше приховуваною формою насильства. 
За інформацією МВС України, лише у 2009 році було поставлено на облік 

понад 50 тис. осіб, які вдавалися до насильства в родині.  
Протидія цьому явищу була розпочата із прийняттям Закону України «Про 

попередження насильства в сім‘ї», який набув чинності у березні 2002р. 
Відповідно до цього закону, заходи із запобігання насильству в родині 

покладені на спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 
попередження насильства в сім‘ї (ці функції виконує Міністерство України у 
справах сім‘ї, молоді та спорту і його місцеві підрозділи), службу дільничих 
інспекторів міліції, кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, органи внутрішніх 
справ, органи опіки і піклування, спеціалізовані заклади для жертв насильства у 
сім‘ї (зокрема, кризові центри) [8, с.7-11]. 

Сьогодні робота із запобігання насильства у родині спрямована переважно 
на надання допомоги постраждалим і застосування санкцій щодо агресора, тобто 
на подолання причин насильства, а не на попередження цього явища. Проте, для 
того, аби розв‘язати таку проблему, необхідно ліквідувати і причини її виникнення. 
Це немов ремонт будинку: ми маємо не тільки підлатати дах і стіни, а й у першу 
чергу – зміцнити фундамент. Фундамент – це родина.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРОЗИ В 

НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  
 

Характерною рисою діючого кримінального законодавства є наявність 
значної кількості оціночних ознак. Незважаючи на різне розуміння їх юридичного 
значення, практично всіма авторами визнається, що саме оціночні ознаки 
Кримінального закону є одними з головних обставин, що перешкоджають 
однаковому застосуванню самого карного законодавства. 

Одним з найпоширеніших оцінних понять в Кримінальному кодексі (далі – 
КК) України є погроза, оскільки вживається більше, ніж в 50 назвах, частинах та 
примітках до статей чинного кримінального закону [2, c. 184]. 

Слід зазначити, що неоднозначне законодавче конструювання погрози як 
кримінально значимої ознаки ускладнює теоретичне розуміння й практичне 
застосування цих норм, породжуючи суперечливу судову практику. 

Більшість науковців виділяють такі вид погрози: погроза заподіянням тяжкого 
тілесного ушкодження та погроза застосуванням фізичного насильства. Оскільки 
вони є оціночними та конкуруючими поняттями, зазначимо, що для  повного 
визначення їх кримінально-правової характеристики, слід розглянути зміст цих 
термінів, та розкрити їх суть за допомогою роз‘яснення ознак. 

Таким чином, головними ознаками цих двох понять є наступні: 
1) спільним знаменником для них є поняття «погроза», яке найвдаліше 

визначив І. Самощенко як виражене ззовні залякування, здатне викликати 
обґрунтовані підстави спричинення шкоди [3, c. 120]. 

2) наступною ознакою є реальність погрози, яка означає, що в особи були 
обгрунтовані підстави побоюватись здійснення цієї погрози. Ця ознака є 
обов‘язковою складовою обєктивної сторони складу погрози лише для ст.ст. 129, 
195, 266 КК України (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватись 
здійснення цієї погрози; погроза знищення майна, якщо були реальні підстави 
здійснення цієї погрози тощо), оскільки вона прямо зазначена законодавцем в 
диспозиціях цих норм; в інших випадках – коли погроза є або самостіним злочином, 
або способом його вчинення – доведення реальності таких дій є свідченням 
необхідності кваліфікації вчиненого за сукупністю [2, c. 185]. 
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Вивчення слідчої, прокурорської та судової практики, аналіз поглядів вчених, 
дозволили зробити висновок про те, що оцінюючи реальність погрози вбивством, 
слід враховувати : 

- достатність самих об‘єктивно – суб‘єктивних чинників для визнання 
погрози реальною; 

- супутні погрозі дії (зокрема, нанесення побоїв, мордувань або тілесних 
ушкоджень, застосування фізичної сили тощо); 

- особливості особи злочинця; 
- сприйняття погрози потерпілим та усвідомлення винним того, що 

виражена ним погроза здатна викликати побоювання можливості її 
реалізації [4, c. 132]. 

3) Тяжкість шкоди, спричиненням якої погрожують. Відповідно до Правил 
судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, передбачені 
такі ознаки тяжкого тілесного ушкодження: 

- небезпека для життя; 
- втрата органу або втрата органом його функцій; 
- душевна хвороба; 
- розлад здоров‘я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше 

ніж на третину; 
- переривання вагітності; 
- невиправне знівечення обличчя [2, c. 186]. 
4)Закріплена в законі відповідальність за погрозу.  
Як вже зазначалось, погроза зазначена у ст.ст. 129, 195, 266 КК України, за 

порушення яких застосовується кримінальна відповідальність щодо винних осіб. 
Слід також акцентувати увагу на доцільності встановлення адміністративної 
відповідальності за погрозу, наприклад, вчинення правопорушення, застосуваня 
фізичного насильства тощо. 

Розглянувши головні (основні) ознаки погрози, зазначимо, що погроза є 
одним з видів психічного насильства. Тому, виходячи з вище зазначеного можна 
однозначно сказати, що в ході погрози особа, яка погрожує посягає не лише на 
безпеку людини, яка зазначається в ряді праць багатьох вчених. Але і на психічне, 
психологічне здоров‘я людини, навіть на життя. 

Отже, погроза як оціночне поняття чинного кримінального закону має свої 
особливості, які потрібно знати для правильного застосування статей КК України, 
що їх містить. 
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СИСТЕМАТИЧНІСТЬ ДІЯННЯ У СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ «НЕВИКОНАННЯ СЛІДЧИМ 

ВКАЗІВОК ПРОКУРОРА» 
 
Відповідно до пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК), який оприлюднено 19 травня 2012 
року, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального 
процесуального кодексу України», що одночасно з новою редакцією КПК 19 
листопада 2012 року набрав чинності. Згідно з цим законом Кримінальний кодекс 
України (далі – ККУ) доповнено ст. 381-1, в якій передбачено відповідальність за 
невиконання слідчим органу досудового розслідування законних вказівок 
прокурора, наданих ним письмово в установленому Кримінальним процесуальним 
кодексом України порядку, при здійсненні кримінального провадження [3].  

Склад цього злочину простий, тобто не має пом‘якшуючих чи обтяжуючих 
обставин, вчиняється шляхом бездіяльності з прямим умислом. Але в ньому 
міститься така ознака злочину як систематичність його вчинення.  

У кримінальному праві систематичність традиційно розглядалася як 
різновид повторності, але щодо її ознак були різні думки.  

Так, В. П. Малков і М. І. Бажанов вважали,що систематичність означає 
вчинення діяння більше двох разів. Більш конкретизованим було визначення, 
запропоноване І. Б. Агаєвим. Він наголошував, що систематичність складається з 
трьох і більше діянь. Така думка підтримувалася і у радянські часи, зокрема у 
постановах Пленуму Верховного Суду СРСР, в яких роз‘яснювалось, що 
систематичним є вчинення трьох і більше порушень [1, с. 130].  

Але все ж таки, систематичність не є різновидом повторності. Адже, згідно з 
ч. 1 ст. 32 ККУ, повторністю визначається вчинення двох і більше злочинів, 
передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини 
Кримінального кодексу. Отже, ознакою повторності є вчинення виключно злочинів, 
а не будь-яких дій, які притаманні систематичності. Також суспільна небезпечність 
систематичних дій зростає поступово, що не притаманне повторності. 

Більш того головною ознакою злочину є суспільна небезпечність вчиненого 
діяння, а систематичність не містить необхідної небезпеки.   

Враховуючи все вищевикладене, на нашу думку, ознаки систематичності  у 
складі злочину за ст. 381-1 ККУ є не доцільними. Адже, на невиконання вказівок 
прокурора бувають як об‘єктивні, так і суб‘єктивні обстави. По-перше, не 
встановлено строки, протягом яких повинно бути вчинено діяння; по-друге, 
вказівки прокурора можуть містити необґрунтовану настанову; по-третє, вказівки 
прокурора мають бути по одній  кримінальній справ і чи декільком. 

Отже, наведене дає можливість стверджувати, що систематичність у діях 
слідчого за ст. 381-1 ККУ, що є підставою для кримінальної відповідальності,  
фактично є необґрунтованою ознакою. Адже, це не є злочин, а лише проступок, за 
який накладається дисциплінарне стягнення. Як, бачимо доповнення цієї статті до 
ККУ є некоректним, а сама статті підлягає декриміналізації. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
Умисна спільна участь у виконанні злочину кількох осіб, як правило 

становить більшу суспільну небезпеку, ніж вчинення злочину однією людиною. В 
Особливій частині Кримінального кодексу України (далі КК) конкретні склади 
злочинів описані, виходячи, як правило, з припущення їх вчинення однією особою 
– виконавцем злочину. Про те умисні злочини можуть бути вчинені не лише 
однією, але і в співучасті кількома особами. Умови кримінальної відповідальності 
за навмисне вчинення одного  і того самого спільними зусиллями кількох осіб при 
розподілі між ними ролей (виконавець, організатор, підбурювач, пособник)  описані 
в Розділі 6 Загальної частини КК, який набув чинності з 1 вересня 2001 року [1]. 

Об'єднання зусиль злочину дає можливість з більшим успіхом 
нейтралізувати опір жертви, втекти з місця події, приховати майно, здобуте 
злочинним шляхом. Тому у деяких випадках умисна спільна кримінальна 
протиправна діяльність розглядається як кваліфікуюча обставина, що тягне за 
собою більш тяжку кваліфікацію злочину, або вважається обтяжуючою обставиною 
при призначенні покарання [2]. 

На думку В. І. Борисова, головними принципами кримінального права 
встановлено відповідальність лише за наявності декількох осіб при вчиненні 
злочину підвищує небезпечність самого злочину, полегшує його вчинення і 
приховування. Коли діють дві або більше особи, то вони підтримують один одного, 
що, природно, полегшує їм вчинення вини та особистий характер відповідальності. 
Для того, щоб об'єктивно визначити, як і за що відповідатимуть особи, які 
безпосередньо у вчиненні об'єктивних ознак злочину не брали участі, і ті, що 
безпосередньо вчиняли злочин, яке особисте покарання слід призначити кожній 
особі, до КК України введений інститут співучасті [3].  

Ось, наприклад, А. 28.10.2007 p., біля 12 год., перебуваючи в м. Черкаси, 
зустрівшись з особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 
зв‘язку з її розшуком, уклав з нею угоду відповідно до якої він, за грошову 
винагороду в розмірі 1000 доларів США, позбавити життя С. 

В цей же день А., як виконавець вказаного злочину, та зазначена вище 
особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як особа яка 
організовувала його вчинення, готуючись до вчинення вказаного злочину на 
невстановленому органом досудового слідства автомобілі, прибули в с Козацьке 
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Звенигородського р-ну Черкаської області де названа останньою особа показала 
А. домоволодіння в якому проживав С., а також вказала йому, що позбавити життя 
необхідно господаря саме цього домоволодіння, пояснивши, що той буде вдома у 
вечірній час.   

Після цього вказані особи повернулись до м. Черкаси де, продовжили свої 
дії направлені на вчинення зазначеного злочину. При цьому особа матеріали 
відносно якої виділено в окреме провадження, керуючи підготовкою злочину та 
спрямовуючи дії А., передала останньому раніше нею підшукане знаряддя злочину 
- обріз гладкоствольної двохствольної мисливської рушниці із вертикально 
спареними стволами 12 калібру, моделі TS870 ТМ, виробництва Туреччини, який 
був споряджений двома патронами. 

В цей же день, біля 16 год., А. 3апропонував К. щоб той посприяв йому 
вчинити вказаний злочин, пообіцявши останньому поділитись отриманою 
грошовою винагородою. К. погодився з такою пропозицією. 

  Актуальність питань, які стосуються кваліфікації злочинів, вчинених у 
співучасті, визначається рядом обставин як теоретичного, так і практично-
прикладного характеру. 

При розкритті змісту співучасті слід встановлювати як об'єктивну, так і 
суб'єктивну сторону, або, інакше кажучи, об'єктивні і суб'єктивні ознаки форми 
злочину. 

Об'єктивні ознаки цієї співучасті виражені в законі словами — злочин 
вчинено декількома особами спільно. 

Об'єктивні ознаки співучасті полягають у тому, що: 
1) співучасть є тільки там, де у злочині беруть участь хоча б двоє 
осіб. 
Причому кожна з цих осіб повинна бути наділена ознаками суб'єкта злочину, 

тобто бути особою осудною і досягти віку кримінальної відповідальності. 
Співучасті немає, там, де діюча особа не має властивостей суб'єкта (малолітній, 
неосудний). При використанні допомоги неповнолітнього при вчинені злочину хоча 
б іще не досягнувшого віку кримінальної відповідальності, може виникнути 
співучасть, якщо ця особа уже спроможна надати значної допомоги. 

2) співучасть — це діяльність спільна. Спільність як об'єктивна ознака 
співучасті включає до себе такі три моменти: 

а) злочин вчиняється спільними зусиллями усіх співучасників. Роль, 
функції кожного з співучасників можуть різнитися, але при цьому злочин — це 
наслідок загальної, спільної діяльності усіх співучасників, кожний з них зробив у 
вчинення злочину свій внесок; 

б) наслідки, які досягаються в результаті вчинення злочину, є єдиними, 
неподільними, спільними для усіх співучасників. За ці наслідки відповідальність 
несуть усі співучасники, незалежно від тієї ролі, яку кожний з них виконував у 
злочині. Обсяг відповідальності кожного співучасника і визначається в принципі 
тим, що вчинив виконавець злочину; 

в) між діями співучасників і тим злочином, який вчинив виконавець, має 
місце причинний зв'язок, причому опосередкований, бо спільний результат 
досягається лише шляхом свідомої діяльності виконавця. Діяльність кожного 
співучасника повинна у часі передувати тому злочину, який вчиняє виконавець, 
вона створює для виконавця реальну можливість вчинити даний злочин. 
Виконавець же перетворює цю можливість у дійсність, спричиняючи необхідний 
наслідок [4, с.7]. 

Суб'єктивні ознаки співучасті — це умисна спільна участь у вчиненні 
злочину. В законі суб'єктивна сторона співучасті у злочині виражена такими 
словами - злочин вчиняється умисно і спільно. Лише за наявності умислу 

http://www.bestreferat.ru/referat-158153.html#_ftnref24


 50 

співучасник підлягає відповідальності не тільки за дії, які він сам вчинив, але й за 
результат дій усіх інших співучасників [5]. 

Умисний характер співучасті передбачає також усвідомлення 
співучасниками того, що їхніми спільними злочинними діями або за допомогою 
таких вчиняється один і той самий злочин. Поза цим положенням кожен із тих, хто 
бере участь у злочині, вчиняє самостійний злочин і відповідає в межах діяння, 
вчиненого ним особисто [6, с.24]. 

З цього випливає, що: 
а) співучасть можлива лише в умисних злочинах; 
б) усі особи, які беруть участь у злочині (усі співучасники), діють умисно. 
Співучасть у діях конкретної особи, яка притягається до кримінальної 

відповідальності, можна встановити лише тоді, коли злочин учиняється двома чи 
більше особами умисно. Це положення безпосередньо закріплено в 
Кримінальному кодексі, який визначає співучасть як умисну спільну участь у 
скоєнні злочину. Тому суб‘єктивна сторона співучасті передбачає лише умисну 
форму вини [7]. 

Єдність наміру всіх учасників (співучасників) щодо спільності їхніх дій і 
єдиного злочинного результату не означає обов‘язкового збігу їх мотивів: злочинна 
діяльність кожного із співучасників може бути викликана різними спонуканнями. 
Відповідальність співучасників визначається з застосуванням відповідної частини 
чинного КК. Майже всі дослідники проблеми співучасті виокремлювали дві головні 
ознаки її об‘єктивної сторони: 

1) участь у вчиненні злочину двох або більше осіб; 
2) спільність вчинення злочину. 
Обидві ознаки безпосередньо випливають із визначення співучасті чинним 

законодавством, однак у розумінні їх в теорії та на практиці існували істотні 
суперечності, які, поглибляться у процесі застосування норми чинного КК, що 
визначає поняття співучасті. Без розв‘язання цих суперечностей навряд чи можна 
говорити про ефективне застосування інституту співучасті у боротьбі зі 
злочинністю [8]. 

Отже, співучасть - це особлива форма скоєння злочину умисно двома і 
більше суб‘єктами, що має вищий рівень суспільної небезпеки. Однією з 
обов‘язкових умов для визнання злочину вчиненим у співучасті є умисна спільна 
участь у його скоєнні щонайменше двох осіб, кожна з яких: 

1)   осудна; 
2) досягла віку, з якого, відповідно до КК, може наставати кримінальна 

відповідальність; 
3)  вчинила винне, передбачене КК, суспільне небезпечне діяння (дія або 

бездіяльність).  
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ЩОДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ, 
ЯКА ВЧИНЮЄ ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ 

 
Проблема тероризму є великою проблемою для міжнародної спільноти. 

Вчинення терористичного акту має величезний негативний вплив не тільки на коло 
обмежених осіб, як то за територією, як то за державою чи відносно представників 
певної групи людей, наслідки його вчинення набагато ширші за проблему країни – 
це загальносвітова проблема, яка потребує нагального вирішення.   
        

Говорити про тероризм, як масове явище в Україні, не має підстав, але ряд 
подій, які сталися в 2012 році і раніше говорять, що тероризм, як крайня міра 
виявлення непокори, набуває поширення. Беручи до уваги сумний досвід інших 
країн, в тому числі Російської Федерації та США, ми задумуємося про необхідність 
профілактики тероризму і в тому числі, з`ясування осіб, які схильні до вчинення 
терористичного акту. Для цього потрібно з`ясувати питання щодо кримінологічної 

характеристики особи, що вчинює терористичний акт 2, С.12.     
Терористичний акт (від лат. — страх, жах) є одним із найнебез-печніших 

злочинів проти громадської безпеки. Він створює загальну небезпеку, може 
заподіювати або заподіює значну чи тяжку шкоду життю і здоров'ю ні в чому не 
винним людям, власності, довкіллю, нормальному функціонуванню органів влади, 
підприємств, установ чи організацій, характеризується невиборним використанням 
зброї, жорстокістю, насильством, здатний дестабілізувати соціально-політичну 
обстановку в суспільстві чи в окремих регіонах, дезорганізувати роботу органів 
влади, викликати у населення паніку, шок, почуття напруги, незахищеності і 
громадського неспокою, тривоги і занепокоєння, посіяти страх і безпорадність 

тощо3, С.22.                
Науковці України, зокрема В.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 2, С.17.      
          

Перед тим, як вести мову про кримінологічну характеристику особи 
терориста, варто зазначити загальні криміналістичні ознаки злочинця.    

Особі злочинця притаманна система ознак, властивостей, рис, які 
визначають її як людину, що вчинила злочин. Будучи різновидом особи взагалі, 
особа злочинця має загальні ознаки (стать, вік, фах, освіта, соціальний стан, роль 
у суспільстві), а також властиві лише особі злочинця специфічні ознаки, що 
визначають і відображають характер і ступінь її суспільної небезпечності.   
       

Вітчизняні кримінологи поділяють ці ознаки на такі основні групи:   
- соціальне-демографічні;       
-  кримінально-правові;  
- соціальні ролі й статуси;  
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- риси правової та моральної свідомості;  

- соціально-психологічні характеристики 4, С.3.      
Ознаки, що характеризують особу злочинця, перебувають у взаємозв'язку та 

взаємозалежності. Так, соціально-демографічні ознаки особи значною мірою 
визначають її соціальні ролі й поряд з останніми є вирішальним фактором у 
формуванні моральних і психологічних характеристик особи. Низка ознак може 
мати альтернативний характер, тобто одночасно їх можна віднести до кількох груп 
(наприклад, освіта - соціально-демографічна ознака, водночас може вказувати на 
соціальну роль особи в суспільстві).          
  

Комплексне вивчення особи злочинців не повинне обмежуватися 
встановленням окремих ознак, які часто поверхово характеризують особу, а має 
проводитися з необхідною глибиною у їх взаємодії, що є гарантією більш повного 
виявлення чинників генезису особи злочинця з метою застосування адекватних 

заходів для її корекції і недопущення вчинення нею нових злочинів 4, С.6.     
          

Науковці України, зокрема В.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.  

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» визначає поняття терориста, 
як особу, яка бере участь у терористичній діяльності. Поняття терористичної 
діяльності було висвітлено попередньо, а от про особу терориста варто 

поговорити більш детально 1, С.2.        
Мотиви і цілі у терористів можуть бути дуже різноманітними. Але, 

незважаючи на відмінності у мотивації, тип терориста як особистості у всі часи 
залишається на диво схожим. Хто такий терорист? Насамперед, звичайно, — 
молода людина. Молодь через соціальну і моральну незрілість легше 
захоплюється радикальними національними, політичними або релігійними ідеями. 
За визначенням іншого американського дослідника Р. Фалка, "ніщо не 
характеризує світогляд терориста краще, ніж його стопроцентна переконаність у 
своїй здатності ідентифікувати тих, хто уособлює собою зло. У психіці терориста 
панує мелодраматична стурбованість завданням викорінення зла. При цьому 
відкидаються такі риси, як здатність сумніватися, заглиблюватися у самоаналіз, 
двоїстість, потяг до людської солідарності, відчуття моральних і юридичних 
заборон, необхідність додержуватися законів. Світовідчуття терориста, його 
погляди на речі — це сам собі закон..." Дійсно, оскільки кінцева мета визначена як 
певний абсолют, будь-яке звірство може бути виправданим, якщо воно веде до 
досягнення цієї мети, святість якої дозволяє холоднокровно дистанціюватися від 
страждань жертви. У цьому випадку кожний терорист, звичайно, є фанатиком. 
Його переконаність у тому, що саме він (і його організація, група) "правильно" 
оцінює дійсність і знає, що добре, а що погано, перевершує все, на що здатна 
звичайна, незаангажована, об'єктивно мисляча людина.     
      

Серед терористів можна знайти найрізноманітніші персонажі — від 
маргіналів до освічених дітей представників вищого і середнього класу. Всесвітньо 
відомий терорист XX ст. Ілліч Рамірес Санчес є вихідцем з дуже забезпеченої 
венесуельської родини. У своєму житті він перепробував багато: працював 
лікарем, вживав наркотики, мав зв'язки з різними жінками. Після знайомства з 
палестинськими студентами у Москві він врешті-решт "знайшов себе" в одній з 
палестинських екстремістських організацій. Шейх Л. Ясин — духовний лідер 
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палестинського руху "Хамас" — у п'ятнадцятирічному віці, граючи у футбол, 
пошкодив собі хребет і залишився на все життя прикутим до крісла інваліда. 
Можливо, саме це відіграло роль у його рішенні реалізувати себе в іншому, а не 
тільки в політиці і очолюваному ним русі палестинських ісламістів. Простежується 
тенденція: більшість лідерів радикального ісламу — це, як правило, вихідці із 
середніх прошарків або представники вільних професій. Одержавши освіту, вони 
часто не мали змоги піднятися вище своєї соціальної ніші. їм заважала система 
міжплемінних і сімейно-родових пріоритетів, яка зберігається на Сході. Ця система 
багато в чому визначає всю соціально-політичну ієрархію. До того додавалися, 
можливо, почуття нудьги — у заможних, або творча невдоволеність — у діячів 

вільних професій 3, С.4.        
Часто терористами стають люди, які не самі по собі прийшли до 

переконання у святості або непогрішності тієї чи іншої "великої ідеї", а були 
втягнені у терористичну діяльність своїм безпосереднім оточенням. Молодий 
чоловік, який мешкає, наприклад, у Белфасті, бачачи, що його друзі й однолітки 
втягнені у бойову діяльність, не може залишитися в стороні, Тут вже виявляється 
конформізм, побоювання залишитися "білою вороною", навіть зрадником. Багато 
хто вступає до терористичних організацій тому, що відчуває необхідність належати 
до співтовариства однодумців. Група набуває величезної влади над особою. Якщо 
людина прив'язана до участі в акції, вона відрізає собі шлях назад. З такого 
моменту, навіть якщо в терориста з'являються сумніви у доцільності або 
моральній правоті діяльності, до якої він втягнений, він не може собі дозволити їх 
відкрито висловити, його вб'ють свої ж.     

Для профілактики тероризму в Україні пропоную запровадити наступне: 1) 
удосконалити законодавство, що регулює боротьбу з тероризмом, зорієнтувати 
його на його профілактику; 2) впровадити систему соціального тестування 
населення для виявлення потенційних терористові; 3) впроваджувати політику 
соціальної рівності; 4) приймати державні рішення в інтересах суспільства.   
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Людське суспільство, як і будь-яка інша складна система, може нормально 

функціонувати та розвиватися лише ґрунтуючись на певних правилах, на основі 
чого обирається один з багатьох можливих варіантів поведінки того чи іншого 
суб‘єкта. 
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Незаконне переміщення товарів та предметів зі спеціальним режимом обігу 
через митні кордони держави – явище з давньою історією, притаманне будь-якій 
країні світу. Відповідно, і заходи запобігання багатьох держав з контрабандою 
найрізноманітніші та постійно вдосконалюються, проте їхньою спільною ознакою 
можна визнати встановлення різних видів юридичної відповідальності за таке 
діяння. Не є винятком і наша держава: контрабанда розглядається як посягання на 
господарську діяльність, відповідальність за яке встановлено у ст. 201 КК України, 
остання редакція якої позначається змінами від 15 листопада 2011 року. В 
контексті змін варто вказати на ч. 2 ст. 201 КК України, де суб‘єктом контрабанди, 
окрім особою, раніше засудженої за контрабанду, може бути і службова особа з 
використанням службового становища. 

Контрабанда товарів є однією зі складових економічної злочинності. Вона 
дозволяє уникнути сплати митних платежів до бюджету держави і через цю 
протиправну діяльність одержувати максимальні прибутки. Також варто 
зауважити, що контрабанда не сприяє розвитку національного виробництва, а 
економічно придушує українського виробника, зменшує податкові надходження до 
бюджету країни. 

Актуальність вивчення проблеми, пов‘язаної з протидією контрабанді, 
обумовлена у зв‘язку з необхідністю осмисленням відповідних положень нового КК 
України – перш за все з метою найбільш точного розуміння (тлумачення) 
кримінально - правової норми, що передбачає відповідальність за контрабанду, її 
правильного застосування та подальшого вдосконалення, а також пов‘язана з 
недосконалістю правової бази у сфері протидії контрабанді, поширенням мережі 
ввозу та реалізації товарів на внутрішньому ринку держави, недостатністю 
обґрунтованих заходів щодо рішучої протидії організованим злочинним 
угрупованням, які контролюють ввіз та реалізацію товарів, що ввезені 
контрабандним шляхом. 

Дослідження питань, пов‘язаних із кваліфікацією контрабанди та її 
запобіганню присвячені праці відомих науковців: Багрій-Шахматова Л.В., 
Бантишева О.Ф., Богдановича А.А., Гармаєва Ю.П., Додіна Є.В., Дудорова О.О., 
Омельчука О.М., Шкарупи В.К., Бауліна Ю.В., Савченка А.В., Стрельцова Є.Л., 
Тація В.Я, Фесенка Є.В. Однак, зміни до кримінального законодавства змушують 
знову досліджувати ці питання. 

Вирішуючи питання про особливості кваліфікації контрбанди, варто 
розглянути її природу. Так, в теорії кримінального права під контрабандою варто 
розглядати протиправне, суспільно небезпечне явище. Виходячи з цього, а також 
враховуючи предмет і мету, контрабанда може нести загрозу економічним 
інтересам держави, громадській безпеці, безпеці життя та здоров‘я населення, 
устоям моралі і навіть основам національної безпеки. Виходячи з вище 
перерахованих негативних наслідків, які тягне за собою контрабанда, виникає 
необхідність у державної влади,  перейнятися захистом інтересів держави і 
суспільства, приділяти значну увагу питанням протидії контрабанді. Протидія 
даному виду злочину може полягати у правовій забороні та встановленні 
відповідальності за її порушення, а також створенні належних правових механізмів 
сприяння легальному переміщенню через митний кордон товарів, валюти, 
цінностей, іншого майна та предметів, щодо яких встановлюються особливі 
правила переміщення.  

Визначення поняття «контрабанда» дається в різних джерелах і для різних 
цілей неоднаково. Воно має мінливий характер і залежить від соціально-
політичних, економічних,часових, а також інших чинників. Основними, в широкому 
розумінні, є визначення контрабанди як: 1) незаконне, таємне перевезення або 
перенесення через державний кордон товарів, коштовностей і т. ін., заборонених 
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або обкладених митом; 2) товари, коштовності тощо, які незаконно, таємно 
перевозять або переносять через кордон. Виходячи з наведеного визначення 
поняття «контрабанда», щодо першого розуміння можна сказати, що воно 
розглядається з кримінально правової точки зору і виступає диспозицією 
кримінальної норми передбаченої ст. 201 КК України. Щодо другого – як її 
предмет,  а це в свою чергу дає нам підстави вважати, що вони між собою тісно 
пов‘язані і не можуть розглядатися окремо. 

Від способу, у який вчинюється протиправне переміщення предметів через 
кордон, а також виду і кількісних показників предмету контрабанди залежить її 
віднесення до адміністративно або кримінально караної. 

Адміністративна відповідальність за контрабанду встановлена у статтях 351 і 
352 Митного Кодексу, а кримінальна – у статтях 201 та 305 КК. Адміністративно 
карана контрабанда визначається у вказаних нормах як «переміщення або дії, 
спрямовані на переміщення товарів  поза митним контролем або з використанням 
незаконного звільнення від митного контролю» (ст.352 МК). В свою чергу 
кримінально карана контрабанда є «переміщення товарів через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, 
вчинене у великих розмірах…»(ст..201 КК), або «контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним 
контролем або з приховуванням від митного контролю» (ст. 305 КК )[9, ст.89]. 

Відповідно до п.39 ч.1 ст.1 Митного Кодексу, поняттям «товари» охоплюється 
будь-яке рухоме майно(у тому числі валютні цінності, культурні цінності), 
електрична, теплова та інші виді енергії, а також транспортні засоби, за винятком 
транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів 
і товарів через митний кордон України. [7, с.4-5]. 

Таким чином, відповідно до цілей Митного та Кримінального кодексів України 
закон  дає визначення поняття товару, закріплене у ст.1 Митному Кодексі. Вказане 
визначення охоплює й поняття культурних цінностей. Отже, поняття «товар» є 
найбільш універсальним для визначення предмету контрабанди, а тому воно 
повинно бути основним, що визначає предмет адміністративної  і кримінально 
караної контрабанди у диспозиції ч.1 ст.201 КК, але, на відміну від статей 352 і 352 
Митного Кодексу, обумовлений кількісним показником, вираженим у його 
грошовому еквіваленті. 

У сукупності із нормами Митного кодексу, якими встановлено адміністративну 
відповідальність за контрабанду, вказані норми Кримінального кодексу України, 
напевно, мусять справляти враження належного правового запобігання 
контрабанді у всіх її можливих проявах та її суспільно небезпечним наслідкам. 

В дійсності ж кримінально-правова регламентація контрабанди будь-яких 
товарів у великих розмірах не створює перешкод для їх вільного легального та 
правомірного переміщення через державний або митний кордони. Вона є 
правовим інститутом протидії незаконному переміщенню товарів через митний 
кордон, яке загрожує значною шкодою інтересам держави або створює загрозу 
такої шкоди. 

Таким чином, слід підсумувати викладене та сформулювати низку висновків 
щодо визначення кримінально-правової регламентації контрабанди. 

Не дивлячись на те, що за даний вид злочину передбачено покарання 
різними кримінально правовими нормами, все ж таки об‘єктивна сторона є 
спільною і полягає у незаконному переміщенні товарів через митний кордон 
України поза межами митного контролю. Але основною причиною розмежування 
контрабанди між адміністративно та кримінально караною є обсяги переміщеного 
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товару та матеріальна вигода, яка отримується в результаті здійснення цього 
протиправного діяння.  
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СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ ВТЯГНЕННЮ 
НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
У наш час багато злочинів вчиняються неповнолітніми. Для того, щоб 

зменшити рівень злочинності серед даної категорії осіб необхідно проводити 
заходи щодо запобігання вчиненню злочинів. 

Для встановлення того факту, чи є такий злочин, як втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність, досить актуальним у наш час, вважаю за доцільне 
проаналізувати статистику МВС України за 2012 рік. 

У 2011 році було зареєстровано 1688 злочинів, передбачених ст.304 
Кримінального кодексу України (далі – КК України), в той час, як у 2012 році – 1499 
злочинів. Тобто у 2012 році спостерігається тенденція до зменшення даної 
категорії злочинів (динаміка складає -11,2 %). 

Проте, якщо ж брати для дослідження Дніпропетровську область, то в 
даному регіоні мається збільшення таких злочинів, як втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність. У 2011 році було зареєстровано 126 злочинів, передбачених 
ст.304 КК України, а у 2012 році – 130 злочині (динаміка 3,2 %).  

Підтвердженням важливості означеної проблеми, варто вказати на вчених, 
які присвячували свої праці дослідженню проблеми втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність. Зокрема: М. А. Готвянська, Д.І. Додаток, Н. М. Крестовська, Р. 
А Сабітов, Г. М. Міньковський, І. О. Топольскова, Н. В. Шость, Н.С. Юзікова та ін. 
Питання, що стосуються профілактики правопорушень та злочинів серед 
неповнолітніх, вивчали: В. Оржеховська, І. Однолько, В. Мороз, Ю. Абросімова, Т. 
Кальченко, О. Бородавко, О.Нікітенко та ін. 

На мою думку, недостатньо уваги було приділено саме спеціально-
кримінологічним заходам запобігання та протидії злочинності. Тому вважаю за 
доцільне більш глибоко дослідити дане питання. 

У науці кримінології виділяють два рівні запобігання злочинності. Першим із 
них є загально соціальний рівень, другий – спеціально-кримінологічний. Такої 
точки зору притримуються більшість вчених, але не всі. Деякі з них, крім того, 
виділяють ще один рівень запобігання та протидії злочинності – індивідуальний. 
Але хотілося б, все ж таки, більш докладно розглянути спеціально-кримінологічний 
рівень, визначити його сутність. 

Існує багато точок зору щодо визначення поняття спеціально-
кримінологічного рівня запобігання та протидії злочинності. Розглянемо та 
проаналізуємо деякі з них. 

На думку Жалинського А.Е., спеціальна профілактика злочинів (або, як ще її 
називають, спеціально-кримінологічна профілактика) – це соціальний процес, 
основою якого є використання спеціальних методів і прийомів, знань та навичок 
регулювання соціальних відносин винятково з метою ліквідації тих їх негативних 
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моментів, які можуть провокувати вчинення злочинів, тобто з метою забезпечення 
кримінально правових вимог. 

За Раєцькою Л.В., спеціально-кримінологічне попередження – це сукупність 
напрямів боротьби зі злочинністю, змістом якої є різноманітна робота державних 
органів, громадських організацій і громадян по розробці і реалізації заходів, 
пов‘язаних з усуненням негативних явищ і процесів, які породжують злочини та 
сприяють їх скоєнню, а також недопущення їх здійснення на різних стадіях 
кримінальної діяльності. 

А.О.Йосипів зазначає, що спеціальна профілактика включає заходи, 
безпосередньо спрямовані на усунення чи нейтралізацію криміногенних факторів, 
виправлення і перевиховання осіб, які вчинили чи можуть вчинити злочини. 

Спеціально-кримінологічний рівень профілактики, на відміну від 
загальносоціального, спрямований на усунення причин злочинності чи конкретних 
злочинних проявів. Його заходи скеровані на окремі категорії злочинів, осіб, 
галузей господарства тощо і локалізовані в часі та просторі стосовно сфер 
правового регулювання (О. Клименко). 

Спеціально-кримінологічний рівень запобігання злочинності – це сукупність 
самостійних напрямів діяльності, які доповнюють один одного, і змістом яких є 
діяльність державних органів, громадських організацій та окремих громадян по 
розробці й реалізації заходів, спеціально спрямованих на виявлення, усунення та 
нейтралізацію негативних обставин, що обумовлюють вчинення злочинів, і 
недопущення вчинення злочину на різних стадіях злочинної діяльності. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 
«Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» зазначається, що 
втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність посягає на 
основи суспільної моралі у сфері розвитку і виховання молодого покоління, згубно 
впливає на молодих людей, створює для них спотворені орієнтири, прищеплює 
асоціальні ідеї, аморальні погляди й навички, істотно впливає на рівень 
злочинності неповнолітніх. Особливо небезпечними є дії, спрямовані на втягнення 
осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, у злочинні групи, у вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів, а також тих, які поєднані з незаконним обігом 
наркотичних засобів або зброї, із застосуванням насильства посягають на статеву 
свободу та статеву недоторканність особи. 

На думку Мельника М.І. та Хавронюка М.І., втягнення у злочинну діяльність 
означає дії, спрямовані на те, щоб викликати у неповнолітнього бажання взяти 
участь у вчиненні хоча б одного конкретного злочину або отримати навички 
злочинної діяльності, які можуть бути застосовані згодом. 

Що ж стосується спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню 
неповнолітніх у злочинну діяльність, то О.С.Бородавко вважає, що 
правоохоронним органам спільно з громадськістю потрібно здійснювати постійний 
контроль за способом життя, поведінкою, контактами, зв‘язками підлітків із раніше 
засудженими особами, які не стали на шлях виправлення, з метою попередження 
їх негативного впливу на нестійких неповнолітніх. 

За рівнем і спрямованістю дії на певні категорії неповнолітніх, можна 
виділити кілька видів спеціально-кримінологічної профілактики: 

- заходи допомоги дітям та неповнолітнім, які опинилися в несприятливих 
умовах життя і виховання, а також запобіжні заходи щодо оздоровлення таких 
сімей;  

- запобігання бездоглядності неповнолітніх та заходи індивідуального 
впливу на педагогічно занедбаних дітей та підлітків, які скоюють окремі 
правопорушення; 
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- заходи щодо роз‘єднання антигромадських груп підлітків та припинення 
злочинів на ранніх етапах розвитку злочинної діяльності;  

- заходи виправлення та виховання неповнолітніх, які вже вчинили 
злочини;  

- виявлення при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ 
причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми, та вжиття 
необхідних заходів щодо їх усунення. (О.В. Нікітенко). 

Проаналізувавши вищевикладене, хотілося б дати власне визначення 
поняття. 

Спеціально-кримінологічний рівень запобігання та протидії злочинності – це 
взаємопов‘язана між собою діяльність державних органів, громадських організацій 
та окремих громадян, спрямована на недопущення вчинення злочинних діянь (дій 
чи бездіяльності) особами, які схильні (або яких легко схилити) до вчинення 
злочину, усунення факторів, що сприяють або можуть сприяти злочинності, 
виховання даних осіб у дусі поваги до законів, традицій та звичаїв власної країни, 
регулювання їх соціальних відносин з іншими людьми. 

На мою думку, можна також виділити ще й такі спеціально-кримінологічні 
заходи запобігання та протидії злочинності, як: 

1. проведення лекційних занять серед учнів та студентів навчальних 
закладів; 

2. проведення профілактичних бесід серед вихованців дитячих 
будинків, шкіл-інтернатів; 

3. проведення профілактичних бесід з дітьми з неблагополучних сімей 
та з їх батьками (або особами, які їх замінюють). 

Резюмуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що перелік 
спеціально-кримінологічних заходів запобігання та протидії втягненню 
неповнолітніх у злочинну діяльність є невичерпним, і кожен, хто проводить ці 
заходи (державний орган, громадські організації чи окремі громадяни), може 
віддати перевагу тому чи іншому заходу запобігання, або ж придумати свій 
власний.  
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ 

 
На сьогоднішній день питання кримінологічних підходів до розуміння 

злочинності є доволі актуальним у зв‘язку з кримінологічною активністю у країні. 
Серед науковців, які досліджували це питання, Даньшин, Долгова, 

Гелинський, Закалюкта, Кухарчук та інші. 
Метою цієї роботи є розкриття основних підходів до розуміння причин 

злочинності. 
Більшість кримінологів вказує на виключно негативний соціальний зміст 

причин та умов злочинності, проте в інших роботах відзначається, що в процесі 
детермінації можуть брати участь у взаємодії з негативними також і позитивні 
суспільні явища. Наприклад, лібералізація економіки в сукупності з прорахунками у 
плануванні заходів з боротьби з економічною злочинністю. 

Особливості причинних зв'язків полягають у наступному. 
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1. Причина, утворюючи дію, породжує наслідок. Для дії причини необхідні 
певні умови, але ці умови самі по собі не здатні породити наслідок. 

2. Причини і наслідки є послідовними в часі: причина завжди передує 
слідству. 

3. Слідство не може бути причиною цієї ж самої причини. 
4. Одна і та ж причина в одних і тих же умовах завжди породжує один і той 

же наслідок. 
5. Причина не зводиться до наслідку, слідство не породжує причину. 
Сфера дії причин - це перш за все стадії мотивації та прийняття рішення, 

коли мова йде про формування мотиву, мети, визначенні засобів її досягнення 
саме як злочинних. 

Виділяють чотири основних підходи до розуміння причинності в кримінології і, 
відповідно, до аналізу детермінант злочинності: 

1. Кондиціоналістичний (лат. conditio - «умова, вимога») або умовний. 
Прихильники даного підходу під причиною розуміють всю сукупність обставин, при 
яких мало місце слідство, що включає необхідні і достатні умови даного наслідку. 
В рамках даної концепції не виділяються причини і умови, говориться тільки про 
фактори або обставини, що впливають на злочинність. В рамках кондиціоналізму 
можливий єдинофакторний або багатофакторний підхід до розуміння причин 
злочинності. Єдинофакторний підхід надає визначальне значення якісь одній 
обставині (наприклад, Еміль Дюркгейм називав злочинність реакцією на соціальні 
зміни і платою за них), багатофакторний ж досліджує певну сукупність таких 
обставин. 

2. Традиційний підхід пояснює вчинення злочинів зовнішнім силовим впливом. 
Згідно з ним, людину повинно щось штовхнути на вчинення злочину (наприклад, 
підбурювання з боку третіх осіб, яке провокує поведінку жертви злочину і т. д.). У 
кримінології даний підхід практично ніколи не розглядався в якості єдиного і 
зазвичай поєднувався з багатофакторним підходом. 

