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СЕКЦІЯ № 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ, КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 

 

Громко Володимир Ярославович, 

здобувач кафедри кримінального права 
та кримінології факультету з підготовки 
слідчих Львівського державного університету 
внутрішніх справ, викладач кафедри 
кримінального права і процесу 
Івано-Франківського університету права 
імені Короля Данила Галицького 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ЗА 

КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ. ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Питання кримінальної відповідальності за злочини у 
сфері службової діяльності постійно були предметом 
ґрунтовних наукових досліджень. Значний внесок у розвиток 
кримінально-правових знань про службові злочини зроблено у 
працях В. А. Владімірова, Р. А. Гельфанда, А. А. Жижиленко, 
Б. В. Здравомислова, Ю. П. Касаткіна, В. Ф. Кириченка, 
М. Й. Коржанського, М. Д. Лисова, А. Б. Сахарова, 
О. Я. Свєтлова, А. Н. Трайніна, Б. С. Утєвского та ін. Ці відомі 
вчені у своїх працях, основну увагу присвятили загальній 
характеристиці злочинів у сфері службової діяльності. Для 
прикладу можна навести працю В. А. Владімірова та 
В. Ф. Кириченка «Службові злочини» (1965 р.) [1], монографії 
О. Я. Свєтлова «Боротьба з службовими зловживаннями» 
(1976 р.), М. Д. Лисова «Відповідальність службових осіб за 
радянським кримінальним правом» (1972 р.) [3], 
М. Й. Коржанського «Кваліфікація слідчим службових 
злочинів» (1986 р.) [4] та ін. 

Ця проблема розглядається і в сучасних наукових 
дослідженнях українських вчених, предметом яких є 
кримінальна відповідальність службових осіб. Насамперед, 
слід згадати працю М. А. Клименка, М. І. Мельника та 
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М. І. Хавронюка «Кримінальна відповідальність за службові 
злочини» [5], монографію М. І. Мельника «Корупція: сутність, 
поняття, заходи протидії» [6], навчальні посібники 
А. Ф. Бантишева «Службові злочини (питання кваліфікації)» 
(1996 р.) [7], а також П. П. Андрушка і А. А. Стрижевської 
«Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова 
характеристика» (2006 р.) [8] та ін. 

Найбільш новими, хоча і не комплексними, 
дослідженнями питань відповідальності службових осіб є 
дисертації Р. Л. Максимовича «Поняття службової особи у 
кримінальному праві України» [9], М. С. Туркота «Кримінальна 
відповідальність за зловживання військовою службовою 
особою владою або службовим становищем» [10], В. Г. Хашева 
«Кримінальна відповідальність за зловживання владою або 
службовим становищем» [11], В. П. Коваленка «Кримінальна 
відповідальність за зловживання владою або службовим 
становищем, вчинене працівником правоохоронного органу» 
[12]. 

У своїй монографії Р. Л. Максимович відзначає, що навіть 
базове питання про поняття службової особи так і не отримало 
однозначного вирішення. Найбільш помітними проблемними 
моментами у цьому аспекті, посилаючись на результати 
досліджень інших авторів Р. Л. Максимович називає:  

- відсутність єдиного погляду на питання про 
співвідношення понять «службова особа» і «посадова особа» як 
в адміністративному, так і в кримінальному праві [13]; 

- існування двох напрямків вирішення проблеми, що 
стосується визначення віку, з якого особа може вважатися 
службовою за ознакою зайняття посади, пов’язаної з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків: з вісімнадцятирічного віку [14] чи з 
шістнадцяти років [15]; 

- невдале законодавче визначення поняття 
«правоохоронний орган», що спричинило різнобій точок зору в 
правовій літературі щодо того, кого варто вважати 
працівником правоохоронного органу [16]; 

- відсутність єдності у вирішенні питання чи перебування 
на посаді (постійно, тимчасово чи за спеціальним 
повноваженням) має бути оформлено: обов’язково в письмовій 
формі чи достатньо усної [17]; 
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- питання щодо визнання службовими особами 
бухгалтера [18], касира [19], експедитора [20], експерта [21], 
члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону [22], власника приватного 
підприємства [23], громадянина – суб’єкта підприємницької 
діяльності [24], нотаріуса [25], аудитора [26] тощо. 

Взагалі, узагальнюючи дослідження питань 
відповідальності службових осіб можна виділити такі основні 
напрямки в яких вони проводились: 

- одні автори розглядали такі питання в рамках вчення 
про загальний чи спеціальний суб’єкт злочину (Р. Л. 
Максимович, В. С. Орлов, В. Г. Павлов); 

- інші – у межах дослідження службових злочинів 
загалом (О.Ф. Бантишев, Т. Б. Басова, Б. В. Волженкін, 
В. І. Дінека, О. Я. Свєтлов, А. Н. Трайнін, Б. С. Утєвський та 
ін.); 

- треті – у ході з’ясування питань кримінальної 
відповідальності за окремі види службових злочинів 
(О. О. Дудоров, В. Є. Квашис, В. П. Коваленко, 
М. П. Кучерявий, М. І. Мельник, Є. В. Яковенко, П. С. Яні та 
ін.); 

- четверті – під час дослідження інших кримінально-
правових проблем (С. Б. Гавриш, Н. О. Гуторова, Л. П. Брич, 
В. М. Бурдін, Є. В. Фесенко); 

- і остання група – дослідження можливості визнання 
службовими особами окремих категорій працівників 
(П. П. Андрушко, І. Зейкан, В. О. Навроцький та ін.). 

Разом з тим, аналізуючи праці з вказаної проблематики 
можна зробити висновок про те, що проблема кримінальної 
відповідальності за злочини вчинені службовою особою не 
отримала належного вирішення, і це обумовлено низкою 
причин. 

По-перше, КК України не піддавався аналізу з приводу 
меж диференціації кримінальної відповідальності службової 
особи за злочини передбачені у статтях, де вчинення злочину 
службовою особою передбачено як кваліфікуючу ознаку. 
Тобто, не досліджувались питання на скільки (у скільки) 
збільшується відповідальність при вчиненні злочину 
службовою особою у порівнянні з вчиненням такого злочину з 
основним складом. Не отримало вирішення питання чому 
збільшення не є пропорційним у різних злочинах. 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

6 

По-друге, не аналізувались питання відповідальності за 
вчинення злочинів, які можуть вчинятися лише службовими 
особами і які не передбачені у статтях відповідного розділу КК 
України в порівнянні. Не з’ясовувалось, які з таких складів є 
по суті «привілейованими» складами, в порівнянні з складами 
«службових злочинів», які кваліфікованими, а які 
передбачають відповідальність в тих самих межах, що і склади 
службових злочинів. 

Третє, досі не вирішено питання кваліфікації діянь 
службових осіб у випадках, коли вони містять ознаки 
«службового злочину» та злочину передбаченого статтями 
інших розділів КК. 
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ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ВБИВСТВО» 
 

З урахуванням положень Конституції України (ст. 3 та 
ст. 27) людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на 
життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 
Обов’язок держави захищати життя кожної людини 
[2, с. 6, 12]. 

Ці положення Конституції України відповідають 
загальновизнаним принципам міжнародного права, 
сформульованим у Загальній Декларації прав людини, 
Європейській Конвенції з прав людини, Міжнародному Пакті 
про громадянські та політичні права та ін. і закріплюють 
пріоритет загальнолюдських цінностей та положення про 
заборону свавільного позбавлення життя. 

Найбільш небезпечними протиправними вчинками були і 
є ті, які спрямовані проти життя особи і переслідують мету 
заподіяння їй смерті. До таких злочинів відносять умисні 
вбивства без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин (ч. 1 
ст. 115 КК) та при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК), та 
умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах: умисне 
вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання 
(ст. 116 КК), умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 
дитини (ст. 117 КК), умисне вбивство при перевищенні меж 
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних 
для затримання злочинця (ст. 118 КК). 

Вбивство є одним із найбільш стародавніх злочинів у 
кримінальному праві. Виключно високий ступінь суспільної 
небезпеки цього діяння визначається тим, що воно посягає на 
найцінніше благо, яке не може бути поновленим чи 
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відшкодованим – на життя людини. Особливості конструкції 
складу вбивства зумовлюють необхідність ретельного 
вивчення питання, що слід розуміти під цим злочином у 
кримінальному законодавстві. 

Очевидним є те, що кримінально-правова 
характеристика умисних вбивств, як інститут кримінального 
права, є не новим і містить достатню кількість теоретично-
наукових напрацювань, однак окремі питання, наприклад, 
щодо характеристики умисних вбивств при пом’якшуючих 
обставинах залишаються дискусійними (визначення поняття 
«раптовість виникнення стану сильного душевного 
хвилювання», «систематичне знущання», «новонароджена 
дитина», «під час пологів», «відразу після пологів», «тяжка 
образа з боку потерпілого», «фізіологічні пологи» тощо) [5, c. 4]. 

У кримінально-правовому розумінні поняття «вбивство» 
більш вузьке, так як для настання кримінальної 
відповідальності за вбивство необхідна наявність певних 
ознак, які б свідчили про вчинення даного злочину. 

У теорії кримінального права дається визначення поняття 
«вбивство» по-різному. Так, В. В. Сташис визначає вбивство 
як протиправне позбавлення життя іншої людини [7, с. 6]. 

С. С. Яценко визначає вбивство, як винне кримінально каране 
посягання на життя іншої людини, яке спричиняє їй смерть 
[6, с. 132]. М. Й. Коржанський визначає вбивство, як 
протиправне і винне заподіяння смерті при посяганні на 
життя іншої людини [3, с. 5]. На думку С.С. Яценка і 
С. Д. Шапченка, вбивство – це передбачене кримінальним 
законом винне суспільно небезпечне діяння, яке посягає на 
життя іншої людини і спричиняє її смерть [8, с. 380]. 

Аналогічне кримінально-правове визначення вбивства дає 
С. В. Бородін [1, с. 17-18]. Ю. В. Александров визначає 
вбивство, як протиправне позбавлення життя однією людиною 
(групою людей) іншої людини [4, с. 127]. 

Об'єктом вбивства є не вся сукупність суспільних 
відносин, хоча без людини ні виникнення, ні існування 
суспільних відносин неможливі. Вбивство безпосередньо 
посягає не на всі, а лише на специфічні суспільні відносини, у 
яких осередком соціального зв'язку між людьми виступає саме 
життя людини. Людина стає його суб'єктом з моменту 
народження і безперервно є його учасником (стороною) аж до 
своєї смерті. 
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Життя як об’єкт кримінально-правової охорони – це не 
абстрактні суспільні відносини, а конкретні людські цінності, 
що існують задля охорони біологічної основи життя. Життя – 
це умова існування людини як суспільної істоти, а значить, і 
умова існування всіх її відносин. Позбавлення людини життя 
означає зникнення її як біологічної особи, і разом з тим 
розірвання всіх соціальних зв’язків, в яких вона знаходилась. 

Слушною є позиція Коржанського М. Й., який зазначає, 
що життя як об’єкт кримінально-правової охорони може бути 
виявлене лише при аналізі всіх сторін однієї і тієї ж суспільної 
істоти, багатогранність ознак якої виражає поняття «людина» і 
«особа». Ці поняття охоплюють властивості людини, які 
відображають дві основні сторони: біофізичну, предметну та 
суспільну – її соціальні якості. В дійсності ці сторони людини 
нерозривно пов’язані і являють собою єдине ціле [3, с. 145].  

Об’єктивна сторона вбивства полягає у протиправному 
позбавленні життя іншої людини шляхом різноманітних діянь. 
Вона включає в себе: 1) суспільно небезпечне діяння (дію чи 
бездіяльність) суб’єкта; 2) злочинні наслідки у вигляді смерті 
потерпілого; 3) причинний зв’язок між діянням винного і 
наслідками, що настали (смерть потерпілого); 4) місце, час, 
спосіб, обстановку вчиненого вбивства. 

Дії винного можуть вчинюватись шляхом застосування 
своєї м’язової сили, але з використанням тих чи інших знарядь 
для посилення цієї сили і полегшення вбивства (наприклад, 
злочинець наносить удар ножем потерпілого чи на шию 
потерпілого накидається зашморг). У цих випадках для 
вчинення вбивства в якості знарядь використовують різні 
предмети. Однак і тут вбивство вчиняється шляхом 
безпосереднього застосування м’язової сили людини для 
позбавлення життя потерпілого. Також дії у злочинах проти 
життя можуть виражатись і в спрямуванні на потерпілого 
інших сил. М’язова сила може бути занадто мала, але вона 
може спрямовувати іншу потужнішу, могутнішу силу, яка 
спричиняє смерть (наприклад, винний дає потерпілому отруту, 
або спрямовує транспортний засіб на потерпілого тощо). У 
подібних випадках м’язова сила людини, рухи її тіла лише 
приводять в дію, спрямовують, дають поштовх іншій силі, яка 
призводить і спричиняє смерть потерпілому. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ 

ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНИ 
 

Кримінально-виконавчий кодекс України визначає 
основи правового статусу засуджених та їх основні права. 
Незалежно від тяжкості вчиненого злочину та виду покарання, 
засуджені зберігають статус громадян України, і відповідно 
користуються усіма правами людини і громадянина 
задекларованими у Конституції України, з врахуванням 
обмежень, які встановлені обвинувальним вироком суду. 
Звичайно, забезпечення права засуджених на життя, освіту, 
охорону здоров’я та правову допомогу в установах виконання 
покарань є необхідною складовою виправлення і 
ресоціалізації, а от реалізувати більшість соціальних прав 
засуджених у місцях позбавлення волі досить складно. 

Останні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу 
України дещо змінили життя засуджених на краще, але вони 
стосуються телефонних розмов та порядку одержання 
ув'язненими і засудженими передач, посилок і бандеролей. 

Якщо засуджений має певні специфічні права та 
наділений особливим статусом (статус учасника бойових дій, 
чорнобильця, пенсіонера, та ін.) він повинен зберігати цей 
статус та користуватися пільгами передбаченими ним і під час 
відбування покарання. Оскільки покарання розповсюджується 
на конкретний злочин та має чітко визначені межі і, 
відповідно, не повинно зачіпати тих правовідносин, які не 
пов’язані з конкретним злочинним діянням. 

Практика виконання покарань свідчить про існування як 
об’єктивних, так і суб’єктивних причин у не належному 
забезпеченні соціальних прав засуджених. Засуджені 
фактично не мають змоги користуватися своїми правами, які 
надає той чи інший статус, виходячи з відсутності механізму 
реалізації такого статусу в умовах позбавлення волі. 
Засуджений не може, наприклад, отримати виплати, які йому 
належать як чорнобильцю чи багатодітній матері, тому що 
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кримінально-виконавчі установи не співпрацюють з 
відповідними органами соціального забезпечення [1, с. 84]. 

Подібна ситуація існує і по відношенню до оформлення 
пенсій за віком. Навіть така, здавалося б, автоматична 
процедура, не може бути реалізована в умовах позбавлення 
волі. 

Право на соціальне забезпечення, у тому числі й на 
одержання пенсій, у відповідності із законами України, яке 
надається засудженому, фактично має дискримінаційний 
характер. Відповідно до положень частини 3 та 4 ст. 122 КВК 
України, які повинні сформулювати алгоритм призначення 
пенсії, час роботи засуджених у період відбування ними 
покарання у виді позбавлення волі зараховується у стаж 
роботи для призначення трудової пенсії після звільнення за 
умови сплати ними страхових внесків до Пенсійного фонду 
України в порядку і розмірах, передбачених законодавством 
[2].  

Засуджені, які втратили працездатність під час 
відбування покарання, після звільнення їх від покарання 
мають право на пенсію і на компенсацію шкоди у випадках і у 
порядку, встановлених законодавством України. Тобто, після 
звільнення від відбування покарання засуджений, за 
наявності відповідних умов, може звертатися за 
призначенням пенсії у органи Пенсійного фонду України. 
Причому, закон встановлює фактично правило, згідно з яким 
якщо засуджений, який навіть досяг пенсійного віку (або 
з’явилися інші підстави для отримання пенсії), зможе 
звернутися за отриманням пенсії лише після звільнення [2]. 

Зазначені положення Кримінально-виконавчого кодексу 
здаються непослідовними, дискримінуючими та такими, що 
порушують право особи на пенсійне забезпечення. Якщо 
засуджений має право на пенсійне забезпечення на загальних 
підставах, то чому реальна можливість отримання цього 
забезпечення ставиться в залежність від факту звільнення 
засудженого? 

Таке становище штовхає засудженого на пошук інших 
засобів до існування в колонії (тим більш, якщо засуджений не 
може працювати або в нього немає родичів) та ускладнює 
оформлення і отримання пенсії після звільнення такої особи. 
Враховуючи викладене, доречно було б адміністрації колонії 
збирати документи на таких осіб та направляти їх до 
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відповідних підрозділів Пенсійного фонду України з метою 
реалізації права засудженого на отримання пенсії. 

З аналогічними труднощами засуджений зіштовхується і 
після звільнення від відбування покарання. Якщо засуджений 
під час відбування покарання працював, а колонія не 
сплачувала внесків до пенсійного фонду, то такий засуджений 
не набуває права на отримання пенсії [3, с. 18]. 

Наведений стан речей суперечить і можливості 
встановлення позитивних зв’язків засудженого із зовнішнім 
світом. Кримінально-виконавче право та законодавство не іде 
назустріч тим засудженим, які бажають змінювати своє 
життя. 