3. Традиційно-діалектичний підхід. У ньому виділяються умови зовнішнього 
матеріального середовища, що впливають як надсуспільну свідомість в цілому, так 
і на конкретну людину, і безпосередні або найближчі причини злочину, які 
пов'язуються з характеристиками конкретної особистості. В рамках даного підходу 
вплив умов на причини і причин на поведінку є односпрямованим: умови, 
переломлюючись у свідомості людини формують причини, які визначають скоєння 
конкретного вчинку. 

4. Інтеракційний підхід називає в якості причини злочинності взаємодію 
особистості і суспільства, опосередковане умовами злочинності. Ця взаємодія є 
двоспрямованою, а її результатом є перехід всієї системи (особистості, 
суспільства і умов середовища) в новий стан: суспільство криміналізується, а 
людина набуває злочинний досвід, його особистість набуває якості, характерні для 
особистості злочинця. 

З усього вище зазначеного можна зробити висновок, що дослідження причин 
злочинності та підходів до їх розуміння безпосередньо розкриває природу  такого 
соціально-негативного явища як злочинність, пояснює його походження, показує, 
від чого залежить існування злочинності, що сприяє її збереженню, а на даний час 
- і її пожвавлення, а що цьому протидіє . Тільки на основі подібних знань можна 
забезпечити ефективну боротьбу зі злочинністю: передбачати зміни, які в ній 
відбуваються, визначити та здійснити необхідні заходи щодо попередження 
злочинних проявів, їх скорочення. 

Тобто вивчення причин злочинності переконує нас в правильності одного з 
основних висновків соціологічної школи науки кримінального права: перемога над 
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злочинністю може бути досягнута лише перемогою над породжують її соціальними 
умовами. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОРТСМЕНІВ ЗА ШКОДУ, 

ЗАПОДІЯНУ  ІНШИМ СПОРТСМЕНАМ, В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ 
ЗМАГАНЬ 

 
Спорт, поруч із фізичною культурою, є найбільш універсальним способом та 

специфічним видом фізичної або інтелектуальної активності, яку здійснюють з 
метою змагання, а також поліпшення здоров‘я, отримання морального та 
матеріального задоволення, прагнення до удосконалення і слави, покращення 
навичок.  

Проте, попри всі позитивні моменти спортивних змагань, є один негативний 
– завдання шкоди, яка має підвищений ступінь суспільної небезпечності. 
Зокрема, шкода може бути спричинена спортсмену, який бере участь у 
відповідному спортивному заході, глядачам, що відвідують цей захід, спортивним 
клубам, а також іншим фізичним та юридичним особам, що мають стосунок до 
спортивного заходу. 

Відповідно до статті 27 Конституції України, обов‘язок держави − захищати 
життя людини. Дане положення також знайшло своє відображення в ΙΙ розділі 
особливої частини Кримінального кодексу «Злочини проти життя та здоров‘я 
особи». Так як кримінальне право слугує цілям охорони життя та здоров‘я в усіх 
сферах суспільного життя, воно не може бути індиферентним до позбавлення 
життя або заподіянню шкоди здоров‘ю при спортивних змаганнях. 

Під час проведення певних видів спортивних змагань уникнути заподіянню 
шкоди життю або здоров‘ю неможливо, бо окремі види спорту прямо 
передбачають фізичний вплив супротивника, як умова заняття даним видом 
діяльності, наприклад, бокс, східні єдиноборства, регбі, важка атлетика та інші. 

З огляду на зазначене вище, особливої уваги потребує належне правове 
регулювання деліктних відносин у сфері спорту, що мають своїм змістом 
відповідальність особи за завдану шкоду. Роль же кримінально-правової науки в 
тому, щоб визначити ті межі, у яких заподіяння спортивної шкоди оцінюється як 
злочин. 

Тому, усе вищевикладене зумовлює актуальність обраної теми, бо на 
практиці під час вирішення подібних справ виникають проблеми кваліфікації 
заподіяння шкоди життю або здоров‘ю під час проведення спортивних змагань. 

На проблему кваліфікації діянь, пов‘язаних із заподіянням шкоди життю або 
здоров‘ю при спортивних змагань, стали звертати уваги з середини 50-х років 
минулого століття, зокрема, Брянкін С.В., Вавілов Ю.Н., Котов А.В., Лаптєв А.П., 
Лисенчук С.Г., Матвєєв Л.П., Платонов В.Н., Почінкін О.В., Сейранов С.Г., Фомін 
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Ю.А. та інші. Однак однозначного рішення цієї проблеми так і не було 
запропоновано. 

Більшість вчених в галузі кримінального права вважають, що при заподіянні 
шкоди життю або здоров‘ю при занятті спортом, при дотриманні встановлених 
правил, винні не несуть кримінальної відповідальності, оскільки заняття даним 
видом діяльності визначено законом, і потерпілий дає добровільну згоду на 
можливість заподіяння йому шкоди, у зв‘язку з чим, у діяннях особи відсутній 
один з основних ознак злочину – протиправність. 

Але, деякі вчені вважають, що згода потерпілого, виконання професійних 
функцій і обов‘язків не впливають на юридичну природу здійснюваних дій: те, що 
визнається законом злочинним, злочинно і за наявності даних обставин. 
Спричинення шкоди життю та здоров‘ю іншим спортсменам під час спортивних 
змагань та ін. – всі ці дії утворюють злочин незалежно від згоди потерпілих на їх 
вчинення. 

Для визначення і чіткого відмежування дозволених дій спортсменів при 
проведенні змагань, від дій кримінально-караних, необхідно провести аналіз всіх 
очевидних ознак спричинення фізичної шкоди у ході спортивних змагань. 

Відповідно до ст. 11 Кримінального кодексу України, злочином є 
передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб‘єктом злочину. Суспільна небезпечність, 
протиправність, винність і карність в сукупності утворюють поняття злочину. 
Виходячи з цього, відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає злочинність та 
карність діяння. 

Таким чином, щоб діяння було злочином, необхідно, щоб воно було 
суспільно небезпечним, у зв'язку з чим, воно забороняється кримінальним 
законом під загрозою покарання. 

Все ж таки, заняття спортом включають в себе тренування з високими 
навантаженнями, постійне прагнення підвищувати свою спортивну майстерність з 
метою досягнення високих спортивних результатів. Так як спортивні тренування 
проводяться щодня, а іноді і по два рази на день, то уникнути хронічного 
виснаження організму і травм рідко кому вдається. І не незважаючи на всю 
«науковість» тренувального процесу. Спорт вимагає жертв, на всіх рівнях і 
завжди існував за рахунок здоров‘я. 

Тому, якщо шкода життю та здоров‘ю була спричинена в рамках в рамках 
спортивних змагань певного виду спорту, то можна вести мову про наявність 
обставин, що виключають злочинністю діяння. Нажаль, така обставина не 
передбачена розділом VΙΙΙ загальної частини Кримінального кодексу. Але про її 
наявність можна говорити виходячи з наступних ознак: 

1) участь в спортивних змаганнях є добровільною, тобто вони свідомо 
припускають те, що їх життю та здоров‘ю може бути завдана фізична шкода; 

2) даний вид діяльності дозволений законом; 
3) дії спортсменів, які хоча і спричинили шкоду, але вони не виходять за 

рамки спортивних правил певного виду спорту; 
4) дії спортсменів не містять суспільної небезпечності, і як правило є 

суспільно корисними. 
Отже, таку шкоду, як правило, необхідно визнати суспільно-прийнятою. 
Таким чином, єдиною підставою, за якою особа, що заподіяла тілесне 

ушкодження або смерть в ході проведення спортивних змагань, не підлягає 
кримінальній відповідальності, − є дозволеність законом даного виду діяльності, 
тобто наявність суспільно корисної мети і як наслідок, − відсутність кримінальної 
протиправності, як одного з основних ознак поняття злочину. 
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Але, у нашому житті все частіше з‘являється поняття «брудний спорт», 
тобто такий спорт, в якому використовуються методи, що суперечать принципам 
проведення змагань причина його появи – це прагнення до перемоги, у щоб то не 
стало. Все це веде до порушення спортивної етики: використання заборонених 
медичних препаратів, недотримання чинних правил проведення змагань. 

Як правило, до спортсменів, що не дотримуються встановлених правил, 
застосовуються певні санкції. Наприклад, за використання допінгу – 
дискваліфікація; за грубість, порушення правил – або відсторонення від участі у 
змаганнях або (та) штрафні санкції. Але ці заходи, на практиці, виявляються не 
дуже ефективними.  

Ось тут і виникає питання про можливість притягнення до більшої 
відповідальності, ніж штраф або дискваліфікація, передбачених правилами 
змагань. Наприклад, − до кримінальної. 

Таким чином, до ознак протиправних суспільно небезпечних дій, вчинення 
яких є підставою до притягнення до кримінальної відповідальності за нанесення 
тілесних ушкоджень або спричинення смерті, належать: 

1) наявність явного порушення спортивних правил (нанесення ударів та 
проведення заборонених прийомів); 

2) спричинюються тяжкі тілесні ушкодження або смерть; 
3) спортсмен повинен відповідати ознакам які характеризують суб‘єкт 

злочину; 
4) дії передбачені Кримінальним кодексом (наприклад ст. 121 або ст. 122). 
Тобто, кримінальна відповідальність можлива лише у випадках грубого 

порушення правил проведення змагань і наявності у винної особи умислу на 
нанесення травми супротивникові або при скоєнні ним навмисних дій, 
спрямованих на створення умов, що роблять неможливим подальшу участь 
суперника у змаганнях, в результаті чого супротивник отримав травму. При 
цьому повинна завдаватися лише тяжка шкода здоров‘ю людини, так, як 
незначна шкода може завдаватися в рамках спортивних правил. Навіть тоді, коли 
завдана незначна шкода з порушенням правил проведення певних спортивних 
змагань, притягнення до кримінальної відповідальності є не доречним. 
Наприклад, таке порушення, як нанесення одиничного удару одразу після звуку 
гонгу не може бути підставою притягнення до кримінальної відповідальності. В 
іншому випадку, більшість спортсменів відмовились би брати участь в 
спортивних змаганнях, що поставило б під загрозу зникнення певних видів 
спорту.  

Отже, шкода повинна завдаватися у вигляді смерті або тяжкого тілесного 
ушкодження. Наявність такої шкоди та порушення правил проведення 
спортивних змагань дає змогу говорити про підставу притягнення до 
кримінальної відповідальності. 

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідним доповнити главу VΙΙΙ 
Загальної частини Кримінального кодексу наступною нормою: 

«1. Не є злочином  діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду 
правоохоронюваним інтересам , при дотриманні встановлених правил під час 
спортивних змагань.  

2. Особа, яка грубим порушенням спортивних правил, заподіяла тяжке 
тілесне ушкодження або смерть, несе відповідальність за умисне заподіяння 
тяжкого тілесного ушкодження або смерті. 

3. Особа, яка внаслідок необережного порушення спортивних правил, 
заподіяла тяжке тілесне ушкодження або смерть, несе відповідальність за 
необережне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження або смерті.» 
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КРИМIНАЛЬНО – ПРАВОВА КВАЛIФIКАЦЯ ЕВТАНАЗIЇ 

 
Головним, фундаментальним правом людини, що посідає особливе місце 

серед особистих немайнових прав, які забезпечують природне існування фізичної 
особи, є право людини на життя. Міжнародні нормативно-правові акти, які 
гарантують права та свободи людини, а також Конституція України визнають 
право на життя невід‘ємним правом кожної фізичної особи, покладаючи на 
державу обов‘язок його захищати. На сьогоднішній день дедалі актуальнішим стає 
питання дозволу реалізації права людини на смерть – евтаназія. 

Уперше аналізоване поняття було запроваджено у науковий обіг англійським 
філософом Френсісом Беконом (1561–1625) для визначення ―хорошої, спокійної і 
легкої смерті без мук і страждань‖. Іноді таку смерть називають ―доброю‖, 
―солодкою‖, ―легкою‖.             

Tермін „евтаназія‖  (від грец. „eu‖ – добре і „tha‘natos‖ – смерть) при 
дослівному перекладі означає безболісне і викликане співчуттям приближення 
смерті того, хто страждає, або чиї страждання стають нестерпними. 
Оксфордський словник трактує термін „евтаназія‖ трояко: по-перше, це спокійна, 
легка смерть; по-друге, – засіб, необхідний для її досягнення; по-третє, – дії 
(бездіяльність), необхідні для здійснення такої смерті. 

Однак для юридично точного визначення зміст терміна „евтаназія‖, що 
подається у словниках, є надто вузьким. Так, під евтаназією слід розуміти свідомо 
та умисно вчинювані діяння медичного працівника, які спрямовані на припинення 
нестерпних фізичних чи психічних страждань пацієнта та здійснюються за 
неодноразовим та однозначним проханням пацієнта чи його законного 
представника, які є повністю, об‘єктивно та своєчасно інформовані про наслідки 
такого втручання, з метою припинення цих страждань, що має результатом смерть 
пацієнта[2].               

Конституція України у ст. 3 закріпила загальновизнаний принцип визнання 
людини, її життя і здоров‘я, честі та гідності, недоторканості і безпеки найвищою 

http://pravo.poltava.ua/polezno/sport.php
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соціальною цінністю, поклавши на державу обов‘язок утверджувати і 
забезпечувати права та свободи людини.  

Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині визнається вбивством 
(ст.115 ККУ).В теорії розглядають два види евтаназії: пасивна евтаназія (зумисне 
припинення медиками підтримуючої терапії хворого) і активна евтаназія (введення 
помираючому ліків або інші дії, котрі викликають швидку смерть).          

Сьогодні про евтаназію говорять не лише стосовно важко хворих осіб, але 
також у випадку появи на світ дитини із серйозними вадами розвитку – евтаназія 
новонароджених. 

 Існує ще один вид евтаназії – соціальна евтаназiя, у якій рішення позбавити 
когось життя залежить від суспільства, яке виходить з міркувань, що кошти, 
необхідні для лікування безнадійно хворих дорогими препаратами, внаслідок їх 
евтаназії будуть збережені для лікування тих хворих, які після одужання зможуть 
повернутися до нормальної робочої діяльності. Така загроза йде з боку економіки, 
яка керується критерієм «витрати – вигоди». 

Як певну альтернативу евтаназії можна розглядати паліативне лікування, яке 
використовують тоді, коли з терапевтичної точки зору вже нічого не можна вдіяти 
для того, щоб зупинити хворобу, в лікарів ще залишаються засоби, які вони 
можуть і повинні застосовувати вже не заради оздоровлення, але з відчуття 
професійної етики та поваги стосовно пацієнта і в ім‘я боротьби за якість життя, 
яке ще залишається в ньому. 

У сучасній теорії кримінального права України та в правозастосувальній 
практиці визнано, що згода іншої людини на позбавлення її життя або наявність її 
прохання про позбавлення життя не усуває протиправності діяння, спрямованого 
на позбавлення життя такої людини, і не звільняє суб'єкта, який це вчинить, від 
кримінальної відповідальності. Стаття 52 Основ законодавства про охорону 
здоров´я України передбачає, що медичні працівники зобов´язані надавати 
допомогу у повному обсязі хворому, який знаходиться у критичному для життя 
стані. Пункт 2 ст. 52 забороняє пасивну евтаназію, а п. 3 ст. 52 забороняє й 
активну евтаназію, де зазначається, що медичним працівникам «забороняється 
здійснення еутаназії — навмисного прискорення смерті або умертвіння 
невиліковно хворого з метою припинення його страждань» [3].                   

Заборона евтаназії також передбачена ч. 4 ст. 281 ЦК України, де зазна-
чається, що задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя — 
забороняється [4]. Так, пацієнт, навіть якщо він фізично спроможний вмикнути 
спеціальний прилад, який прискорить його смерть, спочатку має отримати цей 
прилад, який мають надати інші особи (або медичні працівники), а це згідно з п. З 
ст. 52 Основ законодавства про охорону здоров´я України, а також ч. 4 ст. 281 ЦК 
України буде вважатися активною евтаназією.  

У ВРУ розглядалося питання евтаназії, але обурення духовенства не 
дозволило утвердити його. На сьогодні евтаназія в Україні заборонена законом. 
Про це йдеться у ст.52 „Основ законодавства України про охорону здоров‘я‖. 
Отже питання евтаназії сприймається неоднозначно. З однієї сторони 
застосування евтаназії, забезпечує право людини на самостійне розпорядження 
своїм життям, а також гуманність, яка дозволяє не терпіти нестерпні страждання, 
високої позитивної оцінки заслуговує повага до волі людини, що бажає своїм 
відходом із життя зняти моральний і фінансовий тягар із близьких людей. 
З іншого боку евтаназія паралізувала б науковий прогресс, адже якщо евтаназія 
буде дозволена законодавцем, то медичному персоналові не доведеться 
відшукувати нові методи полегшення страждання хворого, ученим-біологам і 
генетикам не доведеться винаходити нові засоби боротьби з раком, СНІДом та 
іншими тяжкими хворобами. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Легалізація евтаназії призвела б до неприпустимого тиску щодо деяких 
інвалідів, престарілих і невиліковно хворих осіб, які б хотіли ще пожити, але 
водночас не хочуть бути "марним і тяжким тягарем" для суспільства. 
Складно буде встановити добровільність ухвалення рішення. І навіть у тому 
випадку, коли добровільна згода пацієнта є очевидною, завжди існує ймовірність 
того, що хворий, може переглянути своє рішення, тоді коли розпочата процедура 
позбавлення життя уже викличе незворотні зміни у його організмі. 
Отож, однозначний висновок щодо можливості застосування евтаназії зробити 
складно. У випадку дозволу проведення евтаназії потрібно враховувати безліч 
аспектів, чітко визначити процедуру виконання евтаназії, коло осіб, щодо яких 
вона може проводитися, визначити, яку кримінальну відповідальність нестиме та 
особа, яка якимось чином порушила процес евтаназії.  
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ВПЛИВ ЗМІ НА 
ФОРМУВАННЯ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ  

 
Проблема злочинності неповнолітніх за всіх часів була і залишається 

актуальною для будь-якого суспільства. Не є тут винятком і сучасне українське 
суспільство. Адже мова йде про ту його частину, яку воно має підтримувати та 
всіляко забезпечувати її фізичне, психічне та моральне здоров'я, виховання, 
підготовку до виконання своєї суспільної ролі за природним законом зміни 
поколінь. Зрозуміло, що виконання цієї суспільної функції багато в чому залежить 
від нормального соціального розвитку суспільства в цілому.       

Причини й умови скоєння злочинів неповнолітніми загалом такі самі, що й 
зумовлюють злочинність дорослих. Це такі самі негативні явища і процеси, що 
відбуваються у суспільстві на макро та мікрорівні. Але з урахуванням особи 
неповнолітнього вони мають певну специфіку, що пов‘язана з особливостями 
соціально негативних потреб та інтересів неповнолітніх правопорушників. [1] 

Злочинність неповнолітніх була предметом вивчення багатьох дослідників: 
правові аспекти проблеми досліджували В. Кудрявцев, Г. Міньковський, М. 
Костицький, В. Нор, О. Тузов, Ю. Заросинський, С. Поволоцька, Л. Дубчак, 
Ю. Завгородня, Ю. Абросімова, О. Бугера. Проте, спектр питань сучасної 
злочинності неповнолітніх, встановлення детермінант, що її породжують, 
залишаються актуальними й до сьогодні. 

На мою думку вплив соціальних умов, суперечливостей у розвитку 
суспільства на характер морального формування особистості є вирішальним у 
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поясненні протиправної поведінки неповнолітнього. Процеси та явища 
економічного, ідеологічного, культурно виховного характеру, що відбуваються у 
суспільстві, головним чином і детермінують поведінку дітей і підлітків. Ці процеси у 
загальній формі визначають умови життя у суспільстві, надають своєрідності 
діяльності по вихованню і навчанню неповнолітніх, формуючи їх особистість. Саме 
до процесів і явищ соціальної дійсності, що створють негативні умови для життя і 
виховання неповнолітніх та сприяють скоєнню ними злочинів належать: значна 
соціальна диференційованість неповнолітнього населення за рівнем 
матеріального забезпечення, соціальним статусом; порушення принципів оплати 
праці; споживання грошових і матеріальних благ; процес розладу сімї, що 
супроводжується суттєвою зміною традиційного ставлення до виховання 
неповнолітніх; алкоголізм, нервово-психічні захворювання та хронічні 
захворювання батьків та інших осіб, що відповідають за виховання дітей та 
підлітків; низька правова свідомість батьків та дітей.  

У кримінологічній літературі закріпилось визначення детермінації 
злочинності неповнолітніх як «витрат виховання», яке обумовлене економічним, 
ідеологічним, правовими та іншими заходами, що здійснюються у державі. [2] 

До чинників, які обумовлюють злочинну поведінку неповнолітніх можна 
віднести наступне: негативний вплив сімї; недоліки у шкільному вихованні; 
незайнятість суспільною працею; негативний вплив мікросередовища; вади у 
діяльності правоохоронних органів, щодо профілактики злочинів неповнолітніх. 

На думку Ю. Заросинського для встановлення причин та умов злочинності 
неповнолітніх має велике значення вивчення осіб неповнолітніх правопорушників, 
їх ставлення до праці і навчання. Особливу увагу слід приділити виявленню і 
вивченню осіб неповнолітніх, які покинули школу і не працюють. [3] 

Зміни, які в даний час відбуваються у суспільстві суттєво впливають на 
криміногенну обстановку в цілому і відповідно на причини та умови злочинності 
неповнолітніх.  Так, кожен 8 – 9 злочин в Україні вчиняється неповнолітніми, 
кількість підлітків , що вчинили злочин повторно, за останні роки збільшилось 
більш як на 19%. Майже кожен другий злочин скоюється підлітками у групі; частіше 
з особливою жорстокістю і цинізмом. Найкриміногеннішим віковим періодом є 16-
17 років − у цьому віці підлітками вчиняється до 62 % злочинів від загальної 
кількості. [4] 

Аналізуючи причини та умови, взаємодія яких сприяє вчиненню злочинів 
неповнолітніми, доцільно зазначити детермінанти які виділяє В.М. Кудрявцев: 
суб‘єктивні і об‘єктивні причини та умови. Субєктивні причини злочинів, у його 
розумінні, – це певні елементи соціальної психології, що суперечать ідеології 
суспільства і знаходять своє вираження у спотворених потребах, інтересах, цілях, 
мотивах, моральних цінностях і правосвідомості осіб, які вчиняють 
правопорушення.  Обєктивні причини злочинів – це певні суперечності у 
суспільному житті, економічних і соціальних відносинах людей. Субєктивні умови 
злочинів – це демографічні й соціально психологічні особливості населення (рис 
характеру, вік, стать тощо) Обєктивні умови злочинів – це недоліки організаційного 
і технічного порядку, що підтримують дію суб‘єктивних і об‘єктивних причин 
злочинів.  

У кримінологічній літературі найчастіше підкреслюється значення 
кримінального впливу середовища на неповнолітніх. При цьому особлива увага 
приділяється мікросередовищу – сфері безпосереднього спілкування 
неповнолітніх. 

Особливу роль соціалізації неповнолітніх відіграє сімя. Сімя виконує 
декілька функцій, одна з них – виховна. Саме у сімї дитина навчається сприймати 
світ, набирається життєвого досвіду. [6] Виховання правової культури починається 
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також у сім‘ї . Потрібно зазначити, що існує сімейна злочинність, коли підлітки 
втягуються у злочинну діяльність членами родини, у тому числі батьками, і не 
тільки у жебрацтво, а й у крадіжки, проституцію, тощо. 

Серед загальносоціальних причин та умов злочинності неповнолітніх в 
України найбільше виділяються: неповнолітні особи які вчиняють 
суспільнонебезпечні діяння, проживає у сім‘ях, з низьким або дуже низьким 
матеріальним статком; зниження купівельної спроможності більшості населення; 
постійний дефіцит грошей у сімях, несвоєчасна виплата заробітнох плати, 
стипендій та пенсій у сімях, де проживають неповнолітні.[7] 

Не менш важливою причиною злочинності неповнолітніх є їх незайнятість. 
[5] Потрібно зазначити, щодо традиційних чинників незайнятості неповнолітніх, 
коли сім‘я або добре забезпечена, щоб утримувати неповнолітнього, або фактично 
втратила свій соціальний статус і не має змоги контролювати його поведінку, нині 
додалося безробіття молоді. Щорічно тисячам випускників середніх шкіл і 
профучилищ не вдається працевлаштуватись, і багато підприємств відмовляються 
брати на роботу підлітків. Не можуть знайти постійної роботи і більшість ―відсіяних‖ 
зі шкіл. Як результат — майже половина неповнолітніх злочинців ніде не вчилися і 
не працювали. 

З розвитком інформаційного забезпечення суспільства перелік детермінант 
злочинності неповнолітніх розширюється. Засоби масової інформації (ЗМІ), і 
особливо телебачення, стали невід'ємною частиною культури сучасного 
суспільства. Саме ЗМІ створюють своєрідний інформаційний фон, на основі якого 
людина і зокрема молода, формує певний світогляд щодо способу, і стилю життя, 
моделей поведінки. [8] 

В цьому розумінні засоби масової інформації мають в своєму розпорядженні 
невичерпні можливості позитивного впливу на свідомість людей, формування у 
них, особливо у неповнолітніх і молоді, високих моральних якостей, громадської 
активності, зразків правомірної поведінки, нетерпимості до порушень закону тощо. 
[9] 

 Негативна інформація, що поширюється ЗМІ, несе небезпеку також з точки 
зору того, що психологічною особливістю злочинності неповнолітніх є тісний її 
зв'язок з криміногенним середовищем. Такий зв'язок має опосередкований 
характер, де проміжною ланкою виступає кримінальна субкультура неповнолітніх.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що детермінантами негативного 
впливу, який створює умови злочинності неповнолітніх, можуть виступати засоби 
масової інформації, що поширюють інформаційну продукцію з елементами агресії 
та насильства.  

Викладене свідчить, що детермінанти злочинності у нашому суспільстві 
пов‘язують в основному з пережитками минулого. Але головне джерело слід 
шукати все ж таки у серйозних проблемах економіки, які породжують соціальну 
несправедливість, нерівність становища окремих соціальних груп. 

Отже, злочинність неповнолітніх в Україні – це феномен, пов'язаний із 
суперечливими процесами, які відбуваються в економіці та соціальній сфері. 
Особливістю злочинності неповнолітніх в Україні є ще й окремі тенденції, що 
складаються під впливом соціально-психологічних чинників. Це передусім такі: 
втрата значною частиною молоді загальновизнаних людських ідеалів у сфері 
соціального життя; втрата поваги та довіри молоді до правоохоронних органів; 
релігійна нетерпимість; пияцтво; наркоманія, токсикоманія; правовий нігілізм.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ 

У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 
 

Україна, як і інші держави проголошена соціальною, правовою державою  
(ст. 1 Конституції України [1]), кошти бюджету спрямовуються, насамперед, на 
реалізацію соціальних та економічних програм, і ці програми повинні захищати 
права та інтереси громадян, особливо найбільш незахищених категорій. В наш 
час, посягання на кошти бюджету для людей, які займають високі посади та особи, 
які наділені службовими повноваженнями, є джерелом стабільної наживи, 
лишнього прибутку щодо розподілу та використання бюджетних коштів. 

У наш час питанням кримінально-правової та кримінологічної 
характеристики злочинів у сфері економіки загалом та бюджету України зокрема, 
займалися такі видатні українські вчені як: Андрушко П.П., Бойко А.М., Волобуєв 
А.Ф., Гуторова Н.О., Даньшин І.М., Дудоров О.О., Титаренко О.О. та ін. 
Дисертаційними дослідженнями займалися Гладун О.З., Тихонова О.В., Волинець 
Р.А. Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ 
злочинам, пов‘язаним з незаконним використанням бюджетних коштів, 
розглядалися в дисертації Руфанової В.М. 

Для підтвердження значущості даної проблеми, можна навести статистичні 
дані МВС України 2011 рік щодо виявлених злочинів у бюджетній сфері. [Дод. №1] 
З даної статистики видно, що дані злочини набирають оборотів, тобто з кожним 
роком збільшується число зареєстрованих злочинів.  

Серед означених проблем, особливої уваги заслуговує кримінологічна 
характеристика злочинів у бюджетній сфері.  

В рамках даної публікації варто, на нашу думку, з‘ясувати сутність 
кримінологічної характеристики злочинів загалом та запропонувати власний підхід 
в контексті кримінологічної характеристики злочинів у бюджетній сфері. Під 
кримінологічною характеристикою злочинів розуміють - система відомостей про 
певні види злочинів, ознаки суб‘єкта злочину (особи злочинця), його мотиви, 
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предмет посягання, обстановку, злочинні способи, які мають значення для 
виявлення і розкриття таких діянь криміналістичними засобами, прийомами та 
методами.  

Виходячи з розглянутих  нами досліджень, можливо  запропонувати власне 
визначення кримінологічної  характеристики злочинів у бюджетній сфері – це 
сукупність кількісних та якісних показників, що характеризують злочинність у 
бюджетній сфері, ґрунтується на результатах об‘єктивного  вивчення кримінальних 
справ про злочини, передбачені ст.ст. 210, 211 Кримінального кодексу та заходах 
щодо їх запобігання. 

В кримінологічній характеристиці злочинів у бюджетній сфері варто 
акцентувати увагу на структурі даної категорії злочинів. Наприклад, використання 
бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню — фінансування за рахунок 
бюджету видатків, не передбачених бюджетом або фінансування одних статей 
видатків бюджету за рахунок інших; виплата пенсій замість виплати заробітної 
плати, фінансування виробництва замість виплати заробітної плати; використання 
виділених для заробітної плати дотацій згодом на придбання обладнання тощо. 
Вчинення вказаних дій пов'язане з порушенням певних статей Бюджетного кодексу 
України, інших нормативно-правових актів, що встановлюють порядок виконання 
бюджету. 

Тому, на нашу думку, можна запропонувати шляхи вирішення даної 
проблеми, тобто проведення низки заходів: 

- своєчасне запобігання, розкриття та розслідування злочинів у сфері 
використання бюджету; 

- висвітлення в засобах масової інформації стану економічної злочинності 
в країні та регіонах і напрями боротьби з нею; 

- забезпечення суворого контролю за проходженням бюджетних коштів  до 
безпосереднього їх одержувача, спрямованих на адресну державну підтримку; 

- підвищення заробітних плат (одна із головних проблем, при вирішенні 
якої можливо мінімізувати злочини у бюджетній сфері). 
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ПРИЧИНИ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. 

 
Однією із відчутно значущих соціальних проблем для України є злочинність. В 

умовах реформування соціального життя та економіки країни її небезпечність 
збільшується, особливо у стратегічно важливих сферах: кредитно-фінансовій, 
зовнішній торгівлі, приватизації, зв‘язку, валютному регулюванні, торгівлі 



 70 

нерухомістю, металами, зброєю та ін. Процес збільшення загрози злочинності 
притаманний багатьом країнам світу. 

Розглядаючи злочинність як соціальне явище й оперуючи її кількісними та 
якісними характеристиками, слід підкреслити, що для отримання точних відомостей 
потрібно звертатись до статистичної звітності правоохоронних органів. 

Кожному практичному працівникові добре відомо, що до статистичної звітності 
потрапляють не всі скоєні злочини, а тільки частина з них, решта незареєстрована й 
становить, таким чином, латентну злочинність. 

Під латентною (схованою) злочинністю в кримінології й правоохоронній практиці 
розуміють сукупність реально вчинених злочинних діянь, але які не стали відомі 
органам карного судочинства.  
У юридичній літературі латентну злочинність часто визначають як сукупність 
злочинів, які залишилися невиявленими, не відомими правоохоронним органам. 

Суспільна небезпека латентної злочинності полягає в тому, що: 

 вона зменшує ступінь достовірності прогнозів злочинності, ускладнює 
визначення напрямків боротьби з нею; 

 почуття безкарності заохочує осіб, які скоїли тяжкі злочини, продовжувати 
свою злочинну діяльність, тобто сприяє зростанню злочинності, зокрема, рецидивної; 

 знижує активність громадян у боротьбі зі злочинністю; 
На сьогоднішній день існують об'єктивні та суб'єктивні фактори, що зумовлюють 
існування латентної злочинності: 

До об'єктивних належать: середовище й обставини, в яких здійснюються 
злочини. Приміром, специфічні недоліки у звітності та контролі, що перешкоджають 
розкриттю злочинів, здійснених посадовими особами; відсутність письмових і речо-
вих доказів; віддаленість від населених пунктів або людних місць при вбивствах, 
зґвалтуваннях, розбоях та ін. 

До суб'єктивних належать: небезпечність особи, що скоїла злочин; бажання 
приховати свою злочинну діяльність; небажання потерпілого повідомляти про 
злочин; недоліки в роботі право охоронних органів тощо. 

Латентна злочинність має свої негативні наслідки:становить недостовірні дані 
про фактичні розміри злочинності, її рівні, структурі, динаміку, про величину й 
характер шкоди;підриває авторитет правоохоронних органів держави;сприяє росту 
соціальної напруги в суспільстві;Виявившись поза обліком, латентна злочинність 
залишається поза соціальним контролем і тому стає особливо небезпечною. Як 
частина загальної злочинності, латентна злочинність несе в собі всі її ознаки, 
обумовлені тими ж соціальними факторами, заподіює матеріальна й моральна шкода 
суспільству.  

Масштаби латентної злочинності в точності, як правило, не відомі. Вони 
визначаються шляхом застосування різних соціологічних, статистичних й аналітичних 
методик (порівняльний аналіз взаємозалежних показників карної статистики; 
зіставлення відомостей карного обліку з даними адміністративних і дисциплінарних 
порушень, з даними медичних установ про надання допомоги із приводу тілесних 
ушкоджень, зі статистикою скарг, заяв, листів громадян у правоохоронні й інші 
державні органи; опитування громадян, засуджених й ув'язнених; експертні оцінки 
фахівців та інше). Уважається, що чим серйозніше категорія злочинів, тим нижче для 
неї коефіцієнт латентності.  

Для досягнення об'єктивізації показників злочинності існують два шляхи.  
Перший з них полягає в реальному попередженні вчинюваних у країні злочинів.  
Другий шлях – це діяльність по виявленню вже вчинених посягань, невідомих 

правоохоронним органам, у результаті такої роботи фактичні злочини із розряду 
прихованих потрапляють в офіційний статистичний облік. Для здійснення такої 
діяльності застосовуються різні заходи і способи. 



 71 

Названі заходи здійснюються у сфері виховання громадян, зокрема правового 
виховання, з метою підвищення їх правосвідомості; у соціальній сфері (наприклад, 
заходи, спрямовані на збільшення довіри населення до правоохоронних органів, 
статутна діяльність громадських організацій); у правоохоронній сфері (мається на 
увазі їх активність, спрямована на зниження латентності злочинів); у державно-
політичній сфері, тобто діяльність усіх державних органів, що впливають на 
злочинність; у нормотворчій діяльності (декриміналізація правопорушень, що не 
становлять великої суспільної небезпечності, та ін.). 

Заходи і способи зниження латентної злочинності, що були пiдданi аналізу, 
дозволили виділити серед них такі конкретні і найбільш важливі, як: 

 підвищення вимог до додержання порядку ведення кримінально-правової 
статистики; 

 підвищення рівня професіоналізації працівників правоохоронних органів, 
зміцнення їх матеріальної бази; 

 забезпечення гарантій захисту свідків і потерпілих; 

 систематичне проведення аналітичної роботи з визначення кількісно-якісних 
характеристик злочинності, виявлення повної кримінологічної характеристики особи 
злочинців; 

Позитивні результати діяльності по зниженню латентної злочинності, 
безумовно, багато в чому залежать від неухильного додержання перелічених 
заходів, їх економічного, фінансового і кадрового забезпечення.  

Тобто, на завершення можна зробити наступний висновок, що, прихована 
злочинність чинить серйозний вплив на соціально-психологічний клімат у суспільстві. 
вона породжує у громадян недовіру в здатність державної влади гарантувати їхню 
безпеку, створити сприятливі умови для реалізації конституційних прав і свобод, яка 
ефективно вести боротьбу зі злочинністю, забезпечити невідворотність 
відповідальності винних осіб за правопорушення. 
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ВИКОНАННЯ ТА ВИДБУДУВАННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ. 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Наш час є піком розвитку демократії. І, крім великої кількості позитивних 
моментів цього явища, наше суспільство стикається з практично 
неконтрольованою пропагандою насильства, вільним доступом до наркотичних 
явищ, розкутою сексуальною поведінкою і іншими негативними явищами, які 
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здійснюють непоправний вплив на несформовану психіку підлітків. Особистість 
підлітка піддається значному впливу як на макрорівні, тобто глобальне явище, яке 
розповсюджується на велику кількість осіб, так і на макрорівні, який визначається 
найближчим оточенням особи. Саме це спонукає законодавця створювати окремі 
виправні установи для відбування покарання неповнолітніми і відокремлювати їх 
від дорослих засуджених задля запобігання кримінальному впливу. Таким чином, 
реалізується принцип індивідуалізації виконання покарань, раціонального 
застосування заходів виправного впливу на засуджених. Крім того, акцент 
законодавця на термін «виховні» не є випадковим, бо саме в цих установах 
(порівняно з виправними) приділено більше уваги застосуванню різних форм і 
методів психолого-педагогічного і виховного впливу; створенню умов утримання з 
урахуванням вікових, індивідуальних особливостей, психічного і фізичного стану 
неповнолітнього. 1 

Враховуючи високий рівень актуальності даного питання велика кількість 
науковців-правознавців приділяють йому достатню увагу, а саме Р.М. Абизов, 
О.В. Бакаєв, І.Г. Богатирьов, В.М. Бурдін, Н.О.Гуторова, Т.А. Денисова, 
В.П.Ємельянов, О.Д. Запорожець, В.Д. Іванов, О.Г. Кальман, Ю.А. Кашуба, 
О.О.Книженко, В.Г. Овчаренко, С.Н. Пономарьов, Б.А. Протченко. 

Отже, щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні, 
необхідно зазначити, що порядок провадження у справах про злочини 
неповнолітніх, як передбачено ст. 432 Кримінально-процесуального кодексу 
України (далі — КПК), визначається загальними правилами КПК для провадження 
кримінальних справ і, крім того, додатковими нормами, викладеними у гл. 36 КПК 
«Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх». У зазначеній 
главі містяться норми, якими передбачено підвищення захищеності прав 
неповнолітніх у кримінальному судочинстві. Судочинство щодо неповнолітніх в 
Україні провадиться судами загальної юрисдикції. І в даному випадку, я ввважаю, 
вітчизняному законодавцю необхідно звернути увагу на практику розвинених 
зарубіжних країн (США, Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччині та ін.), в яких, 
на відміну від України, судочинство у справах про злочини неповнолітніх 
здійснюється спеціалізованими судами різних модифікацій. Діяльність таких судів 
для неповнолітніх оцінюється вченими-юристами досить високо. Це 
підтверджують так звані «Пекінські  правила», що є авторитетним документом для 
петенціарних систем всіх розвинених країн (пр. 22.2) міститься рекомендація 
підбирати персонал органів правосуддя з врахуванням різних категорій 
неповнолітніх, які вступають у контакт із системою правосуддя, а також докладати 
зусиль для забезпечення справедливого представництва жінок і національних 
меншин в органах правосуддя у справах неповнолітніх.2 

Взагалі, досвід розвинених держав, в тому числі європейських, щодо 
особливостей кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх заслуговує 
на увагу. Починаючи з основи всієї діяльності всієї системи, а саме правової 
регламентації покарання неповнолітніх, то відомий український науковець М.І. 

                                                        
1 Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаюв М.М., Хашев В. Г. Кримінально-
виконавче право: Навчальний посібник / За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 
с. 

2
 Мінімальні стандартні правила ООН, ѐкі стосуятьсѐ відправленнѐ правосуддѐ щодо 

неповнолітніх (“Пекінські правила”), прийнѐті ООН 29 листопада 1985 р. (п. 22.2) 

http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta/
http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta/
http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta/
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Хавронюк у цьому зв'язку звертає увагу на той факт, що питанням кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх в європейських державах часто 
присвячені спеціальні закони, ―а тому у кримінальних кодексах про них не 
згадується або майже не згадується. Такий підхід застосовано в Австрії, Сан-
Марино, Іспанії, Данії, а також у Франції та ФРН‖ 3 . 
В Україні ж, як відомо, питання покарання неповнолітніх регулюються виключно 
нормамиКК. 
          Норми кримінального законодавства щодо покарання неповнолітніх у 
більшості держав, за загальним правилом, поширюються на осіб, які не досягли 18 
років. Такою є ситуація як в Україні в більшості пострадянських держав (Білорусь, 
Азербайджан, Казахстан, Вірменія, Грузія), а також у деяких країнах Центральної і 
Східної Європи (Польща, Болгарія, Естонія, Латвія). Але дана позиція ще залежить 
від найменшої межі кримінальної відповідальності, яка дуже варіюється в різних 
системах права і країнах. Наприклад, кримінальна відповідальність в таній країні 
як Іран наступає з 6 р., у Франції також цей поріг є низьким –з 13 р., у Шотландії, 
де кримінально – виконавча система розвинена на досить високому рівні - з 16 р.4 
Водночас в законодавстві багатьох розвинених державах передбачено, що 
спеціальні положення щодо покарання неповнолітніх можуть бути застосовані і 
щодо осіб, старших 18 років. При цьому неповнолітні можуть ще й поділятися на 
певні вікові групи. Так, в Англії вони поділяються на дві категорії: діти (особи віком 
до 14 років) та підлітки (особи від 14 до 17 років). У ФРН неповнолітні поділяються 
на три категорії: від 14 до 16 років, від 16 до 18 років та від 18 до 21 року. Остання 
категорія утворює групу молодих дорослих (молодь). Дія Закону ―Про суди для 
молоді‖ ФРН поширюється на неповнолітніх віком від 14 до 18 років, але якщо 
буде встановлено, що особа віком 18-21 року за своїм моральним та 
інтелектуальним розвитком відповідала віковій групі від 14 до 18 років, цей Закон 
поширюється і них. І це є дуже позитивний досвід, який дозволяє розподілити 
молодих злочинців не лише за віком, а й за їх фізіологічними, інтелектуальними і 
психологічними особливостями і активізувати процес виконання основного 
завдання покарання – виправлення.  
КК України по даному питанню залишається на традиційній позиції радянського 
законодавства, хоча я вважаю, що запозичення досвіду іноземних держав в цьому 
аспекті видається доцільним.  