Отже, інститут забезпечення та реалізації соціальних 
прав засуджених повинен займати ключове місце серед 
засобів виправлення та ресоціалізації, оскільки відчуття 
засудженими піклування про себе державою значно 
сприятиме позитивним змінам у їх поведінці та свідомості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕСІ 
ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 
Шахрайство з фінансовими ресурсами є одним із видів 

злочинних діянь, який посягає на нормальне функціонування 
банківської системи в частині здійснення банками кредитних 
операцій. Тому постає необхідність дослідження яким чином 
даний вид злочинних діянь проявляється в процесі посягання 
на кредитні правовідносини, а також виокремлення ряду 
особливостей прояву такого суспільно-небезпечного діяння, 
для того щоб зменшити ймовірність ототожнення з іншими 
похожими складами злочину. 

Відповідно до норм Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» Національний банк України, банки та 
інші кредитно-фінансові установи мають право здійснювати 
кредитні операції. 

Відносини, що виникають в процесі здійснення 
кредитування називаються кредитними. За загальним 
правилом, змістом будь-яких правовідносин, в тому числі і 
кредитних, є сукупність юридичних прав і обов’язків 
учасників таких правовідносин. За порушення прав та 
обов’язків учасниками правовідносин наступає один із видів 
юридичної відповідальності. Учасниками кредитних 
правовідносин виступають кредитодавець (суб’єкт, який надає 
кредит позичальнику на певний строк) та позичальник 
(суб’єкт, який отримує кредит у тимчасове користування). В 
даному випадку відповідальність наступає за порушення 
позичальником свого обов’язку. Однією із таких юридичних 
відповідальностей, що наступає в процесі порушення 
обов’язку позичальника є кримінальна відповідальність. Суть 
цього обов’язку полягає у наданні свідомо неправдивої 
інформації з метою отримання кредиту. Тобто законодавство 
зобов’язує позичальника надати правдиву інформацію про 
себе та стан своєї господарської діяльності з метою 
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застереження кредитно-фінансових установ від шахрайських 
дій. Тому нормами Кримінального кодексу України, а саме 
ст. 222 передбачений склад злочину під назвою «Шахрайство з 
фінансовими ресурсами», що полягає в притягненні до 
відповідальності у випадку надання громадянином-
підприємцем або засновником чи власником суб’єкта 
господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта 
господарської діяльності завідомо неправдивої інформації 
органам державної влади, органам влади Автономної 
Республіки Крим чи місцевого самоврядування, банкам або 
іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, 
дотацій, кредитів чи пільг щодо податків [1]. Диспозиція даної 
статті розкриває об’єктивну сторону шахрайства з 
фінансовими ресурсами через активну поведінку, яка полягає 
у вище перелічених діях суб’єктів господарської діяльності. 

Чинним банківським законодавством України закріплено 
право кредитно-фінансових установ на отримання інформації 
про осіб, які мають намір отримати позиковий капітал банку в 
грошовій формі та банківських металах в тимчасове 
користування на умовах забезпеченості, повернення, 
строковості та платності, з метою ідентифікації таких осіб. 

Банк приймає рішення про надання кредиту на підставі 
вивчення господарсько-фінансової діяльності позичальника, а 
саме: його акуратність у розрахунках, поточне фінансове 
положення і перспектива, спроможність за потреби 
мобілізувати грошові кошти з різних джерел, вивчення 
показників ліквідності балансу або окремих видів активів. І 
тільки після аналізу діяльності потенційного позичальника, 
його кредитоспроможності, прогнозованого ризику 
неповернення кредиту, банківські та небанківські кредитно-
фінансові установи укладають кредитний договір з 
позичальником [2. с. 219]. Тому у випадках, коли злочинець 
усвідомлює, що він надає неправдиві відомості в офіційних 
документах, подає ці документи з недостовірною інформацією 
майбутнім кредиторам, усвідомлює, що вчиняє неправомірні 
дії з офіційними документами, щодо подання та заповнення 
яких держава встановила певні вимоги, а також те, що саме 
на підставі цих документів кредитор робить аналіз діяльності 
потенційного позичальника, його кредитоспроможності, а 
також ступінь ризику неповернення кредиту, до нього 
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застосовується санкція передбачена статтею «Шахрайство з 
фінансовими ресурсами». 

Дослідження прояву злочинних діянь пов’язаних з 
шахрайством з фінансовими ресурсами в сфері кредитування, 
потребує аналізу таких його особливостей: 

 протиправність дій, які складають об’єктивну 
сторону даного складу злочину. Це дії, що полягають у 
введенні в оману працівників банку шляхом надання завідомо 
неправдивої інформації про господарське становище суб’єкта 
підприємницької діяльності (фальсифікація певних категорій 
документів, необхідних для одержання кредиту (документи 
про господарське положення позичальника, сфальсифіковані 
техніко-економічні обґрунтування використання кредитних 
коштів, комерційні договори, платіжні, транспортні та інші 
документи про господарські операції, на сплату яких 
призначений кредит, документи про фінансовий стан 
позичальника, перекручення бухгалтерських документів – 
балансу підприємства, звіту про фінансові результати, 
неправдиві довідки про дебіторську та кредиторську 
заборгованість підприємства, зокрема заборгованості за 
кредитами інших комерційних банків, неправдиві виписки з 
розрахункового, позичкового та інших банківських рахунків 
позичальника, фіктивні (підроблені) гарантії (поручительства, 
гарантійні зобов’язання) на повернення кредиту) [4, с. 87-89]; 

 безпосереднім об’єктом злочину, є встановлений 
законодавством порядок кредитування господарської 
діяльності, додатковим – право власності кредиторів; 

 коло осіб, які можуть бути визнані суб’єктом 
шахрайства з фінансовими ресурсами, – обмежене, тобто 
суб’єкт злочину є спеціальним. Ним може бути: громадянин, 
який займається зареєстрованою підприємницькою діяльністю 
без створення юридичної особи, засновник чи власник 
суб’єкта господарської діяльності, службова особа суб’єкта 
господарської діяльності [3. с. 147]; 

 злочин характеризується виною у формі прямого 
умислу та спеціальною метою – отримати вказаний у 
диспозиції ст. 222 КК України різновид фінансових ресурсів, а 
саме кредит. У разі шахрайства з фінансовими ресурсами 
умисел спрямований на тимчасове отримання кредитних 
коштів з подальшим, можливо, несвоєчасним їх поверненням. 
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На сьогоднішній день проблемним є питання 
співвідношення складу злочину шахрайства з фінансовими 
ресурсами з таким складом злочину, як шахрайство. Тому всі 
перелічені вище особливості злочину Шахрайства з 
фінансовими ресурсами, є тими рисами, які відрізняють його 
від суміжних злочинних діянь. 

Подібність даних складів злочину викликає необхідність 
внести корективи до чинного кримінального законодавства 
України з метою уникнення співвідношень норм статей 
«Шахрайство» та «Шахрайство з фінансовими ресурсами». 
Погоджуюсь з позиціями вчених О. О. Дудурова та 
Г. М. Зеленова, які запропонували  диспозицію ст. 222 КК 
України викласти в такій редакції: «Незаконне одержання 
субсидії, субвенції, дотації або кредиту», що розуміється як, 
одержання субсидії, субвенції, дотації або кредиту, вчинене 
шляхом обману без мети обернення їх на свою користь чи 
користь третіх осіб фізичною особою-підприємцем, 
засновником (учасником) суб’єкта господарської діяльності, 
службовою особою [6]. 

Проаналізувавши зміст статті «Шахрайство з 
фінансовими ресурсами», необхідно зазначити, що він є 
досить широким, тобто норми даної статті застосовуються у 
випадках вчинення протиправних діянь в різних 
правовідносинах. У зв’язку з тим, що ст. 222 Кримінального 
кодексу України спрямовує свою дію на різні види 
правовідносин, вона не може якісно врегульовувати 
відносини, що склались у випадку вчинення протиправних 
діянь в процесі здійснення саме кредитних операцій, адже 
кожні із правовідносин володіють своїми особливостями, які 
потрібно враховувати під час розкриття того чи іншого 
злочину. Тому, вважаю за необхідність, виокремити в 
Кримінальному Кодексі України статтю під назвою «Надання 
неправдивої інформації кредитно-фінансовим установам з 
метою незаконного одержання кредиту». Санкція даної статті 
буде спрямована на недопущення вчинення протиправних дій 
в процесі здійснення кредитних операцій. 
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інформатизацією, певна увага приділяється питанням 
інформаційних ресурсів, права на інформацію, створення і 
використання інформаційних систем. Проте між 
інформаційним ресурсом і його споживачем знаходиться 
«чорна скринька», від стану якої залежить виготовлення 
інформаційного продукту, який очікує користувач 
інформаційної системи. Роль цієї чорної скриньки виконує 
сукупність засобів обробки інформації – те, що визначається 
як інформаційна технологія. 

Проблема інформаційних технологій є актуальною для 
всього світу. Саме тут зосереджені ресурси подальшого руху у 
всіх напрямках науково-технічного прогресу. Фінансові, 
управлінські системи розвинених держав перебудовуються з 
урахуванням найбільшої уваги до проблеми розробки 
інформаційних технологій та їх застосування. Нормативного 
визначення інформаційних технологій доки немає, а в 
практиці це поняття використовується досить гнучко. У 
чинному законодавстві програма для ЕОМ трактується як 
«об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, 
призначених для функціонування електронних 
обчислювальних машин (ЕОМ) і інших комп'ютерних 
пристроїв з метою отримання певного результату. Під 
програмою для ЕОМ маються на увазі також підготовчі 
матеріали, отримані в ході її розробки, і породжувані нею 
аудіовізуальні відображення». Цим законом програми для ЕОМ 
прирівняні до літературних і наукових творів, що 
захищаються авторським правом. 