Також вважаю за необхідність розглянути систему і види покарань, що 
застосовуються до неповнолітніх. 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, до даного переліку необхідно внести такий вид 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. 
Наприклад, У Франції, наприклад у справах неповнолітніх можуть бути застосовані 

                                                        

3
 . Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / М.І. Мельник (ред.), 
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справ, 1993. С. 5-8. 
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такі заходи, не пов‘язані з позбавленням волі: 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). У Франції 
допускається наявність приватних місць виконання покарань стосовно 
неповнолітніх. Належать вони, як правило, благодійним або релігійним общинам. 
В США неповнолітні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в 
молодіжних реформаторіях або виховних школах, де встановлені м'якіші 
порівняно з пенітенціарними установами для дорослих режими відбування 
покарання. В окремих штатах діють пенітенціарії, які називаються центрами 
денного утримання. Засуджені неповнолітні перебувають тут протягом дня 
(працюють, навчаються), а на ніч відправляються додому.5 

Отже, можна сказати, що види покарання щодо неповнолітніх в нашій 
державі є менш оригінальним, порівняно із законодавством країн Західної Європи, 
і містить загалом вужчий перелік покарань та інших кримінально-правових заходів, 
які можуть бути застосовані до цієї категорії осіб.  
          Отже, в контексті розгляду даного питання мною визначено, що правосуддя 
щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку 
вітчизняного законодавста. І в ст. 9 Конституції України вказано, чинні міжнародні 
договори, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України. Але цього недостатньо, тому що 
необхідно активно переймати й впроваджувати позитивний досвід розвинених 
держав в кримінально – виконавче право України, особливо в галузі неповнолітніх 
правопорушників. Це один зі шляхів до формування здорового правового 
суспільства. 
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Проблема злочинності неповнолітніх за всіх часів і зараз є актуальною для 
будь-якого суспільства. Не є тут винятком і сучасне українське суспільство. Адже 
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мова йде про ту його частину, яку воно має підтримувати та всіляко забезпечувати 
її фізичне, психічне та моральне здоров'я, виховання, підготовку до виконання 
своєї суспільної ролі за природним законом зміни поколінь. Зрозуміло, що 
виконання цієї суспільної функції багато в чому залежить від нормального 
соціального розвитку суспільства в цілому.       
        Причини й умови скоєння злочинів неповнолітніми загалом такі самі, що й 
зумовлюють злочинність дорослих. Це такі самі негативні явища і процеси, що 
відбуваються у суспільстві на макро та мікрорівні. Але з урахуванням особи 
неповнолітнього вони мають певну специфіку, що пов‘язана з особливостями 
соціально негативних потреб та інтересів неповнолітніх правопорушників.     

Злочинність неповнолітніх була предметом вивчення багатьох дослідників: 
правові аспекти проблеми досліджували В. Кудрявцев, Г. Міньковський, М. 
Костицький, В. Нор, О. Тузов,  Заросинський Ю.  

На нашу думку вплив соціальних умов, суперечливостей у розвитку 
суспільства на характер морального формування особистості є вирішальним у 
поясненні протиправної поведінки неповнолітнього. Процеси та явища 
економічного, ідеологічного, культурно виховного характеру, що відбуваються у 
суспільстві, головним чином і детермінують поведінку дітей і підлітків. Ці процеси у 
загальній формі визначають умови життя у суспільстві, надають своєрідності 
діяльності по вихованню і навчанню неповнолітніх, формуючи їх особистість.  
       Саме до процесів і явищ соціальної дійсності, що створють негативні умови 
для життя і виховання неповнолітніх та сприяють скоєнню ними злочинів 
належать: значна соціальна диференційованість неповнолітнього населення за 
рівнем матеріального забезпечення, соціальним статусом; порушення принципів 
оплати праці; споживання грошових і матеріальних благ; процес розладу сімї, що 
супроводжується суттєвою зміною традиційного ставлення до виховання 
неповнолітніх; алкоголізм, нервово-психічні захворювання та хронічні 
захворювання батьків та інших осіб, що відповідають за виховання дітей та 
підлітків; низька правова свідомість батьків та дітей.  
       До чинників, які обумовлюють злочинну поведінку неповнолітніх можна 
віднести наступне: негативний вплив сімї; недоліки у шкільному вихованні; 
незайнятість суспільною працею; негативний вплив мікросередовища; вади у 
діяльності правоохоронних органів, щодо профілактики злочинів неповнолітніх.  
      Майже третину злочинів неповнолітні скоюють у співучасті з дорослими. І не 
завжди дорослі є лідери злочинних угрупувань. Для злочинності неповнолітніх, як 
правило, характерна корислива мотивація. Тобто до скоєння злочину 
неповнолітнього підштовхує потреба в престижі, в самоствердженні, потреба в 
ризику, емоційна нестійкість, агресивність, відхилення в психічному розвитку, 
низька самоповага, неадекватна самооцінка. Неповнолітні злочинці, як правило, 
не прагнуть пов‘язувати своє майбутнє з навчанням.  
       Протягом останнього часу можна побачити стрімке поширення наркоманії та 
наркозлочинів серед неповнолітніх.  
       Зміни які в даний час відбуваються у суспільстві суттєво впливають на 
криміногенну обстановку в цілому і відповідно на причини та умови злочинності 
неповнолітніх.  Так, кожен 8 – 9 злочин в Україні вчиняється неповнолітніми. 
Майже кожен другий злочин скоюється підлітками у групі; частіше з особливою 
жорстокістю і цинізмом.  
      Однією з причини злочинності неповнолітніх є анти суспільна діяльність 
дорослих осіб. Тому необхідно всебічно посилити боротьбу з тими, хто втягує 
підлітків у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію, азартні ігри, жебрацтво.  
       У кримінологічній літературі найчастіше підкреслюється значення 
кримінального впливу середовища на неповнолітніх. При цьому особлива увага 
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приділяється мікросередовищу – сфері безпосереднього спілкування 
неповнолітніх. 
       Особливу роль у соціалізації неповнолітніх відіграє сімя. Сімя виконує декілька 
функцій, одна з них – виховна. Саме у сімї дитина навчається сприймати світ, 
набирається життєвого досвіду. Виховання правової культури починається також у 
сім‘ї . Потрібно зазначити, що існує «сімейна злочинність», коли підлітки 
втягуються у злочинну діяльність членами родини, у тому числі батьками, і не 
тільки у жебрацтво, а й у крадіжки, проституцію, тощо.  
       Серед загальносоціальних причин та умов злочинності неповнолітніх в 
України найбільше виділяються:  

 неповнолітні особи які вчиняють суспільнонебезпечні діяння, проживають у 
сім‘ях, з низьким або дуже низьким матеріальним статком;  

 зниження купівельної спроможності більшості населення;  

  постійний дефіцит грошей у сім‘ях, несвоєчасна виплата заробітної плати, 
стипендій та пенсій у сім‘ях, де проживають неповнолітні.  

       Не менш важливою причиною злочинності неповнолітніх є їх незайнятість. 
Зазначимо, щодо традиційних чинників незайнятості неповнолітніх, коли сім‘я або 
добре забезпечена, щоб утримувати неповнолітнього, або фактично втратила свій 
соціальний статус і не має змоги контролювати його поведінку, нині додалося 
безробіття молоді. Щорічно тисячам випускників середніх шкіл і профучилищ не 
вдається працевлаштуватись, і багато підприємств відмовляються брати на 
роботу підлітків. Керівництво професійних училищ подекуди попереджає учнів, що 
роботою вони не забезпечуватимуться. Не можуть знайти постійної роботи і 
більшість ―відсіяних‖ зі шкіл. Як результат — майже половина неповнолітніх 
злочинців ніде не вчилися і не працювали. 
       Проаналізувавши ситуацію, ми дійшли висновку що держава приділяє 
недостатньо уваги цьому питанню і щоб поліпшити ситуацію в нашій країні щодо 
протидії злочинності серед неповнолітніх, ми пропонуємо вжити наступних заходів, 
а саме: 
1) Розробити методичні матеріали (посібник) для співробітників спеціальних 

органів та установ для дітей, а також служб у справах дітей з профілактики 
злочинності в підлітковому оточенні, в якому викласти законодавчі та 
нормативні акти, які регламентують роботу з неповнолітніми 
правопорушниками;  

2) Для змістовного дозвілля, попередження негативних проявів серед 
неповнолітніх, службам у справах дітей та кримінальній міліції у справах дітей 
необхідно здійснити перевірки позашкільних навчальних закладів та підліткових 
клубів за місцем проживання незалежно від форм власності, проаналізувати 
стан та ефективність їх роботи, в разі потреби внести пропозиції органам 
місцевої виконавчої влади щодо відновлення роботи тих із них, які були закриті 
або використовуються не за призначенням;  

3) Для попередження злочинності серед неповнолітніх, кримінальній міліції у 
справах дітей та службам у справах дітей залучити громадські формування та 
організації, добровільні народні дружини, населення до розробки заходів щодо 
форм взаємодії та їх участі в охороні громадського порядку. 
Зважаючи на вищесказане ми також вважаємо, що молодь потрібно залучити 

до безпосередньої участі в житті суспільства з тим, щоб вона набувала 
соціального досвіду, засвоювала моральні норми, загальнолюдські цінності. Тільки 
держава має визначити соціальний статус молоді в суспільстві, надати їй 
можливість для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного та 
професійного рівня. 
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УЧАСТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ЖЕРТВЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
В современном мире число преступлений стремительно растет. Ежедневно из 

средств массовой информации мы узнаем о все новых и новых изобретениях 
современных преступников, о том, что жертвой преступления теперь может стать 
каждый из нас. Так как же уберечься от этого?  

В конце XIX—начале XX в. тема жертвы стала отчетливо звучать в сочинениях 
уже не только литераторов, но и юристов, психологов и, конечно, криминологов. Среди 
первооткрывателей виктимологической темы  Ф. Т. Джас и А. Фейербах. [3, стр.19-20]. 
Фрагментарные исследования роли жертвы в преступлении предпринимались многими 
учеными. Так, в учебнике Э. Сазерленда «Криминология» третья глава посвящена 
жертвам преступления [1, стр.182; 2, стр.107-108]. 

По мнению этих и ряда других ученых многое в поведении жертвы толкает 
преступника на совершение данного преступления либо же каким-то образом 
способствует его совершению. 

Например, возраст жертвы играет немаловажную роль. Психофизические 
особенности детского и подросткового возраста — любопытство, жажда приключений, 
доверчивость, внушаемость, неумение приспосабливаться к условиям, в которых возни-
кает необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, 
наконец (в ряде случаев), физическая слабость — обусловливают повышенную 
виктимность этой возрастной группы.  

Особенности психофизического порядка определяют и повышенную виктимность 
лиц пожилого и преклонного возраста. Прежде всего здесь виктимологически 
проявляется физическая слабость, особенно у женщин, сказываются и определенные 
болезненные возрастные изменения. Так, преступником могут быть использованы 
слабая память лиц преклонного возраста. «Подходы» к потерпевшему преступник 
находит, ориентируясь на чувство одиночества, например, овдовевшей женщины. 

В преступлениях некоторых видов криминологически значима и национальность 
потерпевшего, в частности в преступлениях, связанных с пережитками местных обычаев 
(например, кровной мести). 

Лица, занимающие определенные должности или занимающиеся определенного 
рода общественной деятельностью, именно в силу специфики своей работы чаще, чем 
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другие, оказываются потерпевшими от преступления. Так, работники милиции, сторожа, 
кассиры, инкассаторы, военнослужащие при исполнении обязанностей по караульной 
службе или патрулированию, т. е. лица, обязанные противодействовать преступнику, 
рискуют при этом здоровьем и даже жизнью. При нарушениях правил безопасности в 
таком же положении могут оказаться специалисты опасных профессий.[4] 

В механизме преступления проявляются самые различные нравственно-
психологические особенности потерпевших, такие как половая распущенность, 
склонность к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, жадность, 
деспотизм, агрессивность, грубость, трусость, жестокость, мнительность, пассивность, 
доверчивость, доброта, некритичность, предусмотрительность, моральная устойчивость, 
рассудительность, тактичность, вежливость, решительность, храбрость, хорошая 
физическая подготовка, физическая слабость и др. Все эти качества проявляются в 
поведении и при определенных обстоятельствах могут способствовать или пре-
пятствовать совершению преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от личностных качеств человека, 
его физических и психологических особенностей зависит и вероятность для данного 
человека стать участником и жертвой преступления. Поэтому следует воспитывать в 
себе качества, которые помогут избежать конфликтной ситуации, стараться менше 
грубить людям, проявлять сдержанность и вежливость.     Немаловажную роль играет 
тип совершаемого преступления. 

 Убийство, причинение тяжкого вреда здоровью относятся к преступлениям, 
виктимный характер которых наиболее очевиден.  

Известно, что преступники-убийцы и причинители тяжкого вреда здоровью не 
отличаются высоким образовательным уровнем. Это положение характерно и для их 
жертв: 64% потерпевших от убийства и 80,5% потерпевших от причинения тяжкого вреда 
здоровью не окончили средней школы. Из взятых в совокупности не имеют среднего 
образования 68,1% потерпевших и 64,9% преступников [10, стр.117]. 

Низкий образовательный и культурный уровень нередко приводит и к полнейшему 
неумению оценить обстановку и возможные последствия поведения, нежеланию 
обратиться к компетентным органам, осуществляющим защиту интересов личности. 

Значительная часть потерпевших 41% (убийство) и 51,9% (тяжкий вред здоровью) 
находилась в состоянии алкогольного опьянения, которое, как известно, влияет на 
способность к сопротивлению и пониманию ситуации, а также и в целом на поведение. 

Поведение значительной части потерпевших (24,9%), хотя оно и не связано с 
нападением на причинителя вреда, тоже является толчком в механизме совершения 
преступления. [4] 

Характерными являются ситуации, в которых действуют лица, состоящие в 
родственных или иных близких отношениях. Толчком к совершению убийства, 
причинению тяжкого вреда здоровью может стать нежелание потерпевшего считаться с 
мнениями и желаниями членов семьи.  

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности или, 
иначе, половые преступления, затрагивают интимную сферу жизни человека. Эту сферу, 
по меткому определению известного ученого А. Г. Харчева, «охраняют не только стены 
дома, квартиры, но и такие эффективные психологические силы, как чувство 
скромности, стыдливости, личного и семейного достоинства» [7, стр.18]. 

Кражи не относятся к наиболее виктимологическим преступлениям. Тем не менее 
с учетом распространенности краж и масштаба виктимизации они представляют собой 
криминальное явление, показательное с точки зрения виктимологии. 

Возраст, социальный статус, личностные качества потерпевших от краж менее 
значимы, чем, например, в преступлениях против жизни или здоровья, но свою роль в 
возникновении ситуаций этого преступления они играют, поскольку нередко создают 
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условия, способствующие совершению краж, и даже их провоцируют. Наиболее заметно 
это в механизмах квартирных и карманных краж. 

Виктимное поведение в ряде случаев зависит от излишней доверчивости очень 
молодых и очень пожилых лиц, что облегчает совершение краж. [4] 

В механизме краж заметно проявляется отношение «преступник-жертва»: около 
половины квартирных краж совершается лицами, знающими потерпевших (соседями, 
родственниками, сослуживцами, иными знакомыми, включая случайных). Очевидно, во 
многих ситуациях именно этими обстоятельствами обусловлено некритичное, 
неоправданно доверчивое поведение потерпевших. Создание обстановки, 
способствующей совершению кражи, связано также с поведением, типичным для лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками (среди потерпевших примерно каждый пятый). 

Специфическим в виктимологическом отношении видом краж являются 
карманные кражи [6, стр.91]. Потерпевшие от них в основном женщины (90,9% от общего 
числа). Это связано с фактором ситуативным: женщины, имея при себе деньги, проводят 
в магазинах, на рынке, предприятиях бытового обслуживания и т. д. значительно 
больше времени, чем мужчины, и там попадают в поле зрения преступников. 

Рассматривая все эти ситуации, становится понятно, что мы сами можем 
провоцировать преступные действия. Поэтому следует быть болем 
предусмотрительными и стараться просчитывать возможные последствия от своих 
действий. На вышеизложеных примерах можно научиться не повторять чужих 
ошибок. Виктимология является наукой, у которой было много приверженцев и тех, кто 
всерьез занимался изучением поведения жертвы преступления.  
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На сьогоднішній день найактуальнішою проблемою нашого суспільства є 

злочинність неповнолітніх осіб. Як свідчить практика минулих років, то злочинність 
неповнолітніх заважає,  по-перше, формуванню соціально цінної особистості 
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неповнолітнього, по-друге, завдають суспільству значних витрат трудових 
ресурсів, бо лише третина покараних повертаються до повноцінного суспільного 
життя, по-третє, злочинність неповнолітніх відіграє значну роль у формуванні 
рецидивної злочинності (дві третини рецидивістів розпочинають свій злочинний 
шлях ще неповнолітніми). 

Проблематикою  покарання неповнолітніх злочинців досить детально 
займалися   такі вчені ХХ століття, як М.М. Бабаев, В.С. Орлов, К.С. Лебединська, 
С.А. Тарарухін, А.А. Примачонок, Г.В. Дровосєков, А.П. Кондусов Т.С. Шевченко та 
ін.6  

Сучасний склад кримінально-виконавчої системи України для неповнолітніх 
осіб, які засудженні до покарання у виді позбавлення волі представлений 11 
виправними колоніями, 10 з них виконують покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк стосовно осіб чоловічої статі, які вчинили злочин у віці від 14 до 18 
років. Вони розташовані у Волинській (Ковельська), Дніпропетровській 
(Павлоградська), Донецькій (Маріупольська), Запорізькій (Мелітопольська), 
Луганській (Перевальська), Львівській (Самбірська), Полтавській (Кременчуцька), 
Рівненській (Лубенська), Тернопільській (Бережанська), Харківській (Курязька), 
Чернігівській (Прилуцька) областях. Серед них єдина в Україні Мелітопольська 
виховна колонія, куди направляються для відбування покарання засуджені 
неповнолітні жіночої статі. 

Помітною особливістю колоній є їх розміщення в областях з розрахунком на 
те, щоб засуджені відбували покарання, як правило, за місцем їх проживання до 
арешту чи засудження. Такий порядок розміщення колоній, особливо для 
відбування позбавлення волі неповнолітніми, накладає певну відповідальність за 
їх роботу на відповідні органи місцевого самоврядування, а також робить 
можливим залучення трудових колективів, де працювали засуджені, та їх рідних і 
близьких до проведення виховної роботи з ними. 

Дослідивши кримінально-правові та соціально-демографічні чинники, можна 
зробити висновок, що склад засуджених неповнолітніх, які відбувають покарання у 
виді позбавлення волі досить складний і має певні особливості. Так, у виховних 
колоніях за умисне вбивство близько 6% неповнолітніх чоловічої статі і вдвічі 
більше — близько 13% неповнолітніх жіночої статті; умисне тяжке тілесне 
ушкодження вчинили відповідно 3% юнаків і понад 4% дівчат, зґвалтування — на 
рівні 3 % в обох групах, розбій — 12% і 22%; пограбування — 12% і 10%; крадіжку 
— 57% і 42%; хуліганство — 3,1% і 3,4%; інші злочини — 4,1% і 2,5%. 

   Отже очевидно, що у структурі злочинності неповнолітніх осіб жіночої статі 
переважають (майже 60%) злочини насильницької спрямованості проти життя, 
здоров'я, честі та гідності особистості, вона є більш небезпечною порівняно зі 
злочинністю неповнолітніх чоловічої статі, де вчинено більше корисливих злочинів, 
дівчата ―лідирують‖ навіть у таких, суто чоловічих злочинах, як убивство, розбій, 
хуліганство, беруть участь у зґвалтуванні.7 

Якщо дослідити рівень освіти засуджених неповнолітніх, то можна 
прослідкувати наступну тенденцію, що більше 80% неповнолітніх, не мають 
загальної середньої освіти, тому для них створені середні загальноосвітні школи 
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трьох ступенів. У школах створені комп'ютерні класи, організовано роботу 100 
предметних гуртків, які відвідують близько 2000 учнів. Для педагогічне занедбаних 
осіб, тих, хто не вміє читати і писати, які ніде і ніколи не вчилися, організовані 
класи вирівнювання знань. Підручниками, зошитами та письмовим приладдям 
вихованці забезпечуються безоплатно. Нині щорічно понад 400 засуджених 
неповнолітніх отримують базову, а близько 300 — повну загальну середню освіту.  

На сьогодні, працевлаштування у виховних колоніях повинно дотримуватися 
вимог трудового законодавства, правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої; неповнолітніх заборонено використовувати на важких, роботах і на 
роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, у вихідні дні, у нічний 
час. Для неповнолітніх встановлена скорочена тривалість робочого часу: для осіб 
віком від 15 до 16 років — 24 години на тиждень, віком від 16 до 18 років — 36 
годин на тиждень. Час початку і закінчення роботи визначаються адміністрацією 
колонії. 

   Праця неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується 
відповідно до її кількості і якості. Форми і системи оплати праці, норми праці та 
розцінки, перелік робіт і посад, на яких забороняється використовувати 
засуджених до позбавлення волі неповнолітніх, встановлюються нормативно-
правовими актами Державного департаменту України з питань виконання 
покарань. 

 Неповнолітні можуть залучатися до праці безоплатно тільки у випадках, 
передбачених ч. 5 ст. 118 КВК, а саме — виконуючи роботи з благоустрою колонії і 
прилеглих до неї територій, поліпшення своїх житлово-побутових умов, 
допоміжних робіт із забезпечення колонії продовольством. Причому ці роботи 
виконуються в порядку черговості, в неробочий час і не більше як 2 години на 
день.8 

Таким чином проаналізувавши наукові джерела, практику застосування 
покарань та нормативно – правові акти можна зробити висновок, що по-перше 
питання неповнолітньої злочинності є досить гострим і вирішення її потребує 
детального аналізу всього законодавства, з метою виявлення недоліків, які 
гальмують процес подолання злочинності. По-друге, досить важливе значення при 
встановленні виду покарання до неповнолітнього злочинця є визначення віку. По-
третє, санкції кримінального законодавства, які стосуються неповнолітніх, слід 
прописати більш детальніше, особливо в частинах, що стосуються строків 
покарання. Отже, це є досить важливим, оскільки розвиток особи і сприйняття нею 
своїх дій в чотирнадцять років значно відрізняється від сприйняття 
шістнадцятирічної особи.  
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У процесі здійснення кримінального правосуддя, під час судового розгляду 
справи та визначення судом доцільного, справедливого обсягу державного 
примусу, як такого, що має бути достатнім для досягнення основних цілей 
покарання стосовно засуджених жінок, - важливого значення набуває вивчення 
їхніх особистісних властивостей. Окрім цього вони (крім інших чинників) є 
підставою для диференціації та індивідуалізації виконання покарання, 
застосування засобів заохочення, стягнення, зміни умов утримання стосовно цієї 
категорії засуджених під час відбування покарання. 

Актуальність диференціації та індивідуалізації процесу виконання 
(відбування) позбавлення волі стосовно засуджених жінок обумовлюється 
необхідністю наближення цього процесу до міжнародних принципів та стандартів, 
рекомендацій міжнародних організацій у сфері виконання покарань, пов‘язаних із 
ізоляцією особи від суспільства та родини. 

Лише шість зі ста засуджених в Україні – жінки. Декілька років була 
тенденція до зниження жіночої злочинності. Держава планувала вже закрити 
частину колоній,  утім останнім часом злочинність знову почала зростати. Так 
відбилася економічна криза 2008 року, вважають експерти. На відміну від 
чоловіків, жінки мало займаються розбоєм та грабежами. За статистикою, на 
першому місці серед жіночих злочинів - вбивства та спричинення тяжких тілесних 
ушкоджень, як правило, в побутових конфліктах. 

В Україні станом на 1 січня цього року близько 320 тисяч людей були 
засуджені або перебували під вартою, з них близько 160 тисяч — в установах 
виконання покарань чи слідчих ізоляторах, із яких понад 9 тисяч — жінки. В Україні 
діє 15 установ виконання покарань для жінок. 

Позбавлення волі як вид покарання передбачає не тільки ізоляцію жінки від 
суспільного життя, а також комплекс режимних та виховних заходів з метою її 
виправлення та ресоціалізація. В пенітенціарних установах України основними 
засобами ресоціалізації жінки є суспільно-корисна праця, загальноосвітнє та 
професійне-технічне навчання, суспільно корисна праця, та громадський вплив. 
Відповідно до ст. 18 КВК України жінки відбувають покарання у виправних колоніях 
мінімального рівня безпеки з загальними або полегшеними умовами тримання і 
колоніях середнього рівня безпеки. Станом на 2011 рік у них трималося понад 9,5 
тисячі жінок, засуджених до позбавлення волі.9 
У колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання 
направляються жінки, засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої, 
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. 
Вони розташовані у Донецькій області (Приазовська і Сніжнянська), 
Дніпропетровській (Дніпродзержинська), Луганській (Червонопартизанська), 
Одеській (Чорноморська), Харківській (Качанівська), Черкаській (Уманьська) 
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областях. У виправні колонії цього виду переводяться жінки з виховної колонії по 
досягненні 18-річного віку для подальшого відбування покарання. У колоніях 
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання відбувають 
покарання жінки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з 
необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також жінки, 
переведені з колоній мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання і 
колоній середнього рівня безпеки, в порядку, передбаченому ст. 101 КВК. Нині 
вони тримаються в Галицькій колонії Львівської області, Орджонікідзевській колонії 
Дніпропетровської області, Ширяївській колонії Одеської області. 
У виправних колоніях (секторах) середнього рівня безпеки тримаються жінки, 
засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, а також жінки, яким 
покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено 
позбавленням полі на певний строк у порядку помилування. Сектори середнього 
рівня безпеки створені у Чернігівській (м. Чернігів) і Качанівській (м. Харків) 
колоніях. Станом на 2004 рік у них трималося 10 засуджених жінок. 
Жінки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, направляються в 
Чернігівську (м. Чернігів), Надержищинську (Полтавської області), Збаразьку 
(Тернопільської області) колонії, а жінки, визнані інвалідами першої або другої 
групи, у Дніпродзержинську виправну колонію Дніпропетровської області. 
У Мелітопольській виховній колонії Запорізької області відбувають покарання 
неповнолітні особи жіночої статі. 
При цих установах створені шість дільниць соціальної реабілітації і два 
лікувальних заклади для жінок, хворих на туберкульоз, дерматологічні та 
венеричні захворювання. 
За складом вчиненого злочину 20% жінок засуджені за умисне убивство, по 5% — 
за умисне тяжке тілесне ушкодження, розбій і грабіж, за крадіжки і розкрадання — 
35%, хуліганство — 1%, за інші злочини — більш 30%, переважну більшість з них 
складають злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. 
Найбільшу кількість засуджених, які відбувають позбавлення волі (понад 37%), 
складають жінки віком до 30 років, від 30 до 40 років — майже кожна третя жінка, 
від 40 до 55 років — кожна четверта, понад 55 років — близько 4%. Слід 
зазначити, що вікова соціально-демографічна характеристика засуджених жінок, 
починаючи з 1995 р., в названих групах практично залишається без змін, 
коливання в різні роки дорівнюють 1 — 3%. 
Якщо розглянути характеристику засуджених жінок за освітнім рівнем, то вона 
буде такою: початкову загальну освіту мають 3% засуджених, базову загальну 
освіту — 25%, повну загальну освіту — близько 40%, вищу і незакінчену вищу — 
трохи більше 6%. Можна стверджувати, що порівняно з минулими роками освітній 
рівень тих, хто перебуває нині у виправних колоніях, став значно вищий. 
За сімейним станом: перебували в зареєстрованому шлюбі — 25%, розлучені (не 
підтримують сімейних стосунків) — 27%, удови — 8%, ніколи не перебували у 
шлюбі — 26%, в незареєстрованому шлюбі (фактичні сімейні стосунки) — 14%. 
Із загальної кількості жінок, що відбувають покарання, працездатних — 95%, 
причому кожна третя з них хвора на алкоголізм або наркоманію.10 
Суттєвих відмінностей між триманням у виправних колоніях чоловіків і жінок 
відносно оснащення, матеріально-побутового забезпечення (норма житлової 
площі для жінок — 4 кв. м), харчування, лікування, основних вимог режиму немає. 
Сам закон не враховує фізіологічні, психологічні, психіатричні особливості 
засуджених жінок, але виділяє: жінок-інвалідів першої і Другої групи; хворих на 
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активну форму туберкульозу; тих, хто досяг пенсійного віку, тобто жінки у віці 
понад 55 років; жінок з вагітністю понад 4 місяці; і тих, хто має дітей у будинках 
дитини при виправних колоніях.11 
Як правило, саме цим категоріям жінок дозволяється працювати за їх власним 
бажанням з урахуванням висновків лікарської комісії колонії (ч. 2 ст. 118 КВК) На 
особовий рахунок цих засуджених(на відміну від інших) зараховується не менше як 
50% нарахованого місячного за робітку, незалежно від усіх відрахувань. А 
засудженим жінкам, яким дозволено проживати за межами виправної колонії (на 
підставі ст. 142 КВК), — не менше як 75% (частини 2 і 3 ст. 120 КВК). 
Продукти харчування і предмети першої необхідності за безготівковим 
розрахунком вони можуть придбавати не тільки за гроші, зароблені в колоніях 
(якщо працюють), але й за гроші, одержані за переказами за рахунок пенсій та 
іншого доходу (ч. 1 ст. 108 КВК). Якщо вони не працюють, не отримують пенсій, 
харчування, одяг, білизна, взуття і комунально-побутові послуги надаються 
безоплатно (ч. 4 ст. 115 КВК). 
Жінкам-інвалідам першої групи, вагітним жінкам і тим, хто має дітей в будинках 
дитини при колоніях, дозволяється витрачати на придбавання продуктів 
харчування і предметів першої потреби суму, що становить мінімальний розмір 
заробітної плати, а жінкам-інвалідам другої групи і тим, які перебувають у 
лікувально-профілактичних закладах і місць позбавлення волі, — до 60% 
мінімального розміру заробітної плати і (частини 5 і 6 ст. 108 КВК). Всім іншим 
жінкам, які відбувають покарання у колонії з мінімальним або середнім рівнем 
безпеки, — за загальним правилом — до 100% і 80% мінімального розміру 
заробітної плати відповідно. 
За порушення встановленого порядку відбування покарання | поміщення жінки в 
дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу можливе 
тільки до 10 діб. Вагітні жінки, ті, хто має дитину у будинку дитини, інваліди першої 
групи в дисциплінарний ізолятор, приміщення камерного типу (одиночну камеру) 
не помішуються. 
До жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими 
ознаками інвалідності забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні заходи і зброю, крім випадків, передбачених ч. З ст. 106 КВК України. 
Гамівна сорочка взагалі не може застосовуватися до засудженої жінки. 
На підставі ст. 83 КК України суд може звільнити від відбування покарання вагітних 
жінок і жінок, які народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до 
позбавлення волі на строк більше 5 років за умисні тяжкі та особливо тяжкі 
злочини, в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено з 
роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку. 
Законодавством передбачена відпустка тривалістю 70 календарних днів до 
пологів і 30 після них (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше 
дітей _ 70 днів). Жінкам, віднесеним до 1 — 4 категорії осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, така відпустка надається тривалістю 180 
днів (90 днів до пологів і 90 після них). 
Контроль за поведінкою таких жінок і жінок, які звільнені від відбування покарання 
з випробуванням, здійснюється кримінально-виконавчими інспекціями за місцем їх 
проживання і регулюється розділом IV Інструкції про порядок виконання покарань, 
не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених 
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до таких покарань, затвердженої наказом Державного департаменту України з 
питань виконання покарань та МВС України від 19 грудня 2003 р. № 270/1560. 
При цьому осіб, які вперше засуджені до позбавлення волі, направляють до 
Чорноморської колонії Одеської області, жінок, які раніше відбували покарання у 
виді позбавлення волі, — до Чернігівської виправної колонії. 
Після досягнення дитиною 3 років вона, за згодою матері, може передаватися її 
родичам чи іншим особам (за рішенням органів опіки і піклування) або її 
направляють до відповідних дитячих закладів. Жінці у цих випадках надається 
право короткочасного виїзду за межі колонії для влаштування дитини у родичів, 
опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше 10 діб (ч. 4 ст. 111 КВК 
України). 
Якщо у матері дитини, яка досягла 3-річного віку, невідбута частина строку 
покарання не перевищує 1 року і вона сумлінно виконує свої материнські 
обов'язки, перебування дитини у будинку дитини може бути продовжено 
адміністрацією колонії до звільнення матері. У разі злісного порушення жінкою-
матір'ю вимог режиму відбування покарання це рішення може бути скасовано. 
Нині у виправних колоніях перебуває 5% жінок, які мають дітей віком до 3 років, 
26% — віком до 14 років, у 6% жінок діти перебувають у будинках-інтернатах, 3% 
— позбавлені батьківських прав.12 

Спеціалістами доведено, що тривале перебування жінки в ізоляції руйнує її 
психіку, багато з них перебувають у депресивному стані, замкнені, апатичні, 
байдужіло оточуючих, схильні до самогубства, інші, навпаки, стають агресивними, 
збудженими, неврівноваженими, схильними до порушень режиму. У всіх колоніях 
створені кімнати психоемоційного розвантаження, психологи колоній проводять 
психодіагностичну і корекційну роботу, застосовують групові та індивідуальні 
заняття, тренінги із засудженими на підставі вивчення їх особистості за допомогою 
різних тестів, методик, залучають до самодіяльних організацій, культурно-масової, 
фізкультурно-оздоровчої роботи, до навчання у школах (на курсах) підготовки до 
звільнення. 
В останні роки приблизно 35-40% жінок звільняється з установ виконання 
покарання умовно-достроково, кожна третя — відбуває призначений строк 
покарання повністю. 

Жінки, котрі перебувають у місцях позбавлення волі, повинні мати значно 
кращі умови для відбування покарань, у тому числі й вищий рівень медичного 
обслуговування та соціальної адаптації після звільнення. На цьому наголошували 
учасники круглого столу на тему «Бангкокські правила на захисті прав ув‘язнених 
жінок», який відбувся в Комітеті Верховної Ради з прав людини, національних 
меншин та міжнаціональних відносин спільно з Інформаційно-консультативним 
жіночим центром за підтримки Міжнародної пенітенціарної реформи. 

На сьогодні згідно з Указом Президента України від 8 листопада 2012 року 
схвалено Концепцію державної політики у сфері реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби України на 2012—2017 роки. Цим документом 
офіційно визнано, що існуюча система виконання кримінальних покарань та 
попереднього ув‘язнення, побудована ще за радянських часів, не відповідає 
принципам гуманізму і поваги до прав і свобод людини. В Концепції є багато 
красивих статей, які мають наблизити українську пенітенціарну систему до 
європейських стандартів: скажімо, медицина на найвищому рівні — від 
обладнання до автомобілів, навчання ув‘язнених у вишах. Однак поки що багато 
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право та кримінологіѐ; кримінально-виконавче право» / Є. М. Бодял. - К., 2005. 
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чого із задекларованого так і залишається на папері. Хоча, за офіційними даними, 
15 ув‘язнених жінок нині вже дистанційно навчаються у вишах, 646 здобувають 
професійно-технічну освіту. Водночас 1300 засуджених представниць слабкої статі 
лише за ґратами здобувають повну середню освіту.13 

Аналізуючи вище викладене, можна зробити висновок, що держава має не 
лише приділяти значну увагу покращенню умов відбування покарань для жінок, а й 
сприяти їх ресоціалізації — щоб вони могли повернутися до повноцінного життя та 
знайти своє місце у суспільстві після звільнення. 
 

      Тарасова Олена Валентинівна 
ад‘юнкт кафедри кримінального права та кримінології 

 Дніпропетровського державного університу  
внутрішніх справ 

   Науковий керівник:Бабанін С.В. 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
ПРЕДМЕТ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ 

ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
 

У науці кримінального права поряд із об‘єктом шахрайства завжди 
розглядається і предмет цього злочину. Стосовно предмета шахрайства, 
вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-
обчислювальної техніки у науці кримінального права існує дискусія. Предметом 
такого шахрайства, окрім майна та права на майно, можуть виступати інші об‘єкти 
цивільного права, зокрема інформація.  

Дослідженню проблем шахрайства присвячували свої праці такі вчені як О. В. 
Смаглюк, П. М. Коваленко, Мохаммед А М Байдусі, Ю. Л. Шуляк, В.Р. Мойсик, Т.А. 
Пазинич, С.В. Головкін, Є. В. Дегтярьов, Н.В. Павлова, та інші. Проте питання про 
предмет шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням 
електронно-обчислювальної техніки у науці залишилось малодослідженим. 

П. В. Олійник, під предметом злочинів проти власності розуміє майно чи 
прирівняні до нього інші об‘єкти (предмети) або явища матеріального світу, 
доступні для сприйняття зовні (у тому числі шляхом фіксації їх спеціальними 
технічними засобами), які є об‘єктами правових відносин власності, 
характеризуються при цьому фізичною, економічною, соціальною та юридичною 
ознаками й виступають матеріальною формою вираження („субстратом‖) або 
необхідною умовою функціонування суспільних економічних відносин власності, 
що охороняються кримінальним законом і шляхом безпосереднього впливу на які 
та (або) у зв‘язку з яким чи з приводу яких учиняються злочини проти власності [1, 
c. 12]. І кримінальний закон, і теорія кримінального права предметом шахрайства 
визнає майно та право на майно [2], [3, с. 147]. Проте О. В. Смаглюк пропонує 
відносити до предмета шахрайства ще й комп‘ютерну інформацію [4, c. 10].  

Отже, предметом шахрайства є майно або право на нього. Виходячи з цього 
можна стверджувати, що предметом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних 
операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки також є майно або 
право на майно. Проте, у зв‘язку із таким визначенням предмета розглядуваного 
шахрайства, постає друге важливе питання, що розуміють науковці під майном, які 
воно має ознаки, як предмет шахрайства, та чи може комп‘ютерна інформація 
бути предметом розглядуваного шахрайства.  

                                                        

13
 Юридичний вісник, - К., 2012. 
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Так, М. І. Мельник та Л. М. Кривоченко під майном розуміють речі 
матеріального світу яким притаманні специфічні ознаки фізичного, економічного та 
юридичного характеру [5, с. 263], [3, с. 125]. 

П. В. Олійник стверджує, що майном у кримінально-правовому значенні слід 
визнавати перш за все річ (предмет) як явище матеріального світу. Серед ознаків 
предмета злочинів проти власності П. В. Олійник виділяє окрім названих фізичної, 
економічної, та юридичної ще й соціальну ознаку. Так, фізична ознака предмета 
означає, що до нього належать, як правило, речі чи інші явища матеріального світу 
які можуть бути вилучені з володіння власника або іншого їх володільця, 
привласнені, спожиті, пошкоджені або знищені і які доступні для сприйняття зовні, 
в тому числі шляхом фіксації їх спеціальними технічними засобами. Економічна 
ознака говорить про те, що предмет має мінову і споживчу вартість, здатний 
задовольняти матеріальні й пов‘язані з ними інші потреби людини. Соціальна 
ознака свідчить, що до предмета злочинів проти власності належать лише ті 
об‘єкти матеріального світу, в які вкладено людську працю і які мають певну 
значущість, важливість як для всього людства, суспільства, народу, класу, 
соціальної групи, так і для окремої особи. Юридична ознака означає, що ці 
предмети (явища) матеріального світу є чужими для винного і той не має ні 
дійсного, ні уявного (спірного) права на них як на власних [1, c. 12]. На нашу думку, 
наведені ознаки найбільш повно характеризують предмет злочинів проти 
власності, і які, в свою чергу, має предмет шахрайства. 

Разом з цим, такі дефініції, як «майно» та «інформація», визначені у ЦК 
України. Згідно ст. 190 ЦК України майном є окрема річ, сукупність речей, а також 
майнові права та обов‘язки. Інформація перелічена серед об‘єктів цивільних прав 
у ст. 177 ЦК України, віднесена до нематеріальних благ, та визначена як 
документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або 
мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі, за ст. 200 ЦК 
України [6]. Отже, з огляду на наведене, можна стверджувати, що інформація не є 
майном, і не вважається правом на майно. Тут можна спостерігати, що 
законодавець не відносить інформацію до предмета шахрайських посягань, 
незважаючи на те, що насправді шахрайські заволодіння нею вчиняються досить 
часто. 

Цікавою стосовно цього питання є позиція А. Ю. Швець, яка стверджує, що 
інформація може визнаватися предметом злочинів проти власності лише у тому 
випадку, якщо вона міститься у документі, що засвідчує право на майно (цінні  
папери,  деривативи,  платіжні  інструменти,  розписка,  довіреність, заповіт,  
свідоцтво,  договір  тощо)  у складі  шахрайства [7]. З позицією А. Ю. Швець можна 
погодитись частково, оскільки автор приєднує інформацію до такого предмета 
шахрайства як право на майно. Проте, інформація стосовно номерів кредитних та 
інших платіжних карток не міститься у документі, який засвідчує право на майно. 
Ця інформація міститься в електронному вигляді у відповідній банківській установі, 
і така інформація є самостійним предметом у разі шахрайського заволодіння нею. 
Тому, для відповіді на питання, чи може інформація виступати самостійним 
предметом розглядуваного шахрайства, необхідно звернутись до вищенаведених 
ознак предмета злочинів проти власності.  

Оскільки інформація є об‘єктом цивільних прав, то вона має 
оборотоздатність, тобто може вільно відчужуватись. З огляду на цю позицію 
цивільного права, якщо комп‘ютерну інформацію розглянути як предмет 
шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-
обчислювальної техніки, то можна встановити, що вона має усі вищенаведені 
ознаки: фізичну - комп‘ютерна інформація може бути вилучена з володіння 
власника або іншого їх володільця, і доступна для сприйняття зовні, в тому числі 
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шляхом фіксації на матеріальних носіях; юридичну – інформація є чужою для 
винного і той не має права на неї як на власну; економічну – інформація має 
мінову і споживчу вартість, здатна задовольняти матеріальні й пов‘язані з ними 
інші потреби людини; та соціальну – в створення інформації вкладено людську 
працю і яка має певну значущість, важливість як для всього людства, суспільства, 
народу, класу, соціальної групи, так і для окремої особи.   