Рівень збитків, заподіяних комп'ютерними злочинами в 
Україні, вже зараз складає сотні мільйонів гривень. Злочини у 
сфері використання електронно-обчислювальних машин 
неодноразово створювали передумови для виникнення в 
Україні надзвичайних ситуацій. Обговорення у Верховній Раді 
законопроекту «Про внесення змін до Кримінального і 
Кримінально-процесуального кодексів України», відповідно до 
якого будуть розширені можливості Служби безпеки України 
при розслідуванні порушень в роботі автоматизованих систем 
є актуальним, і своєчасним кроком, що зумовлює, водночас, 
низку запитань. Кримінальний кодекс України містить статті, 
що передбачають відповідальність за комп'ютерні злочини: 
«Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних систем» (ст. 361); 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

22 

«Викрадення заволодіння, здирство комп'ютерної інформації 
або заволодіння нею шляхом шахрайства або зловживання 
службовим станом» (ст. 362); «Порушення правил експлуатації 
автоматизованих електронно-обчислювальних систем» 
(ст. 363). Проте, як зазначають експерти, ці статті не знайшли 
широкого застосування в Україні і, за винятком декількох не 
зовсім вдалих спроб, в Україні фактично немає 
звинувачувальних вироків за згадані злочини. 

У ч. 1 статті 361 КК України в якості об'єктивної сторони 
передбачені лише дії у вигляді вторгнення та поширення 
комп'ютерного вірусу. Проте, як свідчить слідча практика, ці 
діяння не охоплюють весь комплекс можливого порушення 
роботи інформаційних системи. Так, російським 
правоохоронним органам вдалося затримати осіб, що 
копіювали віртуальну інформацію з метою подальшого 
злочинного використання. Спостерігати з Москви за торгами, 
приміром, на біржі Чикаго, коштує дорого. Якщо ж одночасно 
стежити за зміною біржових котирувань відразу на декількох 
міжнародних біржах, то інформація стає дорожча і цінніше у 
декілька разів. Зламавши доступ до потоку даних 
Транснаціональної біржової компанії, злочинці в реальному 
часі копіювали усі зміни, що відбувалися в ході торгів на 
найбільших біржах світу. Інформація про угоди на біржі по 
всьому світу, зміну коефіцієнтів котирувань, а також 
валютного коефіцієнта, що впливає на скупку певних акцій є 
надзвичайно важливою і впливає на економічну політику 
великих світових компаній. Щоб довести, що потік даних 
компанії копіюється злочинцями – в Управлінні «К» МВС Росії 
зважилися на експеримент. Поліція поступилася місцем 
цивільним фахівцям у біржових торгах. Громадські експерти 
повинні були зафіксувати, що зміни в легальному потоці даних 
котирування клонуються електронними зломщиками. Для 
наочності на двох моніторах вивели з одного боку потік 
інформації біржової компанії, з іншої – дані про котирування, 
які транслювали злочинці через свій сайт в Інтернеті. В ході 
експерименту було встановлено, що внесені експертами зміни 
відразу копіюються злочинцями. 

Незаконне вторгнення в роботу автоматизованих систем 
є злочином з матеріальним складом, оскільки, окрім 
різноманітних дій у формі впливу на їх роботу, обов'язковими 
ознаками об'єктивної сторони цього злочину є також наслідки 
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у вигляді спотворення, перехоплення, копіювання або 
знищення комп'ютерної інформації, тобто порушення її 
цілісності, спотворення, модифікація. Узагальнення слідчої 
практики в аспекті об'єктивної сторони злочину дає підстави 
законодавцю передбачити у диспозиції статті, дії щодо 
перехоплення і копіювання інформації. Однією з 
кваліфікуючих ознак ч. 2 ст. 361 КК України є наявність 
значної шкоди. Визначення розміру заподіяної шкоди 
залежить від різних факторів: вартості комп'ютерної 
інформації або її носіїв, знищених або спотворених; шкоди, 
заподіяної неможливістю використання знищеної або 
спотвореної комп'ютерної інформації або її носія; витрат на 
відновлення змісту або перекрученої інформації та ін. Проект 
закону передбачає визначення поняття значної шкоди – та, 
яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
податком мінімум доходів громадян. Відповідальність за цей 
вид злочину передбачається у вигляді штрафу від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням свободи на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на той же самий термін. У санкції цієї 
статті видно наступальний характер дій законодавця, оскільки 
передбачені чинною статтею виправні роботи замінені на 
більш суворіший вигляд покарання – обмеження свободи. 
Виправні роботи не повинні призначатися непрацюючим 
громадянам, оскільки злочини у сфері інформаційних 
технологій нерідко вчиняють особи, які не мають постійного 
місця роботи, і призначити їм цей вид покарання, не є 
можливим; обмеження ж свободи надає право відповідним 
органам здійснювати контроль за злочинцем, виконуючи тим 
самим функцію приватної превенції. 

При проведенні обшуку у осіб, підозрюваних у здійсненні 
згаданих злочинів, вилучається устаткування, за допомогою 
якого відбувається копіювання, перехоплення, спотворення 
інформації, як правило, це унікальна апаратура, спеціально 
виготовлена для неправомірного доступу до інформації через 
канали супутникового зв'язку. Враховуючи це можна говорити 
про нього, як про підготовку до скоєння злочину у вигляді 
пошуку, пристосування, виготовлення спеціальних засобів 
скоєння злочину і, відповідно, ввести кримінальну 
відповідальність за створення з метою збуту, збут програмних 
або технічних засобів, призначених для незаконного 
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проникнення в комп'ютери, їх системи, комп'ютерні лінії. Ця 
стаття логічно потрібна, проте, тоді необхідна узгодженість її із 
вже існуючою в КК України ст. 359, яка передбачає 
відповідальність за незаконне використання спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації. Різниця 
полягає тільки у сфері застосування. Таке подвійне 
тлумачення застосування технічних засобів може створити 
проблеми при кваліфікації дій підозрюваних. До того ж, 
неадекватність санкцій цьому сприяє: за незаконне 
використання спеціальних технічних засобів для негласного 
отримання інформації передбачено покарання у вигляді 
штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімальних 
доходів громадян; чи обмеженням свободи на строк до 
чотирьох років; чи позбавленням волі на той же термін. А за 
отримання інформації в комп'ютерних системах – штраф від 
п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімальних доходів 
громадян, або виправними роботами до двох років, або 
позбавленням волі на той же термін. Непослідовною є позиція 
законодавця, що визначає відповідальність за дії, передбачені 
статтею 359 УК України, без застосування конфіскації, тоді як 
за злочини у сфері інформаційних систем і в ч. 1, і в ч. 2 
ст. 361 КК України передбачена конфіскація програмних і 
технічних засобів, призначених для незаконного проникнення 
в електронно-обчислювальні машини. 

У зв'язку з підписанням Конвенції та Законом України 
«Про захист персональних даних» внесено і пропозицію про 
криміналізацію незаконного тиражування або збуту 
електронних баз даних, що містять персональні дані. 
Персональними даними визнаються окремі відомості про 
фізичну особу або сукупність таких відомостей, які 
ідентифіковані (з їх допомогою може бути встановлена 
тотожність певної фізичної особи) або можуть бути 
ідентифікованими. Власником персональних даних виступає 
фізична особа, що має виняткове право власності на 
персональні дані про себе. Розпорядником автоматизованої 
системи є фізична або юридична особа, яка має право на 
розпорядження автоматизованою системою за згодою з її 
власником або за його дорученням. Суб'єктами стосунків, 
пов'язаних з персональними даними признаються фізичні 
особи, юридичні особи, органи державної влади і органи 
місцевого самоврядування, організації, підприємства, 
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установи усіх форм власності. Проте в проекті ст. 361 КК 
України передбачається кримінальна відповідальність за 
незаконне тиражування з метою збуту або збут електронних 
баз даних, створених у встановленому законом порядку тільки 
державними органами. Думається, що таке формулювання є 
усіченим, оскільки не захищає права недержавних суб'єктів 
стосунків. Сучасна практика розкриття і розслідування 
злочинів характеризується зростанням злочинів у сфері 
комп'ютерної інформації, а також злочинів, де комп'ютерні 
засоби використовуються як елементи способу їх здійснення і 
приховання. І важливий аспект розслідування полягає в тому, 
що збирання і дослідження доказів не може бути здійснене без 
використання спеціальних знань в області сучасних 
інформаційних технологій. 