Висновки. 
Отже, предметом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з 

використанням електронно-обчислювальної техніки є майно або право на майно. 
Проте інформація, в тому числі і комп‘ютерна, не відноситься ні до майна, ні до 
права на майно, а може бути самостійним предметом шахрайства, вчиненого 
шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної 
техніки, оскільки вона має усі ознаки, які притаманні предмету злочинів проти 
власності. Таким чином, норма про шахрайство потребує вдосконалення, шляхом 
доповнення її вказівкою на окремий самостійний предмет – інформацію, в тому 
числі і комп‘ютерну. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ  
ПРОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Обраний Україною шлях побудови цивілізованих ринкових відносин, її 

прагнення до інтеграції у європейське та світове співтовариство зумовлюють 
необхідність забезпечення ефективної кримінально-правової охорони права 
інтелектуальної власності. Від вирішення цієї проблеми значною мірою, залежить 
збереження та примноження інтелектуального капіталу держави, підвищення її 
міжнародного авторитету. Ст. 54 Конституції України гарантує громадянам 
свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв‘язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
Основний закон зовсім не випадково виділяє серед прав і законних інтересів у 
сфері інтелектуальної діяльності  майнові та немайнові права. Адже в процесі 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pis/2010_5/Shvets.pdf
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літературної і художньої, наукової і технічної творчості виникають якісно нові 
знання, об‘єкти матеріального та духовного світу, що мають свою вартість. 
Соціальна сутність правового інституту інтелектуальної власності полягає в тому, 
що його норми здійснюють охоронну функцію як щодо майнових, так і щодо 
немайнових прав, які виникають у авторів літературних і художніх творів, 
виконавців, винахідників тощо. Отже, з одного боку, інститут інтелектуальної 
власності присвячено охороні прав на об‘єкти літературної, наукової, художньої та 
технічної творчості, а з іншого – регулюванню правового статусу цих об‘єктів у 
суспільному виробництві. Специфічною рисою об‘єктів права інтелектуальної 
власності є те, що вони не мають матеріальної форми (на відміну від речей, як 
об‘єктів права власності). Економічна ж цінність об‘єктів права інтелектуальної 
власності при цьому не залежить від матеріального носія, на якому вони 
розташовані - він є лише способом передачі ідей, думок та висновків автора іншим 
особам. Зазначений статус об‘єктів прав інтелектуальної власності робить їх дуже 
вразливими для недобросовісного використання без згоди власника.  

Для України, в якій поняття «правовий інститут інтелектуальної власності» є 
відносно новим явищем, ситуація є ще більш актуальною – адже населення нашої 
країни на даний час на жаль має недостатньо високий рівень правової культури, 
що виявляється, зокрема, і у недостатньому рівні поваги до чужої інтелектуальної 
власності. Розв‘язання такої ситуації неможливе без реформування чинного 
кримінального законодавства. А для більшої ефективності такого реформування 
необхідними є ґрунтовні дослідження проблем, що виникають в сфері 
кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. У кримінально-
правовій науці України дослідженням проблем охорони прав інтелектуальної 
власності присвячені праці П.П. Андрушка, П.С. Берзіна, В.Д.Гулкевича, 
О.Е. Радутного, С.О. Харламової тощо, а також праці інших дослідників у галузі 
кримінального права, що тією чи іншою мірою розглядали питання кримінально-
правової характеристики злочинів проти інтелектуальної власності – 
Я.М. Брайніна, П.А. Вороб‘я, М.В. Вощинського, С.Б.Гавриша, 
О.М. Готіна, В.К. Грищука, О.А. Дворякіна, О.О. Дудорова, С.Е. Жилинського, 
М.І. Загороднікова, А.М. Коваля, М.Й. Коржанського, О.М. Костенка, 
І.П. Лановенка, В.Д. Ларічева, Є.Ф. Лащука та ін. Також важливе значення мають 
праці фахівців у галузях цивільного та господарського права: М.І. Архипової, 
М.М. Богуславського, Ю.Л. Бошицького, О.М. Боярчука, 
І.І. Ващинця, Л.М. Вишевецького, Т.С. Демченко, Г.В. Дручка, М.І. Дубинського, 
В.О. Жарова, О.В. Жилінкової, В.І. Жукова, Б.І. Іванова, С.М. Клейменової, 
О.О. Козлової, В.В. Костицького, В.Є. Макоди, О.П. Орлюк, 
О.А. Підопригори, Л.І. Работягової, О.Д. Святоцького, Я.М. Шевченко, 
Ю.С. Шемшученка тощо. Щоправда, у працях зазначених авторів та багатьох 
інших відповідні склади злочинів розглядаються як складові видів злочинів у 
господарській діяльності та проти особистих прав і свобод громадян.  

В той час як злочини проти інтелектуальної власності вже перетворилися на 
окремий вид злочинів, що потребує окремої уваги дослідників, правоохоронних та 
судових органів, кількість відповідних справ у яких постійно зростає, а ситуації, 
пов‘язані з кваліфікацією подібних злочинів потребують належного теоретичного 
підґрунтя.   Крім того, в юридичній практиці нерідко мають місце випадки 
неоднакового підходу суддів, прокурорів, слідчих та інших юристів-практиків до 
проблеми кваліфікації злочинів проти інтелектуальної власності. Отож 
необхідність вирішення цього питання сьогодні перетворилася на нагальну 
потребу, до вирішення якої юридична наука фактично не приступала. Саме тому 
дисертант ставить собі за мету дослідити її та надати відповідні пропозиції щодо 
вдосконалення юридичної практики, наукових досліджень та навчального процесу 
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вищих навчальних закладів. При цьому, незважаючи на велику кількість наукових 
праць і розробок у сфері права інтелектуальної власності,  теоретичні проблеми їх 
кримінально-правової охорони і зокрема питання кваліфікації цього виду злочинів 
залишаються вивченими вкрай незадовільно. Про це переконливо свідчить 
наявність у чинному Кримінальному кодексі України наступних проблем: 

1. Злочини проти інтелектуальної власності Кримінальним кодексом України 
віднесені до двох різних розділів: «Злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина» (ст.ст. 176 («Порушення 
авторського права і суміжних прав»), 177 («Порушення прав на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 
раціоналізаторську пропозицію»)  та «Злочини у сфері господарської діяльності» 
(ст. ст. 203ˡ («Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання та сировини для їх виробництва»), 229 («Незаконне використання 
знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 
походження товару»), 231 («Незаконне збирання з метою використання або 
використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю»), 
232 («Розголошення комерційної або банківської таємниці»)). Ця обставина є не 
зовсім обґрунтованою і значною мірою ускладнює застосування кримінального 
законодавства до справ, пов‘язаних із захистом прав інтелектуальної власності. 

2. У чинному Кримінальному кодексі України відсутні склади злочинів, 
предметом яких є такі об‘єкти права інтелектуальної власності як «наукове 
відкриття» та «порода тварин», що в свою чергу робить неможливим застосування 
кримінально-правового порядку захисту прав інтелектуальної власності на ці 
об‘єкти; 

3. Є розбіжності у термінології між Кримінальним та Цивільним кодексами 
України. Так, замість загальновизнаного терміну «торговельна марка» (Цивільний 
кодекс України) у Кримінальному кодексі України вживається поняття «знак для 
товарів і послуг», замість «комерційного найменування» (Цивільний кодекс) – 
«фірмове найменування», а замість «компонування інтегральної мікросхеми» 
(Цивільний кодекс) - «топографія інтегральної мікросхеми» (кримінальний кодекс). 
Це пояснюється більш пізнім часом прийняття Цивільного кодексу (2003) за 
Кримінальний (2001 рік) і своєчасно не внесеними відповідними необхідними 
змінами до Кримінального кодексу України.   

4. Ст. 203ˡ Кримінального кодексу України («Незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 
виробництва») органічно пов‘язана зі ст. 176 «Порушення авторського права і 
суміжних прав» і є її прямим продовженням. Натомість, вони перебувають у різних 
розділах кодексу, що ускладнює їх застосування. 

Таким чином, для здійснення правильної кваліфікації існує нагальна потреба 
в об‘єднанні всіх складів злочинів проти інтелектуальної власності в окремий 
розділ Кримінального кодексу України і доповненні його статтями, які 
передбачають кримінальну відповідальність за порушення прав на наукове 
відкриття та породу тварин.  
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Корупція та хабарництво: поняття, розмежування, окремі проблеми 
 
Вчені Торонтського Університету (Канада) провели дослідження і виявили 

причину хабарництва: на їх думку це -  суспільна безвідповідальність кожної 
окремо взятої людини у колективістських групах. Дослідження проведено у 22 
країнах з різним типом суспільства.  Вчені переконані, що схильність до 
хабарництва і корупції має своє джерело у колективістичному світогляді, коли 
кожний окремо взятий член суспільства бачить власну нездатність вплинути на 
суспільство в цілому, зламати «систему» і відчуває себе «гвинтиком 
суспільства». Тому член колективістської групи не відчуває вини за вчинені 
корупційні дії чи хабарництво. Дані явища характерні для постсоціалістичних країн, 
країн колишнього СРСР. 

Здавалось би, дані поняття достатньо схожі, дехто з нас, можливо, навіть 
вважає, що корупція та хабарництво – одне й те ж. Але це не так, і більш детально 
питання розмежування даних понять буде проведено в цій роботі. 
Питання розмежування є важливою справою для подальшого пошуку дієвих 
засобів для боротьби з цими суспільно небезпечними явищами. 

В науковій літературі хабарництво визнається центром, основою 
корупціїкорупції. Сам термін ―хабарництво‖ у кримінальному законодавстві 
України, на жаль, відсутній. Під ним часто розуміють лише одержання хабара. 
Проте хабарництво — це родове поняття, яке охоплює одержання і хабара, і 
давання хабара, і посередництво у хабарництві, і провокацію хабара. Чинний КК 
України, на відміну від КК 1960 p., не містить як окремий склад злочину 
посередництво в хабарництві, але особа, що вступила у відносини, пов‘зані з 
хабарництвом, буде притягнута до відповідальності як співучасник. 

Щодо поняття «корупція», то неможливо встановити,коли саме воно 
ввійшло в обіг. Історичні джерела свідчать, що воно зародилось ще в стародавні 
часи, коли, наприклад, стародавні римляни розуміли під корупцією та 
корумпуванням враження шлунку зіпсованою їжею; псування води, спалювання 
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майна. Згодом цим поняттям та процесом почало вважатися псування моралі, 
розбещення молоді, підкуп окремої людини або ж народу в цілому[3, 34-35] . Ще 
пізніше під цим терміном почали розуміти участь у діяльності кількох осіб, метою 
яких є розвалення, псування нормального ходу судового процесу або процесу 
управління справами суспільства [4]. Тобто корупція зароджувалась і існувала як 
форма деструктивного впливу на предмети та явища. І з розвитком суспільства 
відбулось розмежування суттєво різних значень корупції: корупції як будь-якого 
нехтування суспільними інтересами заради особистих і корупції як «злочинного 
використання державними службовцями своїх повноважень заради особистого 
збагачення» [3, 35]. Складність дослідження поняття «корупція» в багатогранності 
цього поняття, його проникненні в чимало сфер життя.  

На нашу думку, можна дійти висновку, що дані поняття тісно 
переплітаються, а значить і термінологія цих понять досить близька за змістом: 
корупція - використання особою, наданих їй службових повноважень та пов'язаних 
із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу 
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 
цим можливостей [1] ; хабарництво — одержання службовою особою, а також 
давання їй хабара з метою одержання певних вигод протизаконним порядком. Але 
є суттєва різниця: корупція є поняттям ширшим,  включає в себе широкий спектр 
корисливих службових зловживань, а хабарництво – певний різновид корупції, 
«низова», «побутова», яка є найнебезпечнішою, складає її основу, є одним із 
проявів.  Як кажуть, будинок будується з деталей. 

Щодо проблем та дискусійних питань, пов‘язаних з темою корупції, то їх 
предостатньо. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 
07.04.2011 р., що вступив в дію з 1 липня 2012 року, на думку багатьох фахівців, є 
прогресивним, але, як і велика кількість нормативно-правових актів, що 
приймаються у нашій державі, не може максимально впорядкувати та 
стабілізувати ситуацію через наявні перешкоди. 
Що ж нового запровадить даний Закон у порівнянні з попереднім  Законом України 
«Про заходи боротьби з корупцією»? 

На відміну від попереднього закону, в новому чітко визначені терміни та 
розширений перелік осіб, які підпадають під дію норм закону. Якщо раніше дія 
закону про боротьбу з корупцією поширювалася на державних службовців і 
службових осіб органів місцевого самоврядування, то тепер додатково 
поширюється і на керівників підприємств, які отримують кошти з держбюджету, та 
осіб, які уповноважені виконувати певні функції держави. А це арбітражні керуючі, 
нотаріуси, аудитори тощо. Ще однією перевагою є негайне звільнення хабарника, 
як тільки його провину доведуть в судовому порядку, його ім‘я внесуть до реєстру 
осіб, що притягались до відповідальності за корупційні дії і для такої особи двері 
на державну службу будуть назавжди зачинені. Аж тут і перше «але», адже єдиний 
реєстр корупціонерів ще не створений, не розроблене положення, за яким він 
діятиме, і невідомо, хто матиме до нього доступ. Більшість фахівців сходиться на 
думці, що цей реєстр має бути відкритим для загального доступу.  

Новий антикорупційний закон обмежив чиновників і в дарунках чи 
пожертвах, тобто керівник не має права брати дарунки від підлеглих: 
«забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки 
(пожертви) від юридичних або фізичних осіб: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80
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1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, 
вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими 
посадовими особами та органами; 

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в 
підпорядкуванні такої особи.» [1]. 

Зате, як і раніше, дозволяється отримувати подарунки від близьких осіб та 
дозволено службовцям, як і простим громадянам, отримувати загальнодоступні 
знижки на товари-послуги та вигравати призи й премії. Однак у законі зазначено, 
що близька людина не може бути підлеглою на роботі. 

Що стосується свят в житті державних службовців, то на весілля чи день 
народження вони мають право отримати подарунки у розмірі не більше 567 грн., 
тобто вартість подарунка не має перевищувати половину мінімальної заробітної 
плати на момент передачі дарунка, від одного джерела, і впродовж року, з одного 
джерела, таких дарунків має бути не більше, ніж розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 01.01. поточного року. І тут виникає наступне «але»: яким 
чином оцінюватимуться подарунки та як контролюватиметься цей процес взагалі.  

Державним установам закон заборонив приймати пожертви і благодійну 
допомогу, окрім випадків, встановлених законом та міжнародними договорами. 
Наприклад, можна приймати гуманітарну та технічну допомогу, вигравати гранти. 
Однак обмеження у благодійності не поширюються на школи чи лікарні, і це вже 
можливість поживитися за чужий кошт, замість того, щоб направити фінанси дітям 
та хворим. 

Що ж з цим новим Законом кардинально зміниться? Важко сказати, адже 
нормативного закріплення недостатньо, необхідно мати підготовлений «грунт» для 
подальшого позитивного розвитку. Ті державні службовці, що працювали чесно, 
працюватимуть і надалі спокійно. Ті, хто є «нечистими на руку» скоріше за все 
через деякий час позбавляться місць, якщо всі запропоновані розробки з Закону 
буде втілено в життя..Втім, бажання стати багатшим швидко за рахунок своїх 
посадових функцій Закон наврядчи викорінить в найближчий час, адже зарплати 
суб‘єктів корупційних діянь не зростуть. 

Можна говорити про необхідність підвищення ефективності боротьби з 
корупцією, але є чимало різноманітних проблем на шляху втілення: і в 
організаційному, і в політичному, і в соціальному плані.  Більшість наших 
співвітчизників вважає корупцію за нормальне явище, опитування дають великі 
цифри:  60-65 %  населення давали хабара за виконання тих чи інших послуг. Це 
ніби хвороба нашого суспільства, викорінити це явище дуже складно.  Занадто 
давно корупція з‘явилась і пустила коріння в лави державних службовців та 
посадових осіб.  

Перший крок на шляху подолання проблеми вже зроблений – нормативне 
закріплення створене. Для подальших позитивних результатів необхідно починати 
з найменшого – з підвищення правової культури громадян, щоб наша свідомість 
змінилась, щоб зникло поняття «хабарництво – повсякденне явище». Так, на 
даний момент корупція проникла в більшу частину сфер життя. Але, якщо просто 
спостерігати, бути пасивними – нічого не зміниться на краще. Якось Спіноза 
сказав, неможливо так сформулювати закон, щоб зловмисна людина не 
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використала його формулювання в своїх цілях. Але якщо кожен з нас допоможе 
корупційним явищам перестати бути латентними, то справа зрушить з місця.  
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УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

 
20 листопада 2012 року вступив в дію новий Кримінально-процесуальний 

кодекс України[1], внісши багато новел до кримінального законодавства в цілому. 
Так з‘явився новий процесуальний інститут – угода між прокурором та 
підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. 

Впровадження такої угоди на думку законодавців повинно позитивно 
вплинути на кримінальний процес: привести його у відповідність до міжнародних 
принципів і стандартів із врахуванням історичних традицій, а також реального 
стану державного та суспільного розвитку України,  позбавити кримінальне 
судочинство формалізму і бюрократизації, пришвидшити його процедуру.[2, с.5] 

Витоки системи такого виду угод, як угода про визнання вини, потрібно 
шукати в англосаксонській юриспруденції, де вказаний інститут з'явився ще на 
початку XIX століття і має понад 150 річну практику. Угода про визнання вини є 
домінуючим інститутом кримінального процесу в США, до того ж не елементом, що 
доповнює систему кримінального правосуддя, а фактично цією системою [3, 
с.152–153]. 

Угода про визнання винуватості укладається між прокурором та 
підозрюваним чи обвинуваченим за ініціативою будь-кого із цих осіб. Тобто її може 
бути укладено з часу появи у справі підозрюваного (відповідно до  
ст. 42 КПК підозрюваним є особа, якій повідомлено про підозру, або особа, яка 
затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення) і аж до часу, 
поки обвинувачений (він же підсудний) не перетворився у засудженого чи 
виправданого – до виходу суду у нарадчу кімнату для ухвалення вироку (ч. 5 ст. 
469 КПК). Тут є безумовний позитив: так звана явка з повинною (яка насправді на 
практиці менше ніж в одному випадку із ста є добровільною) замінюється більш 
прозорим і змагальним інститутом угоди про визнання винуватості. 
  Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, 
злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода 
завдана лише державним чи суспільним інтересам (за статистикою такі види 
кримінальних правопорушень складають близько 55% кримінальних проваджень). 
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Тобто, таку угоду не може бути укладено у провадженні, в якому бере участь 
потерпілий, тобто щодо злочинів чи кримінальних проступків, внаслідок вчинення 
яких було завдано шкоди правам та інтересам окремих громадян та/або інтересам 
юридичних осіб, а також у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких 
злочинів незалежно від кола суб'єктів, яким завдано шкоди внаслідок вчинення 
таких злочинів. 

Важливим є положення частини 6 ст. 469 КПК про те, що у разі 
недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціювання і твердження, що 
були зроблені з метою її досягнення, не можуть розглядатися як відмова від 
обвинувачення або як визнання своєї винуватості, прямо випливає з принципів 
презумпції невинуватості і свободи від самовикриття (статті 17 і 18 КПК). 

Якщо угоди досягнуто з підозрюваним, то невідкладно складається і 
направляється до суду обвинувальний акт, відтак підозрюваний швидко стає 
обвинуваченим (підсудним). Винятки дозволені (але не обов‘язкові) лише у 
випадках, коли необхідно отримати висновок експерта або завершити проведення 
інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути 
втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної 
шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди (ч. 1 ст. 474 
КПК). Ці положення знову суперечать ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, ч. 1 ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК щодо 
необхідності доведення вини особи навіть у тих випадках, коли сама вона своєї 
винуватості не заперечує.[4] 
  Згідно з ч. 3 ст. 474 КПК, якщо угоди досягнуто під час судового 
провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і 
переходить до розгляду угоди. Це положення майже суперечить основні меті даної 
угоди – економії часу, державних витрат на розслідування обставин справи, але в 
той же час надає обвинуваченому додаткову можливість реалізувати власні права 
й інтереси у разі, якщо зі стороною обвинувачення за якихось суб'єктивних умов 
ним не досягнуто такої угоди. 
 Прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання 
винуватості зобов‘язаний враховувати такі обставини: 
 1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні 
кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 
 2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); 
 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового 
розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних 
правопорушень; 
 4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої 
кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних 
правопорушень. 
 Згідно зі ст. 472 КПК в угоді про визнання винуватості зазначаються її 
сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з 
зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 
відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, 
беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у 
вчиненні кримінального правопорушення, обов‘язки підозрюваного чи 
обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, 
вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене 
покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на 
призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, 
наслідки укладення та затвердження угоди, , наслідки невиконання угоди, дата її 
укладення. 
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Зі змісту даної статті вбачається, що сторони угоди (незалежно від її виду) 
зобов'язані, крім іншого, узгоджувати міру покарання та звільнення від його 
відбування з випробуванням (якщо домовленості щодо такого звільнення мали 
місце та сторони дійшли згоди). Аналіз статей 65 і 75 КК у редакції Закону України 
від 13 квітня 2012 року № 4652-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу 
України» свідчить, що домовленості сторін угоди при узгодженні покарання не 
мають виходити за межі загальних засад призначення покарання, встановлених 
законом України про кримінальну відповідальність.  

За наслідками розгляду угоди в судовому засіданні (під час підготовчого 
судового провадження або під час судового розгляду) суд, перевіривши 
відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши 
заслухані доводи сторін кримінального провадження та інших учасників судового 
провадження, повинен прийняти одне із таких рішень: 

 а) затвердити угоду про визнання винуватості чи про примирення або 
  б) відмовити у затвердженні угоди в разі встановлення підстав, 
передбачених ч. 7 ст. 474 КПК, та: повернути кримінальне провадження прокурору, 
якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, для його продовження; 
або призначити судовий розгляд для проведення судового провадження в 
загальному порядку, якщо до суду надійшов обвинувальний акт, а угоду було 
укладено під час підготовчого провадження); або продовжити судовий розгляд в 
загальному порядку, якщо угоду було укладено під час його здійснення. Ухвала 
про відмову в затвердженні угоди про примирення чи визнання винуватості 
оскарженню не підлягає. [5] 

Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, 
передбачені статтею 473 КПК, не дають підстав для апеляційного та касаційного 
оскарження, крім певних передбачених випадків. 

Підсумовуючи викладене, потрібно зазначити, що хоча КПК України 
пройшов дві міжнародні експертизи і обговорювався на спільних зустрічах 
експертів Ради Європи і представників України в Страсбурзі та Києві, він містить 
ряд суттєвих недоліків. Головним з них є зловживання владою з боку прокурорів і 
суддів, корумпованість цих органів, сприяння правопорушникам в отриманні більш 
м'якого покарання, тобто кваліфікація правопорушення за «більш зручною» 
статтею (наприклад, не державна зрада (ст. 111), а розголошення державної 
таємниці (ст. 328), виробництво наркотичних засобів не з метою збуту (ст. 307), а 
без такої мети (ст. 309), не організація масових заворушень (ст. 294), а хуліганство 
(ст. 296), не вимагання хабара (ч. 3 ст. 368), а самоправство (ст. 356) тощо), 
неурегульованість питань доступу до правової допомоги під час укладання цієї 
угоди.[6, с. 124-125] 

Але є й позитивні моменти запровадження угоди про визнання винуватості: 
спрощення і прискорення процедури розгляду певних категорій справ, зменшення 
державних витрат на здійснення правосуддя, скорочення строків тримання осіб під 
вартою, зменшення навантаження на правоохоронні органи і суд. 
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ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК МОЖЛИВІ СУБ'ЄКТИ ЗЛОЧИНУ: МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВИЙ ДОСВІД 
 

У зв‘язку з прийняттям Верховною Радою України 11 червня 2009 р. 
антикорупційних законів: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про 
відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення», актуальним та дискусійним питанням є вивчення підстав та 
умов покладення заходів кримінальної відповідальності на юридичних осіб у 
зв‘язку зі вчиненням злочинів уповноваженими ними суб‘єктами в інтересах цих 
осіб. 

Розробці цього питання були присвячені роботи таких науковців у сфері права, 
як О.Шамара, О.Михайлов, І.Митрофанов, І.Омельченко, М.І.Хавронюк, 
М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Н.В.Кідіна, П.Л.Фріс тощо. 

Вважається, що юридичні особи не підлягають кримінальній відповідальності. 
По-перше, ч. 1 ст. 18 КК України суб‘єктом злочину визнається саме фізична особа 
[1;cт.18]. По-друге, кримінальна відповідальність юридичних осіб не відповідає 
принципу особистої винної відповідальності і принципу індивідуалізації юридичної 
відповідальності і покарання. Також відзначаються такі перешкоди, як складність 
або навіть неможливість визначення вини такої особи а також відсутність у 
доктрині та законодавстві науково обґрунтованої системи кримінальних покарань 
юридичних осіб [2; c.11]. 

Кримінальну відповідальність юридичних осіб передбачають кримінальні 
кодекси багатьох держав Європи.  У більшості них, як правило, немає глав, 
спеціально присвячених цим питанням, і там, де визнається необхідність 
встановлення такої відповідальності, ці питання регулюються окремими статтями. 
В усіх таких випадках однозначно встановлено правило про те, що кримінальна 
відповідальність юридичної особи не скасовує кримінальної відповідальності 
фізичної особи, яка вчинила злочинне діяння або організувала його, підбурювала 
до нього чи сприяла йому. 

У 1985 р. Керівними принципами в галузі попередження злочинності та 
кримінального правосуддя в контексті розвитку та економічного порядку державам-
членам ООН приписувалось «розглянути питання про передбачення кримінальної 
відповідальності не тільки для осіб, які діяли від імені якої-небудь установи, 
корпорації чи підприємства…, а й для самої установи, корпорації чи 
підприємства». Передумови для цього були закладені ще у 1929р., Міжнародним 
конгресом з кримінального права, та в 1978 р. Європейським комітет з проблем 
злочинності РЄ рекомендували законодавцям визнати юридичних осіб суб‘єктами 
злочинних діянь та передбачити для них кримінальну відповідальність [3; c.462].  

http://www.pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-18-16/1177-pravoprokurorrya-abo-deiaki-problemy-uhody-pro-vyznannia-vynuvatosti.html
http://www.pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-18-16/1177-pravoprokurorrya-abo-deiaki-problemy-uhody-pro-vyznannia-vynuvatosti.html
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В країнах сім‘ї загального права юридичні особи можуть нести відповідальність 
як самостійно, так і за дії своїх представників, якщо ті діяли в межах своїх 
повноважень за трудовим договором («в межах своєї посади») і мали намір 
принести користь юридичній особі, хоча цей мотив міг поєднуватися з іншими 
спонукальними мотивами. Сам факт отримання вигоди корпорацією не є 
обов'язковим. Більшість теоретико-практичних питань, що виникають у зв‘язку з 
кримінальною відповідальністю юридичної особи не розглядаються як перешкода 
застосуванню такої відповідальності  [2; c.14]. 

Країни континентальної Європи, в кримінальних кодексах яких був закріплений 
класичний принцип особистої винної відповідальності, з більшою обережністю 
поставилися до ідеї встановлення кримінальної відповідальності для юридичних 
осіб. У  КК Естонії юридична особа (крім держави, органів місцевого 
самоврядування і публічно-правових юридичних осіб) може нести відповідальність 
за діяння, вчинені її органом чи керівником в інтересах цієї юридичної особи. 
Польща  спеціальним Законом «Про відповідальність колективних суб‘єктів за дії, 
заборонені під загрозою покарання» вводить поняття колективного суб‘єкта, під 
яким розуміється, крім юридичної особи, також торговельна організація та їх союз, 
організація у стані ліквідації, іноземна організація та встановлює похідну від 
фізичної особи відповідальність.  У КК Албанії юридична особа за певних умов 
несе додаткову відповідальність, яка є цілком обґрунтованою і навіть необхідною з 
точки зору інтересів суспільства.  

Найбільш детально особливості кримінальної відповідальності юридичних осіб 
визначені у КК Франції, де їм присвячено кілька десятків статей. Юридичні особи, 
за винятком держави, підлягають кримінальній відповідальності у відповідних 
випадках, за злочинні діяння, вчинені на їх користь органами або представниками 
юридичної особи. Також щодо юридичних осіб застосовується термін «рецидив» . 

Згідно з КК Бельгії будь-яка юридична особа несе кримінальну відповідальність 
за правопорушення, пов‘язані з досягненням її цілей або захистом її інтересів, а 
також за правопорушення, які були вчинені за рахунок її коштів, навіть якщо 
відповідальність юридичної особи породжена виключно діями конкретної фізичної 
особи [3; c.463-468]. 

У світовій практиці склалося кілька підходів або моделей правового 
регулювання інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб.  

Перший підхід полягає у тому, що юридична особа розглядається як 
самостійний суб‘єкт злочину та використовується в юридичних системах США, 
Великої Британії, Австралії, Нідерландів, Франції, Португалії і ряду інших країн, а 
також інкорпоровано у правові системи Грузії, Литви, Молдови, Естонії. 

Другий підхід до встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб 
побудований на визнанні фізичної особи єдиним можливим суб‘єктом злочину, а 
несприятливі кримінально-правові наслідки участі юридичної особи у злочині 
відносяться до заходів кримінально-правового впливу. Такий підхід 
використовують Австрія, Албанія, Туреччина, Швейцарія, Латвія, Мексика, Перу та 
ін. Такий варіант, з огляду на існування норми про визнання лише фізичної осудної 
особи суб‘єктом злочину, може бути застосований у законодавстві України. 

Третій підхід передбачає адміністративну або, як іноді її називають деякі вчені, 
«квазікримінальну» відповідальність юридичних осіб за причетність до злочину. 
Такий підхід є характерним для країн, які мають помірковану позицію щодо засобів 
впливу на юридичних осіб. До таких країн належать, зокрема, Німеччина, Італія, 
Швеція та деякі інші [4; c.21] 

Отже, Україна не може ігнорувати ту обставину, що значна частина країн, в тому 
числі держав Євросоюзу, встановили кримінальну відповідальність юридичних 
осіб, якщо наша держава планує привести своє національне законодавство до 
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рівня європейських стандартів. Серед позитивних моментів запровадження 
відповідальності юридичних осіб можна назвати: 

1) Пряма відповідальність юридичних осіб є ефективним методом боротьби з 
корпоративною злочинністю; 

2) Покарання лиш фізичних осіб за діяння, які вони вчинили в рамках 
корпорації і своїх посадових обов‘язків не ефективно, оскільки структурні 
упущення в роботі організації не зникнуть через притягнення однієї особи до 
відповідальності; 

3) альтернативні моделі відповідальності юридичних осіб (адміністративна, 
цивільна) не дають тих процесуальних гарантій, які дає кримінальний процес; 

4) на корпорації можна накладати штраф, що значно перевищує максимальний 
штраф для індивідуумів, до того ж велике значення може мати саме засудження 
корпорації (стигма); 

5) на міжнародному рівні держави надають правову допомогу одна одній у 
переслідуванні злочинців часто тільки за кримінальними справами, а злочинна 
діяльність корпорацій має дедалі більше позанаціональний характер. 

Дослідники наголошують, що при  низькому рівні культури, у тому числі 
правової, що існує наразі в нашій державі, необережне запровадження та 
використання подібних норм може використовуватись для протизаконного тиску на 
юридичних осіб, зокрема для здійснення рейдерства. При цьому, на жаль, 
реального контролю над законністю винесення рішень судів в Україні фактично не 
існує, а постанова у справі стосовно юридичної особи, як зазначалося у Законі 
України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 
правопорушень», могла бути переглянута лише в апеляційному порядку та за 
нововиявлених обставин. Складність в оскарженні постанов судів може призвести 
до пошуку юридичними особами можливостей неправового вирішення даного 
питання [5; c.9]. 

Саме через те, що будь-яка недосконалість формулювання кримінально-
правових норм може призвести до підвищення зловживань в органах кримінальної 
юстиції та розповсюдженню корупційних проявів, теоретики та практики 
наголошують на тому, що запровадження інституту відповідальності юридичних 
осіб у національне законодавство в жодному разі не повинно стати спонтанним і 
недостатньо продуманим кроком [6; c. 113] 

Також слід зазначити, що вирішенню підлягають не лише спірні питання, 
пов‘язані з поняттям  кримінальної відповідальності юридичних осіб, але й  
механізмом реалізації такої відповідальності. Для цього необхідні фундаментальні 
дослідження й зусилля не тільки фахівців кримінального права, але вчених з 
цивільного, адміністративного, кримінально- процесуального, кримінально-
виконавчого права, а також з філософії та кримінології [7; c.94]. 

Світова практика протидії злочинності та потреба у вдосконаленні 
національного законодавства відповідно до європейських стандартів, викликає 
необхідність введення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в 
Україні. Як приклад, така відповідальність може бути встановлена в Україні у 
вигляді додаткового покарання фізичної особи, визнаної винною у вчиненні 
злочину. Але, зважаючи на можливу небезпеку необережного встановлення та 
застосування таких норм, вона повинна бути обмежена рамками передбачених КК 
України злочинів, таких, як: корупційні злочини, злочинами проти власності, проти 
довкілля та у сфері господарської діяльності. 
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ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК Ч.2 СТ.121 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

Відповідно до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень, тілесним ушкодженням визнається протиправне і винне 
заподіяння шкоди здоров‘ю іншої особи, якою порушена анатомічна цілісність чи 
фізіологічні функції тканин чи органів потерпілого. 

 Найбільш суспільно небезпечним кваліфікованим складом, передбаченим 
статтею 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» є передбачене ч.2 ст.121 КК 
нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. 

Загальна кількість зареєстрованих тяжких тілесних ушкоджень, що призвели 
до смерті, у період з 2009 року, потроху спадає. Так у 2009 році зареєстровано 
1118 таких злочинів; у 2010 – 999; у 2011 – 848; за 9 місяців 2012 року –  583. 
Приблизно 1/10 всіх цих злочинів вчинюється у Дніпропетровській області. Так за 
2009 рік у області зареєстровано 114 таких злочинів; у 2010 – 95; у 2011 – 97; за 9 
місяців 2012 року – 52. Проте, наявність латентної злочинності значно збільшує ці 
показники. 

Вчинення цього злочину є досить поширеним та має високий ступінь 
суспільної небезпеки, оскільки призводить до позбавлення життя особи; а як 
відомо «людина, її життя і здоров‘я, … , визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю» (ст. 3 Конституції України), «Кожна людина має право на 
життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (ст. 27 Конституції 
України). 

Спричинити смерть потерпілому можна лише шляхом заподіяння йому 
тілесних ушкоджень. Тілесні ушкодження, внаслідок яких наступає смерть, можна 
поділити на 3 групи: 

а) всі умисні тілесні ушкодження, внаслідок яких настала смерть, якщо 
винний передбачав і свідомо бажав чи припускав її настання, утворюють умисне 
вбивство (статті 115-118 Кримінального кодексу України); 

б) умисні тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких сталася смерть, якщо 
умисел винного був спрямований саме на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 
а щодо смерті умислу не було, утворюють склад злочину, передбачений ч.2 ст. 
121 КК; 
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в) всі інші види тілесних ушкоджень (тяжкі необережні, середньої тяжкості 
умисні і необережні, легкі умисні, внаслідок яких сталася смерть) утворюють 
вбивство через необережність (ст. 119 КК). 

Відповідно до ПП ВСУ №2 від 07.02.2003 «Про судову практику в справах про 
злочини проти життя та здоров‘я особи», для відмежування умисного вбивства від 
умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть 
потерпілого, необхідно ретельно досліджувати докази, що мають значення для 
з‘ясування змісту і спрямованості умислу винного. Питання про умисел необхідно 
вирішувати виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема 
враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень 
та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку 
винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Визначальним при цьому 
є суб‘єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій: при умисному вбивстві 
настання смерті охоплюється умислом винного, а в разі заподіяння тяжкого 
тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, ставлення винного до 
її настання характеризується необережністю. Якщо винний діяв з умислом на 
вбивство, тривалість часу, що пройшов з моменту нанесення ушкоджень і до 
смерті потерпілого, для кваліфікації злочину як умисного вбивства значення не 
має. 

У будь-якому випадку вбивство (крім випадків вбивства через необережність) 
– це нанесення тяжкого тілесного ушкодження. Наносячи тяжке тілесне 
ушкодження, особа мала припускати що воно може спричинити смерть. Адже будь 
яке тяжке тілесне ушкодження, будь то втрата органу чи його функцій, або 
пошкодження черевної порожнини чи кісткового мозку, – є тяжкою травмою, що 
ставить під загрозу життя людини. Отже, з суб‘єктивної сторони, заподіяння 
тяжкого тілесного ушкодження заподіюється навмисно, а смерть заподіюється 
необережно, тобто винний має передбачати її настання, але розраховує на її 
відвернення, або не передбачав, хоча і мав її передбачати; іншими словами, має 
місце злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість. 

Якщо ж винний не усвідомлює можливість настання смерті – має місце 
вбивство через необережність. Так само злочин не може бути кваліфікований за 
ч.2 ст. 121 КК, якщо смерть потерпілого сталася в результаті необережного 
заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. 

Злочини, передбачені ч.2 ст.121 та ст.115 і ст.119 КК України, мають схожий 
склад, але кримінальним законодавством передбачено різну тяжкість вини і різні 
санкції за порушення цих норм. На практиці особливу складність становить 
відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого (ч.2 ст. 121 КК) від умисного вбивства (ст. 115 КК) та вбивства через 
необережність (ст. 119 КК). І часто серед практиків в вчених постає питання – чи 
взагалі потрібна така кваліфікуюча ознака «нанесення тяжкого тілесного 
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого» за наявності статтей «Умисне 
вбивство» та «Вбивство через необережність». 
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СУЧАСНІ ОРГАНІЗОВАНІ ЗЛОЧИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Практика соціального життя в останні роки змусила визнати на найвищому 

рівні державної влади існування в Україні організованої злочинності. Тому 
підвищення ефективності боротьби з нею є одним з найважливіших завдань, що 
випливає з оцінки сучасної кримінальної ситуації в країні. Організована 
злочинність - є винятково небезпечним явищем, яке повинно мати адекватну 
протидію з боку держави. 

Метою даної  роботи, є висвітлення питань, що розкривають суть такого 
явища як сучасна організована злочинність, шляхи та умови її подолання в 
правовому аспекті. 

Злочинна організація це стійка, згуртована, з високим рівнем організованості 
та захищеності група осіб, об‘єднана для спільної, тривалої злочинної діяльності, 
що виконує наступні функції:  

-створення, організацію, управління, участь у організованих злочинних 
структурах та сприяння їх учасникам 

-підготовку і вчинення злочинних діянь, передбачених Особливою частиною 
КК, та інші дії з досягнення бажаного злочинного результату 

-забезпечення плановості у діяльності й стійкості організованих 
кримінальних структур та їх складових, насамперед керівної ланки 

-використання корупції для забезпечення імунітету організованих 
кримінальних структур від соціального та правового контролю, створення 
сприятливих умов для їх злочинної діяльності 

-створення системи фізичного, технічного і юридичного захисту 
організованих кримінальних структур, учасників та членів їх родин 

 -протидія діяльності правоохоронних органів, у першу чергу 
спецпідрозділів, шляхом: ведення розвідувальної та контррозвідувальної 
діяльності у правоохоронних органах; вчинення тиску, залякування, шантажу щодо 
учасників кримінального судочинства як з боку організованих кримінальних 
структур, так і їх корумпованих зв'язків 

-формування економічного підґрунтя шляхом: встановлення контролю над 
суб'єктами економічної діяльності; придбання (набуття) права володіння пакетами 
акцій, майном об'єктів економіки, насамперед державної та комунальної власності; 
участі у економічній діяльності (легальній, тіньовій); створення власних 
підприємницьких, фінансових, у тому числі банківських, страхових, охоронних та 
інших структур; легалізації (відмивання) доходів від організованої злочинної 
діяльності; дії щодо забезпечення конспірації у діяльності організованих злочинних 
структур та їх учасників. 

У структурі сучасної організованої злочинності в Україні найнебезпечнішими 
та найпоширенішими злочинами є: вбивства на замовлення, торгівля людьми, 
злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, службові злочини, злочини 
у сфері економки та ін. 

Найбільшу соціальну небезпеку становлять умисні вбивства, вчинені на 
замовлення на ґрунті протистоянь між організованими групами та злочинними 
організаціями, які вчинюються особливо небезпечним способом з використанням 
вогнепальної зброї та вибухових пристроїв і переважно у багатолюдних місцях. 
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Більшість вбивств ―на замовлення‖ залишаються нерозкритими, що призводять до 
загальнонаціонального резонансу в суспільстві, викликає недовіру громадян у 
спроможність держави захистити їхнє життя та здоров‘я, підривають авторитет 
влади. 

Широкого поширення останнім часом набула в Україні торгівля людьми і 
особливо жінками та дітьми (громадянами України), які стають легкою здобиччю 
для злочинних організацій у їх кримінальному бізнесі, що мають 
транснаціональний характер і розвиваються стрімкими темпами, а одержані 
прибутки використовуються для фінансування інших різновидів організованої 
злочинної діяльності. За даними експертів ООН, у світовому рейтингу надприбутків 
кримінального бізнесу торгівля людьми займає третє місце після торгівлі зброєю 
та наркотиками і оцінюється у межах 12–19 млрд. дол. на рік. 

Одним із найнебезпечніших видів організованої злочинності, поряд із 
названими, є незаконний обіг наркотичних засобів (наркобізнес), що має 
тенденцію до зростання й загрожує національній безпеці не лише України, а й і 
планетарній загалом, оскільки йому притаманні транснаціональний характер, 
професіоналізм, висока технічна оснащеність злочинних угруповань, наявність 
власної розвідки й контррозвідки, володіння новітніми формами й методами 
протидії правоохоронним і судовим органам. Окрім цього, наркобізнес спричиняє 
збільшення кількості хворих на наркоманію, розростання корисливо-насильницької 
злочинності. 