 
 
Марисюк Костянтин Богданович, 

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права 
та кримінології юридичного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка, м. Львів 

 
ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА: PRO ET 

CONTRA 
 

У наш час надзвичайного значення набуває питання 
реформування кримінального права України загалом, а також 
окремих його інститутів зокрема. Серед останніх чи не 
найбільше дискусій викликає трансформація системи 
кримінальних покарань, приведення останньої у відповідність 
європейським стандартам. Оскільки дослідити усі проблемні 
питання у межах однієї короткої публікації не видається 
можливим, зосередимо нашу увагу на питаннях, пов’язаних з 
покаранням у виді конфіскації майна, а точніше – питанню, 
чи доцільним є її збереження у чинному КК України. 

Варто наголосити, що дискусія про виключення 
конфіскації майна з переліку кримінальних покарань точиться 
уже давно. Так, наприклад, у період обговорення проектів 
Основ кримінального законодавства Союзу РСР та союзних 
республік 1958 р. та пізніших КК союзних республік, значна 
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частина вітчизняних та зарубіжних дослідників виступала за 
ліквідацію конфіскації, аргументуючи свою позицію тим, що 
остання значною мірою впливає не на самого винного, а на 
членів його сім’ї (див., наприклад, Л. Хогберг [1, c. 50]). 

Подібної думки дотримувався і В. Іванов, зазначаючи, що 
«…конфіскація майна, навіть при досить обмеженому її 
застосуванні, все-таки завжди спрямована не лише проти 
винного і навіть не стільки проти винного (який у цей час, як 
правило, уже позбавлений волі), а всією своєю тяжкістю 
відбивається, перш за все, на його родині. Таким чином, 
конфіскація майна опосередковано порушує принцип 
особистої відповідальності особи, винної у вчиненні злочину, 
завдаючи шкоди особам, які жодним чином не винні у 
вчиненні злочину…» [2, c. 100]. 

А. Цвєтіновіч також виступав проти збереження 
конфіскації майна як виду покарання, аргументуючи свою 
позицію наступним: 1) конфіскація була потрібна в період 
класової боротьби. В умовах розвинутого соціалістичного 
суспільства це покарання недопустиме, оскільки передбачає 
вилучення майна, набутого за рахунок суспільно-корисної 
праці або іншим законним шляхом; 2) застосування 
конфіскації відбивається на матеріальному становищі сім’ї 
засудженого та вихованні дітей; 3) конфіскація майна 
погіршує умови виправлення та перевиховання особи, що 
відбуває покарання, не пов’язане з позбавленням волі і 
погіршує соціальну адаптацію особи, яка відбуває покарання у 
виді позбавлення волі [3, c. 41-43]. 

Подібної думки дотримувалась й значна частина західних 
науковців того часу. Наприклад, К. Гжибовські писав, що 
«одним із найбільших розчарувань реформи 1958 р. стало 
збереження покарання у виді загальної конфіскації майна. … 
Конфіскація всього майна злочинця була введена як типовий 
захід впливу на контрреволюційні елементи, і її збереження 
підштовхує до думки, що, незважаючи на пропаговану 
ідеологічну єдність радянського суспільства, ця держава все 
ще потребує власного захисту винятковими мірами… Власне, 
зберігаючи повну конфіскацію майна, Радянська держава 
повертається до часів, які передували прийняттю французької 
Декларації прав людини і громадянина…» [4, c. 136]. 

Не менше опонентів отримало питання збереження 
покарання у виді конфіскації майна й серед сучасних 
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вітчизняних дослідників. Наприклад, М. Бажанов наводив 
наступні аргументи на користь виключення конфіскації майна 
з переліку кримінальних покарань: «… а) конфіскацію майна 
як вид покарання не знає цивілізоване кримінальне право…; 
б) це покарання притаманне феодальному праву і праву 
тоталітарних держав; в) носить виключно фіскальний 
характер; г) безпідставно ущемляє право приватної власності; 
д) суттєво зачіпає майнові, а також особисті права членів сім’ї 
засудженого, які безвинно страждають у цьому випадку… 
Саме ця думка дає підстави ставити питання про відмову від 
конфіскації майна як виду покарання» [5, c. 175]. 

Ще більш крайньо та емоційно відгукувалась з цього 
приводу З. Ромовська, пишучи наступне: «…Дуже виважено 
слід підходити і до вирішення питання про збереження такого 
додаткового покарання як конфіскація майна. Оскільки 
засуджують до позбавлення волі з конфіскацією майна, як 
правило, так звану «кримінальну тюльку», то конфіскації 
підлягатиме здебільшого стара машина, якою користувалася 
сім’я, чи частка у приватизованій квартирі. Така норма 
сприяє «бомжевизації» засуджених, яким після відбуття 
покарання ніде подітися» [6, c. 84]. 

Хоч наведені вище аргументи й можна вважати доволі 
переконливими, однак, на нашу думку, конфіскація майна, як 
вид кримінального покарання, має зберегтись у системі 
покарань, передбачених КК України. На нашу думку, більш 
аргументованою є позиція, висловлена, наприклад, 
Б. Кирисем, згідно з якою конфіскація майна є заходом 
державного примусу, який застосовується від імені держави 
до особи, котра вчинила злочин, і у цьому нічим не 
відрізняється від будь-якого іншого виду покарання [7, c. 243]. 

Не меншим аргументом можна вважати й те, що саме 
конфіскація майна може здійснити крайній превентивний 
каральний вплив на винного у випадку вчинення останнім 
тяжкого або особливо тяжкого злочину, аналогом якого не 
може вважатись жодне інше покарання. 

Ще одним аргументом на користь збереження 
конфіскації майна є досвід інших держав, особливо тих, що 
також черпають свої традиції з пострадянського простору. 
Наприклад, у 2003 р. з кримінального законодавства 
Російської Федерації було виключено покарання у виді 
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конфіскації майна, однак уже у 2006 р. останнє знову було 
відновлене. 

Згідно проведеного нами соціологічно-правового 
опитування, проти виключення з переліку кримінальних 
покарань покарання у виді конфіскації майна (як повної 
конфіскації майна, так і часткової конфіскації майна) 
висловились 69,7% опитаних, а проти виключення повної 
конфіскації майна зі збереженням часткової конфіскації 
майна – 75,3% [8, c. 399-402]. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 239-2 КК УКРАЇНИ (НЕЗАКОННЕ 

ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО 
ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ) 

 
За посягання на охорону і використання земель водного 

фонду передбачено кримінальну відповідальність у ст. 239-2 
КК України (Незаконне заволодіння землями водного фонду в 
особливо великих розмірах). Даною статтею КК України 
визначено кримінально-караним незаконне заволодіння 
поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в 
особливо великих розмірах [4]. 

Щодо предмета цього складу злочину, то слід сказати, що 
у назві статті зазначено незаконне заволодіння землями 
водного фонду, а ч. 1 цієї статті передбачає незаконне 
заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного 
фонду. Тобто назва статті використовує поняття «землі 
водного фонду», а диспозиція цієї статті «поверхневий 
(ґрунтовий) шар земель водного фонду». До того ж, слід 
відмітити, що у ст. 239-1 КК України вжито поняття 
«ґрунтовий покрив (поверхневий шар) земель». А у Науково-
практичному коментарі Кримінального кодексу України 
поверхневий (ґрунтовий) шар земель ототожнюється з 
ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель [5, с. 735]. 
Тому, є певні дискусійні питання щодо визначення предмета 
злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України. У зв’язку з тим, 
що дана стаття КК України є бланкетною правовою нормою, 
тому при досліджені цих понять необхідно використати 
положення земельного законодавства України. 

Ст. 19 Земельного кодексу України визначено, що землі 
водного фонду є однією з категорій земель України за 
основним цільовим призначенням поряд із землями 
сільськогосподарського, лісогосподарського, оздоровчого, 
рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та 
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іншого природоохоронного призначення, а також землями 
житлової та громадської забудови [3]. 

Відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України до 
земель водного фонду відносять землі, зайняті: а) морями, 
річками, озерами, водосховищами, іншими водними 
об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; 
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та 
навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; 
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та 
каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для 
них; г) береговими смугами водних шляхів [3]. Землі водного 
фонду можуть перебувати у державній, комунальній та 
приватній власності. 

Слід зазначити, що ні Земельний, ні Водний кодекси 
України не дають визначення поняття «поверхневий 
(ґрунтовий) шар земель водного фонду», яке використовується 
у ч. 1 ст. 239-2 КК України. Тому, враховуючи те, що землі 
водного фонду є однією з категорій земель України за 
основним цільовим призначенням, доцільно розглядати це 
поняття через характеристику поверхневого (ґрунтового) шару 
земель. 

У ч. 2 ст. 79 Земельного кодексу України зазначено, що 
право власності на земельну ділянку поширюється в її межах 
на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, 
ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо 
інше не встановлено законом та не порушує прав інших осіб 
[3]. А ст. 168 цього кодексу вказує, що при здійсненні 
діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару 
ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі 
повинні здійснювати зняття, складування, зберігання 
поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої 
він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку 
для підвищення її продуктивності та інших якостей [3]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону земель», 
земля – поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та 
іншими природними елементами, що органічно поєднані та 
функціонують разом з нею [7]. Відповідно ґрунт – це 
природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на 
поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації 
поживних речовин, основою життя та розвитку людства 
завдяки найціннішій своїй властивості – родючості, а 
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родючість ґрунту – здатність ґрунту задовольняти потреби 
рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх 
кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є 
основним показником якості ґрунту [7]. 