Вразливою перед наслідками організованої злочинності є сфера економіки 
України. Економічна злочинність, маючи корупційне підживлення, реально 
загрожує національній безпеці України, впливає практично на всі сфери 
суспільного життя – соціальну, правову, політичну і т. ін. 

Одними із основних чинників, що створюють реальну загрозу національній 
безпеці та демократичному розвитку держави, негативно впливають на всі сторони 
суспільного життя – політику, економіку, державне управління, соціальну і правову 
сфери, громадську свідомість, моральність тощо – є корупція. Вона створює 
сприятливі умови для процвітання організованої злочинності, підриває авторитет 
державної влади, породжує недовіру населення у бажання та здатність державних 
інституцій та посадових осіб до протидії організованій злочинності, встановлення 
законності та справедливості у державі. За результатами досліджень, понад 50 % 
кримінальних доходів витрачається на підтримку кримінальних корумпованих 
зв‘язків. Найбільш корумпованою в Україні є виконавча влада, яка посідає 
особливе місце серед гілок державної влади, оскільки забезпечує реальне 
втілення в життя законів та інших правових актів держави, практичне застосування 
всіх важелів її управлінського впливу на важливі процеси суспільного розвитку. 
Саме її представники мають можливість розпоряджатись грошовими коштами, 
нерухомістю, матеріальними цінностями, вирішувати питання щодо виділення 
земельних ділянок, оренди, видачі дозволів, ліцензій, кредитів під гарантії уряду і 
т. ін. 

Значні матеріальні засоби, що перебувають у розпорядженні організованої 
злочинності, сприяють наданню висококваліфікованої юридичної допомоги тим 
членам кримінальних угруповань, стосовно яких розпочато кримінальне 
переслідування. Створювані злочинними організаціями спеціальні «фонди» 
допомагають спільникам, які потрапили в поле зору оперативних підрозділів, 
уникнути притягнення до кримінальної відповідальності, погрожуючи або фізично 
знищуючи свідків, та для підкупу службових осіб правоохоронних органів. Тому 
корупція пов‘язує, з одного боку, членів злочинних груп, з іншого – службовців 
державних установ. Грошові кошти, які організована злочинність використовує як 
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засіб «захисту»(фінансування) від можливих зазіхань з боку закону, сприяють 
тому, що корумпований службовець сам стає членом злочинної організації. 

Отже, широке розповсюдження корупції у нашій країні неодмінно призводить 
до зростання організованої злочинності, а якісний і кількісний розвиток останньої 
неодмінно тягне за собою збільшення кількості корупційних проявів і підвищення 
небезпечності їх характеру. 

Підводячи підсумки дослідження, необхідно зазначити, що сучасні 
перетворення в політичному та економічному житті України ставлять питання про 
необхідність докорінно переглянути стан боротьби із організованою злочинністю, 
яка залишається однією із важливих наукових і практичних проблем 
удосконалення правових основ оперативно-розшукової діяльності правоохоронних 
органів, підвищення ефективності розкриття і розслідування злочинів, швидкого 
встановлення винної особи, справедливого застосування покарання, 
відшкодування у повному обсязі нанесених державі матеріальних збитків, 
усунення причин та умов, які сприяли їх вчиненню. Лише належне правове та 
організаційне забезпечення правоохоронних органів дозволить виробити тактику 
протидії організованій злочинності, сприятиме професійному та оперативному 
реагуванню на зміни оперативної обстановки, раціональному використанню сил і 
засобів оперативно-розшукової діяльності, що забезпечить дієвий вплив на 
криміногенну злочинність і стабільність економічного розвитку держави. 

Необхідно звернути увагу на недостатнє врегулювання з боку законодавства 
питання про можливість звернення учасника організованої злочинної групи в 
процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового слідства чи судового 
розгляду справ, який надав суттєву допомогу правоохоронним органам у викритті 
організованих злочинних угрупувань та вчинених ними злочинів. Було б доцільно 
ввести такі гарантії: 

- звільнити вказану особу від покарання; 
- постановити про умовне призначення покарання; 
- постановити про призначення покарання з відстрочкою виконання вироку; 
- скоротити призначене покарання наполовину.  
Враховуючи високий рівень латентності організованої злочинності, 

захищеність її лідерів, питання боротьби з організованою злочинністю мають 
широко висвітлюватись у засобах масової інформації. Хоч і кажуть, що "мафія 
безсмертна", але активна протидія їй на загальносоціальному і спеціально-
кримінологічному рівнях профілактики при чіткій взаємодії всіх її суб'єктів, тісному 
міжнародному співробітництві у цій сфері допоможе значно скоротити всілякі 
прояви організованої злочинності та мінімізувати її небезпеку для суспільства. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Кримінальний кодекс України, ред. від 19.11.2012 р. 
2. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I : підручник / Бандурка О. М.– 
Харків : Вид-во нац. ун-ту вн. справ, 2022. – 336 с. 
3. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічно-правове дослідження. – К.: 
Юрінком Інтер, 2000. – 280 с. 
4. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Степанюк, І.М. 
Зарецька, Едвард Картер, Ричард Ворнер. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с. 
5. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю.В. 
Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорош та ін.; За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Х.: Право, 2005. – 
256 с. 
6. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів 
протидії. / За заг. ред. Кальмана О.Г. – Х.: Вид-во ТОВ ―Новасофт‖, 2005. – 255 с. 
7. Концепція подолання корупції в Україні ―На шляху до доброчесності‖ / http://www.kpk.org.ua 

http://www.kpk.org.ua/


 105 

Куцепал Юлія Юріївна 
студентка 5 курсу юридичного факультету,  

ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
Науковий керівник: Хряпінський П.В. 

 професор, д.ю.н., професор 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК РІЗНОВИД 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВГО ПРИМУСУ 

Стан злочинності серед неповнолітніх викликає глибоку занепокоєність та 
необхідність пошуку нових ефективних засобів попередження злочинності, вжиття 
додаткових заходів з боку державних, зокрема правоохоронних, органів та 
громадськості, що сприяли б поступовому скороченню злочинних проявів серед 
неповнолітніх.  

У ст. 97 ККУ передбачено застосування щодо неповнолітніх специфічного 
виду звільнення від кримінальної відповідальності - із застосуванням примусових 
заходів виховного характеру. Такі заходи не є кримінальним покаранням, істотно 
відрізняються від них за своєю суворістю. Водночас вони пов'язані з певними 
обмеженнями та позбавленнями для особи, щодо якої застосовані. Примусові 
заходи виховного характеру є мірою державного примусу, яка застосовується 
незалежно від бажання винного. Їх покладення, крім іншого, зумовлене 
необхідністю позбавлення неповнолітнього, який вчинив злочин, ілюзії про 
безкарність його дій та повне прощення вчиненого у зв'язку із звільненням від 
кримінальної відповідальності. 

Метою застосування таких заходів має бути забезпечення інтересів 
неповнолітнього, які полягають в одержанні не тільки належного виховання, а й 
освіти, лікування, соціальної, психологічної допомоги, захисту від жорстокого 
поводження, насильства та експлуатації, а також у наявності можливості 
адаптуватися до реалій суспільного життя, підвищити  
загальноосвітній  і  культурний   рівень,   набути   професії   та 
працевлаштуватися.  
  Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру допускається із дотриманням комплексу 
умов, які стосуються особи винного, вчиненого ним злочину, прогнозу його 
подальшої поведінки. Відповідно до ч. 1 ст. 97 умовами такого звільнення є: 
1) неповноліття особи. Видається, що застосування примусових заходів виховного 
характеру лише щодо осіб, які є неповнолітніми під час розгляду справи; 
2) вчинення вперше злочину невеликої" тяжкості. Неповнолітній притягнутий до 
кримінальної відповідальності за злочин, за який законом передбачено покарання 
у виді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м'яке 
покарання (ч. 2 ст.12).  
3) можливість виправлення неповнолітнього без застосування покарання. яка 
повинна визначатися з урахуванням особи винного, його поведінки після вчинення 
злочину. Про наявність такої можливості може, зокрема, свідчити фактичне 
вчинення злочину вперше, щире каяття, добровільне відшкодування заподіяної 
шкоди, бездоганна поведінка після посягання, втрата зв'язків з попереднім 
оточенням, яке негативно впливало на неповнолітнього. 
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Суд може застосувати такі примусові заходи виховного характеру:  

1. зобов‗язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у 
потерпілого;  

2. застереження; 
3. передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, 

чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за його згодою, а 
також окремим громадянам на їх прохання;  

4. покладання на неповнолітнього, який досяг 15 віку і має майно або 
заробіток, обов‗язку відшкодувати заподіяні збитки; 

5. направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи 
для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує 
трьох років, умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх 
залишення визначаються спеціальними положеннями.  

Перелік примусових заходів виховного характеру є вичерпним.  
Додатковим виховним чинником при вирішенні судами зазначених питань 

має бути залучення до цього громадських організацій та осіб, які займаються 
примиренням потерпілих із неповнолітніми, котрі вчинили злочин чи суспільно 
небезпечне діяння. Результати примирення (у разі досягнення такого і виконання 
всіх його умов у повному обсязі - відшкодування потерпілому завданих злочином 
майнових збитків та/або усунення заподіяної шкоди, укладення відповідної угоди 
тощо) дають змогу обрати щодо таких неповнолітніх найбільш ефективний захід 
виховного характеру, а також мають ураховуватись як істотні обставини при 
вирішенні питання про звільнення неповнолітнього, який вчинив злочин, від 
кримінальної відповідальності (закриття справи) у зв'язку із застосуванням 
зазначених заходів чи примиренням із потерпілим.  

Важливе місце у вирішенні справ про злочини, є присутність психолога, 
адже у стресовій ситуації, якою є провадження в кримінальній справі, у підлітків 
загострюється тенденція до примітивних способів психологічного захисту, що 
проявляється в таких формах: демонстративний характер дій, висловлювань, який 
не є внутрішньо вмотивованим непідкорення вимогам, реакція ізоляції фрустрація 
у формі агресії чи уникнення від спілкування.  
Така поведінка виявляється в самообмові, приховуванні співучасників, взятті всієї 
вини на себе, ненаданні інформації, яка може покращити становище 
обвинуваченого і, як наслідок, ускладнює процес встановлення істини в справі. 
Нажаль як показує практика, знання спеціалістів у вказаній сфері 
використовуються дуже рідко, лише у 5% кримінальних справ. 
При виборі примусових заходів виховного характеру суд має враховувати 
характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу винного, 
обставини, які пом'якшують чи обтяжують покарання за цей злочин, якби воно 
насправді призначалося. Повинні бути з'ясовані умови життя і виховання 
неповнолітнього, тобто встановлені факти, що стосуються сімейно-побутових умов 
його зовнішнього оточення. Наприклад, невиконання батьками або особами, які їх 
замінюють, обов'язків з виховання неповнолітнього; побутове середовище та 
інтереси неповнолітнього, його поведінку вдома, в школі, на підприємстві; 
наявність раніше вчинених правопорушень і характер заходів, що застосовувалися 
до нього. Це допоможе з'ясувати безпосередні причини, що призвели до вчинення 
неповнолітнім злочину або суспільно небезпечної дії.  

Неприпустимо передавати неповнолітнього під нагляд батька чи матері, які 
позбавлені батьківських прав, а також батьків чи інших осіб, котрі через свою 
поведінку не здатні позитивно впливати на нього. Хоча в законі не передбачено 
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обов'язкове отримання згоди батьків або осіб, які їх заміняють, на передачу їм 
неповнолітнього під нагляд, суд має отримати таку згоду. 

При виборі покарання слід бути обережними, адже покарання повинно 
відповідати вчиненому особою діяння, з метою досягнення справедливості, 
вихованню винного алеі не повинно бути занадто м'яким, оскільки необхідно 
показати неповнолітньому негативність наслідків його дій, для розуміння і 
неприпустимості вчиннення таких дій в подальшому. 

В даний час спостерігається тенденція до зростання нестабільності майже в 
усіх сферах суспільства й посилення ролі негативних тенденцій, які провокують 
девіантну поведінку, деградацію й саморуйнування особистості.  

Тому я вважаю, що суди повині приділяти більше уваги підвищенню 
виховного значення та посиленню профілактичного впливу судових процесів у 
справах про злочини неповнолітніх. 

У кожній справі необхідно встановлювати причини вчинення злочинів 
неповнолітніми та умови, що цьому сприяли; не залишати без реагування виявлені 
у судовому засіданні недоліки в роботі навчальних закладів і громадських 
організацій та органів, які зобов'язані запобігати правопорушенням неповнолітніх; 
виносити окремі ухвали (постанови) із зазначенням конкретних обставин, за яких 
стало можливим учинення неповнолітнім злочину, та осіб, із чиєї вини це сталося. 

Також актуальним є створення та впровадження в систему державних 
органів, що опікуються дітьми та неповнолітніми, профілактичних програм, що 
мають за мету своєї діяльності попередження та перевиховання осіб, які, на 
момент вчинення суспільно небезпечного діяння не досягли віку, з якого можливе 
притягнення до кримінальної відповідальності.  

Адже головним є не тільки покарання, як засіб виховання та негативної 
оцінки дій неповнолітнього, а й попередження вчинення таких дій у майбутньому. 
Тому до  розгляду справ, що стосується неповнолітніх слід підходити досить 
уважно і обережно, оскільки діти наше майбутнє яке ми будуємо сьогодні і саме 
від нас залежить,який воно вигляд матиме. 
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СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 
Закон про кримінальну відповідальність на відміну від законів інших галузей 

законодавства має певні специфічні риси. Цей закон є основним джерелом 
кримінального права. Згідно з ч. З ст. З КК злочинність діяння, а також його 
караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. 
Вироки, ухвали і постанови судів не визнаються джерелами норми кримінального 
права. Вони мають обов'язкову силу тільки лише щодо конкретної кримінальної 
справи. Так само роз'яснення Пленуму Верховного Суду України не створюють 
норм кримінального права. Вони лише розкривають смисл, дійсний зміст 
кримінально-правової норми, націлюють судову практику на правильне її 
застосування.  

Не створюють норм кримінального права і акти офіційного тлумачення, що 
даються Конституційним Судом України. Судове тлумачення кримінального закону 
відбувається у процесі судового розгляду кримінальних справ. При застосовуванні 
статтей КК слід з'ясовувати дійсну волю законодавця та знати прийоми 
тлумачення кримінальних законів, що дасть можливість правильно кваліфікувати 
злочин. У цьому відношенні важливе значення має практика Верховного Суду 
України. Узагальнюючи судову практику, розглядаючи окремі справи в 
касаційному порядку, Верховний Суд дає роз'яснення відповідних норм КК, 
виробляє певні рекомендації щодо правильного їх застосування.  

Ці рекомендації набувають важливого значення для всіх судових інстанцій, 
стають еталонами, що використовує вся судова практика. Це так звані стандарти 
кваліфікації, які забезпечують однакове застосування закону і тим самим є одним 
із засобів зміцнення законності, охорони прав і свобод громадян. Особливе 
значення тут мають постанови Пленуму Верховного Суду України з окремих 
категорій справ. У них містяться рекомендації щодо кваліфікації відповідних 
злочинів, які використовуються судами у разі застосування кримінального закону.  

Проблеми розгляду судової практики як джерела кримінального права 
розглядалися як радянськими, так і українськими вченими. Особливо актуальними 
сьогодні є дослідження можливостей судової практики виступати джерелом права 
в рамках української правової системи, чому служать безліч причин: зміна 
пріоритетів державної політики, еволюція праворозуміння, які охопили світові 
правові системи, і так далі. Отже, обґрунтованою з точки зору і теорії, і практики є 
необхідність досліджувати поняття судової практики, її зміст і місце серед джерел 
кримінального права. 

Вивченню самого поняття “судова практика” останнім часом приділяється 
недостатньо уваги, проте, коли і розглядають судову практику, не завжди 
виділяють її значущість у таких випадках, коли необхідно з'ясувати сенс 
кримінально-правової норми, її зміст. 

Для того щоб визначити, до якої саме судової практики нам необхідно 
звертатися, пропонується провести класифікацію судової практики, яка являє 
єдність судової діяльності по здійсненню правосуддя і досвіду цієї діяльності, що 
об'єктивувався у формі судових рішень, які набули законної сили. 
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Якнайповнішим і таким, що відображує вивчення судової практики як джерела 
кримінального права, є класифікація судової практики за такою ознакою, як 
функціональність, яка визначається залежно від вигляду судочинства. Відповідно 
виділяють такі різновиди судової практики: 
 - судова практика Конституційного Суду України; 
  -судова практика судів загальної юрисдикції; 
  -судова практика спеціалізованих судів. 

З урахуванням наявності міжнародного права, деякі критерії класифікації 
судової практики вимагають уточнення. Адже Україна взяла зобов'язання 
дотримувати норми міжнародного права, що безпосередньо виходить із ст. 9 
Конституцій України, в якій проголошується, що міжнародні договори, що діють, 
згода на обов'язковість дотримання яких дана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України. 

У зв'язку з чим можливо виділити такі різновиди, як внутрішньодержавна 
судова практика, що виражає єдину позицію України, і судова практика 
наддержавних юрисдикційних органів, наприклад Європейського суду, який 
зв'язаний прецедентом і раніше винесеними ухвалами, що стають обов'язковими 
через прихильність нашої країни міжнародним зобов'язанням. 

Рішення суду служать не лише для вирішення справи, що знаходиться на його 
розгляді, але і для того, щоб таким чином сприяти дотриманню державами своїх 
зобов'язань, які вони несуть як країни-учасниці. 

Найчастіше розглядається статус судової практики як джерела або форми 
права. Саме у цій проблемі ховається проблема впливу судової практики. 

Якщо не вважати судову практику формою права, то їй залишається статус 
джерела. Саме з цієї тези і виходить актуальність питання про вплив судової 
практики. 

Як справедливо вказують Н. І. Матузов і А. В. Малько, поняття “форма права” 
і ―джерело права”, хоча і тісно зв'язані, але не збігаються. Форма права 
розкриває, як організовано право, як воно виражене ззовні: джерело ж права — це 
система чинників, що зумовлюють зміст права і форми його вираження‖. 

Дійсно, джерела права служать критеріями правотворення, 
правовстановлення. Тому як джерела права можуть виступати не форми 
зовнішнього вираження права, а ті соціальні чинники і явища дійсності, які служать 
базою (фундаментом) процесу зародження правових норм. 

Насправді, якщо джерела права — це офіційні форми вираження і закріплення 
правових норм, що діють у даній державі, то багато реалій внаслідок того, що вони 
не отримали офіційного закріплення в актах держави, не можуть бути визнані 
джерелами права. Наприклад, правова доктрина або ―право юристів‖ не отримали 
в нашій країні офіційної форми вираження як джерело права. Проте 
загальновідомо, що багато законів викликано до життя теоретичними розробками 
учених-правознавців. 

Схожа ситуація вийшла і з судовою практикою: вона також не має офіційної 
форми закріплення і визнання з боку нашої держави. Проте через особливе 
становище судової влади судова практика заслуговує на визнання як джерело 
права. 

Таким чином, навряд чи слід абсолютизувати офіційні форми вираження і 
закріплення змісту права в трактуванні джерел права. 

Конституцією істотно розширена правозахисна функція судової влади. 
Кожному гарантується захист прав і свобод. Рішення і дії, а також бездіяльність 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суспільних об'єднань 
і посадових осіб можуть бути оскаржені в суді. В даний час практично немає 
сфери, яка була б виведена з-під контролю судів. 
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Складається ситуація, коли закономірне прагнення суддів судів нижчої 
інстанції застосовувати норми, трактування яких було раніше дане вищими 
судами. Особливу актуальність і гостроту набуває питання співвідношення судової 
практики і не зв'язаного формальними розпорядженнями внутрішнього 
суддівського переконання. 

В той же час і у правозастосовувача проблема визначення джерел права 
виникає тоді, коли він звертається до різних джерел нормативної інформації в 
прагненні підвищити надійність свого рішення, а також для з'ясування 
кримінально-правової норми. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України, яка встановлює, що 
підставою кримінальної відповідальності є здійснення діяння, що містить склад 
злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, але тим часом 
з'ясування складу злочину, визначення і з'ясування точності того або іншого 
правила кваліфікації злочинів, яке загальновідоме, вимагає звернення до інших 
галузей законодавства України, судової практики, виводам юридичної науки і так 
далі. 

Нерідко при аргументації кримінально-правових рішень працюють професійні 
звичаї, вони також безпосередньо впливають на думку правозастосовувача, і 
узагальнення судової практики. Суддя знає кримінальний закон, має свою думку 
відносно його змісту, але керується вирішеннями вищих судів, оскільки в кращому 
разі не бажає відміни ухваленого ним вироку у конкретній справі. Така специфіка 
склалася не лише у сфері національного права. 

Можна з жалем констатувати, що в кримінальному праві не повною мірою 
використовуються досягнення загальної теорії права, в якій проблемі джерел 
права приділяється куди більша увага. Все це породжує необхідність вирішення 
проблемних ситуацій, які полягають у невизначеності характеру і кола джерел 
кримінально-правової інформації, неповному або невірному його використанні і, 
відповідно, в ухваленні невірних кримінально-правових рішень. Одним із способів 
цього є розробка на галузевому рівні теорії джерел кримінального права, виходячи 
за кордони вивчення кримінального закону, нарівні з теорією злочину і покарання. 

У межах розгляду судової практики як джерела кримінального права необхідно 
проаналізувати судову практику, відбиту в інтерпретаційних і правозастосовних 
актах Верховного Суду України. Аналізуючи ці акти, все частіше можна 
стверджувати, що їх фактичне вживання, а саме цільове вживання пов'язане з 
тим, що правозастосовувач звертається до них для з'ясування змісту кримінально-
правової норми, що вказує на фактичне вживання в українській правовій системі 
прецеденту як джерела права. 

Постанови Пленуму Верховного Суду України відповідно до встановленого 
законодавства мають рекомендаційний характер для судів, інших органів і 
посадових осіб, що застосовують закон. З даного питання ще продовжуються 
дискусії, але практичне вживання постанов Пленуму судами першої інстанції 
дозволяє нам відзначити їх практично імперативну, всупереч закону, силу для 
судів. 

Обов'язковість обумовлена тим, що в разі ігнорування постанови Пленуму 
рішення суду може бути скасоване вищою судовою інстанцією. У таких випадках 
додатковим джерелом права через обов'язковість її вживання при розгляді справ 
виступає судова практика, що склалася. Дана точка зору в науковій літературі 
тлумачиться неоднозначно. З одного боку, судова практика є джерелом права в 
сучасному українському праві, з іншої — судова практика носить рекомендаційний 
характер і тому не є джерелом права. 

Судова практика, що створюється Пленумом Верховного Суду України у 
вигляді прийняття постанов, а також рішень Верховного Суду України при розгляді 
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конкретних справ, має велике значення і часто виступає орієнтиром одноманітного 
вживання закону. 

Отже, можна ясно визнати, що судова практика, що створюється Верховним 
Судом України у вигляді судових рішень по конкретних справах і постанов 
Пленуму Верховного Суду України, дозволяє заповнити пропуски в нормативному 
акті, одноманітно орієнтує суди в ухваленні законних рішень, виключає порушення 
матеріального і процесуального законодавства, зобов'язує суди розглядати 
справи у встановлені строки, забезпечуючи тим самим гарантований захист прав, 
свобод і інтересів людини і громадянина, що охороняються законом. 

Таким чином, слід зазначити, що судова практика Верховного Суду України, 
що створюється судовими рішеннями по конкретних справах і постановами 
Пленуму, є додатковим регулювальником суспільних стосунків, сполучною ланкою 
між законом і реальним життям, а тому повною мірою може вважатися додатковим 
джерелом права в правовій системі України. 

Висновок. Отже, існує тісний взаємозв‘язок між нормою права та рішеннями 
суду, часто на підставі узагальнень судової практики формується позиція 
законодавця, закріплючись у положеннях прийнятих нормативно-правових актів. 
Узагальненнях судової практики, не будучи формальним джерелом права, все ж 
мають істотний вплив на формування та застосування оцінювальних понять, 
особливо у кримінальному праві. У законі все частіше вбачають тільки вираження 
загальних принципів, які надають великого простору для тлумачення, через що 
постійна судова практика все виразніше стає самостійним джерелом права 
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ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЛЮДСЬКІХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 
 

 «Жизнь - это не имущество,  
которое надо защищать, а дар,  

который нужно разделить с другими людьми». 
 Уильям Фолкнер 

 
Трансплантація – це заміщення пошкоджених чи відсутніх тканин або органів 

власними тканинами, або тканинами і органами, що взяті від іншого організму. 
Метою роботи є дослідження проблеми правового регулювання 

трансплантації людських органів в Україні. Спрогнозувати результати 
запровадження нових змін Міністерством Охорони Здоров‘я  України. Об’єктом 
роботи є запитання на які автор намагався дати відповідь, а саме: 

- Яка трансплантація органів дозволена сьогодні чинним законодавством в 
Україні?   

- Чи будуть позитивні наслідки введення презумпції згоди на трансплантацію 
органів? 

- Чи достатньо врегульовано українським законодавством питання 
трансплантації органів? 

- Наскільки підготовлене  українське суспільство до запровадження такої 
новизни в галузі трансплантації анатомічних тканини людини? 

При написанні даної роботи автор використовував такі методи дослідження 
як: науково-дослідницький, аналітичний, історичний, порівняльний. 

Народження трансплантації датується ІІІ ст.н.е., коли святі Косма і Дем‘ян 
зробили чудо заміни ураженої гангреною ноги їхнього паламаря ногою чоловіка, 
який помер незадовго до цього. Наукова історія трансплантації є набагато 
молодшою, її початок сягає 1902р., коли хірург Алексіс Каррель винайшов техніку 
для з‘єднання двох кровоносних судин. 

Трансплантація органів людини врегульована на законодавчому рівні майже в 
усіх країнах світу. Але в кожній країні діють свої закони та правила щодо 
пересадки органів. Так презумпція згоди діє в таких країнах як Фінляндія, Швеція, 
Бельгія, Франція, Італія, Росія і Білорусь. У Ізраїлі діє так звана картка Аді – кожен, 
хто підписується під цією карткою, засвідчує свою згоду на пересадку органів після 
смерті. 

http://www.mvsinfo.gov.ua/
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Нещодавно в Координаційному центрі трансплантації органів, тканин і клітин 
Міністерства охорони здоров‘я України розробили новий законопроект, який би 
врегульовував прогалини у медичній галузі, щодо трансплантації органів. Перш за 
все запровадження презумпції згоди на трансплантацію органів після смерті.  
Сьогодні в Україні це питання регулюється Законом України « Про трансплантацію 
органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16.07.1999р. Відповідно до 
статті 16 вищезазначеного закону передбачається , що кожна повнолітня 
дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду  стати донором 
анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За   відсутності  такої  заяви  анатомічні  
матеріали  у  померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті за згодою 
подружжя або   родичів,   які   проживали  з  нею  до  смерті.   

Тобто на даний момент діє презумпція незгоди: вважається, що будь-який 
громадянин не згоден, щоб його органи і тканини були вилучені після смерті на 
донорство. Для вилучення  потрібні або прижиттєва згода громадянина, або згода 
його законних представників після смерті. Проте закон не передбачає, де 
громадянин має зафіксувати свою згоду і де вона повинна зберігатися: у нотаріуса 
за місцем проживання, у поліклініці чи має бути зроблений відповідний запис у 
паспорті.Додатковий протокол до Конвенції РЄ «Про  права людини та 
біомедицину, який стосується трансплантації органів і тканин людського 
походження» передбачає, що органи й тканини не вилучаються з тіла померлої 
особи, якщо не одержано згоди або дозволу, що вимагаються відповідно до 
законодавства. Вилучення не здійснюється, якщо померла особа проти цього 
заперечувала. Також така процедура згоди або не згоди передбачається й іншими 
міжнародними нормативно-правовими актами. На думку автора головне питання 
полягає не в тому як і яким чином буде здійснюватися  запровадження презумпції 
згоди на трансплантацію органів людини після її смерті, а в тому наскільки таке 
нововведення вплине на демографічний стан українців? Деякі вважають, що це 
позитивний крок. Адже за статистикою в Україні щорічно приблизно 5 тисяч людей 
потребують операції з трансплантації. Із них 1,5 тисячі осіб потребують нового 
серця або печінки і 2 тисячі – нирки. Не враховуючи тих, які стоять у черзі на 
подібні операції. В Україні щорічно гине від 40 до 60 потенційних донорів на 1 
мільйон населення, що становить майже 3 тисячі донорів, які могли б врятувати 
життя 10 тисячам хворих. З іншої сторони прийняття нового закону може 
викликати й негативні наслідки, тому що людські органи в багатьох випадках 
стають об‘єктами купівлі-продажу, що забороняється чинним законодавством. 
Стаття 18 Закону України «  Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людини» забороняє торгівлю органами та іншими анатомічними 
матеріалами людини, за винятком кісткового мозку.   Відповідно до статті 143 ККУ 
передбачені санкції за порушення встановленого законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини.Незаконна торгівля органами або тканинами людини 
карається обмеженням волі на строк до п‘яти років або позбавленням волі на той 
самий строк ( ч. 4 ст. 143 ККУ). Заборона розглядати людське тіло і його частини 
як предмет комерційних операцій є всесвітньо визнаним принципом 
трансплантації органів і тканин людини. На жаль, навіть на всесвітньому рівні діє 
багато транснаціональних організацій, які систематично займаються вилученням у 
людей шляхом примушення чи обману їх органів та тканин. Багато хто з них йде 
на це через низький рівень матеріального забезпечення, нестабільний заробіток 
або роботу. 

Соціальне опитування потенційних донорів – українців, дає відповідь на 
питання : яке їх ставлення до презумпції згоди? Більшість реагує негативно і на це 
є декілька причин : 

1. Відчуття сорому та страху; 
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2. Недовіра медичним установам та працівникам. 
Така реакція на поставлене питання передбачувана, якщо враховувати рівень 

корупції в нашій країні та багато інших факторів.  
В Міністерстві охорони здоров‘я України заявляють про те, що найближчим 

часом буде проведене громадське обговорення нового законопроекту, а також 
будуть враховані думки українців.  

На думку автора, прийняття даного законопроекту є не зовсім доцільним 
через ряд деяких причини, а саме: 

- Високий рівень корупції в Україні; 
- Неспроможність держави на належному рівні забезпечити 

регулювання даного питання ; 
- Тіньовий  нелегальний бізнес, об‘єктом якого є людські органи; 
- Неналежний рівень забезпеченості науково-медичних та медичних 

установ устаткуванням. Не високий рівень  професіоналізму  медичних 
працівників. 

Автор вважає, для того щоб запровадити  таку новизну потрібно викорінити 
багато інших проблем, які є в нашій країні. Щоб наше суспільство могло свідомо 
подолати відчуття страху та сорому, щоб без вагань давати згоду на 
трансплантацію своїх органів після смерті. Всі повинні знати, що  життя як де-
факто так и де-юре цілком захищене. Що ніхто не буде жертвою халатності 
медичних працівників та об‘єктом купівлі-продажу. Можливо коли держава не на 
слові, а на ділі доведе, що людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, як 
це проголошує стаття 3 Конституції України, тоді і буде безпечним прийняття на 
законодавчому рівні презумпції згоди на трансплантацію   людських органів після 
смерті. 
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ЖИТТЄВІЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА М.Й КОРЖАНСЬКОГО  

 
Останнім часом мало хто згадує іменна тих, хто творить історію. Історію не 

тільки світу, держави , але й історію права. Тому автор намагався  розкрити та 
донести глибину наукового життя відомої постаті в галузі кримінального права – 
Коржанського Миколи Йосиповича.  

Мета – дослідити життєвий та науковий шлях відомого вченого. 
Проаналізувати вплив його досвіду на сучасний стан кримінального права. 

Наше суспільство нестримно йде вперед. Змінюються правила, моральні 
норми, закони, погляди. Але не потрібно забувати основу, з чого все починалося. 
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Не потрібно забувати людей, які поклали початок новим положенням, відкрили 
нові вершини та збагатили суспільні надбання. Тому актуальність даної теми 
полягає у постійному закріпленні, збагаченні своїх знань та навичок, дослідуючи та 
приймаючи досвід видатних вчених, одним з яких був Микола Йосипович 
Коржанський. 

При написанні роботи автор намагався виконати такі завдання: 
- Дослідити глибину та актуальність наукових розробок, відкриттів М.Й 

Коржанського; 
- Проаналізувати наукові праці та,зокрема, монографії видатного 

вченого;  
- Розкрити та визначити вплив досвіду та багато численних праць М. Й 

Коржанського на ступінь розвитку кримінального права в Україні сьогодні. 
Коржанський Микола Йосипович народився 3 серпня 1928 р., в селі Нараївка, 

Гайсинського району Вінницької області в сільській родині. У 1957-1961 рр. після 
військової служби навчався у Свердловському юридичному інституті. Працював 
слідчим в органах спеціальної прокуратури. У 1964-1969 рр. навчався в 
аспірантурі, а потім викладав в Свердловському юридичному інституті. У 1969-
1993 у Волгоградській вищій слідчій школі МВС СРСР ( нині Волгоградська 
Академія МВС Росії). Обіймав посади доцента і професора. У 1993 -2003 рр. – 
професор Національної Академії внутрішніх справ України. З 2003 року і до 
останніх днів життя працював професором кафедри кримінально-правових 
дисциплін ДДУВС. 

У 1966 році захистив кандидатську дисертацію : « Кримінальна 
відповідальність за придбання або збут майна, здобутого злочином». У 1980 році – 
докторську дисертацію «Об‘єкт та предмет кримінально - правової охорони». 
Вчене звання доцента присвоєно у 1972р. Доктор юридичних наук з 1984, 
професор з 1985 року.Микола Йосипович підготував 38 монографій та багато іншої 
наукової продукції. В  якій досліджував найскладніші проблеми, які поставали 
перед суспільством та державою і намагався їх вирішувати та розв‘язувати за 
допомогою кримінального закону, шляхом наукового дослідження. Навіть зараз 
його наукові дослідження втілюються у практику співробітниками правоохоронних 
органів. Майже всі спеціалізовані ВУЗи, особливо системи МВС, навчаються за 
його підручниками, вивчають його наукові  праці. Використовують його наукові 
розробки при підготовці дисертацій та монографій з кримінального права. Головні 
питання, яким найчастіше приділяв увагу Микола Йосипович були: причини 
неефективного досудового слідства, спекуляція, суб‘єкти злочину, кваліфікація 
злочинів,корислива злочинність та багато інших. Видатний вчений завжди ставив 
наголос на тому, що для більш високого рівня розкриття злочинів Україні не 
вистачає відповідних спеціалістів – слідчих, «лейтенантів Коломбо». А також 
відсутній спеціальний слідчий  державний орган, призначений і належним чином 
підготовлений та забезпечений усім необхідним для виконання державної функції 
розслідування злочинів. Пропонував та мріяв створити елітний ВНЗ, який би 
готував найкращих випускників цієї галузі права, щось на зразок Вищої слідчої 
школи МВС СРСР. Вважав, що слідча розпорошеність по різних відомствах – МВС, 
СБУ, прокуратора, ДПА – надзвичайно послаблюють будь яку справу. Намагався 
втілити та передати досвід зарубіжних країн з вирішення цих проблем. Пропонував 
створити нову професію – слідчий –суддя, який би виконував функцію досудового 
слідства. 

Видатний вчений вважав, що головне і найцінніше у слідчій роботі – це 
досвід. Без нього, без його нагромадження – і не  може бути якісного досудового 
слідства. Завжди переймався проблемою відсутності у слідчих органах 
співробітників з великим досвідом та стажем роботи. Новачки, які закінчують 
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спеціалізовані ВУЗи і приходять працювати у правоохоронні органи , по закінченні 
своєї робочої діяльності мають стаж роботи не більше 1-3 років і так, на жаль, в 
більшості випадках. Пропонував створити Національне бюро 
розслідувань,об‘єднавши в ньому найкращі сили слідчих з покладанням на них 
розслідувань кримінальних справ про тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

М. Й Коржанський підготував 23 кандидати та 2 докторів юридичних наук. 
Підготував особисто та у співавторстві  5 коментарів до Кримінального кодексу 
України, 4 підручники, понад  20 навчальних посібників. 

Ось низка основних його робіт:  «Об‘єкт посягання і кваліфікація злочинів», 
«Предмет злочину»(обидві – 1976), «Об‘єкт і предмет кримінально-правової 
охорони»(1980), «Нариси теорії кримінального права»(1992), «Коментар 
Кримінального кодексу України»(1994, у співавт.), «Кримінальне право України. 
Частина загальна: курс лекцій», «Завдання і дія кримінального закону» (обидві – 
1996), «Популярний коментар Кримінального кодексу» (1997), «Кваліфікація 
злочинів», «Корислива злочинна діяльність», «Кримінальне право України. 
Частина особлива: курс лекцій» (усі – 1998). 

Микола Йосипович Коржанський був членом двох спеціалізованих вчених рад 
із захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ. Входив до складу редакційних колегій 
збірників наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ», « Вісник Луганського державного університету 
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.» 

Микола Йосипович Коржанський – це  видатний український вчений-правник, 
який за роки плідної праці значно поповнив вітчизняну кримінально-правову науку, 
створив власну школу кримінального права, зробив вагомий внесок у розробку та 
вдосконалення кримінального права України. Саме така людина як він заслуговує 
на те, щоб його пам‘ятали , переймали його досвід та поважали і шанували його 
плідну наукову діяльність. Можливо через десяток років у нашій країні втіляться 
його мрії та ідеї, які закладуть новий фундамент  у розвиток кримінального права 
України.  
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ 
 
На сьогодні в Україні спостерігається високий рівень морального занепаду, 

поширення серед молоді жорстокості, насилля, розвиток антигуманних тенденцій в 
суспільстві. Через ці проблеми страждають тварини.  
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Світова спільнота досить давно переймається даною проблемою. У 1982 р. 
прийнята Всесвітня Хартія природи [1], в якій вперше на такому масштабному рівні 
закріплено факт, що усім живим істотам повинна бути надана можливість на 
безпечне існування. У межах Європи діє Європейська конвенція «Про захист 
домашніх тварин» 1987 р., яку підписали 22 держави Європи, в п.1 ст.3 якої 
зазначається, що ніхто не має права завдавати тварині непотрібного болю, 
страждань або шкоди [2]. За такі дії передбачаються певні правові обмеження. 

В Україні нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого 
поводження здійснюється згідно ЗУ «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» від 21.02.2006 р., ЗУ «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. та 
іншими нормативно-правовими актами. 

Законодавство України щодо захисту тварин ґрунтується на наступних 
принципах (ст.4 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження») : жорстоке 
поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, 
спричиняє моральну шкоду людині; забезпечення умов життя тварин, які 
відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям; право 
власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними 
можуть бути припинені відповідно до Закону; заборона жорстоких методів 
умертвіння тварин; відповідальність за жорстоке поводження з тваринами; 
утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як 
оточуючим, так і самій тварині.[3] 

Також заборонено проводити пропаганду жорстокого поводження з 
тваринами, яка проявляється у закликах до такого поводження, демонстрації 
фото- і відеоматеріалів, що демонструють насилля над тваринами. 

Згідно зі ст. 35 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження»,  
ст. 63 ЗУ «Про тваринний світ»[4] за порушення вимог Закону винні особи несуть 
кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із 
законом. 

У цій статті автор робить спробу проаналізувати адміністративну і 
кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. 

Цей вид правопорушення є предметним, адже стосується тварин, що 
належать до хребетних. Хребетні тварини є живими організмами, що здатні 
рухатися і відчувати, мають спинний хребет, утворений ланцюгом кісток або 
хрящів, який іде вздовж спини і містить у собі спинний мозок. До них належать 
ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші. [5, с. 842-843] 

Тобто, предметом як делікту, так і злочину можуть бути тварини, що є 
домашніми (собака, кіт, папуга тощо), дикими (косуля, заєць, вовк, орел тощо), 
можуть використовуватися для сільськогосподарських потреб (кінь, корова, вівця 
тощо), перебувати в умовах неволі (зоопарк, цирк, тераріум тощо), напіввільних 
умовах, поряд з людиною або бути безпритульними. 

Адміністративна відповідальність. Ст.89 КУпАП визначає, що жорстоке 
поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до 
їх мучення, каліцтва чи загибелі, - тягнуть за собою накладення штрафу від 
дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. [6] 

Об'єкт правопорушення становлять суспільні відносини у сфері охорони 
тваринного світу. 

Об’єктивна сторона проступку виражається у таких діях: жорстоке 
поводження з тваринами; мордування тварин; вчинення інших дій із 
застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів. 

До адміністративної відповідальності за цією статтею особи притягаються у 
випадку, коли результатом вчинених дій були наслідки у вигляді скалічення або 
смерті тварини, або коли тварини зазнавали мук внаслідок такого поводження із 
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ними. Немає значення для притягнення до відповідальності чи такі дії вчинялися 
систематично чи одноразово. 

 Суб'єктом є осудна або обмежено осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 
З суб'єктивної сторони такі дії можуть вчинюватися лише з умислом.[7] Такої 

думки притримується більшість науковців, але ми припускаємо, що в деяких 
випадках особа може вчиняти такі дії і з необережності. Наприклад, певна особа 
придбала собі маленького цуценя породи «мастиф». Але через незнання правил 
догляду за цією собакою, пес почав хворіти. Його власник вирішив лікувати собаку 
вдома, народними рецептами. Але, не маючи відповідної освіти і кваліфікації, не 
зумів вилікувати собаку і та померла. Тобто, ця особа проявила жорстокість до 
свого собаки, але не умисно, а саме з необережності, що проявилася в злочинній 
самовпевненості: особа передбачала, що не зможе вилікувати собаку без 
кваліфікованої допомоги, але легковажно розраховувала на свої сили. (цей 
приклад також можна віднести і до ілюстрації кримінальної відповідальності) 

Кримінальна відповідальність. Об’єктом злочину є моральні засади 
суспільства в частині ставлення до тварин. Небезпека таких діянь полягає в тому, 
що жорстокість, виявлена щодо тварин, стає нормою поведінки, поширюється і на 
взаємини з людьми, відіграє негативну роль у виховання молоді. 