Проф. П. С. Берзіна, А. М. Мірошниченко відмічають, що 
поверхневий (ґрунтовий) шар можна визначити як певний 
простір у межах земельної ділянки, що знаходиться над та під 
поверхнею ділянки [1]. Проте, в даному визначенні не 
враховано те, що це має бути, в тому числі, ґрунтовий шар, а 
точніше ґрунтовий покрив, який відповідно до положень ст. 1 
Закону України «Про охорону земель» має таку властивість як 
родючість. Хоча з іншої сторони з аналізу положень Порядку 
видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) 
земельних ділянок, затвердженого наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах №1 від 04.01.2005р. 
[6] родючість не є обов’язковою ознакою ґрунту. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна сказати, що 
поняття «землі водного фонду» є значно ширше за змістом від 
поняття «поверхневий (ґрунтовий) шар земель водного фонду». 
Предметом складу злочину, передбаченого ст. 239-2 КК 
України, є поверхневий (ґрунтовий) шар земель водного 
фонду, тобто це верхня частини земельної ділянки з ґрунтовим 
покривом, ознакою якого є родючість. 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-05. 
7. Про охорону земель: Закон України №  962-IV від 
19.06.2003р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15. 
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КОРИСЛИВІ ПОСЯГАННЯ НА МАЙНО 

НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Відповідальність за корисливі посягання на майно, що 
вчиняється особами, яким вказане майно було ввірене або 
перебувало у їх віданні, передбачена Кримінальним кодексом 
України [2, с. 191]. Відповідно, в даній статті буде розглянуто 
способи корисливих посягань, до яких причетні особи, які 
наділені правомочністю по розпорядженню, управлінню, 
доставці або зберіганню майна нафтогазовидобувних 
підприємств. Також слід зазначити, що корисливі посягання 
на майно, які розглядаються, можуть бути вчинені у формі 
привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи 
перебувало у її віданні, розтрати такого майна зазначеною 
особою та привласнення, розтрати або заволодіння майном 
шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 
становищем [3, с. 538]. 

Корисливі посягання на майно нафтогазовидобувних 
підприємств можна умовно розділити на такі види, кожен з 
яких відрізняється по способу та місцю вчинення, а також по 
посадовому рівню зловмисників: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15
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- корисливі посягання на майно, які вчиняються 
матеріально-відповідальними особами із складів; 

- корисливі посягання на майно, які здійснюються із 
місць видобування чи транспортування корисних копалин 
особами, яким ввірено майно; 

- корисливі посягання на майно, що вчиняється 
безпосередньо керівництвом нафтогазовидобувних 
підприємств. 

В першому випадку корисливі посягання на майно 
нафтогазовидобувних підприємств здійснюються матеріально-
відповідальними особами, яким було ввірене вказане майно, і 
вони здійснюють його зберігання та видачу. Під час такого 
корисливого посягання застосовуються такі типові схеми: 

- схема, при якій корисливе посягання на майно 
здійснюється шляхом створення не облікованих лишків; 

- схема, при якій корисливе посягання на майно 
здійснюється шляхом імітування крадіжок із ввіреного об’єкту; 

-  схема, при якій корисливе посягання на майно 
здійснюється шляхом незаконного їх списання. 

При використанні першої схеми матеріально-
відповідальні особи при відпуску товарно-матеріальних 
цінностей із складських приміщень навмисно занижують 
фактично видану кількість товарів, запасних частин, паливно-
мастильних матеріалів тощо, отримуючи таким чином лишки, 
які ніде не обліковуються. 

Друга схема використовується при корисливих 
посяганнях на майно нафтогазовидобувних підприємств на 
значну суму, причому такі товарно-матеріальні цінності 
знаходяться на суворому обліку і при їх недостачі або списанні 
можуть виникнути питання до матеріально-відповідальної 
особи. Крім цього, інколи виникають ситуації, коли 
матеріально-відповідальна особа наперед не планує 
використовувати дану схему, однак внаслідок систематичних 
дрібних корисливих посягань у неї виникає велика сума 
нестачі. 

Третя схема використовується у випадках, коли 
матеріально-відповідальна особа має номінальні законні 
підстави для списання тих чи інших товарно-матеріальних 
цінностей. 

Корисливі посягання на майно нафтогазовидобувних 
підприємств, що вчиняються із місць видобування корисних 
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копалин, має свої особливості. В першу чергу, це те, що в 
місцях видобутку відсутня постійна цілодобова охорона. 
Наступним є те, що товарно-матеріальні цінності 
призначаються для використання на місці (для ремонту, 
проведення регламентних робіт тощо) і поверненню на 
підприємство не підлягають, а списуються як використані. 
Сама схема вчинення злочинних дій досить проста. Для 
виконання робіт бригаді виділяється певна кількість товарно-
матеріальних цінностей, чи то будівельних матеріалів, чи 
запасних частин, в залежності від виду робіт. Всі матеріали на 
цілком законних підставах виділяються нафтогазовидобувним 
підприємством, на них оформляються відповідні документи. 
Після виїзду на місце керівник робіт по новому оцінює 
необхідність використання виділеного майна і визначає, що 
дійсно необхідно зробити, а які роботи або не будуть 
виконуватися, або будуть виконуватися не в повному обсязі. 
Оцінка проводиться таким чином, щоб виконання робіт було 
видно хоча б зовні, та щоб невиконання тих чи інших робіт не 
призвело до аварії в ближчому часі, в разі виникнення якої 
керівника проведення робіт притягнули б до відповідальності. 

Корисливі посягання на майно, що вчиняються 
керівниками нафтогазовидобувних підприємств, 
здійснюються як по вищеописаних схемах, так і по зовсім від 
них відмінних. Такі корисливі посягання можна умовно 
розділити на наступні: 

- корисливі посягання на майно шляхом створення не 
облікованих лишків; 

- корисливі посягання на майно шляхом відчуження 
майна без законних підстав або за заниженими цінами. 

Особливістю корисливих посягань на майно, що 
вчиняються керівниками нафтогазовидобувних підприємств, 
є те, що такі злочинці можуть використовувати у злочинних 
цілях своє посадове становище, залучаючи до злочинної 
діяльності підлеглих, причому останнім у деяких випадках 
невідомо, що вони вчиняють протизаконні дії. Також такі 
зловмисники можуть використовувати для своїх злочинних 
оборудок підпорядковану їм техніку та обладнання. Крім 
цього, у них існує можливість документального прикриття 
своїх злочинів та широке коло зв’язків серед керівників інших 
підприємств, що полегшує збут незаконно отриманих товарно-
матеріальних цінностей. Ще одним важливим моментом є те, 
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що у таких зловмисників є в наявності досить розгалужені 
корупційні зв’язки, що допомагає їм або уникати викриття, 
або в подальшому суттєво впливати на хід кримінального 
провадження, порушеного за фактами їх злочинної діяльності. 

При корисливих посяганнях на майно шляхом 
накопичення на нафтогазовидобувному підприємстві не 
облікованих лишків керівниками використовуються такі 
можливості: 

- безпідставне списання товарно-матеріальних 
цінностей; 

- завищення фактичної кількості використаних 
підприємством товарно-матеріальних цінностей; 

- корисливі посягання на майно шляхом імітування 
крадіжок із підприємства. 

Безпідставне списання товарно-матеріальних цінностей 
мотивується досить широким спектром причин: 
непридатністю до використання внаслідок експлуатації чи 
зберігання, втратою внаслідок аварій, використання для 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо. 

Завищення фактичної кількості використаних товарно-
матеріальних цінностей вимагає від керівника, що займається 
корисливими посяганнями на майно, залучення до своєї 
злочинної діяльності бухгалтера підприємства, а також деяких 
нижчестоящих виконавців. Бухгалтер необхідний для 
здійснення фальсифікацій при веденні бухгалтерського обліку, 
інші працівники для складення фіктивних підтверджуючих 
документів (актів обстежень, актів виконаних робіт, актів на 
списання тощо). Залучення здійснюється на основі 
меркантильних інтересів останніх або шляхом шантажу чи 
тиску на підлеглих. При виконанні будь-яких робіт, на які 
виділяються матеріали, що цікавлять зловмисників, фактично 
відпускається одна кількість товарно-матеріальних цінностей, 
а по документах проходить інша. Після проведення робіт 
складаються відповідні акти, все виділене майно списується 
як таке, що використане, а різниця між фактичною та 
документальною кількістю незаконно отримується 
злочинцями. 