За кримінальним законодавством, згідно зі ст. 299 ККУ[8] жорстоке 
поводження із тваринами полягає у : знущанні  над  тваринами,  вчиненому  із  
застосуванням  жорстоких  методів  або з хуліганських мотивів; нацькуванні  
тварин  одна  на  одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів. 

Знущання, вчинене із застосуванням жорстоких методів, означає завдання 
тварині болю, страждань шляхом нанесення ударів, заподіяння ушкоджень, 
позбавлення їжі або води, впливу термічних факторів, хімічних речовин тощо. 
Жорстокі методи полягають у безжальному поводження з твариною, тривалому 
впливі на неї з метою отримання хворобливого задоволення від спостерігання за 
стражданнями тварини. 

Нацькування тварин одна на одну – це дії, спрямовані на те, що примусити 
битися, кусатися, іншим чином змагатися тваринам між собою. 

Знаряддя, місце, час та обстановка також є складовими частинами цього 
злочину, однак носять факультативний характер.[9] 

Суб’єкт злочину загальний. 
Суб’єктивна сторона характеризується умислом і може бути поєднана з 

хуліганським мотивом – мотивом явної неповаги до суспільства, прагненням 
показати свою зневагу до існуючих правил і норм в суспільстві, або з корисливим 
мотивом – жорстоке поводження з тваринами задля власної наживи (наприклад, 
використання тварин влітку на пляжах в якості «фотомоделей», без надання 
останнім належного догляду, без забезпечення їх достатньою кількістю води, їжі, 
примушування робити не типові для певних видів тварин рухи, видалення гострих і 
небезпечних ікол у хижаків, утримання тварин в умовах, що не задовольняють їх 
біологічні, видові та індивідуальні особливості). 

На нашу думку, ми також можемо припустити, що цей вид злочину може 
вчинятися як з умислом, так і з необережності. Наприклад, ми часто можемо 
побачити у зоопарках тварин, які виглядають недоглянутими, худими, змученими і 
навіть депресивними. Адже є велика кількість видів тварин, які просто не можуть 
жити у неволі. І хоча вони отримують достатній догляд, повноцінне харчування, 
вони якби йдуть на самогубство: відмовляються від їжі, марніють через стрес, 
дельфіни просто розбиваються об стіни басейну.  Але володільці зоопарків заради 
людської втіхи тримають таких тварин у вольєрах, басейнах і, можливо, навіть не 
підозрюють, що тварина може померти просто від того, що вона у неволі. Тобто, 
вони проявляють злочинну самовпевненість: знають про тяжкі наслідки життя 
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диких тварин у неволі, але легковажно розраховують, що тварини пристосуються 
до гарних умов утримання. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій (бездіяльності), що 
утворюють об‘єктивну сторону. Заподіяна шкода не є обов‘язковою ознакою 
об‘єктивної сторони, але враховується при визначенні покарання [10, с. 1015-
1016]. 

 Отже, необхідно проводити більш ефективну політику стосовно виховання 
молоді з метою гуманізації її свідомості, важливо проводити заходи щодо 
убезпечення домашніх і безпритульних тварин від знущань, сприяти розвитку 
громадського контролю за цією проблемою.  

Створення притулків для бездомних тварин може стати певним вирішенням 
проблем з жорстоким поводженням з тваринами. Але через велике скупчення 
тварин у існуючих притулках, жахливі умови утримання тварин, недостатність 
фінансування таких закладів, відсутність кваліфікованих ветеринарів у штаті 
притулків – ці чинники сприяють тому, що зараз вони не рятують бездомних 
тварин, а поглиблюють їх мучення. І тому зараз у першу чергу потрібно на 
законодавчому рівні вирішити проблеми фінансування таких притулків. Необхідно 
встановити таку процедуру переведення коштів до притулків, яка б 
унеможливлювала їх розкрадання. 

Необхідно також посилити контроль за утриманням домашніх тварин. На 
нашу думку, важливим кроком для цього є їх реєстрація у єдиному державному 
реєстрі тварин, в який заносяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, 
господарства, переміщення, забій, утилізацію, загибель таких тварин. Також до 
реєстру можна було б заносити інформацію про щеплення, стан здоров‘я тварини. 
Це б дало змогу більш якісно контролювати умови утримання тварин, накладати 
санкції на їх господарів за недбале ставлення до належного утримання тварин. На 
даний момент така реєстрація є необхідною лише для сільськогосподарських 
тварин і то не всі власники обізнані про таку реєстрацію. Тобто ще одним кроком 
для вирішення проблем з жорстоким поводженням з тваринами є інформування 
населення про необхідні заходи з попередження прояву недбалості до тварин. 
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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА В.В. СТАШИСТА 
 

Мета даної роботи – дослідження життєвого і творчого шляху Володимира 
Володимировича Сташиса. 

На сьогодні ця тема є досить актуальною, адже це видатна особа у сфері 
кримінальних  наук, авторитет, особистість, Людина з Великої літери, ім‘я якої 
теплом відбивається у стінах Національного університету "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого" та далеко за його межами, де його будуть 
пам‘ятати ще не один десяток літ. Молоде покоління повинно знати і брати собі за 
взірець таких наставників як В.В. Сташис. 

10 липня 1925 року в м. Суми народився Володимир Володимирович, в 
майбутньому заслужений професор, академік, людина, ім‘я якої зафіксоване у 
«космічному літописі», великий вчений у галузі кримінально - правових наук. 

По материнській лінії він із родини священників. Безтурботне його дитинство 
обірвалося щойно закінчив 8 – й клас – почалась війна. Сім‘ї довелося виїхати до 
Саратовської області, де Володимир Володимирович закінчив курси трактористів і 
працював в колгоспі. А в 10 – му класі навчався вже в Татарії. В січні 1943 був 
призваний до лав Радянської армії. Тож не закінчивши 10 – го класу, він на 3 місяці 
потрапив до Вінницького піхотного училища. За скороченою програмою засвоївши 
військову науку, сержант Володимир (молодшого лейтенанта заслужив після 
бойового хрещення) потрапив на Північно-Західний фронт, під Старою Руссою, що 
на Тверщені. Брав участь в бойових діях на Калінінському, Північно-Західному та 
прибалтійському фронтах, комсорг батальйону, який штурмував Берлін, служив в 
756 – му стрілецькому полку 150 дивізії, бійці якого підняли прапор перемоги над 
Рейхстагом. Був тричі поранений, вісім  місяців провів у госпіталі. 

Сташису В.В. з дитинства подобалося креслення та проектування, тому він 
обрав архітектурно-будівельний факультет. Без атестата зрілості його прийняли 
на перший курс Харківського гірничо - індустріального інституту, де він екстерном 
склав іспити на атестат зрілості. Але через його поранення, які давали про себе 
знати, лікарі порадили Володимиру змінити спеціальність на якусь гуманітарну. І 
він обрав ту, де був найбільший конкурс – юридичну. Подолавши труднощі, з 1946- 
1950 роки навчався в Харківському юридичному інституті (нині Національний 
університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"), де навчався 
на «відмінно». На другому курсі його обрали народним засідателем, на третьому й 
четвертому – перевели на вільне відвідування лекцій – виконував обов‘язки судді 
у Сталінському району (нині Московький) міста Харкова. Після закінчення інституту 
Володимир Сташис залишився в аспірантурі. В 1953 працював асистентом. 
Згодом у 1954 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. З 1956 працював 
завідувачем кафедри кримінального права, а з 1991 проректором по навчальній і 
науковій роботі, 1- м проректором, з 2010 по 2011- радником ректора 
Національного університета «ЮАУ ім. Я. Мудрого» В університеті він пройшов 
шлях від студента до професора, першого проректора, академіка Національної 
академії правових наук України. 

Автор понад 300 наукових праць, із яких 7 монографій, 8 науково – 
практичних коментарів, 14 підручників. 8 навчальних посібників з кримінального 
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права, виданих В.В. Сташисом, стали настільними книгами для студентів, 
наукових працівників та практикуючих юристів. 

Під його безпосереднім науковим керівництвом було підготовлено та 
захищено більше 30 кандидатських дисертацій, 7 його учнів стали докторами 
юридичних наук, 5 – академіками НАПрН України. Серед його учнів – народні 
депутати, керівники міністерств і відомств, юристи з світовим іменем. 

Володимир Сташис доклав багатьох зусиль у становленні та розвитку 
Академії правових наук України. Він один із засновників цієї установи, яка заявила 
про себе як про самобутню  організацію вчених - юристів. Його зусиллями, як 
першого проректора, ЮУ «НЮА ім. Я. Мудрого» починаючи з 70 – х років минулого 
століття набуває провідної роллі в системі підготовки юридичних кадрів, посідає 
сьогодні почесне місце серед вищих навчальних закладів України, є відомим за її 
межами.[2] 

Після здобуття незалежності Сташис зробив великий внесок у розбудову 
України як правової, демократичної та соціальної держави. Він понад 20 років 
очолював Науково - методичну комісію з правознавства при Міністерстві освіти, 
науки, молоді та спорту, під його керівництвом були розроблені державні 
стандарти підготовки юридичних кадрів. Сім років Володимир Володимирович 
очолював Фахову Раду, а згодом - Експертну раду з права при Державній 
акредитаційній комісії України. Захоплювався поезією та мистецтвом. 

Держава високо оцінила бойові подвиги та трудові заслуги В.В. Сташиса. Він 
нагороджений Орденами СРСР і України: Леніна, Отечественной войны І – й 
степени (двічі),  Красного Знамени,  Александра Невского, «Знак Почета» (двічі), 
За заслуги ІІІ, ІІ, І ст.,  Ярослава Мудрого V, IV, ст., Богдана Хмельницького ІІІ ст., 
УПЦ преподобного Нестора Летописца та багатьма іншими медалями. В.В. 
Сташис нагороджений численними іноземними нагородами, недержавних і 
державних організацій. Визнаний: заслуженим діячем науки і техніки України, 
заслуженим працівником МВС, почесним працівником органів прокуратури 
України, почесним громадянином м. Харків. 

Помер Володимир Сташис 2 листопада 2011 року на 87-му році життя. Це був  
талановитий вчений та організатор вищої юридичної освіти в Україні, дослідник, 
який завжди вирізнявся глибиною та оригінальністю мислення. Його наукові 
розробки багато в чому випереджали свій час. Володимир Володимирович зробив 
величезний внесок у розвиток вітчизняної науки кримінального права, кримінології, 
вихователь багатьох поколінь юристів-практиків і науковців, щирий та безмежно 
відданий улюбленій справі . Він брав активну участь у розробці й удосконаленні 
кримінального законодавства, був одним із творців Кримінальних кодексів України 
1960 і 2001 рр . Усі, хто знав В. В. Сташиса, незмінно відзначали не тільки його 
ерудицію, а й високі людські якості – інтелігентність, незвичайну тактовність, 
душевну широту, гострий гумор, чуйність, доброзичливість. Він ніколи не писав 
мемуарів, мало розповідав про себе, говорив тільки: «Я задоволений життям. Не 
жалію про вибір професії. Також не жалів би, якби був будівельником».  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ В 
БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 
Сфера вчинення службових злочинів не має обмежень. Вони вчиняються у 

всіх сферах господарської, культурної та громадської діяльності. Але 
законодавством України обмежується коло питань щодо службових злочинів лише 
економічною сферою. 

Вивчення проблеми економічної злочинності з позицій службових злочинів 
дозволяє зробити висновок про те, що вони є такими лише у тому випадку, коли 
особа використовувала свої службові повноваження з корисливих мотивів або з 
іншої особистої зацікавленості. При вчиненні службового злочину винуватець, 
діючи з корисливих мотивів, прагне отримати матеріальний зиск за рахунок 
використання наданих йому по службі прав і повноважень. 

Безумовно, зловживання службовим становищем разом з іншими діями, що 
посягають на власність, систему господарювання та інші суспільні відносини 
утворює сукупність злочинів але при юридичній класифікації відповідних діянь їх 
все ж таки об‘єднують одним складом економічного злочину.  

В своїй більшості службові зловживання відносяться до категорії 
кримінальних злочинів. 

У статті 364 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за 
зловживання владою або службовим становищем, під яким (зловживання) згідно з 
частиною першої зазначеної статті розуміється як умисне, з корисливих мотивів чи 
в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою 
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно 
заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам 
юридичних осіб [1, ст. 169]. 

Об‘єктивна сторона зловживання владою або службовим становищем 
характеризується сукупністю трьох обов‘язкових ознак:  

1. діянням у вигляді використання службовою особою влади чи 
службового становища всупереч інтересам служби;  

2. наслідками у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;  

3. причинним зв‘язком між діянням та наслідками.  
Головною ознакою службового злочину є використання своїх повноважень 

наперекір службі. Протиправне діяння може кваліфікуватися лише за умови, що 
посадова особа використала повноваження всупереч інтересам служби для 
отримання матеріального чи іншого особистого зиску, чим нанесла шкоду 
державним або громадським інтересам, а також правам чи інтересам фізичних або 
юридичних осіб [2, ст. 730]. 

В свою чергу суб‘єктивна сторона характеризується умисною або змішаною 
формою вини. Діяння вчинюється тільки з прямим умислом, а щодо наслідків, 
передбачених ч. 1, 2 ст. 364 ККУ – вина може бути у формі умислу або 
необережності. Обов‘язковою ознакою  суб‘єктивної сторони злочину є мотив: 1) 
корисливі мотиви; 2) інші особисті інтереси; 3) інтереси третіх осіб. При 
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кваліфікації діяння за ст. 364 ККУ досить встановити наявність хоча б одного з 
указаних мотивів. Їх відсутність свідчить про вчинення лише службового проступку, 
а в окремих випадках – злочинної недбалості [3, ст. 97]. 

Згідно з роз'ясненням Пленуму Верховного Суду Українивід 26 грудня 2003р. 
№ 15 "Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 
повноважень" [4] шкода, якщо вона полягає в спричиненні матеріальних збитків, 
визнається істотною за умови, що вона в 100 і більше разів перевищує 
неоподаткований мінімум доходів громадян.  

Якщо шкода полягає у заподіянні суспільно-небезпечних наслідків 
нематеріального характеру, питання про її істотність вирішується з урахуванням 
конкретних обставин справи. Зокрема, істотною шкодою можуть визнаватися 
порушення охоронюваних Конституцією України чи іншими законами прав та 
свобод людини і громадянина (право на свободу й особисту недоторканність та 
недоторканність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), підрив авторитету 
та престижу органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, 
порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення обстановки й 
умов, що заважають виконанню підприємством, установою, організацією своїх 
функцій, приховування злочинів. 

При вирішенні питання про те, чи є заподіяна шкода істотною, потрібно також 
враховувати кількість потерпілих громадян, розмір моральної шкоди чи упущеної 
вигоди тощо.  

Ситуація, що склалася на сьогодні дає підстави стверджувати, що бюджетна 
сфера України залишається однією з найбільш криміналізованих. Кожен шостий 
економічний злочин, який викривається в Україні, пов‘язаний із зазіханням на 
кошти державного або місцевих бюджетів. 

Серед найбільш розповсюджених правопорушень в даній області є 
зловживання при здійсненні державних закупівель, тендерних процедурах, 
побудова схем мінімізації сплати обовязкових зборів і платежів та/чи податків, у 
тому числі акцизу, мита, податкової застави, дивідендів за користування 
державною часткою майна тощо. 

За I квартал 2012 року правоохоронці виявили 3,3 тис злочинів у сфері 
бюджетних зловживань, а сума збитків становить більше 800 млн гривень, серед 
яких 400 млн - це збитки від злочинів, що пов`язані з держзакупівлями [5]. 

Після моніторингу державних закупівель (станом на 01.09.2012) фахівцями 
Державної податкової служби України було порушено 201 кримінальну справу [6]. 

 В Україні до проблем протидії правопорушенням у сфері державних 
закупівель неодноразово зверталися провідні вітчизняні вчені та практичні 
працівники правоохоронних і контролюючих органів, серед них: В. Симоненко, Л. 
Кириченко, В.Лень, В. Бровкін, П. Андрєєв, Т. Корнякова, В. Семенюк, С. 
Мірошниченко, О. Титаренко, М. Бариніна-Закірова, І. Стефанюк, В. Кулаков, Г. 
Черненко, М. Волонтирська та ін. Незважаючи на досить велику кількість 
публікацій, а також враховуючи останні зміни, що відбулися в законодавстві з 
даної проблематики, питання зловживання службовим становищем і протидія 
корупції у сфері державних закупівель потребують додаткового розгляду.  

 Відповідно до звітів контролюючих та правоохоронних органів до найбільш 
розповсюджених порушень у сфері державних закупівель, яких припускаються 
розпорядники державних коштів, належать такі: 

1. укладання договору без проведення процедури закупівель; 
2. уникнення процедури закупівлі шляхом роздрібнення її суми на частини; 
3. проведення торгів з обмеженою участю без погодження з уповноваженим 

органом; 
4. фальсифікація матеріалів проведення торгів (тендеру); 
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5. фальсифікація протоколів розкриття тендерних пропозицій та проведення 
тендеру з метою підвищення ціни закупівлі; 

6. укладання договорів закупівлі за цінами, вищими, ніж були в інших 
учасників торгів; 

7. створення умов для перемоги окремого виконавця шляхом зміни перед 
проведенням тендеру номенклатури закупівлі; 

8. сприяння виконавцю у звільненні від сплати обов'язкових платежів до 
бюджету, здійснення яких в кінцевому результаті зводиться до перекачування 
державних грошей на рахунки "нечистих" власників та їх подільників. 

    Разом з тим, як свідчать наведені вище порушення порядку закупівлі, 
основною причиною їх виникнення є неправомірні рішення конкретних посадових 
осіб. 

Суб‘єктами службових злочинів визнаються особи, які займають постійно чи 
тимчасово посади, пов‘язані з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських обов‘язків, чи виконують такі обов‘язки за 
спеціальними повноваженнями на підприємствах, в установах, організаціях будь-
якої форми власності. 

Для більш ефективного застосування норм кримінального права при 
вирішенні питання щодо вчинення економічного злочину із використанням 
службового становища виділені окремі види спеціальних суб'єктів, яких необхідно 
притягувати до кримінальної відповідальності за їх вчинення: 

 депутати Верховної Ради України; 

 особи, які наділені державною владою; 

 особи, які виконують обов'язки як державні службовці; 

 службовці органів державного управління; 

 службовці державних установ; 

 працівники господарюючих структур, у яких частка державної власності 
становить понад 50%; 

 керівники чи службовці державних підприємств. 
Зловживання владою або службовим становищем може кваліфікуватися 

лише у випадках, коли посадова особа, діючи з власних корисливих мотивів або 
на користь третіх осіб, використовує надані їй по службі повноваження. Якщо ж 
при вчиненні протиправного діяння суб'єкт не використовував наданих йому 
службою прав і повноважень, то він діяв як приватна особа і не може відповідати 
за вчинення службового злочину. 

 Одним із дієвих інструментів контролю та запобіганню порушенням у сфері 
закупівель є механізм досудового розгляду скарг учасників процедур міжвідомчою 
Комісією, до складу якої входять представники від Рахункової палати, Державної 
фінансової інспекції України, Державного казначейства України, 
Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, профільного 
Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання 
регулювання ринку державних закупівель, Тендерної палати України.  

За результатами їх розгляду Комісія приймає відповідні рішення про повне 
або часткове задоволення скарги, чим зобов'язує порушника: 

 усунути виявлені порушення відповідно до чинного законодавства; 
скасування незаконного рішення замовника;  

 відміну процедури закупівлі;  

 вчинення замовником інших дій, у тому числі пов'язаних з розробкою 
тендерної документації, оцінкою тендерних пропозицій;  

 приймає рішення про визнання скарги незадоволеною чи залишення її без 
розгляду.  
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У разі виявлення під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо 
здійснення державних закупівель ознак злочину Комісія має право передавати такі 
документи та матеріали до правоохоронних органів. Проте, в даному випадку для 
уникнення зловживань також з боку Комісії необхідно її зазначене право замінити 
на обов'язок чим і попередити зловживання владою. 

Згідно з вищевикладеним першочерговим завданням для вирішення даної 
проблеми є забезпечення прозорості процедури держзакупівель, що дозволить 
виявляти зловживання не після проведення тендеру, а попереджувати їх ще на 
стадії оголошення конкурсів. Реалізація цього завдання повинна проявлятись у 
жорсткому моніторингу  умов конкурсу, які часто самі по собі виписані «непрозоро» 
і є механізмом зловживання. Також необхідно створити механізм визначення цін, 
тобто процедуру визначення типових референтних цін на придбання товарів, робіт 
чи послуг  до початку проведення процедури тендеру. 
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НАРИС НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРФЕСОРА О.О. ДУДОРОВА 

 
Дудоров Олександр Олексійович доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, завідувач науково-дослідної лабораторії з 
вивчення актуальних проблем кримінального законодавства України та 
застосування Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О.Дідоренко, член Науково-консультативної ради при Верховній Суді України, 
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту Національної 
академії прокуратури України, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член 
спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій  в Національній академії 
прокуратури України та Академії адвокатури України народився 6 червня 1967 році 
у м. Вінниця в Україні. 

У 1991 році здобув вищу юридичну освіту в Київському державному 
університеті ім. Т.Г.Шевченка на юридичному факультеті. Любов до правознавства 
йому привили, як студенту, а потім, і, як аспіранту такі видатні вчені як: проф. 
Андрушко П.П., проф. Володько М.В., доц. Єфримов С.О., доц. Кобзаренко  П.В., 
проф. Туркевич І.К.,  проф. Яценко  С.С., доц. Гук О.Щ., доц. Шапченко С.Д..  після 
чого, з 1991 р. по 1994 р., продовжував навчання у аспірантурі цього ж 
університету. Підготових кандидатську дисертацію на тему «Проблеммі питання 

http://pravosuddia.net/?part_id=16&new_id=195&action=detail
http://www.epravda.com.ua/news/2012/04/12/321441/
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/9/21/72856.htm
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кримінальної відповідальності за одержання хабара» під керівництвом Яценка 
С.С., доктора юридичних наук. Захистив дисертацію 15 листопада 1994 року у 
спеціалізованій вченій раді Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. 
Офіційними опонентами вступали Коржанський М.Й., доктор юридичних наук, 
професор та Свєтлов О.Я., доктор юридичних наук, професор. 

У 1997 році проходив курси підвищення кваліфікації викладачів юридичних 
вузів в Інституті Конституційної і законодавчої політики Центрального 
Європейського університету. 

У 1999 році Дудорову О.О. присвоєне звання доцента. 
З 1994 року по 2006 рік Дудорову О.О., працює завідувачем кафедри 

кримінального права і кримінології у Азовському регіональному інституті 
управління в м. Бердянськ Запорізької області. А з 2006 по 2007 рік завідувачем 
кафедри галузевих юридичних дисциплін Академії управління та інформаційних 
технологій «АРІУ». [1,c 4] 

З 1 вересня 2007 року і на сьогодні, працює професором кафедри 
кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О.Дідоренко. [2] 

Дудоров О.О. підготовив докторську дисертацію на тему «Проблеми 
кримінально-правової охорони системи оподаткування України», науковий 
консультант Яценко С.С. і захистив дисертацію 15 жовтня 2007 року у 
спеціалізованій вченій раді Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. 
Офіційними опонентами  на захисті вступали Навроцький В.О., доктор юридичних 
наук, професор, Попович В.М., доктор юридичних наук, професор та Фесенко Є.В.,  
доктор юридичних наук, доцент. 

Вчене звання, професор, присвоєне у 2008 році. 
Дудоров О.О. є автором понад 230 наукових і навчально-методичних праць, у 

тому числі двох монографій:  Злочини у сфері господарської 
діяльності:кримінально-правова характеристика (2003 рік) та Ухилення від сплати 
податків: кримінально-правові аспекти  (2006 рік). Є співавтором шести видань 
науково-практичного коментаря  Кримінального кодексу України виданих протягом 
2001 – 2009 рр. У 2003 році за підсумками Всеукраїнського конкурсу на краще 
юридичне видання  ця книга у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і 
довідникові видання у галузі права» отримала другу премію. Дудоров О.О. також є 
автором багатьох підручників, таких як: Кримінальне право України. Загальна 
частина (у співавторстві); Звільнення від кримінальної відповідальності; Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;  Злочини у сфері 
господарської діяльності: кримінально-правова характеристика ; Відповідальність 
за злочини проти довкілля; Злочини у сфері підприємства; Вибрані праці з 
кримінального права; Ухилення від сплати податків: кримінально-правові 
аспекти.[3] 

Публікації Дудорова О.О. відрізняється від інших науковців не лише 
чисельністю, а й широкою тематикою. У своїх роботах, автор, часто звертає увагу 
на зарубіжний досвід правового регулювання поставленого питання. Питому вагу у 
своїх працях Дудоров О.О. приділяє вивченню практиці, аналізує та пропонує 
власні рішення. 

За свою наукову діяльність Дудоров О.О. неодноразово був відзначений 
нагородами: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004 рік), Медаль МВС 
України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2008 рік), відзнака МВС 
України «За розвиток науки, техніки і освіти» II ступеня (2008 рік), [1,с 6]. У 2012 
році він нагороджений державною нагородою, а саме почесним званням 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 
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Дудоров О.О. є членом редакційної  колегії: Вісника Луганського університету 
внутрішніх справ, Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, журналів 
«Кримінологічні дослідження» та «Влада. Людина. Закон». 

Дудоров О.О. підготовив близько 10 кандидатів юридичних наук, продовжує 
плідно працювати у науковій сфері, готувати нові дуплікації, приймати активну 
участь, що стосується опонування на захисті дисертацій та виступати на наукових 
форумах. 
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ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

 
Діти - це окремий прошарок соціуму в Державі. 
Діти ще не є повноцінними сформованими особистостями, але й вони 

можуть також переступати межу правосуддя. 
Неповнолітні  є майбутніми повноправними членами цього суспільства та, 

по суті, черговою ланкою у процесі продовження його  існування. 
Держава має для кожної дитини створити певні гідні умови життя, щоб 

уникнути та передусім запобігати вчиненню певних проступків  й витікаючих 
злочинів, забезпечити всебічний розвиток особистості. 

Держава намагається приілити увагу неповнолітнім. Україна ратифікувала 
ряд міжнародних  договорів, які закріплюють права дитини. З боку міжнародних 
організацій, світового співтовариства загалом на сьогодні прийнято низку 
документів міжнародного рівня, положення яких спрямовані на забезпечення 
досягнення вищезазначених цілей. 

Та незважаючи на це, все одно за проступок треба карати. 
Кримінальний кодекс(далі-КК) визначає вік,з якого можливе настання 

кримінальної відповідальності, а також встановлює низку особливостей щодо 
покарання неповнолітніх 

Кримінально-процесуальний кодекс (КПК) також встановлює особливості 
провадження у справах про злочини неповнолітніх. Зокрема, визначає перелік 
обставин, що підлягають встановленню : 

- характеристика особи неповнолітнього; 
- умови його життя та виховання;  
- обставини, що негативно впливали на його виховання; 
-  наявність або відсутність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули 

неповнолітнього в злочинну ддіяльність);  
- виняткові випадки затримання неповнолітнього та взяття його під варту.  

Передбачає і можливість закриття кримінальної справи за злочин 
невеликої та середньої тяжкості, вчинений неповнолітнім 

http://kp-1duvs.at.ua/
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В останні роки злочинність неповнолітніх усе частіше відрізняються 
особливою жорстокістю і зухвалістю. Це значною мірою зумовлюється й 
загальною соціальною ситуацією в країні, коли зростає дефіцит духовності, 
ефіри засобів масової інформації переповнені сценами жорстокості, 
несправедливості та ігнорування соціальних норма. Інтернет замінив бібліотеки не 
завжди корисною інформацією 

Низький рівень обізнаності та розуміння суспільства відносно  
широкомасштабного розвитку групової некорисливої насильницької злочинності 
неповнолітніх призводить до ще більшого розвитку фізичної 
жорстокості серед дітей. Йдеться про такі умисні злочини, як убивство (ст. 115-118 
КК України, крім убивства з корисливих мотивів), усі види тілесних ушкоджень(ст. 
121-125 КК України), побої і мордування (ст. 126 КК України), катування (ст. 127 КК 
України), погроза вбивством (ст. 129 КК України), зґвалтування та інші статеві 
злочини (ст. 152-156 КК України), хуліганство (ст. 296 КК України), наруга над 
могилою (ст. 297 КК України), знищення, руйнування чи псування пам'яток історії 
або культури (ст. 298 КК 
України), жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 КК України) тощо. 

При скоєнні злочину на неповнолітніх впливають такі чинники: 
-психічні ( здатність самоствердитись ) 
-психологічні ( простежується в злочинах, які скоюються групою неповнолітніх). 

Якщо говорити про злочини, скоєні групою осіб, то тут як правило 
більшість неповнолітніх керується психологічними факторами. В таких злочинах є 
свої лідери- як правило, це більш старші від основної групи особи, які керують 
ходом злочину. Більшість неповнолітніх глибоко жалкують про скоєне, 
розкаюються та кажуть, що не хотіли просто відрізнятись від своїх так званих 
друзів. 

Більшість злочинів на «сучасний лад» вчиняються з особливою 
жорстокістю, знімається на відео та викладується в інтернет. Про ще це свідчить? 
Передусім про те, що сучасні підлітки мають безперешкодну можливість доступу 
до інтернету. Якщо звернутись до психологічного аспекту, можна казати про те, що 
таким чином сучасні неповнолітні мають на меті самоствердитись та в деякій мірі 
прославитись. Адже просто так би вони не виставляли відео до ютубу або до 
фейсбуку / Вконтакті.  

На нашу думку, саме держава повинна повністю та цілісно проникнути в 
проблему дитячої та підліткової злочинності. Саме держава повинна розробляти 
певні законопроекти не по каранню неповнолітніх, а попередженню та 
профілактиці злочинів. Адже, якщо відкривати певні види секцій або кружків за 
інтересами неповнолітніх, проводити цікаві та захопливі екскурсії, у неповнолітніх 
просто не буде часу на скоєння злочинів. Для тих, що скоїли злочин , проводити 
екскурсії до місць позбавлення воля. Вважаємо, що неповнолітні будуть з радістю 
прагнути потрапити в среду відбуваючих покарання осіб. Переконані, що це не 
стане філософією життя неповнолітніх. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 
З 19 листопада новий КПК вступив в силу. Законодавці переконували в його 

відповідності європейським нормам демократії та прогресивності. Вже з перших 
днів суб‘єкти кримінально-процесуальних відносин відчули недосконалість норм, 
які суперечать нашій правовій системі та вимогам Конституції. Деякіпитання, які 
часто виникають у слідчій та судовій практиці, взагалі не врегульовані нормами 
нового КПК України. Як досить влучно заявив відомий вчений і спеціаліст у галузі 
кримінального та кримінально-процесуального права Микола Сірий, творці цього 
закону фактично «поєднали радянську систему КПК з німецькою, англійською та 
французькою - без перекладу». 

Так, згідно з КПК (ст. 3 ч. 1 п. 5) досудове розслідування – стадія 
кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Стаття 214 КПК називає приводи до початку кримінального провадження, 
якими є заяви та повідомлення про кримінальне правопорушення, а також 
самостійне виявлення слідчимчи прокурором з будь-якого джерела обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Тобто таке 
«нововведення» неминуче призведе до порушення законних прав та інтересів 
громадян. На мою думку, це може призвести до випадків зловживання правом, 
коли безліч безпідставних заяв матимуть місце. Наприклад, особа напише заяву 
на сусіда про те, що він, начебто, вчинив умисне вбивство своєї тещі. Згідно з КПК 
цієї заяви про злочин буде цілком достатньо для початку кримінального 
провадження, в т.ч. проведення обшуків, вилучення документів, допиту осіб, у 
результаті чого лише через деякий час, може, навіть, і тривалий, з‘ясується, що 
особа, про яку йдеться в заяві як про потенційного вбивцю, навіть ніколи не булла 
одруженою. В такому випадку справа буде закриватись, що також може зайняти 
достатню кількість часу. 

Тим більше Єдиний реєстр – це комп‘ютерна програма, доступ до якої 
можливий лише через Інтернет, тому існує можливість його неполадок, що вже і 
відбувалось за такий короткий період його існування. Таким чином не можна буде 
проводити слідчі (розшукові) дії для встановлення об‘єктивних обставин скоєного 
правопорушення негайно.  

Ще одна проблема, породжена новим Кодексом, – зміна переліку осіб, які є 
захисниками обвинуваченого, підсудного. Якщо за старим КПК це могли бути 
адвокат, «інший фахівець у галузі права», близькі родичі, то тепер – лише адвокат, 
тобто людина, яка входить до відповідного реєстру і має адвокатську ліцензію. З 
одного боку, таку новеллу варто розглядати як наслідок лобізму адвокатських 
асоціацій, а з іншого – це суттєво обмежує можливості захисту.  

Крім того, вважаю за необхідне виключити з КПК норму про те, що 
повноваження адвоката підтверджуються також витягом з Єдиного реєстру 
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адвокатів та адвокатських утворень. Так, право на заняття адвокатською 
діяльністю підтверджується свідоцтвом, виданим Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатури. Додаткове підтвердження такого права наданням слідчому 
витягу із Єдиного реєстру суттєво обмежить адвокатів у здійсненні своїх 
повноважень, оскільки наявність чи відсутність певних записів в реєстрі жодним 
чином не впливає на дійсність виданого у встановленому порядку свідоцтва. 
Більше того, отримання такого витягу кожного разу при вступі адвоката у справу 
призведе до невиправданої трати часу (особливо тоді, коли особа звернулася за 
наданням правової допомоги, наприклад, у вихідний чи святковий день, або вночі); 
при веденні таких реєстрів можливе допущення помилок у записах, невчасне 
внесення таких записів, що ми маємо можливість спостерігати і на сьогодні, 
внаслідок чого адвокати фактично будуть незаконно позбавлятися права 
здійснювати свою професійну діяльність, а тим самим буде грубо порушуватись 
конституційне право громадян. 

Також, як вбачається з нового КПК, потерпілому, цивільному позивачеві та 
відповідачеві держава не гарантує право на безоплатну правову допомогу, що 
ставить потерпілого та цивільних позивача і відповідача у явно нерівні умови щодо 
захисту своїх прав та законних інтересів, у порівнянні із підозрюваним та 
обвинуваченим, в частині можливості обирати як представника виключно тільки 
адвоката. 

Стосовно слідства також відбулися зміни, на мою думку, не у найкращий бік. 
В перспективі органи прокуратури не матимуть слідчі відділи, а будуть 
здійснювати лише процесуальне керівництво над слідчими підрозділами МВС, 
СБУ та податкової міліції. Це послаблює відповідальність слідчого за прийняті 
рішення і призводить до втрати ініціативності та процесуальної незалежності, а з 
іншої боку, знижує мотивацію прокурора в частині виконання ним іншої 
конституційної функції – здійснення нагляду за законністю досудового слідства у 
бік обвинувального ухилу. 

Єдино вірним шляхом системного реформування органів досудового 
слідства України є утворення нового позавідомчого слідчого органу шляхом 
об‘єднання слідчих підрозділів органів прокуратури, МВС, СБУ та податкової 
міліції, наприклад, у слідчий комітет (як це у тій же Російській Федерації) чи 
національне бюро розслідувань (як у деяких державах Прибалтики) тощо. 

Отже, новий Кримінальний процесуальний кодекс України потребує швидких 
змін зважаючи на його практичну недосконалість та невідповідність Конституції 
України. 
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ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

ОВС ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ 
ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 

 
У сучасних умовах швидке та повне попередження, виявлення і припинення 

злочинів, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, що 
їх вчинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 
відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб неможливе 
без належної взаємодії оперативних підрозділів з іншими підрозділами органів 
внутрішніх справ. Особливо у зв‘язку із вступом в силу Кримінального 
процесуального кодексу України питання реалізації взаємодії зазначених 
підрозділів залишається гострою і невирішеною проблемою, що потребує 
законодавчого удосконалення та свідчить про актуальність обраної теми. 

Вивченням понять, проблемних питань, принципів та форм взаємодії 
підрозділів ОВС займалися такі вчені: К. В. Антонов, Р. С. Бєлкін, Б. А. Вікторов, О. 
Ф. Долженков, Г. О. Душейко, В. П. Дробот, В. В. Іванов, І. П. Козаченко, В. П. 
Корж, А. Г. Лєкарь, Є. В. Лизогубенко, Є. Д. Лук‘янчиков, Д. Й. Никифорчук, М. А. 
Погорецький, І. В. Сервецький, В. Ф. Усенко, В. П. Хомколов, М. Є. Шумило, В.В. 
Голубєва, І.В. Озерський, Л.Б. Півненко та ін. 

Правовою основою взаємодії між підрозділами ОВС є Конституція України, 
Кримінальний процесуальний кодекс (далі КПК України), Кримінальний кодекс 
України, Закон України ―Про міліцію‖, Закон України ―Про оперативно-розшукову 
діяльність‖, Наказ МВС України № 700 від 14.08.2012 ―Про організацію взаємодії 
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх 
справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень‖, 
інші законодавчі та підзаконні акти, відомчі накази, міжнародні договори, інструкції 
тощо [1-7], але в жодному з вище перелічених не дається визначення поняття 
―взаємодії‖, що на нашу думку, являється істотною прогалиною в чинному 
законодавстві. 

Оперативні підрозділи діють не самі по собі, а в системі органів, які 
здійснюють ОРД. Вони здатні виконувати свої завдання не ізольовано, а у 
взаємодії з іншими підрозділами правоохоронних органів, використовуючи їх 
можливості. Проте на сьогодні особливої уваги потребує питання взаємодії 
оперативного підрозділу з органами досудового розслідування, адже згідно п.2 
ст.40 Кримінального процесуального кодексу України саме слідчий уповноважений 
доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій відповідним оперативним підрозділам і під час виконання яких, останній 
користується повноваженнями слідчого. Тобто оперативний працівник 
безпосередньо впливає на хід  досудового розслідування, бо виконуючи 
обов‘язкові для виконання доручення слідчого він являється суб‘єктом цього ж 
досудового розслідування [2].  

Проведений аналіз Наказу МВС України № 700 від 14.08.2012 дозволив нам 
виділити форми взаємодії оперативних підрозділів з іншими підрозділами ОВС, які 
ми умовно поділити на групи організаційного та кримінального процесуального 
характеру [5]. 
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До першої групи слід віднести: 
1. спільне вивчення та аналіз матеріалів оперативної розробки чи 

перевірки; 
2. регулярний обмін інформацією про обставини певного кримінального 

правопорушення; 
3. проведення спільних службових нарад (навчань) з актуальних 

проблем взаємодії, а також обговорення результатів слідчих дій та оперативно-
розшукових заходів з метою визначення ефективних та результативних шляхів 
попередження, виявлення та припинення злочинів. 

До другої групи форм взаємодії можна віднести такі: 
1. Виконання оперативним підрозділом письмових доручень слідчого, 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій, під час виконання яких користується повноваженнями слідчого 
(ст.ст.40; 41 Кримінального процесуального кодексу України); 

2. Взаємодія в складі слідчо-оперативної групи. 
3. Взаємодія при направленні оперативним підрозділом матеріалів за 

результатами оперативно-розшукової діяльності до слідчого підрозділу. 
4. Взаємодія під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 
Питання взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ при розслідуванні 

кримінальних правопорушень, вчинених проти життя і здоров‘я особи набуває чи 
не найбільш важливого характеру, оскільки від цього залежить своєчасність 
попередження, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень в 
зазначеній сфері. 

Злочини проти особи є найбільш небезпечною категорією злочинних діянь, 
що посягають на життя, здоров‘я та статеву недоторканність громадян, адже життя 
людини, відповідно до ст. 3 Конституції України, є найвищою соціальною цінністю, 
а в ст. 27 Основного Закону наголошується, що кожна людина має невід'ємне 
право на життя і ніхто не може свавільно позбавити людину життя [3]. 

Аналіз криміногенної ситуації свідчить, що забезпечення якісного 
розслідування злочинів даної категорії, залишається однією з найбільш гострих 
проблем у сфері боротьби зі злочинністю в зазначеній сфері, але на сьогодні, на 
нашу думку, заходи, що вживаються органами внутрішніх справ з розслідування 
таких злочинів є недостатніми та неефективними, що обумовлюється 
недосконалістю їх організації, формальним підходом до проведення 
першочергових оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій, 
низькою якістю комплексного використання сил і засобів, а також відсутністю 
системності роботи при встановленні винних за умисними вбивствами та іншими 
видами злочинів проти особи категорії минулих років. 

Особливої значимості набуло питання попереджання і припинення серійних 
злочинів проти особи, вчинених у ряді регіонів держави, адже для якісного 
розслідування таких злочинів необхідно об‘єднати зусилля органів та підрозділів 
ОВС різних областей України. Тим паче, що останнім часом в деяких областях 
зафіксовано грубі порушення обліково-реєстраційної дисципліни при отриманні 
повідомлень та розгляді матеріалів про виявлення трупів громадян з ознаками 
насильницької смерті, унаслідок чого несвоєчасно визначається їх серійність.  

Як свідчить аналіз практики, розслідування злочинів підрозділами ОВС 
повинно здійснюватися в максимально короткий строк, у поєднанні слідчих дій і 
оперативно-розшукових заходів, швидко і повно, із встановленням усіх учасників 
злочинів та виявленням епізодів їх злочинної діяльності. 

Для цього ОВС вживають передбачених законом заходів щодо своєчасного 
реагування на заяви і повідомлення про злочини, організовується слідчо-
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оперативна група, яка виїздить на місце вчинення кримінального правопорушення 
проти життя і здоров‘я особи. 

Не можливо оминути, на нашу думку, спірного і навіть цікавого питання щодо 
взаємодії оперативного працівника зі слідчим при проведенні негласних слідчих 
(розшукових) дій, які проводяться згідно п.2 ст.246 КПК України виключно у 
кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів (вбивство 
та завдання тяжких тілесних ушкоджень) [2]. 

Теоретично, згідно п.6 ст.246 КПК України проводити негласні слідчі 
(розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, 
або за його дорученням – уповноважені оперативні підрозділи ОВС, але практично 
поки-що не уявляється, яким чином завжди виконувані оперативними підрозділами 
оперативно-розшукові заходи (на даний момент негласні слідчі (розшукові) дії) 
буде виконувати слідчий, коли останній не має взагалі навиків негласної роботи, 
за рахунок яких виявлялися та припинялися значна кількість злочинів [2]. Тобто 
виходить, що згідно чинного законодавства оперативний підрозділ при взаємодії зі 
слідчим є ―підлеглим‖, і тому, скоріш за все, саме він буде виконувати всю 
негласну роботу, яку згідно Кримінального процесуального кодексом України в 
першу чергу повинен виконувати слідчий, що на нашу думку свідчить про істотну 
прогалину в законодавстві. 