Корисливі посягання на майно шляхом імітування 
крадіжок також потребують від керівника 
нафтогазовидобувного підприємства створення злочинної 
групи. Така група складається із самого керівника, 
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матеріально-відповідальної особи, що відповідає за об’єкт, із 
якого здійснюються корисливі посягання на майно, та ще 
декількох осіб, які допомагають у транспортуванні незаконно 
отриманих товарно-матеріальних цінностей, та вчинюють 
саму імітацію крадіжок. 

Корисливі посягання на майно шляхом відчуження майна 
без законних підстав або за заниженими цінами потребують 
створення керівником на своєму підприємстві злочинної групи 
для полегшення процесу здійснення злочинних оборудок. В 
таку злочинну групу може входити головний бухгалтер, 
головний інженер або інші особи, в залежності від необхідності 
включення такого спеціаліста в склад групи, його морально-
ділових якостей, відповідності займаній посаді та ставленні до 
своїх посадових обов’язків. Схема корисливого посягання в 
таких випадках наступна: зловмисниками підбирається 
майно, яке згодом реалізовується третім особам, але з 
численними порушеннями. Такими порушеннями можуть 
бути: відчуження майна, яке службова особа не мала права 
продавати без дозволу засновників або власників 
підприємства; продаж майна за значно заниженими цінами 
внаслідок складання фіктивних актів про псування майна, 
непридатність до подальшої експлуатації приміщень, 
обладнання і т.д., розкомплектування обладнання та техніки, 
технічну несправність обладнання та техніки, а також інші 
причини. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СПОСІБ (МЕТОД) РЕАЛІЗАЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Сьогоднішня кримінально-правова наука багато часу 

приділяє дослідженню теми кримінально-правової політики. 
Досліджуючи ті чи інші аспекти цього багатогранного явища 
дослідники кримінально-правової політики зазначають, що 
ситуація з цією складовою державної політики є критичною, а 
її реалізація потребує подальшого вдосконалення. 

Така ситуація зумовлена рядом факторів, серед яких 
можна виокремити: недостатність теоретичної бази 
дослідження, відсутність державної програми розвитку 
кримінального законодавства України, непродумана 
законодавча діяльність щодо внесення змін до Кримінального 
кодексу України (внаслідок чого виникає одночасно питання 
зарегульованості окремих суспільних відносин і питання 
відсутності належного регулювання інших), відсутність єдності 
понятійного апарату дослідження та ін. 

Багато зазначених факторів лежать в площині 
законотворчості і за допомогою наукових досліджень, за 
відсутності належної волі законодавчого органу, навряд чи 
підлягають вирішенню. Але певна частина проблемних 
аспектів, щодо теоретичного дослідження, можуть бути 
вирішені за наявності належної уваги дослідників до 
понятійного апарату та тлумачення окремих термінів за 
допомогою мовних засобів. 

Мова в більшості йде про те, що серед науковців немає 
єдності в розумінні термінологічного апарату дослідження, що 
не може не сказатися на правильності розуміння тих чи інших 
понять та суджень. Під різними термінами часто розуміється 
одне і теж поняття, різні поняття підміняють один одного і т.д. 

Одним з аспектів дослідження понятійного апарату, є 
проблема віднесення диференціації та індивідуалізації 
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кримінальної відповідальності до різних складових 
кримінально-правової політики: принципів, методів і т.д. 

Дослідження цього аспекту варто розпочинати з того, що 
взагалі розуміється під методом (способом) реалізації 
кримінально-правової політики. 

Проаналізувавши поняття «метод», «спосіб», «напрямок», 
«реалізація» згідно до Великого тлумачного словника сучасної 
української мови можна зробити висновок, що метод (спосіб) 
реалізації кримінально-правової політики це система прийомів 
практичного здійснення, втілення у життя кримінально-
правової політики. 

Або іншими словами методи (способи) реалізації 
кримінально-правової політики це знаряддя за допомогою 
яких кримінально-правова політика протидія злочинності 
(бореться зі злочинністю). 

Визначивши поняття методів (способів) реалізації 
кримінально-правової політики, слід визначитися чи 
диференціація та індивідуалізація кримінально-правової 
відповідальності входять до методів (способів) реалізації 
кримінально-правової політики. 

Більшість дослідників до методів (способів) реалізації 
кримінально-правової політики відносять криміналізацію, 
декриміналізацію, пеналізацію, депеналізацію. Інколи 
вказують на міжнародне співробітництво, а також на 
диференціацію та індивідуалізацію кримінальної 
відповідальності. 

Віднесення до методів (способів) реалізації кримінально-
правової політики лише криміналізації, декриміналізації, 
пеналізації, депеналізації не можна визнати прийнятним, 
оскільки в такому разі обмежуються форми реалізації 
кримінально-правової політики, а також зважаючи на те, що 
базовим джерелом кримінально-правової політики є 
Кримінальний кодекс України, що складається з Загальної і 
Особливої частин, а тому визначення методів лише 
криміналізацією, декриміналізацією, пеналізацією, 
депеналізацією обмежувало б реалізацію кримінально-правової 
політики лише на основі Особливої частини кодексу. 

Включення до методів (способів) реалізації кримінально-
правової політики міжнародного співробітництва не є 
доцільним, оскільки міжнародне співробітництво у сфері 
протидії злочинності входить в інші методи реалізації, 
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зокрема, до індивідуалізації та диференціації кримінальної 
відповідальності. Наприклад, ч. 1 ст. 9 Кримінального кодексу 
України передбачає правові наслідки засудження особи за 
межами України, а саме щодо врахування вироку суду 
іноземної держави при визначенні повторності злочинів, 
кваліфікації злочинів, призначенні покарання та звільнення 
від відповідальності або покарання. 

Тому до методів (способів) реалізації кримінально-
правової політики варто відносити: криміналізацію, 
декриміналізацію, пеналізацію, депеналізацію, диференціацію 
і індивідуалізацію кримінальної відповідальності. Саме такий 
перелік є відповідним, оскільки враховує реалізацію 
кримінально-правової політики України на основі Загальної та 
Особливої частин Кримінального кодексу України. 

Як робочий варіант визначення диференціації та 
індивідуалізації кримінальної відповідальності може бути 
використане розуміння, яке надає Н. А. Лопашенко, згідно 
якого: «диференціація та індивідуалізація кримінальної 
відповідальності як метод кримінально-правової політики 
виражається в максимальному врахуванні при притягненні до 
кримінальної відповідальності, кваліфікації злочинів і 
призначенні покарання ступеня і тяжкості скоєного особою 
злочину, обставин його скоєння і деяких особистісних 
характеристик винного» [3, с. 184]. 
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ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
Вчинення засудженими злочинів в процесі відбування 

покарання свідчить про наявність серйозних недоліків та 
суперечностей, що виникають при виконанні кримінального 
покарання у вигляді позбавлення волі, що ставить під сумнів 
можливість досягнення цілей кримінально-виконавчого 
законодавства: виправлення засуджених і попередження 
вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами. Більше того, поступово саме такі особи 
концентруються в місцях позбавлення волі, причому їх питома 
вага зростає, так як вони частіше засуджуються до більш 
тривалих термінів позбавлення волі, рідше – звільняються 
достроково, іноді засуджуються за скоєння злочинів під час 
відбування покарання [1, с. 65]. 

К. М. Оробець зазначає, що причини й умови, що 
створюють об’єктивний механізм детермінації злочинів, 
вчинюваних засудженими у місцях позбавлення волі, можна 
диференціювати на кілька груп. Він виділяє як основу для 
класифікації сферу життєдіяльності соціуму, а до основних 
причин і умов відносить юридичні (правові), соціально-
психологічні, культурно-ідеологічні, організаційно-управлінські 
та технічні. До юридичних причин та умов автор відносить 
насамперед певні прогалини кримінального, кримінального 
процесуального та кримінально-виконавчого законодавства 
щодо міжнародних стандартів і потреб національної практики. 
Соціально-психологічні причини й умови злочинності у місцях 
позбавлення волі визначаються умовами того середовища, в 
якому опиняється кожна позбавлена волі людина, а також її 
психічною реакцією на позбавлення, пов’язані з виконанням 
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призначеного виду та міри покарання (або запобіжного 
заходу). Як свідчать деякі дослідження, існує тісний 
взаємозв’язок між інтенсивністю останньої та тривалістю 
строків позбавлення волі, що залежить, насамперед, від 
особистих якостей кожної окремо взятої людини. Особливості 
впливу навколишнього середовища на позбавлену волі особу 
певним чином зумовлюються її суб’єктивними рисами 
(молодий вік, пов’язаність із сім’єю, вразливість, висока 
збудливість, нервовість). Однак, у будь-якому випадку існують 
особливості, іманентно притаманні позбавленню волі, які не 
можуть не справляти впливу на свідомість особи. 
Найважливішими соціально-психологічними факторами 
злочинності у місцях позбавлення волі є: пригнічений, 
депресивний психічний стан позбавленої волі особи, нервове 
напруження, загострене почуття недовіри, ображеність, 
звинувачення інших осіб у власних негараздах, 
неврівноваженість, що часом переходять в агресивну 
поведінку; несприятливе одностатеве оточення, постійна 
гнітюча атмосфера у відносинах; агресивне ставлення (щодо 
адміністрації установи позбавлення волі, інших в’язнів, суду, 
решти суспільства), тощо. Згідно із психологічною теорією 
фрустрації стан психіки, викликаний наявністю непереборних 
перешкод на шляху реалізації особистих планів і бажань, 
здатний призводити до непередбачуваних агресивних проявів 
щодо будь-яких об’єктів. У зв’язку із цим при застосуванні до 
правопорушника правообмежень, передусім у тому, що 
стосується волі (пересування, вибору діяльності, відносин з 
оточуючими тощо), завжди існує загроза вчинення ним 
насильницьких діянь, у тому числі протиправних. Завданнями 
протидії злочинності у місцях позбавлення волі є виявлення 
типу захисної реакції психіки кожного ув’язненого та на 
основі отриманих даних проведення із ними роботи за 
індивідуальною психікокорегуючою програмою [2, с. 154]. 