Отже, на підставі вищезазначеного, можна дійти висновку, що під взаємодією 
оперативних підрозділів з іншими підрозділами ОВС при розслідуванні 
кримінальних правопорушень проти життя і здоров‘я особи, слід розуміти - 
організаційні прийоми, методи й заходи, способи й порядок зв‘язку між ними, що 
ґрунтуються на Конституції України, кримінальному процесуальному законі й 
відомчих нормативних актах МВС, а також позитивному досвіді слідчої та 
оперативно-розшукової практики, спрямовані на забезпечення погодженої 
діяльності з метою своєчасного попередження, виявлення та розслідування 
кримінальних правопорушень проти життя і здоров‘я особи. 
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НОВОВВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ: ІНСТИТУТ УГОД 

 
19.11.2012 року в законну силу вступив новий Кримінальний процесуальний 

кодекс. Новий КПК містить цілий ряд принципово нових інститутів і положень, яких 
раніше в кримінальному процесі не існувало. Яскравим прикладом таких 
нововведень є інститут угод. Розробники нового КПК розраховують на те, що 
введення даного інституту зможе допомогти розвантажити органи досудового 
розслідування і судові органи. 

В ч.4 ст. 56 КПК України говориться про те, що на будь-якій стадії процесу 
потерпілий має право на примирення з підозрюваним, обвинуваченим і укласти з 
ним договір про примирення, що, у встановлених законом випадках, є підставою 
для закриття кримінального провадження. Процедура такого примирення 
прописана в Главі 35 КПК України. 

Згідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути 
укладені два види угод: 

 1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; 
 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання 

винуватості. 
Ст. 469 нового КПК передбачає укладення угоди про примирення за 

ініціативи потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого (щодо кримінальних 
проступків, злочинів невеликої і середньої тяжкості та у кримінальному 
провадженні у формі приватного обвинувачення) або угоди про визнання 
винуватості (щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів 
середньої тяжкості, тяжких злочинів та внаслідок яких шкода завдана лише 
державним чи суспільним інтересам). При цьому укладення угоди про визнання 
винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не 
допускається. 

При вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості 
прокурор зобов‘язаний враховувати такі обставини: 

 1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у 
проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 

 2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); 
 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового 

розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних 
правопорушень; 

 4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні 
більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких 
кримінальних правопорушень. 

Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з 
підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду.   

Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового 
засідання за обов‘язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників 
судового провадження. 

Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно 
зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди. 
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Суд зобов‘язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди 
сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, 
примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що 
передбачені в угоді. Для з‘ясування добровільності укладення угоди у разі 
необхідності суд має право витребовувати документи, у тому числі скарги 
підозрюваного чи обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження, 
та рішення за наслідками їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та 
опитувати їх. 

Одночасно суд перевіряє угоду на відповідність вимогам КПК України та/або 
закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 

 1) умови угоди суперечать вимогам КПК України та/або закону, в тому числі 
допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке 
є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 

 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 
 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 
 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було 

добровільним, або сторони не примирилися; 
 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за 

угодою зобов‘язань; 
 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. 
 У такому разі досудове розслідування або судове провадження 

продовжуються у загальному порядку. 
Як тільки суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює 

вирок, яким затверджує її і призначає узгоджену сторонами міру покарання, але 
при цьому вирок на підставі угоди має відповідати загальним вимогам до 
обвинувальних вироків з урахуванням певних особливостей, передбачених ч. 3 ст. 
475 нового КПК. Зокрема, мотивувальна частина вироку на підставі угоди має 
містити:  

1) формулювання обвинувачення та статті (частини статті) закону України 
про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у 
вчиненні якого обвинувачувалася особа;  

2) відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначену міру 
покарання;  

3) мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання щодо відповідності угоди 
вимогам закону і ухваленні вироку;  

4) положення закону, якими він керувався. 
У резолютивній частині вироку на підставі угоди повинно міститися рішення 

про затвердження угоди із зазначенням її реквізитів, рішення про винуватість 
особи із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 
відповідальність, рішення про призначення узгодженої сторонами міри покарання 
щодо кожного з обвинувачень та остаточна міра покарання, а також деякі інші 
відомості, передбачені зазначеною статтею нового КПК. 

Таким чином створюються умови для досягнення компромісу, який 
задовольняє суд та сторони процесу: суд зацікавлений у швидкому судовому 
провадженні (економічна доцільність), прокурор, слідчий — у викритті винних та 
розкритті тяжких злочинів, а підсудний та його захисник — у пом‘якшенні 
покарання. 

Втім, незважаючи на демократичність цього інституту, гостро постає питання 
його правозастосування. 

На думку експертів, на практиці цілком реальна ситуація, коли підозрюваний, 
проаналізувавши економічну доцільність, буде йти на поступки, щоб убезпечити 
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себе від можливого покарання, і неважливо при цьому, чи винен він насправді. До 
того ж, слідчі органи будуть масово пропонувати "домовитися". 

Враховуючи те, що новий КПК щойно вступив в силу і ми ще не маємо 
можливості подивитися навіть на перші результати дії цього інституту, ми не 
можемо об‘єктивно говорити про те, чи насправді він сприятиме швидкому 
вирішенню справ та розвантаженню судових та досудових органів.  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС 

ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
ЗЛОЧИНІВ ЗАГАЛЬНО-КРИМІНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 
Становлення нових соціальних відносин і форм власності в інформаційній 

сфері, тісно зв‘язане з розвитком глобальних комп‘ютерних мереж, робить усе 
більш відчутний вплив на більшість важливих процесів функціонування сучасного 
суспільства. Не залишаються осторонь і процеси, які пов‘язані зі злочинністю. 
Мережі інформаційних технологій створюють передумови як для істотної зміни 
способів здійснення «традиційних» злочинів, так і для появи нових видів злочинної 
діяльності, які обумовлюють проведення звичайних та специфічних оперативно-
розшукових заходів. 

У цьому важко переоцінити важливість формалізованого представлення про 
сутність і властивості щодо нового для юридичної науки феномена, яким є 
глобальні комп‘ютерні мережі. Останні все частіше виступають не тільки 
предметом злочинних зазіхань або інструментом злочинної діяльності, але і 
джерелом цінної інформації про скоєні або плановані злочини. Розуміння суті і 
відповідних якісних характеристик явищ, пов‘язаних з функціонуванням 
глобальних комп‘ютерних мереж у сучасному суспільстві, необхідно для 
правильної кваліфікації відповідних протиправних діянь, правильного вибору 
методів і прийомів ведення оперативно-розшукових заходів та слідства. У той же 
час багато проблем сучасних глобальних комп‘ютерних мереж вимагають 
проведення міждисциплінарних досліджень, заснованих на застосуванні різних 
підходів, моделей і теорій. У цілому систематизація знань у даній області повинна 
сприяти становленню теорії протидії злочинам в глобальних комп‘ютерних 
мережах, розробці на цій основі ефективних правових механізмів, 
удосконалюванню нормативної бази. 

Відомо, що аналіз відкритих інформаційних джерел забезпечує одержання 
цінної інформації для правоохоронної діяльності. Очевидно, інформація, що 
представляє оперативний інтерес для правоохоронних органів, може добуватися і 
шляхом контент-аналізу інформаційних ресурсів глобальних комп‘ютерних мереж. 
Глобальні мережі становлять важливе джерело інформації, і зокрема інформації 
про способи скоєння злочинів, потерпілих і потенційних жертв злочинів у сфері 
нових інформаційних технологій та за допомогою їх, осіб, що скоїли або 
підготовляють подібні злочини, вчинені злочини в глобальних мережах, 
кримінальні зв‘язки підозрюваних у скоєнні таких злочинів, тенденції злочинності, 
розшукуваних осіб тощо. 
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Інтернет стає способом убезпечення й в цілому полегшення різних форм 
протиправної діяльності, у тому числі й таких злочинів загально кримінальної 
спрямованості, як незаконний обіг зброї, вибухових речовин та пристроїв, 
наркотичних засобів, шахрайство. За допомогою Інтернету підшукуються особи 
достатніх статків для грабежів, розбоїв, збувається майно отримане злочинним 
шляхом, особи зговорюються, домовляються про скоєння злочинів, діляться 
злочинним досвідом і т. п.  

З урахуванням цього, інформаційне забезпечення оперативно-розшукової 
діяльності з використанням глобальної мережі Інтернет має передбачати 
обов‘язковий моніторинг зазначених проявів кримінального характеру, причому на 
засадах не тільки систематичного та цілеспрямованого пошуку інформації про 
події та факти, що становлять оперативний інтерес, але й комплексного 
застосування самих можливостей Інтернету з традиційним для оперативно-
розшукової діяльності арсеналом заходів та засобів протидії злочинам 
загальнокримінальної спрямованості. 

Утім треба визнати, що у переважній більшості випадків отримана за 
результатами моніторингу інформація потребує додаткових перевірок, а 
безпосереднє викриття осіб, пов‘язаних із учиненням злочинів 
загальнокримінальної спрямованості, - комплексного застосування оперативно-
розшукового інструментарію, причому як в самої Інтернет-мережі, так і під час 
фізичних контактів з особами, що становлять оперативний інтерес. 

І. Ф. Хараберюш та О. І. Хараберюш пропонують для вилучення необхідної 
інформації з глобальної мережі Інтернет використовувати такі інформаційні 
ресурси [1, с. 99]: 

1. Каталоги – це рубрика тори або класифікатори, які систематизують 
велику кількість документів, що значно полегшує пошук інформації. Але для 
ефективного використання каталогу необхідно знати принцип його структурування, 
без чого знайти необхідну інформацію практично неможливо.  

2. Пошукові системи, які здійснюють різне маніпулювання з інформацією: 
індексування тексту та пошук по одному чи декількома ключовими словами (по 
індексу): морфологічний пошук – ототожнювання різних граматичних форм; 
ранжування  щодо відповідності документа запиту. Найбільш ефективними та 
зручними пошуковими системами є: Яндекс (http//www.yandex.ru), Апорт 
(http//www.aport.ru), Рамблер (http//www.rambler.ru), МЕТА (http//www.meta.com.ua) 
тощо. 

3. Он-лайнові бази даних. В Інтернеті існують електронні бібліотеки, в яких 
накопичується різна інформація. Прикладом можуть бути «Національна 
електронна бібліотека» (http//www.nns.ru), Публічна Інтернет бібліотека 
(http//www.pablic.ru), Відомості Верховної Ради (http//www.rada.ua) тощо. 
Оперативний співробітник дуже швидко може знайти потрібну інформацію, 
наприклад, про усі законодавчі акти, які діють в Україні щодо протидії злочинності 
у сфері нових інформаційних технологій на сайті Верховної ради. 

4. Форуми та чати. Це сайти, на яких може проходити обмін інформацією в 
режимі реального часу (телеконференції). Корисним може бути участь у 
спеціалізованих телеконференціях, де розглядаються проблеми, що цікавлять 
оперативного співробітника. Таке спілкування дає можливість поповнити перелік 
способів щодо реалізації методу ОРД «оперативна установка» [1, с. 99]. 

Ресурси мережі Інтернет умовно можна розподілити на наступні види: 

 інформаційно-динамічні масиви; 

 сфери цілеспрямованого обміну певної інформації; 

 статистичні пошукові бази даних цільової довідкової інформації по 
конкретних об'єктах. 
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Інформаційно-динамічні масиви. Глобальна мережа Інтернет є публічним 
ресурсом глобального масштабу і елементом сучасного інформаційного 
суспільства, яка містить статистичну, адміністративну, правову, довідкову, 
енциклопедичну, аналітичну, комерційну, управлінську та соціологічну інформацію. 
Тому об'єм інформації і ступінь її поновлення в мережі в сукупності 
характеризують Інтернет як перспективне джерело інформації. Так, наведення 
довідок, передбачають отримання з різних установ шляхом запитів певних 
відомостей, може бути доповнено довідковими даними з відкритих джерел 
інформаційних ресурсів. За допомогою популярних пошукових систем при 
введенні ключових слів можна отримати достатню кількість ресурсів для 
подальшого вивчення [2]. Особливість таких форм отримання інформації є те, що 
вони не обмежуються українським сегментом глобальної мережі і дозволяють 
отримати інформацію з сегментів країн ближнього і далекого зарубіжжя.  

Сфери цілеспрямованого обміну певної інформації. Сукупність певних 
інтересів і потреб індивідуумів приводить до формування певних соціальних груп. 
Не виключенням в цьому аспекті є і глобальна мережа Інтернет, яка, виходячи зі 
своїх можливостей, сприяє таким процесам. Консолідація інтересів і потреб 
привела до появи і розвитку ресурсів для цілеспрямованого обміну певною 
інформацією. Прикладом можуть бути наступні сайти: електронної комерції 
(infocar.ua, price.ua, auction.com.ua та ін.); соціальні мережі ( vkontakte.ru, 
odnoklassniki.ru, facebook.com та ін.); бажаючих познайомитись (flirt.com.ua, 
loveplanet.ru та ін.). 

Інноваційною технологією пошуку викрадених речей і встановлення 
причетних осіб є вивчення пропозицій в Інтернет-магазинах і на аукціонах. Аналіз 
структурних категорій таких систем дозволяє зробити відбір певних речей по 
ідентифікаційних ознаках.  

Статистичні пошукові бази даних цільової довідкової інформації по 
конкретних об'єктах. Крім динамічних масивів, в мережі спостерігається 
сукупність елементів з позитивною кореляцією спрямованості, яка притаманна 
обліковими системам. Відтак перспективним напрямком є використання саме 
інформаційних систем, які є готовими базами даних для предметного пошуку 
конкретної інформації по об'єктах. Але такі бази даних, як правило, потребують 
реєстрації чи плати для входу. 

Отже, ступінь інформаційної насиченості не може бути досягнутий одним 
способом, а пропорційно залежить від кількості і якості різноманітних джерел. 
Інформаційне забезпечення з використанням мережі Інтернет істотно підвищує 
насиченість, так як дає можливість отримувати інформацію з різноманітних баз 
даних, які функціонують в цій мережі. 
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АРЕШТ НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ ЗА КПК УКРАЇНИ 1960 РОКУ ТА КПК УКРАЇНИ 

2012 РОКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Стаття 8 Конвенції про громадянські й політичні права закріплює право на 
таємницю кореспонденції [1,с.12]. Вказане право, відповідно до національного 
законодавства ( ст. 32 Конституції України, ст. 187 КПК 1960р., ст. 261 КПК 2012р.) 
може обмежуватись у випадках, що прямо встановлені останнім. Так, зокрема, у 
випадку, коли в кореспонденції містяться докази, що мають значення для 
вирішення справи - вона може бути долучена до судової справи попри наявність 
згоди на це фізичних осіб, яких вона стосується. Однак з метою захисту даного 
права від можливих порушень з боку інших осіб законодавець регламентує 
заборону поширення інформації отриманої внаслідок накладення арешту на 
кореспонденції.  

Арешт на кореспонденцію за КПК 1960р. 
Накладення арешту на кореспонденцію – слідча дія, що може бути 

проведена до порушення кримінальної справи у разі запобігання злочину При 
проведенні цієї слідчої дії слідчий повинен вживати заходів до того, щоб не були 
розголошені виявлені при цьому обставини особистого життя фізичної особи (ст. 
185 КПК України). Як гарантія дотримання цього права особи  може слугувати 
проведення слухання справи у закритому судовому засіданні [2,с.94]. 

Однак в будь-якому випадку, лише в судовому порядку повинна 
доводитись легітимність порушення цього права, а також підтвердження того, що 
це порушення здійснювалось з метою запобігання злочинові чи з'ясування істини 
під час розслідування кримінальної справи, а також те, що іншими способами 
одержати таку інформацію було неможливо. 

В законі чітко встановлено, за наявності яких підстав і в якій процесуальній 
формі допускається таке серйозне обмеження одного з найістотніших 
конституційних прав особи, причому навіть таємно від неї.  

У практиці Європейського суду з прав людини знайшла відображення 
система критеріїв правомірності втручання в приватне життя, яке включає такі 
вимоги: 

- втручання допускається виключно відповідно до закону; 
- таке втручання дійсно необхідне в демократичному суспільстві [1,с.17]. 
 Поняття "необхідність втручання в демократичному суспільстві" 

обумовлене легітимністю мети втручання і дотримання принципу пропорційності, 
тобто балансу інтересів захисту національної безпеки та серйозності втручання. 

Арешт на кореспонденцію може бути застосовано лише за наявності 
достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції 
підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших осіб підозрюваному чи 
обвинуваченому, може містяться дані про вчинений злочин або документи і 
предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці 
дані неможливо. До кореспонденції, на яку може бути накладено арешт, 
відносяться листи всіх видів, бандеролі, посилки, поштові контейнери, перекази, 
телеграми, радіограми тощо. Арешт на кореспонденцію з метою запобігти злочину 
може бути застосовано до порушення кримінальної справи. За наявності підстав, 
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слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до голови 
апеляційного суду за місцем провадження слідства про накладення арешту на 
кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв‘язку. Голова суду чи його 
заступник розглядає подання, вивчає матеріали справи, при необхідності 
вислуховує слідчого, вислуховує думку прокурора, після чого залежно від підстав 
для прийняття такого рішення виносить постанову про накладення арешту на 
кореспонденцію або про відмову в цьому. Постанова оскарженню не підлягає, на 
неї не може бути внесено подання прокурором 

Арешт на кореспонденцію за новим КПК України 
Новий КПК вніс в інститут арешту на кореспонденцію не дуже багато змін. 

По-перше, підстави для накладення арешту на кореспонденцію стали більш 
вагомими, за ст. 261 КПК тобто «…накладення арешту на кореспонденцію особи 
без її відома проводиться у виняткових випадках на підставі ухвали слідчого 
судді», тобто держава дбає про недоторканість кореспонденції осіб. Також бачимо 
лібералізацію і в тому, що «арешт на кореспонденцію накладається, якщо під час 
досудового розслідування є підстави для переконання за більшою вірогідністю…».
  

По-друге, процедура фактично не змінилася, окрім: того, що за новим КПК 
України, огляд проводиться без понятих, після огляду кореспонденція або 
вилучається, або направляється адресату без затримок; на керівника установи, де 
проводиться затримка кореспонденції, її огляд, покладається обов‘язок сприяти 
проведенню негласних слідчих (розшукових) дій [3,с.124]. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 
ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА 

КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ 
 

Загальні правила застосування до неповнолітнього підозрюваного запобіжних 
заходів здійснюється на загальних підставах  у порядку ст.176.  

Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 
неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється у вчиненні тяжкого чи 
особливо   тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу 
не забезпечить запобігання ризикам, передбачених у статті 177 КПК. 

Про затримання і взяття пі варту неповнолітнього негайно сповіщаються його 
батьки чи особа, які їх замініють. 

Разом з запобіжними заходами до неповнолітнього підозрюваного можуть 
застосовуватися такі  запобіжного  дії передбачені статтею 493.  
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           За наявності підстав, передбачених законом, до неповнолітнього з 
урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять може бути 
застосовано один із запобіжних заходів. 

Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 
неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється, обвинувачується у вчиненні 
тяжкого чи особливо тяжкого злочину за умови, що застосування іншого 
запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, передбаченим законом. 

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються 
його батьки чи особи, які їх замінюють. 

До неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених, крім загальних запобіжних 
заходів, може застосовуватися передача їх під нагляд батьків, опікунів чи 
піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі – передача 
їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

Передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд 
батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи полягає у взятті 
на себе будь-ким із зазначених осіб або представником адміністрації дитячої 
установи письмового зобов‘язання забезпечити прибуття неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого до слідчого, прокурора, суду, а також його 
належну поведінку. 

Передання під нагляд батьків та інших осіб можлива лише за їхньої на це 
згоди та згоди неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Особа, яка взяла 
зобов‘язання про нагляд, має право відмовитися від подальшого виконання цього 
зобов‘язання, заздалегідь про це повідомивши. 

До передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд суд 
зобов‘язаний зібрати відомості про особу батьків, опікунів або піклувальників, їхні 
стосунки з неповнолітнім і впевнитися в тому, що вони можуть належно 
здійснювати нагляд за неповнолітнім. 

При відібранні зобов‘язання про взяття під нагляд батьки, опікуни, 
піклувальники, адміністрація дитячої установи попереджаються про характер 
підозри, обвинувачення неповнолітньому і про їхню відповідальність у разі 
порушення взятого на себе зобов‘язання. При порушенні цього зобов‘язання на 
батьків, опікунів і піклувальників накладається грошове стягнення в розмірі від 2 до 
5 розмірів мінімальної заробітної плати. 

Питання передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під 
нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи 
розглядається за клопотанням прокурора за правилами обрання запобіжного 
заходу або за клопотанням сторони захисту під час розгляду питання про обрання 
запобіжного заходу. 

Клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого 
примусових заходів виховного характеру може бути складене і надіслане до суду 
за умови, що неповнолітній обвинувачений та його законний представник проти 
цього не заперечують. 

Під час судового розгляду суд може прийняти рішення про застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого одного з примусових заходів виховного 
характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які 
не досягли віку кримінальної відповідальності 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного 
характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, 
провадиться внаслідок вчинення особою, яка після досягнення одинадцятирічного 
віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
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вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 
передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів виховного характеру провадиться згідно з правилами, 
передбаченими КПК. 

Для з‘ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 
неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, які необхідно враховувати при 
призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути 
призначена психологічна експертиза. 

При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного, 
обвинуваченого належить з‘ясувати: 

1)  склад сім'ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими 
членами сім'ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання 
неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови 
сім‘ї; 

2)  обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де 
навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, 
взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і ефективність 
виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3)  зв‘язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та 
роботою. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА НЕПОВНОЛІТНІМ  
ПІДОЗРЮВАНИМ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ 
 
 Вступ в дію нового кримінального процесуального кодексу України (далі 
КПК) є визначною подією для усього кримінального судочинства. На сьогодні 
доволі актуальні питання щодо нових інститутів КПК. Це пояснюється мінімальною 
методичною базою розробок тих чи інших положень нових інститутів та відсутністю 
практичного застосування норм закону. Опираючись на вищезазначене, пропоную 
Вашій увазі наукові напрацювання стосовно встановлення нагляду за 
неповнолітнім підозрюваним і обвинуваченим за КПК.    
  В системі заходів забезпечення кримінального провадження не 
передбачено такої дія, як передання неповнолітнього під нагляд, але в статті 493 
КПК зазначається, що до неповнолітнього підозрюваного,  крім запобіжних заходів, 
передбачених статтею 176 КПК, може застосовуватися передання під нагляд.  
 КПК у п.12 ч.1 ст.3 визначає, що неповнолітньою є особа у віці від 14 до 18 

років  1 .  
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 Визначивши точні вікові межі між неповнолітнім, малолітнім чи дорослим 
дозволить точно визначити коло осіб, стосовно яких можна встановлювати нагляд, 
передбачений ст. 493 КПК.  
 Тлумачний словник української мови під поняттям нагляд розуміє 
пильнувати, слідкувати за ким-небудь з метою контролю, забезпечення порядку та 

ін  7, С. 343 . 
 Грошевий Ю.М. під поняттям нагляду розуміє систему цілеспрямованих, 
систематизованих і взаємопов‘язаних дій, які виникають із потребою в 

контролюванні дій та поведінки підконтрольного  5, С. 240 . 
 У свою чергу, в ч.2 ст. 493 КПК зазначено, що наглядом за неповнолітнім 
підозрюваним є узяття на себе батьками, опікунами, піклувальниками або 
представником адміністрації дитячої установи письмового зобов‘язання 
забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також його належну поведінку. 
 Той же самий тлумачний словник української мови тлумачить поняття  

поведінка, як сукупність чиїх-небудь дій, вчинків, способу життя  7, С. 244 .
 Також він роз‘яснює, що належність є нічим іншим, як тим, що треба, те, що 

повинно бути  7, С. 344 . 
 На підставі цього можна сформулювати, що належна поведінка 
неповнолітнього підозрюваного – це сукупність дій неповнолітнього підозрюваного, 
його вчинки, спосіб життя, які з точки зору права та моралі є правильними, тобто 
такими, що не порушують їх приписів (авторське визначення).     
 Зайчук О.В. вважає, що встановлення щодо неповнолітнього нагляду — це 
особливий запобіжний захід, який полягає в передачі неповнолітніх під нагляд 
батьків, опікунів чи піклувальників або передачі під нагляд адміністрації дитячого 

будинку (якщо неповнолітній сирота)  6, С. 245 .   З вищезазначених понять 
визначаються об‘єкти регулювання поведінки неповнолітнього підозрюваного і 
ними є право та мораль.  

Визначене законом коло осіб, які можуть виступати наглядачами у контексті 
ст.293 КПК, повинно пильнувати і слідкувати з метою контролю і забезпечення 
порядку за діями неповнолітнього. Право і мораль виступають наріжними 
каменями такого нагляду.  
  Суб`єктами, яким можна передати неповнолітнього підозрюваного під 
нагляд є: 

 1) батьки; 
 2)  опікуни; 
 3) піклувальники; 
4) до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під 

нагляд адміністрації цієї установи.  
 Ст. 143 Сімейного кодексу України (далі СК) тлумачить, що батьками дитини 

є батько (тато) і мати  2, С.43 .  
 Тлумачному словнику української мови зазначено, що опікуном є той, хто 
виявляє піклування і доглядає за ким-небудь. В цьому ж джерелі зазначається, що 

піклувальником є особа, яка дбає про                                кого-небудь  7, С. 234 .  
В ч.2 ст. 3 КПК зазначено, що терміни, які вживаються  КПК,  визначаються 

спеціальними нормами КПК та іншими законами України. Поняття із тлумачного 
словника української мови не є легальним і ми не можемо застосовувати його тля 
тлумачення поняття опікун за КПК. Книга 1,  Глава 6 Цивільного кодексу України 
зазначає, що опікуном чи піклувальником є фізична осудна особа, яка у 

встановленому порядку визнана судом опікуном чи піклувальником  3, С. 134 .  
Дитячі установи згідно із законодавством України створюються для дітей, які 

не мають необхідних умов виховання і навчання в сім`ї, для дітей-сиріт і дітей,  які  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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залишилися  без  піклування батьків, для дітей, які потребують тривалого 
лікування, для  осіб,  які  мають  вади  у  фізичному  чи розумовому розвитку  і  не  
можуть  навчатися  в масових навчальних закладах, є: 

1. загальноосвітні школи-інтернати; 
2. школи-інтернати; 
3. дитячі будинки; 
4. дитячі будинки сімейного типу; 
5. спеціалізовані загальноосвітні школи-інтернати; 
6. школи соціальної реабілітації; 

7. училища соціальної реабілітації  2, С.76 . 
У ході вивчення теми автором було зроблено роботу щодо порівняння 

запобіжного заходу особистої поруки та кримінального процесуального рішення 
щодо передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. 
Результати порівняння були розміщенні в  Таблиці № 1 (див. Додатки).         

Встановлення нагляду за неповнолітнім підозрюваним є особливими видом 
особистого зобов‘язання. Виходячи з матеріалів Таблиці № 1, ми розуміємо, що 
встановлення нагляду за неповнолітнім підозрюваним є дуже схожим із 
запобіжним заходом особистої поруки. Це дає можливість припустити, що це 
загальним і спеціальним правилом. Але існує проблема у застосуванні загального 
і спеціального: якщо ми застосовуємо зазначений вище запобіжний захід то немає 
сенсу застосовувати встановлення нагляду за неповнолітнім підозрюваним чи 
обвинуваченим. Із змісту ст. 243 СК випливає, що неповнолітня особа не може 

одночасно мати батьків, опікунів і піклувальників  4, С. 232 . Це дає повне право 
стверджувати про те, що запобіжний захід особистої поруки і кримінального 
процесуального рішення встановлення нагляду за неповнолітнім підозрюваним, не 
може застосовуватися до різних наглядачів одночасно, так як їх не буде, бо буде 
хтось один – батьки, опікуни, піклувальники чи дитяча установа.  

Керуючись вищезазначеним, пропоную доповнити статтю 492 КПК частиною 
4 таким змістом: «Заборонено застосовувати запобіжний захід особистої поруки до 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого разом із встановленням до 
нього нагляду, передбаченого статтею 493 КПК».  

Є доволі цікавим той факт, що при порушенні зобов‘язання батьків, опікунів, 
піклувальників щодо встановленого нагляду, тягне за ними грошове стягнення у 
розмірі від 2 до 5 мінімальних заробітних плат. У свою чергу, адміністрація дитячої 
установи не несе ніякої відповідальності за порушення взятих на себе зобов‘язань. 
Пропоную ввести загальне грошове стягнення також для адміністрації дитячої 
установи і пропоную доповнити ч.5 ст. 493 КПК і викласти у такій редакції: «При 
відібранні зобов‘язання про взяття під нагляд батьки, опікуни, піклувальники, 
адміністрація дитячої установи попереджаються про характер підозри чи 
обвинувачення неповнолітнього і про їхню відповідальність у разі порушення 
взятого на себе зобов‘язання. При порушенні цього зобов‘язання на батьків, 
опікунів, піклувальників, а також адміністрацію дитячої установи накладається 
грошове стягнення від двох до п‘яти розмірів мінімальної заробітної плати».  
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Актуальність даної теми полягає у тому, що з прийняттям нового 

кримінально процесуального кодексу (далі КПК), в Україні почне діяти зовсім нова, 
європейська система запобіжних заходів. Законодавець відмовився від таких видів 
запобіжних заходів, як: підписки про невиїзд, поруки громадської організації або 
трудового колективу, нагляду командування військової частини.  

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК України, а саме: 
1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК); 
2) особиста порука (ст. 180 КПК); 
3) застава (ст. 182 КПК); 
4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 
5) затримання – тимчасовий запобіжний захід (ст.ст. 188−192, 207−213 КПК); 
6) тримання під вартою (ст. 183 КПК). 
Вони призначені для врегулювання правових відносин, що виникають у 

сфері кримінального судочинства, у всіх випадках, коли необхідно виключити для 
підозрюваного, обвинуваченого можливість переховатися від органів досудового 
розслідування або суду чи іншим чином зашкодити встановленню істини. 

За своєю юридичною природою запобіжні заходи застосовуються тоді, коли 
особа ще не визнана винною у скоєнні кримінального правопорушення, тобто 
згідно із презумпцією невинуватості вона є невинуватою. Тому застосування 
запобіжних заходів ні в якому разі не повинно розцінюватися як покарання, а є 
лише певними обмеженнями особи, яка підозрюється чи обвинувачується у 
скоєнні кримінального правопорушення. 

 В особливих порядках кримінального провадження (розділ ІV) 
зазначається, що до неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених може 
застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 
неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, − передання їх під нагляд 
адміністрації цієї установи ( ч.1 ст. 493 КПК).  

Застава як запобіжний захід полягає у внесенні коштів в грошовій одиниці 
України на спеціальний рахунок самим обвинуваченим або заставодавцем з 
метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього обов‘язків під 
умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих 
зобов‘язань. В КПК України чітко зазначено, що заставодавцями не можуть бути 
юридичні особи державної та комунальної форми власності, або такі, що 
фінансуються з державного чи місцевого бюджету. Розмір застави визначається з 
урахуванням кримінального правопорушення, сімейного та майнового стану 
обвинуваченого, інших даних про його особу і ризиків та встановлюється від 
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одного до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, а у виняткових випадках 
і понад триста розмірів мінімальної заробітної плати без встановлення 
максимальної межі.  

Застава є одним з ефективних засобів, в основу якого покладено економічну 
заінтересованість у збереженні грошової суми та моральні зобов'язання 
підозрюваного, обвинуваченого перед іншими фізичними або юридичними 
особами, які виступили заставодавцями. У разі, коли застава має місце у справах 
неповнолітніх, заставодавцями можуть виступати батьки, опікуни, піклувальники. 
За своїм змістом застава спрямована на досягнення конкретної мети – 
забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 
обов'язків. [3] 

На відміну від попередньої редакції положень КПК щодо застави, де було 
вказано, що предметом застави можуть бути як гроші, так й інші матеріальні 
цінності, будь-яке майно, що перебуває в цивільному обігу, в КПК 2012 року 
визначено, що предметом застави можуть бути лише кошти у грошовій одиниці 
України, які вносяться на спеціальний рахунок, визначений в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. Не можуть бути також предметом 
застави кошти, на які накладено арешт. [4] 

 Під час досудового розслідування застава, як один із видів запобіжних 
заходів, застосовується слідчим суддею за клопотанням слідчого погодженого з 
прокурором або за клопотанням прокурора. [3] 

За наявності підстав, передбачених новим КПК України, до неповнолітнього 
з урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять може бути 
застосовано один із запобіжних заходів, передбачених КПК України. Так, 
затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього 
лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу 
не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України. [3] 

Те саме визначено уч. 2 ст. 33 Закону України від 26 квітня 2001 р. "Про 
охорону дитинства". Про затримання дитини відповідні органи негайно 
повідомляють батьків чи осіб, які їх замінюють, а також органи 
прокуратури.Заборонено утримувати дитину в одному приміщенні з дорослими 
затриманими, арештованими чи засудженими особами. [2] 

У Конвенції про права дитини, ухваленій 44 сесією Генеральної Асамблеї 
ООН у 1989 р. і ратифікованій Верховною Радою України 27 лютого 1991 р. (далі 
— Конвенція), міститься гуманне положення щодо застосування до 
неповнолітнього міри запобіжного заходу. Відповідно до ст. 37 Конвенції  "арешт, 
затримання чи тюремне ув'язнення дитини здійснюється згідно із законом та 
використовується лише як крайній захід і протягом якомога більш короткого 
відповідного періоду часу". [1] 

Підсумовуючи вище викладене, можемо дійти висновку, що однією 
з серйозних прогалин чинного  законодавства є обмежена 
кількість  закріплених у законодавстві  видів покарань реабілітаційного характеру, 
які можуть бути застосовані до неповнолітнього  правопорушника, а також 
неспроможність внесення застави самим  неповнолітнім підозрюваним, 
обвинуваченим чи його батьків, опікунів, піклувальників. Тому, законодавцеві слід 
більш точно роз‘яснити випадки застосування такого запобіжного заходу як 
застава. 
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НОВА НОРМА КПК УКРАЇНИ : ДОМАШНІЙ АРЕШТ- ПРОБЛЕМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 
 
Новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який вступив в дію 19 

листопада 2012 року, містить ряд положень, що покликані обмежити сферу 
застосування покарань, пов‘язаних з позбавленням волі. До них можна віднести 
норми щодо: 

1) проведення досудового розслідування по кримінальним проступкам 
(неможливо застосувати тримання під вартою по вказаним видам 
кримінальних правопорушень); 

2) особливої процедури погоджень застосування всіх без виключення 
запобіжних заходів (слідчий – прокурор – слідчий суддя); 

3) запровадження нових, раніше невідомих українському законодавству 
запобіжних заходів – особисте зобов‘язання та домашній арешт. 

Домашній арешт не нове поняття для світового суспільства, але в Україні 
він тільки починає  впроваджуватись. Зазначений вид запобіжного заходу вже 
багато років застосовується в Сполучених Штатах Америки, країнах  Євросоюзу та 
в інших державах. Тож можна зазначити, що Україна рухається шляхом змін згідно  
тенденцій у світі, тобто шляхом демократизації та дотримання прав людини. 

Щодо позитивних моментів запровадження цього запобіжного заходу:  
1) шляхом запровадження домашнього арешту вдасться значною мірою 

розвантажити ізолятори тимчасового тримання осіб та слідчі ізолятори, кількість 
затриманих в яких не завжди відповідає можливості розміщення таких осіб, що 
відповідно призводить до порушень прав громадян; 

2)новий КПК України чітко встановлює строки можливого застосування 
домашнього арешту – 2 місяці, при особливій необхідності пов‘язану зі складністю 
кримінального провадження може бути продовжений до 6 місяців, але зазначений строк 
є остаточним. Зазначене стимулюватиме правоохоронні органи в стислі строки 
завершити досудове розслідування; 

3)людина, яка відвідала слідчий ізолятор більш схильні до повторення 
правопорушень у майбутньому, а домашній арешт дозволить жити людині у 
звичній обстановці та не піддаватися впливу кримінальних авторитетів. 

Новим є те, що при застосуванні домашнього арешту для його 
безумовного виконання можуть застосовуватись засоби електронного контролю. Їх 
сутність полягає у закріплені на тілі особи пристрою, який даватиме змогу 
відслідковувати й фіксувати його місце знаходження.  

Такий пристрій буде захищений від самостійного знімання, пошкодження 
або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та 
сигналізувати про спроби вчинити такі дії. 

http://pravda.if.ua/
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Згідно положення «Про порядок застосування електронних засобів 
контролю» затвердженого наказом МВС України від 09.08.2012  № 696,  метою 
застосування електронних засобів контролю (далі - ЕЗК) є забезпечення 
виконання зобов‘язань, що покладаються на підозрюваного (обвинуваченого) 
ухвалою слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу, не пов‘язаного 
з позбавленням волі, або у вигляді домашнього арешту. Згідно цього положення 
електронні засоби контролю - це електронний браслет, електронний моніторинг, 
мобільний контрольний пристрій, мобільний пульт моніторингу, персональний 
трекер,  ретранслятор, сервер моніторингу, стаціонарний пульт моніторингу, 
стаціонарний контрольний пристрій.  Людина яка носить ці засоби контролю, буде 
під наглядом стаціонарного контрольного пристрою -  це комунікаційний пристрій, 
що забезпечує безперервний цілодобовий прийом і передачу даних від 
електронного браслета до сервера моніторингу та голосовий зв'язок 
підозрюваного або обвинуваченого з черговим пульта моніторингу 
уповноваженого підрозділу МВС України.   Згідно з вищезазначеним більшість 
питань  стосується ціни таких приладів, як відомо, в Україні такі технічні пристрої 
не виробляються. Зрештою не факт,            що  вони будуть сильно затребувані,  
адже є такі заходи контролю домашнього арешту, як раптові візити, дзвінки, які не 
настільки дорогі і набагато простіші. 

Головна проблема зазначеного запобіжного заходу це фінансування 
даного проекту, бо, як відомо, в Україні не достатнє фінансування у всіх галузях і 
постає питання : чи буде це достатньо фінансуватися, чи буде достатньо цих 
приладів, чи є такі кваліфіковані кадри, що будуть моніторити постійно осіб під 
домашнім арештом. 

Таким чином,  домашній арешт - більш гуманний запобіжний захід в 
порівнянні з триманням під вартою, його запровадження є прогресивним для 
українського законодавства. Але чи не залишиться це на папері, як це буває з 
багатьма нормами нашого законодавства? 

 
Міщенко Каріна Олександрівна 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА 

 
«В своїй хаті, має бути своя правда» 

Т.Г.Шевченко 
Новим Кримінально-процесуальним кодексом передбачено такий вид 

негласних слідчих (розшукових) дій, як обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи, тобто слідчий має право обстежити публічно 
недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в 
них, в тому числі з використанням технічних засобів,з метою : 

1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового 
розслідування; 

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 
3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 
4) виявлення осіб, які розшукуються; 
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5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. 
Звичайно, кожного пересічного громадянина хвилює, те що до їхнього житла 

чи до іншого володіння особи, без достатніх на це підстав можуть проникнути та 
встановити аудіо -, відеоконтоль прихованої фіксації, без відома власника 
житлового приміщення. Ця ст.267 КПК України є прямим порушенням 
конституційних норм, паралельно в ст.30 Конституції України сказано – кожному 
гарантується право недоторканності житла.Допуск до житлового приміщення, 
проведення в них огляду чи обшуку дозволяється не інакше як за вмотивованим 
рішенням суду. 

В Кримінально-процесуальному кодексі, вказані дещо інші вимоги. Згідно ч.3 
ст.246 КПК України рішення про проведення негласних слідчих(розшукових) дій 
приймає слідчий, прокурор, а в інших випадках – слідчий суддя за клопотанням 
слідчого, погодженого з прокурором. Отже, згідно прийнятими неконституційними 
правилами перемогла потужна бюрократична система. 

Інтереси кожного громадянина нашої країни вже не враховуються, принцип 
Верховенства права в сучасному політичному житті вже не має значення. Як 
сказав один політолог, такі неконституційні норми призводять до абсурду, нам 
залишається тільки вішати на двері ст.30 Конституції України. Може тоді влада 
реагуватиме на такі колапси або призведе до встановлення в Україні 
поліцейського режиму. В Україні діє практика Европейського суду з 1997 року, але 
як не дивно, вона не застосовується. Хоча в ст.9 Конституції України є таке 
положення як чинність міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України. 

В нашій державі не дотримуються конституційних вимог і тому існують 
декларативні положення, які не виконуються у зв‘язку з постійною впевненістю 
безкарності. Для вирішення цього питання кожен громадянин, якому не байдужа 
своя доля і доля нашої Батьківщини, повинен боротися з таким політичним 
режимом. Поки кожен громадянин залишається байдужим до порушення своїх 
конституційних прав, важко буде вплинути на законодавчий процес України. 

«Науковий керівник: Підченко Тетяна Володимирівна, старший викладач 
кафедри Права  Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля» 
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ІННОВАЦІЇ КРИМИНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ 

 
 Зовсім недавно вступив в силу новий Кримінально-процесуальний  кодекс 
України (КПК України), замінив собою старий кодекс, який півстоліття регулював 
кримінально-процесуальні правовідносини. Зрозуміло, що такі зміни не можуть 



 150 

пройти без непорозумінь та спорів щодо прикладного використання норм нового 
КПК України. Це обумовлено тим, що в новому КПК дуже багато нововведень, у 
яких неможливо розібратися без офіційних коментарів та тлумачень. А їх на 
сьогоднішній день майже немає, що і спричиняє непорозуміння як серед юристів-
теоретиків, так и серед практиків. Мені здається доречним зробити свій невеликий 
внесок у процес розуміння змін, які приніс нам новій Кримінально-процесуальний 
кодекс, який вступив в силу 19 листопада 2012 року.  
 Для того, щоб розібратися у нововведеннях кримінально-процесуального 
законодавства, треба спершу виявити їх, а вже потім з‘ясовувати їх правове 
значення. Отже, які головні нововведення та зміни підніс нам новий КПК? 
1) По-перше, скасовується додаткове розслідування. Тепер суд завершується 
винесенням певного рішення. 
 Важко сказати, які це новини: гарні або погані. З одного боку, раніше суд міг 
відправляти справи на додаткове розслідування, і таким чином, справа могла 
«передаватися із однієї інстанції до іншої» досить довго. З іншого боку, тепер, 
якщо слідство було проведено неналежним чином, не буде можливості виправити 
допущенні помилки. 
2) По-друге, при старому КПК термін, відведений на досудове та судове слідство, 
на практиці, не обмежувався у часі. Не рідкісні випадки, коли обвинувачений міг 
роками знаходитися за гратами, чекаючи вирішення своєї долі. Тепер встановлено 
строки, щодо тримання під вартою: за незначні злочини не більше 6 місяців, за 
тяжкі – не більше 12 місяців.  
 На мій погляд, це позитивне зміна. Зазначеного часу цілком достатньо для 
того, щоб слідство мало змогу розібратися у справі і виконати усі необхідні 
процесуальні заходи. Будемо сподіватися, що ця норма буде діяти і на практиці. 
3) Досі діюче законодавство не передбачало можливості звільнення 
підозрюваного під заставу. Тепер підозрювані у нетяжких кримінальних 
правопорушеннях мають можливість бути звільненими, внісши заставу.  
 Якщо ця норма буде реалізована на достатньому рівні, то це значно 
розвантажить слідчі ізолятори, які часто бувають переповнені. 
4) Тепер захисником підсудного може виступати лише адвокат, внесений до 
Єдиного реєстру адвокатів України.  
 Якщо б цю норму ввели у Цивільному кодексі, то її доцільність була б, 
щонайменше, під сумнівом. Але мова йде про кримінальну відповідальність. 
Розумно, що захищати інтереси підсудного зможуть тільки професіонали.  
5) Тепер підсудний, якому загрожую довічне ув‘язнення, моє право вимагати для 
себе суду присяжних, згідно до статті 384 КПК. 
 Не знаю, наскільки доцільно довіряти долю людини, підозрюваної у скоєнні 
такого тяжкого злочину, суду присяжних. Очевидно, що професіональні судді 
більш кваліфіковані для таких дій. Зрозуміло, що цією нормою законодавці 
прагнуть домогтися об‘єктивності та урахування «людського фактору», але поки 
важко судити, чи буде ця норма виконувати покладені на неї функції.  
6) Однією із найбільш спірних статей нового КПК вважається стаття 97, яка 
передбачую показання з «чужих слів». Суд має право признати ці показання 
допустимим доказом.  
 Зовсім незрозуміло, як ця норма буде реалізована – адже не можна 
визнавати допустимим доказом сумнівні плітки.  
7) Тепер кількість захисників не може перевищувати п‘яти.  
 Така кількість адвокатів, захищаючих підсудного – щонайменше, рідкість. 
Тому важко пояснити доцільність статті 46 КПК.  
8) Неймовірно обмежуються права слідчого. Тепер майже всі процесуальні дії він 
зобов‘язаний узгоджувати з прокурором. 
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 Не зовсім зрозуміле таке обмеження слідчого в правах. Тепер він стає 
майже помічником прокурора.  
9) Права адвоката, навпаки, значно розширились. Тепер захисник може проводити 
власне розслідування, збирати докази і представляти їх у суді. Натомість, 
прокурор позбавляється права санкції на арешт майна, обшук у нежитлових 
приміщеннях тощо.  
 Таким чином, фактично, захист і обвинувачення зрівняли в правах, і 
отримали деяку гарантію дотримання змагальності сторін. 
 Цей перелік, зрозуміло, невичерпний. Але перерахувати всі неясності у 
новому КПК неможливо перерахувати – їх виявить тільки час і практичне 
застосування. Також, абсолютно необхідні коментарі та тлумачення державних 
органів та офіційних осіб. А поки можна тільки будувати припущення щодо 
майбутньої реалізації інновацій кримінального законодавства.  
 
 

Горенич Анасасія Василівна, Лисиця Богдан Юрійович 
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УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 
            
         Угода про визнання   винуватості – це правочин, за допомогою якого 
звинувачення і захист приходять до згоди про вирішення кримінальної справи. 
Подібна угода часто призводить до того, що обвинувачений визнає себе винним в 
скоєнні менш тяжкого злочину, або йому призначається більш м'яке покарання. 
Звинувачення ж досягає економії коштів і часу, крім того, угоди вигідні стороні 
обвинувачення, якщо вона не впевнена в можливості довести ті або інші факти. 
Така угода між прокурором і підозрюваним (обвинувачуваним), згідно з КПК, може 
бути укладена в кримінальному провадженні, злочинів невеликої і середньої 
тяжкості, тяжких злочинів, і в результаті яких збитків завдано лише державним чи 
громадським інтересам. КПК передбачено, що укладення угоди про визнання 
провини в кримінальному провадженні, в якому бере участь, не допускається. 
      Після укладення такої угоди розслідування або судовий розгляд зупиняється. 
Прокурор має право відкласти направлення до суду звинувачувального акту до 
підписаного сторонами угоди до отримання висновку експерта або завершення 
інших слідчих дій, необхідних для збору і фіксації доказів, які можуть бути втрачені 
з плином часу або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх 
результату у випадку, якщо суд відмовить в затвердження угоди. І суд невідкладно 
розглядає питання про його затвердження. 
        Плюси. Поширена у світі практика, що дозволяє значно скоротити час 
досудового слідства і судового розгляду. 
                            Проблеми інституту угоди про визнання винуватості:  
       1.Не зовсім зрозуміло, в яких категоріях справ можуть укладатися такі угоди. 
Критерії їх укладення та обставини, які враховуються прокурором, при цьому 
забезпечують найширші повноваження прокурора в даному питанні, надаючи йому 
дуже великі можливості для вирішення питання на власний розсуд.  
         2. Угода про визнання винуватості, як скорочена форма розгляду 
кримінальних справ не передбачає повного розгляду справи в суді. Відповідно до 
цієї процедури спрощеного вирішення кримінальної справи з‘ясовується питання 
щодо добровільності та справжності волевиявлення підозрюваним/обвинуваченим 
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стосовно визнання ним вини у вчиненні злочину. У зв‘язку з цим під час слухання 
справи на підставі угоди про визнання вини на обвинуваченого/підсудного не 
поширюються всі процесуальні гарантії, передбачені для повного судового 
розгляду. 
       3. Ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
встановлено принцип, згідно з яким кожен, кого звинувачують в скоєнні злочину, 
вважається невинним, доки її вину не буде доведено в відповідності з законом. 
Практично продубльована ця норма ч. 1 ст. 62 Конституції України: особа 
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути підданий 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним вироком суду. Тобто, припускається невинність особи 
на всіх стадіях кримінального процесу аж до обвинувального вироку суду. Угоди 
про визнання винуватості , можливість укладення яких врегульована Главою 35 
КПК ст. 468-476., суперечать презумпції невинуватості, адже особа визнає себе 
винним в скоєнні злочину або погоджується що-або відшкодувати завчасно. 
Особливі застереження щодо реалізації норм Глави 35 виникають, якщо брати до 
уваги, скажімо, суб'єктивний чинник або можливу упередженість прокурора, який 
може вплинути на підозрюваного або обвинуваченого. 
     4. Очевидно, що законодавець надихався досвідом держав, де інститут угод 
про визнання невинуватості вже введений і використовується. Більш інтенсивно 
цей інститут використовується в країнах загального права (common law), таких як 
США, Канада.  У США більшість кримінальних справ вирішуються угодами про 
визнання вини. Система судових і правоохоронних органів США повністю сприяє 
розвитку та активного використання цього інституту.  Зовсім інша ситуація 
склалася в країнах романо-німецької правової системи, яка за своєю правовою 
природою ближча до України. У більшості країн романо-німецької правової 
системи (Франція, Італія) інститут угод про визнання провини діє не більше 10 
років існує в обмеженому варіанті. У кримінальному процесі Німеччини такі угоди 
взагалі не використовуються. Дуже спірним інститут угод про визнання провини 
був і залишається у Франції, де проти нього виступили юристи і поважні політики, 
які помічають неможливість повного дотримання презумпції невинності, права на 
судовий захист. Більш того, юристами вважається принизливим укладати подібні 
угоди, тому що це суперечить етики професії в деяких аспектах. 
      Таким чином, введення в кримінальне провадження такого інституту, як угоди 
про визнання провини і угоди про примирення є серйозним кроком до 
демократизації та лібералізації кримінального процесу. Однак, виникають 
застереження щодо існування окремих норм і всього інституту в незрілої правовій 
системі України, тому що якщо європейські країни - носії зрілих правових систем, 
які формувалися століттями, зіткнулися зі спірністю  і конфліктністю інституту 
укладання угод про визнання винуватості , то чи буде успішно розвиватися даний 
інститут в Україні? Досвід держав з романо-німецької правової системи, не є 
готовим зразком для запозичення. Слід враховувати, що механічне впровадження 
класичного інституту угоди про визнання вини, без урахування національних 
особливостей не може бути виправданим.  
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Економічна та політична ситуація в Україні на сьогодні характеризується 

економічною, політичною, соціальною нестабільністю, тому держава недостатньо 
уваги приділяє питанням ефективності процесу законотворення. Прийнято новий 
Кримінально-процесуальний кодекс України (далі – КПК України), який відповідає 
розвитку сучасних правовідносин та покликаний усунути існуючі колізії у 
кримінально-процесуальній сфері.  

КПК України введено ряд нових інститутів, які вперше впроваджено в рамках 
кримінально-процесуальних правовідносин у нашій державі. Одним з найбільш 
суперечливих нововведень є можливість укладання угоди про примирення між 
потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; угоди між прокурором та 
підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, які регулюються в 
главі 35 КПК «Кримінальне провадження на підставі угод», ст. 468-476.  

Перші програми примирення жертви і правопорушника з‘явилися наприкінці 
70-х рр. у США та на початку 80-х рр. в Європі. Першою з європейських країн, яка 
ініціювала таку програму, стала Великобританія під впливом прикладу США та 
Канади. На даний час програми примирення успішно діють в Норвегії, Фінляндії, 
Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції та закріплені на рівні національного 
законодавства. Так, в одному із англійських регіонів на медіацію направляють 
щорічно 1500 справ. За результатами опитування 76% жертв та 92% 
правопорушників були задоволені медіацією. В Шотландії прокурори можуть 
займатися справою лише тоді, коли медіація вже закінчена [2]. 

Історія української юриспруденції, в тому числі радянського періоду, не знає 
можливості договірних відносин у межах кримінального процесу. Навіть існувала 
думка, що такого роду договори повинні визнаватися недійсними, оскільки 
спрямовані на обхід закону [6]. Потрібно визначити, що поняття «примирення» 
вживається у Кримінально-процесуальному кодексі 1960 року тільки тоді, коли 
мова йде про закриття кримінальної справи у зв‘язку з дійовим каяттям, з 
примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки або із 
закінченням строків давності та про порядок звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв‘язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим 
[5].  

Детальніше розглянемо сутність та особливості укладання угоди про 
примирення між потерпілим та підозрюваним. Дана угода може бути укладена на 
досудовому розслідуванні, тому що такий суб‘єкт кримінального провадження, як 
підозрюваний, існує тільки на цій стадії. Згідно зі ст. 42 КПК України підозрюваним 
є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього кодексу, 
повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення. Відповідно до ст.474 КПК України якщо угоди 
досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною 
сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Прокурор має право 
відкласти направлення до суду обвинувального акта з підписаною сторонами 
угодою до отримання висновку експерта або завершення проведених інших 
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слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені 
зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для 
їх результату у разі відмови в затвердження угоди [4]. 

Отже, аналізуючи вказані статті можна сказати, що законодавець дає 
можливість потерпілому та підозрюваному мирно вирішити справу шляхом 
укладання угоди. Підозрюваний може сам вирішувати укладати угоду чи ні. Але з 
іншої сторони, законодавець надає пріоритет рішенню прокурора, щодо 
направлення обвинувального акта. 

Важливим моментом укладення угоди про примирення між потерпілим на 
підозрюваним є зміст самої угоди. Згідно ст. 471 КПК України в угоді про 
примирення зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та 
його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України 
про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального 
провадження обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 
строк її відшкодування чи перелік дій, не пов‘язаних з відшкодуванням шкоди, які 
підозрюваний чи обвинувачений зобов‘язані вчинити на користь потерпілого, строк 
їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або на 
призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, 
наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього 
Кодексу, наслідки невиконання угоди[4]. 

Особливість договору про примирення у кримінальному процесі полягає в 
тому, що його укладення залежить не тільки від вирішення питань щодо порядку 
та умов відновлення майнової сфери потерпілого, а й від задоволення його 
моральних потреб (набуття відчуття безпеки, розкаяння підозрюваного 
(обвинуваченого, підсудного), зникнення міжособистісного конфлікту та інше). 
Хоча, як зазначає Л. В. Головко, поняття ―мирової угоди‖ в рамках інституту 
примирення в кримінальному процесі відображає ―компроміс в майновій сфері‖ [1, 
с.484]. 

Вважаємо, що узгоджене покарання та згода сторін на його призначення не 
відповідає презумпції невинуватості, оскільки, щоб називати особу винною 
потрібно довести її вину в законному порядку і встановити обвинувальним 
вироком суду. Конституція України, а саме ч.1 ст. 62 закріплює презумпцію 
невинуватості, тобто 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[3]. 

Отже, введення кримінального провадження на підставі угод має свої 
позитивні та негативні моменти. Позитивним є те, що законодавець встановлює 
можливість суб‘єктам кримінального провадження мировим шляхом вирішити 
справу, підозрюваному чи обвинуваченому визнати свою винуватість у вчиненні 
кримінального правопорушення. Але існують певні проблеми, пов‘язані с 
порушенням деяких положень, встановлених Конституцією України. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ НАЗВИ СЛІДЧИЙ  ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

Слідчий експеримент, як це видно зі ст.240 нового КПК України, поєднує в 
собі відтворення і дослідження двох моделей: моделі обстановки, в якій 
виконувалась подія, і моделі дії, яке за припущенням, могла бути скоєна. Обидві 
моделі відтворюються на основі даних, наявних у справі. 

Специфіка слідчого експерименту виявляється в його цілях. Як видно зі ст. 
240 нового КПК України метою слідчого експерименту закон вважає перевірку та 
уточнення даних, що мають значення для кримінальної справи. Зауважимо, що 
така мета не специфічна для слідчого експерименту, тому вона більш притаманна 
очній ставці, пред'явленні для впізнання, перевірки показань на місці та 
призначенням експертизи. Навряд чи правильні і зустрічаються в літературі 
судження про те, що метою слідчого експерименту є отримання нових доказів, бо 
ця мета притаманна всім слідчим діям.  

З урахуванням вищевказаного можна визначити слідчий експеримент як 
дію, спрямовану на перевірку наявних доказів і заснованих на них версій і 
складається в проведенні відповідно до передбаченої законом процедури 
спеціальних дослідів в умовах, що збігаються з умовами досліджуваної події, з 
метою виявлення можливості або неможливості сприйняття особою якихось 
фактів, вчинення ним певних дій, існування тих чи інших подій.14 

Аналіз слідчої практики слідчого експерименту (відтворення обстановки і 
обставин події) свідчить, що дана слідча дія проводиться досить рідко (можливо 
через труднощі їй організації) і складний характер слідчого експерименту досить 
часто спрощується і зводиться до одного зі складових його елементів - 
відтворення зовнішньої обстановки діяння, без проведення дослідів. У таких 
випадках особа (зазвичай підозрюваний) лише демонструє свої дії: показує, в якій 
позі знаходився потерпілий у момент нападу, яке було взаєморозташування 
учасників події, як відбувався напад, куди завдавалися удари (використовується 
манекен) і т.п. Подібні дії навряд чи можна іменувати слідчим експериментом. Не 
можна визнати їх також перевіркою показань на місці. Швидше за все, ми маємо 
справу з особливою формою допиту, при якій вербальна інформація 
доповнюється демонстрацією дій та уточнення результатів допиту.  

В юридичній літературі неодноразово робилися спроби виділення видів 
слідчого експерименту.  

Так, Н.Гуковська вважала за доцільне виділити такі види слідчого 
експерименту в залежності від встановлення: можливість щось чути; можливість 
щось бачити; можливість зробити якусь дію; можливість зробити які-небудь дії за 

                                                        
14 Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / 
Шейфер С.А. - Самара: Самарский университет, 2004. С. 148. 

http://uccg.org.ua/
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певний час; спеціальні або професійні навички конкретної особи; яким чином 
сталася подія або окремі його обставини.15 

Р.С. Бєлкін з приводу даної класифікації писав, що «тут йде не виділення 
видів слідчого експерименту, а наводиться лише перелік випадків використання 
слідчого експерименту».16 А отже, вичерпний перелік таких випадків дати ніхто не 
в змозі, тому нескінченно різноманітні обставини тих справ, за якими можуть 
проводитися слідчі експерименти. Як пише він далі, розробка класифікації видів 
слідчого експерименту повинна провадитися виходячи з його цілей.  

Значний внесок у розробку наукових основ слідчого експерименту зробили, 
Л. Ароцкер, В. Бахін, Р.Бєлкін, П. Біленчук, О.Васильєв, Н.Гуковська,  Ф.Глазирін, 
В. Коновалова, В. Кузьмічов, Є. Лук‘янчиков, М.Салтевський, В. Тертишник, 
В.Шепітько та багато інших.  

Результати наукових досліджень були враховані у новому КПК України, але 
регламентація слідчого експерименту у новому КПК не є завершеною, бо 
фактично викладається у одній статті (ст.240 КПК України) і не є досконалою. У Ст. 
271 нового КПК України передбачає проведення ще й спеціального слідчого 
експерименту та імітування обстановки злочину, регламентація яких фактично 
відсутня. У частині 5 ст. 271 КПК України лише зазначаються, що порядок та 
тактика проведення спеціального слідчого експерименту і імітування обстановки 
злочину визначається законодавством. Спеціальний слідчий експеримент та 
імітування обстановки злочину в КПК називаються формами контролю за 
вчиненням злочину й не називаються слідчими діями, але постає питання як вони 
співвідносяться із слідчим експериментом, як слідчою дією. 

У цій ситуації природно виникає питання про правомірність ототожнення в 
теорії кримінального процесу термінів "відтворення обстановки і обставин події" і 
"слідчого експерименту", хоч вирішення будь-якої термінології проблеми і само по 
собі досить важливе для процесуальної науки. 

Усвідомлена синонімізація термінів "слідчого експерименту" і "відтворення 
обстановки і обставин події" й ототожнення відповідних понять породжують в 
юридичній науці суттєві логічні непорозуміння. 

По-перше, з одного боку, стверджується, що за своїм практичним значенням 
відтворення обстановки і обставин події, є слідчою дією яка включає в себе за 
допомогою спеціальних дослідів проведення та перевірки показань на місці з усіма 
учасниками процесу , а з іншого, в законодавстві дана слідча дія зводиться лише 
для перевірки показань свідків на місці. 

По-друге, деякі науковці зокрема , Тертишник В.М.,  стверджує, що слідчий 
експеримент є універсальною слідчою дією за допомогою якої добуваються нові 
докази, які можуть мати вплив у кримінальній справі, а інші - навпаки, що слідчий 
експеримент не є слідчою дією, а є видом огляду або тактичним прийомом при 
проведенні інших слідчих дій. 17 

На нашу думку, «слідчий експеримент» є окремою слідчою дією, яка 
полягає у здійсненні дослідів з метою перевірки, чи могли відбутися за певних 
умов ті або інші події та яким саме чином. Проведення цієї слідчої дії пов'язано зі 
здійсненням дослідів, результати яких і є тими фактичними даними, що 

                                                        

15
 Гуковскаѐ Н.И. Следственный эксперимент. М.: Юрид. лит., 1958. С. 53. 

 

 

17
 Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник. 5-те вид., доп. І перероб. – К.: 

А.С.К., 2007.- 848 с.- (Юридична освіта) 
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дозволяють дійти висновку про обставини, що мають значення для розкриття 
злочину.  

Таким чином, вивчивши теоретичні аспекти, а також процесуальний 
порядок проведення слідчого експерименту, на основі дослідженого матеріалу, 
ми прийшли до наступних висновків: 

Слідчий експеримент як слідча дія неоднозначно трактується в 
юридичній літературі, ряд вчених визначали його через інші слідчі дії. В даний 
час, немає сумнівів, що слідчий експеримент - це самостійна слідча дія, 
передбачена кримінально-процесуальним законом, яке по своїй суті 
відрізняється від інших слідчих дій; Новий КПК України не конкретизує цілі 
проведення слідчого експерименту, тому серед вчених-процесуалістів немає 
єдиної думки з даного питання. Важливо тільки те, що всі ці цілі не існують 
ізольовано один від одного, а проявляються в різних поєднаннях в залежності 
від тієї чи іншої слідчої ситуації. У кримінально-процесуальному кодексі України 
фактично закріплені види слідчих експериментів не представляється можливим, 
на цій основі в теорії кримінального процесу ведуться нескінченні дискусії. 
Слідчий експеримент - це складна слідча дія. Його проведенню передує 
передусім трудомісткий підготовчий етап, ретельна підготовка на даному етапі 
дозволяє забезпечити більшу наочність і переконливість результатів дослідів. 

На практиці складається така ситуація, що слідчі намагаються вдаватися 
до проведення слідчого експерименту у виняткових випадках, коли іншим 
способом одержати докази не вдається. Перш за все, це пов'язано з відсутністю 
законодавчого врегулювання даного питання. Як відомо, слідчому 
експерименту, присвячена лише одна стаття в новому КПК України. Фактично 
порядок організації і проведення слідчого експерименту відданий на відкуп 
слідчого, який самостійно приймає рішення про проведення експерименту. З 
формальної точки зору при провадженні слідчого експерименту слідчий вправі 
скористатися всіма правами, передбаченими загальними нормами кримінально-
процесуального законодавства. Однак у цих нормах недостатньо чітко прописані 
права та обов'язки інших учасників і процесуальні особливості проведення 
слідчого експеримент. 
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СУДОЧИНСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVII - XVIII СТ. 
        
Питання, пов‘язані із вдосконаленням вітчизняного судочинства і сьогодні не 

втрачають своєї актуальності, про що переконливо свідчить продовження 
активного пошуку оптимальної моделі розгляду судових справ в Україні. Тому 
зовсім не зайвим виглядає ретроспективний погляд на довгий шлях становлення 
інституту відправлення вітчизняного правосуддя. З цієї точки зору цікавим є досвід 
XVII -   XVIII ст. – періоду, що безпосередньо передував входженню українських 
земель до складу Росії. 

Судові органи в Україні ХVІІ - ХVІІІ ст. були колегіальними. Судді до них 
обиралися безпосередньо населенням або призначались вищою владною 
структурою. Вважалося, що суддя повинен бути «людиною достойною, 
заслуженою, непідозрілим, добросовісним, грамотним, у правах вправним, з 
законного народження, чесного обходження, в словах і ділах постійного», не 
молодше 25 і не старше 75 років [1. С. 70]. Новообраний суддя складав присягу, 
якою обіцяв розглядати справи по суті без упередженості, не допускаючи 
тяганини, не ухилятись від служби та керуватися законом, а якщо «право 
мовчало» (не регулювало конкретні відносини) - «совістю, прикладом інших справ 
християнських та прецедентом». У спірних випадках перевага віддавалася нормам 
з більш м‘якими санкціями. Суддя здійснював правосуддя на певній території за 
винятком тих випадків, коли особи звертались саме до цього суду з проханням 
розглянути їхню справу. Під час судового засідання у приміщенні повинен був 
знаходитись писар (він обирався на тих же засадах, що і суддя), який вів справи 
судової канцелярії і судовий реєстр, збирав докази та писав «присуди» суду. 
Суддя міг не прибути на службу лише в тих випадках, коли був хворий або 
потрапляв у надзвичайну ситуацію (розповсюдження епідемії, чуми, війна, стихійне 
лихо тощо). Але і в цьому разі перерва не повинна була тривати довше тижня і 
мати місце більше трьох разів. У ХVІІ ст. судові засідання тривали  протягом року і 
в будні дні, і навіть у свята, коли на базарах та ярмарках серед присутніх могли 
знаходитись свідки, експерти, які запрошувались для участі у «правильному» 
вирішенні справи. Але у ХVІІІ ст. в святкові дні і у той час, коли суддя перебував у 
відпустці, судові засідання не проводились. Виняток складали лише справи 
екстраординарного характеру. 

Судовий процес у тогочасній Україні був змагальним: його початок ініціював 
приватний обвинувач. На відміну від розшукового процесу, у змагальному - 
громадяни самостійно вирішували: порушувати справу чи ні. Звинувачений, як і 
обвинувач, користувались свободою у зібранні і представленні суду доказів. 
Причому, у якості обвинувача міг виступати кожен, хто у встановленому порядку 
вказав на можливого злочинця і на сам злочин, а також заявив про своє бажання 
переслідувати правопорушника [2. С.131]. Звинувачений запрошувався до суду, де 
підлягав початковому допиту, після чого обвинувачення формулювалось і 
підписувалось обвинувачем. Під час розгляду справи у суді ніхто не мав права 
виходити за рамки сформульованого обвинувачення. Суддя призначав лише дату 
і час слухання справи, а обов‘язок підготовки справи до слухання покладався на 
сторони. Докази не обмежувались формальними вимогами, а оцінювались судом, 
після чого більшою кількістю голосів виносився вирок. Порядок вимагав, щоб 
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скарга надходила до суду завірена підписом обвинувача або його представника. 
Якщо скарга підлягала цивільному судочинству, то встановлювались строки 
позовної давності: 10 років на нерухоме майно і 3 роки - на рухоме. Вступне 
слідство було коротким: встановлювалась особа звинуваченого і проводився 
перший допит. При необхідності обиралася міра застороги від неявки 
звинуваченого до суду. Тоді ж суд визначався з місцем і часом слухання справи. 
На відміну від порядку, заведеного у інших державах, український суд повинен був 
розібратись в матеріалах справи, а при необхідності призначити слідство, яке 
називалося «інквізицією». Воно, як правило, проводилось чиновниками суду або 
представниками влади у присутності інших осіб, тоді ж встановлювався факт 
скоєння злочину і особа, яка звинувачувалась у його вчиненні [3. С. 135]. Висновки 
«інквізиції» підлягали затвердженню судом. 

У другій половині ХVІІІ ст. характер розгляду справ змінився. Уточнення 
йшли головним чином по лінії форм проведення процесу: скаргу представляв 
возний, встановлювався порядок і терміни її представлення, коректувався термін 
розгляду справи у суді, вказувались причини можливого відкладення розгляду 
справи, пошук доказів, уточнювались взаємовідносини між позивачем та 
відповідачем. Входити до приміщення, де проходив розгляд і порушувати порядок 
у залі суду заборонялося під страхом накладення штрафних санкцій або арешту. 
Суду надавалося право вигнати із залу засідань порушника, а при необхідності 
скористатись допомогою єсаульників. Присутні у залі суду громадяни мали право 
висловити своє ставлення до поведінки сторін, представлених ними доказів і 
навіть до призначеної судом міри покарання винному. Судове слідство проходило 
наступним чином: у призначений день і час до зали засідань суду з‘являлись судді. 
Склад колегії суду міг бути і неповним. Важливою була присутність голови. Судив 
суддя, а інші члени колегії виконували роль радників. Викликані сторони 
пред‘являли своїх свідків і необхідні докази. Перше слово надавалось позивачу 
(обвинувачу). Потім  починався допит обвинуваченого. Суд міг за власною 
ініціативою або на прохання однієї із сторін зробити очну ставку або призначити 
експертизу, а також призначити одній із сторін «квестію», після якої дискусія 
продовжувалась до тих пір, доки справа не ставала «для всіх зрозумілою». Лише 
після цього суд звертався до закону, у відповідності з яким оголошував вирок, який 
називався декретом. Він затверджувався одноголосно, але були випадки, коли 
декрет приймався і більшістю голосів. У ХVІІ ст. декрет видавався обвинувачу, а 
звинувачений міг отримати його копію. У ХVІІІ ж ст. декрети про вищу міру 
покарання («страту по горло») підлягали обов‘язковій апробації у вищестоящому 
суді [4. С. 144]. Тоді ж існувала можливість винесення вироку заочно. Обвинувач 
міг сам затримати засудженого і вимагати від нього виконання декрету. Не 
виключалась можливість укладення мирових угод як до, так і після постановлення 
декрету, але таке примирення повинно було проходити за участю свідків.  

Будь-яка із сторін, незадоволена декретом, могла звернутись у порядку 
апеляції до вищестоящого суду. Подача такої скарги призупиняла дію декрету. У 
відповідності з «Інструкцією судам» гетьмана Д.Апостола і «Правами, за якими 
судиться малоросійський народ», встановлювались наступні терміни подачі 
апеляції: до Сотенного суду - 15 днів, до Полкового - 6 тижнів, а до Генерального - 
7 тижнів. Якщо ж скарга визнана вищестоящим судом безпідставною, людина, яка 
її подала, сплачувана іншій стороні певну винагороду. Крім того, вона повинна 
була сплатити судові витрати у подвійному розмірі. Суддя, вирок якого був 
скасований, виплачував апелянту суму, витрачену на процедуру в апеляційному 
суді, у потрійному розмірі. 

Таким чином вітчизняна судова процедура у ХVІІ - ХVІІІ ст. перебувала на 
досить високому рівні. Багато з її рис навіть досягали рівня сучасних європейських 
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країн, а у ряді питань (наприклад, щодо дострокового звільнення) стояли вище за 
них. Були в ній і недоліки. По-перше, багато з них - це недоліки процесуального 
права, притаманні судовому процесу всієї тогочасної Європи, а по-друге, вони 
відображали рівень української юриспруденції ХVІІ - ХVІІІ ст. Частина з них 
підлягала усуненню і безперечно була б усунена у майбутньому, але входження 
України до складу Росії не дозволило це зробити, оскільки на українську територію 
було розповсюджено законодавство Російської імперії, яке нерідко вступало у 
протиріччя з звичаєвим правом України і тими нормативними актами, які 
традиційно застосовувались вітчизняними судами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ НОВЕЛ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ  УКРАЇНИ  

 
19 листопада 2012 року вступив в силу новий Кримінальний процесуальний 

кодекс. Проте новим може бути названий лише умовно, оскільки вся його новизна 
полягає в деяких суто косметичних змінах, викликаних необхідністю хоч якось 
наблизитися до європейських стандартів судочинства, та ще в зміні нумерації 
статей. Час нарешті наблизити наш кримінально-процесуальний закон до 
звичайних в цивілізованих країнах норм. 

Упорядники проекту КПК залишили недоторканим існування досудового 
слідства, яке має  розкривати й одночасно розслідувати скоєні злочини, 
здійснювати всебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин справи та бути  
водночас стороною обвинувачення, що може бути і несумісним. Доречніше 
закріпити за слідчим функцію розслідування і не тягнути його в помічники до 
прокурора, який є виконує функцію обвинувачення. 

Прокурорський нагляд за дотриманням законності органами внутрішніх 
справ під час проведення дізнання і досудового слідства здійснюється відповідно 
до Конституції України. Суду також надано повноваження здійснення судового 
контролю над досудовим розслідуванням спеціальним слідчим суддею. 

У новому Кодексі Розділ 3 – регулює проведення досудового слідства. Воно 
починається уже не з порушення кримінальної справи, як було за старим КПК, а з 
того, що слідчий або прокурор невідкладно, через 24 години після подання заяви 
або виявлення злочину самостійно повинні внести певні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань [1]. І почати розслідувати справу. Це вказано у 
ст.. 241 КПК (нового). 
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Також вказана підслідність органів, які здійснюють досудове слідство у ст. 
217 КПК в цьому також є новизна в тому, що слідчі підрозділи будуть діяти у 
органах внутрішніх справ, органах держбезпеки, в податковій службі і у 
державному бюро розслідувань. Останнє є як новим для  нашої системи, так і поки 
що небаченим в реаліях діяльності правоохоронних органів. Воно поки що існує 
лице в тексті закону, хоча має свою не аби яку важливу підслідність.  

Слідчий має право провадити слідчі дії та негласні слідчі (розшукові) дії на 
території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового 
розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу 
досудового розслідування, який зобов‘язаний їх виконати. Тобто, фактично, як і 
раніше, в Україні ні якої виключної територіальної юрисдикції правоохоронних 
органів (як, наприклад, у США) не буде, що є цілком правильним [2]. 

Стаття 219 нового кримінального процесуального кодексу визначає  Строки 
досудового розслідування: 

 1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:  1) протягом 1 місяця з 
дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;  2) 
протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину; 

 2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, 
передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк 
досудового розслідування не може перевищувати:  1) 2 місяців із дня 
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;  2) 6 місяців із 
дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої 
тяжкості;  3)12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого 
або особливо тяжкого злочину [1]. 

Згідно ч.4 ст.95 КПК (новий), – суд може обґрунтовувати свої висновки лише 
на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Але 
цього не може бути при спрощеному розгляді справи за умови визнання 
обвинуваченого своєї вини. 

За нормою старого КПК України (ч.3 ст.68) – не можуть бути доказами дані, 
повідомлені свідком, джерело яких невідоме; якщо показання свідка базуються на 
повідомленні інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. Звідси, якщо при 
допиті ця особа вказує, що такого не говорила, то такі показання свідка не мають 
правового значення. 

Із цього випливає закономірний висновок – якщо підозрюваний визнає свою 
вину в поясненнях, слухачами якого виявляться поняті або якісь сторонні особи – 
показання цих осіб про те, що підозрюваний визнав свою вину, розповідав як скоїв 
злочин – будуть доказами у справі. 

Так, якщо тепер, при нинішньому провадженні, зізнавальні показання на 
досудовому слідстві перевіряються на предмет дотримання законодавства при їх 
отриманні, то при провадженні за новим кодексом – ніхто цього робити не буде. 
Будь-які заяви підозрюваного в суді щодо застосування до нього незаконних 
методів слідства – не прийматимуться, оскільки це не буде мати значення для 
справи, так як показання підозрюваного, дані ним на досудовому слідстві, не є 
доказом у справі. 

Отже, деякі нововведення, які були здійсненні до нового Кримінального 
процесуального кодексу є як позитивними так і негативними. Але кожен їх 
розглядає у своєму розумінні і у своїй інтерпретації. 
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ 
КОДЕКСОМ 

 
Одним з найважливіших питань у практиці досудового розслідування і 

судового провадження є застосування запобіжних заходів як виду кримінального 
процесуального примусу попереджувального (випереджувального) характеру, 
пов‘язаного з тимчасовим обмеженням (позбавленням) слідчим суддею, судом 
права особи (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого) на свободу і особисту 
недоторканність. 

Без запобіжних заходів не обходиться жоден кримінальний процес сучасних 
держав світу, бо за їх допомогою забезпечується належний, заданий законом 
перебіг досудового розслідування і судового провадження, а в кінцевому підсумку 
– захист особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень та 
виконання інших завдань кримінального судочинства. [3;4]. 

Залежно від того, як законодавець за допомогою кримінального 
процесуального закону визначив баланс інтересів держави та інтересів особи 
через урегулювання мети, підстав, порядку та суб‘єктів застосування цих заходів 
процесуального примусу, можна судити про ступінь свободи в державі і турботу 
про права людини в ній [3; 4]. 

Неможливо не відзначити, що в цьому плані наш законодавець у новому 
Кримінальному процесуальному кодексі [1] стосовно запобіжних заходів за зразок 
узяв апробований на практиці крізь призму рішень Європейського суду з прав 
людини із застосування Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод досвід західноєвропейських демократій, а також, образно 
кажучи, «гіркий» вітчизняний  [2].  

Законодавець запровадив нову, європейську, систему запобіжних заходів. 
Він відмовився від підписки про невиїзд, поруки громадської організації або 
трудового колективу, нагляду командування військової частини. Тепер 
запобіжними заходами (від найбільш м‘якого до найбільш суворого) є: 1) особисте 
зобов‘язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під 
вартою.  

Тимчасовим запобіжним заходом залишено затримання особи, яке, як і 
раніше, не може перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання, але 
поставлене під контроль як слідчих суддів, так і спеціально призначених 
службових осіб, відповідальних за перебування затриманих (ст. 176, 492 КПК).  

При застосуванні запобіжного заходу, не по в‘язаного з триманням під 
вартою, на обвинуваченого, окрім обов‘язку прибувати за кожною вимогою до 
слідчого, прокурора і суду, може бути покладено також один або кілька додаткових 
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обов‘язків (ч. 5 ст. 194 КПК): 1) прибувати до визначеної службової особи із 
встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він 
зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або 
суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця 
проживання та/або роботи; 4) утримуватись від спілкування з будь-якою особою, 
визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, 
визначених слідчим суддею, судом; 
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею, судом; 6) пройти курс лікування 
від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи 
або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади 
свій паспорт (паспорти), що дає право на виїзд з України і в‘їзд в Україну; 9) носити 
електронний засіб контролю. [1] 
 Новелою в цьому нормативно-правовому акті є такий вид запобіжного 
заходу, як домашній арешт. Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, 
обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Може 
застосовуватися тільки, якщо особа підозрюється у вчинені злочину, за який 
передбачено покарання у виді позбавлення волі. Працівники органів внутрішніх 
справ мають право (без будь-яких обмежень) з‘являтися в житло особи, яка 
перебуває під домашнім арештом, вимагати надати усні чи письмові пояснення, 
використовувати електронні засоби контролю.  

Підстава застосування запобіжного заходу також складна: по-перше, це 
наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального 
правопорушення, а при наявності такої підозри, по-друге, наявність ризиків, які 
дають підстави вважати, що обвинувачений може здійснити вищезазначені дії (ст. 
177 КПК).  

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу буде проводитися 
в режимі змагання сторін: з участю прокурора – з однієї сторони, та з участю 
обвинуваченого і його захисника – з іншої сторони. При цьому не пізніше як за три 
години до початку розгляду клопотання стороні захисту надається копія 
клопотання і копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність обрання 
запобіжного заходу. Закон зобов‘язує слідчого суддю і суд підходити до вирішення 
питання про обрання запобіжного заходу не механічно, а оціночно щодо кожної 
окремої підстави, керуючись при цьому принципом презумпції невинуватості і 
правилами, які з цього принципу випливають, в тому числі правилом про 
тлумачення усіх сумнівів у доведеності обставин, на яких ґрунтуються 
обвинувачення та ризики, на користь обвинуваченого. [3; 5]  

Підсумовуючи все вищевикладене, хотіли би відмити, що так чи інакше, і на 
досудовому розслідуванні, і у судових провадженнях законне і справедливе 
вирішення питання із запобіжним заходом тепер залежить від рівня незалежності 
слідчого судді, суду. Також у  новому КПК України запроваджено нову концепцію 
порядку застосування запобіжних заходів, зокрема реалізовано принцип 
змагальності сторін через участь підозрюваного, обвинуваченого, захисника під 
час вирішення судом питання про застосування запобіжних заходів, а також 
наділення їх відповідними процесуальними правами. 
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ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

Строк порушення кримінальної справи відіграє вагому роль в подальшому 
ході виявлення правопорушення. Завдяки своєчасному реагуванні на відхилення 
від встановлених норм права, що підлягають відповідальності за кримінальним 
правом, стає можливим уникнення більш тяжких наслідків як для потерпілих, так і 
для правопорушника. Для цього було зроблено багато змін у кримінальний процес, 
що знайшли своє відображення у недавно запровадженому в життя 
Кримінальному Процесуальному кодексі України ( далі КПК). 

Проаналізувавши стадію початку досудового розслідування за новим КПК 
необхідно зазначити, що вона неухильно відрізняється від стадії раніше чинного 
Кримінально-Процесуального Кодексу України. Для детальнішого порівняння 
потрібно навести основні положення чинного нормативного акту та того, що 
втратив чинність.[3] 

Відповідно ст.214 КПУ зазначає, що слідчий, прокурор невідкладно, але не 
пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення правопорушення, зобов‘язаний 
внести відомості до Єдиного реєстру (далі Реєстр) досудових розслідувань та 
розпочати розслідування. Відразу після внесення даних починається досудове 
розслідування, початок його до внесення даних до Реєстру тягне за собою 
відповідальність встановлену законом. Але існують 

виключення із норми уразі неможливості внесення даних,а також коли 
правопорушення вчиняється на морському чи річковому судні, що перебуває за 
межами України, в такому разі розслідування починається негайно, а дані 
вносяться при першій можливості. Законодавчо встановлені дані, що вносяться до 
реєстру. Якщо дані вносить слідчий, він невідкладно у письмовій формі 
повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку 
розслідування та інші дані встановлені законом. У разі реєстру прокурором, він 



 165 

зобов‘язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, передати справу за 
підслідністю.[1] 

Вище зазначені дії вкрай відрізняються від процесу встановленого в 
Кримінально-Процесуальному Кодексі що втратив чинність: статтею 98 зазначено, 
що досудове розслідування починається після порушення справи (порушення 
справи виконують прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя після винесення 
рішення в триденний строк після надходження заяви про правопорушення) коли 
прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання. 
Також важливою відмінністю є те, що компетенція проведення досудового 
розслідування поділяється на відповідні органи: слідчий починає досудове 
слідство, а орган дізнання починає дізнання.[2] 

Проблемою новели КПК є те, що при надмірному надходженні заяв, чи 
самостійному виявленні правопорушення, досить складно внести всі справи в 
один Реєстр, для початку досудового розслідування. Безліч справ, які потім після 
проведення розслідування можуть знайти своє відображення в складі інших 
правопорушень ( не кримінальних), що призводить до втрати часу. 

На основі вище зазначеного можна зробити висновок, що чинний КПК 
спростив порядок початку досудового розслідування, тим самим законодавчо 
встановив, що лише внесення даних до Єдиного реєстру є підставою проведення 
досудового розслідування. Що можна розглядати як з позитивної сторони, так і з 
негативної. Позитивним є те, що з‘явилася гарантія розгляду кожної справи, а 
негативним, на нашу думку,-спрощений порядок порядок перевірки факту скоєння 
злочину. 
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