Культурно-ідеологічні причини та умови злочинності у 
місцях позбавлення волі охоплюються специфікою так званих 
кримінальної (злочинної) субкультури та в’язничного світогляду 
(«філософії», «кодексу честі»). У силу сталості та значної 
чисельності колективів в’язнів, їх пов’язаності із злочинним 
середовищем, що діє (або діятиме) на волі, утворилися та 
отримують подальший розвиток норми і принципи злочинного 
співжиття, які підтримуються силою звички та автоматизму і 
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знаходять широкий вияв у місцях позбавлення волі у формі 
в’язничної моралі. Сьогодні кримінальна субкультура, як 
компонент масової культури, справляє вплив на духовне 
життя майже всіх верств соціуму, її атрибутами є особливі 
жаргон, татуювання, пісні, жести, ідеали тощо. Опиняючись в 
оточенні осіб, які міцно засвоїли імперативи кримінальної 
субкультури, новоув’язнені, як правило, мимоволі долучаються 
до неї, що часто призводить і до ведення злочинного способу 
життя на волі, професіоналізації злочинності [2, с. 155]. 

Кримінальна субкультура – неписані норми злочинного 
світу – регулює відносини як у цілому, так і в малих групах 
засуджених. Переважна більшість в’язнів об’єднується в малі 
неформальні групи за різними критеріями. При цьому 
засуджені не тільки підтримують злочинні традиції, а й 
зацікавлені у розширенні своїх лав. Тому живучість цих 
традицій і звичаїв – об’єктивне явище, обумовлене 
відповідною реакцією антисуспільних елементів на законні 
вимоги правоохоронних органів і суспільства взагалі. 
Потрапляючи в установи виконання покарань і тюрми, 
засуджені підпадають під вплив професійних злочинців, 
унаслідок чого багато з них засвоюють певні моделі поведінки, 
включаються до груп з негативною суспільною мотивацією, 
налагоджують певні зв’язки з досвідченими злочинцями, які 
підтримують і після звільнення з місця позбавлення волі 
[3, с. 206]. 

Як правильно зазначає М. М. Сербін, кримінологічні риси 
особи злочинця, який вчиняє злочини в місцях позбавлення 
волі, формуються в досить негативному середовищі 
засуджених, омолодження якісного складу засуджених 
призводить до зміцнення живильного фундаменту злочинності 
в установах виконання покарань. Вчинення злочинів в 
основному особами, засудженими за тяжкі злочини, свідчить 
про глибоку соціально-правову занедбаність особи злочинця 
[4, с. 10]. 

Організаційно-управлінські умови спроможні суттєво 
впливати на характер злочинності у місцях позбавлення волі. 
Це, зокрема: 

1) переповненість установ кримінально-виконавчої 
системи ув’язненими; 

2) недостатній професійний рівень співробітників місць 
позбавлення волі, низький ступінь їх юридичної та 
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педагогічної освіти, правосвідомості і правової культури, 
сумлінності у ставленні до своїх службових обов’язків; 

3) невжиття вичерпних заходів щодо надійної ізоляції 
засуджених, повного перекриття каналів надходження до них 
заборонених предметів і профілактики недозволених відносин 
працівників установ із засудженими; 

4) відсутність належного матеріально-фінансового 
забезпечення установ, гарантованої медичної та психологічної 
допомоги, профілактики й індивідуального лікування 
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії; 

5) недосконалість планування розпорядку дня ув’язнених: 
а) нераціональне залучення до праці. Мається на увазі 

непродумана практика розподілу робочих місць серед 
ув’язнених, коли виробництво установи виконання покарань 
забезпечується кадрами не шляхом розподілу засуджених із 
СІЗО в установи з урахуванням уже набутих професій, а 
переважно через підготовку та перепідготовку їх 
безпосередньо на виробництві чи у професійно-технічному 
училищі при даній установі; 

б) неналежне приділення уваги стимулюванню активно 
правомірної поведінки позбавлених волі осіб (наприклад, 
організаторської роботи щодо залучення інших ув’язнених до 
самовиховання, самоосвіти) тощо. 

Технічні причини та умови злочинності у місцях 
позбавлення волі пов’язані з вадами технічної оснащеності 
установ кримінально-виконавчої системи: 

1) технічна недосконалість охоронної сигналізації, 
інженерно-технічного устаткування, систем цілодобового 
стеження за засудженими; 

2) відсутність необхідної апаратури для перевірки 
посилок і передач, догляду автотранспорту, поїздів, які 
можуть слугувати джерелом предметів або знарядь вчинення 
злочину; 

3) недостатній рівень технічної оснащеності приміщень 
побуту, лікування, праці, спорту, дозвілля та ін. 

Технічні фактори можуть відігравати роль детермінант 
злочинності місць позбавлення волі подвійним чином: 

1) сприяючи або полегшуючи вчинення злочинів, коли 
засуджені знаходяться поза межами спостереження персоналу 
установи; 
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2) утруднюючи здійснення високоефективного виховного 
впливу на особистість ув’язненого, здатність останнього 
повернутися до нормального життя у суспільстві [2, с. 155]. 

Взаємозв’язок і взаємодія цих та інших явищ породжують 
злочинність у місцях позбавлення волі. Однак така категорія 
кримінальних правопорушень для ефективної їм протидії 
вимагає глибоких наукових досліджень та вироблення 
криміналістичних рекомендацій ефективних шляхів 
розслідування та усунення причин і умов, що детермінують їх 

вчинення. 
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Злочинність в установах виконання покарань, будучи 

різновидом рецидивної злочинності, являє собою частину 
загальної злочинності, що багато в чому передбачає 
методологічне вирішення питання про обставини, що 
обумовлюють вчинення аналізованих нами злочинів. Такі 
обставини існують у вигляді причин, умов, приводів вчинення 
злочинів у даній конкретній обстановці, мотивів конкретної 
злочинної поведінки [1, c. 160-163]. 

Вивчення неправомірних дій та злочинів, вчинених 
відносно співробітників ДПтС України, а також теоретичних 
положень в царині пенітенціарної кримінології дало змогу 
виділити основні фактори, що детермінують вчинення 
вказаних протиправних дій. Ми не будемо зупинятися на 
факторах, що властиві й іншим видам злочинів, вчинюваних у 
кримінально-виконавчій сфері (наприклад, суперечності, 
пов’язані з виконанням та відбуванням покарання; 
неналежний рівень соціально-виховної роботи із засудженими; 
недоліки в організації охорони та нагляду за засудженими; 
злочинна (тюремна) субкультура; психічні аномалії засуджених 
тощо), а виділимо лише ті, які властиві виключно для 
неправомірних дій та злочинів, вчинених відносно 
співробітників ДПтС України. 

1. Конфлікти й недозволені (неслужбові) зв’язки між 
засудженими та співробітниками ДПтС України. 

Переважна більшість конфліктів, котрі вилилися у 
вчинення неправомірних дій та злочинів відносно 
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співробітників ДПтС України, виникло у сфері службових та 
особистісно-побутових відносин; а також у сфері виробничої 
діяльності. 

Слід застерегти практичних працівників установ 
виконання покарань, що у процесі спілкування та 
безпосереднього зіткнення на виробництві наявні 
суперечності найчастіше загострюються. Цьому сприяє 
ослабленість режимних вимог на виробництві (зокрема, 
порушення внутрішньоцехового режиму), специфіка якого 
часто передбачає необхідність відійти від робочого місця, 
виконати інші функції. Засуджені користуються верстатами 
та обладнанням, на яких можуть виготовлятися різні предмети 
широкого вжитку (в тому числі й ті, що можуть стати 
знаряддям нападу на співробітників ДПтС України), реалізація 
яких не без участі майстрів приносить певний прибуток. У 
зв’язку із такою неслужбовою діяльністю вільнонайманих 
працівників, між засудженими та виробничим персоналом 
виникають більш тісні, неформальні взаємовідносини, 
переважаючим стає людський фактор. Цьому сприяє і висока 
кваліфікація деяких засуджених, серед яких є унікальні 
фахівці. 

2. Низький рівень професійної компетентності 
співробітників ДПтС України, неправомірні й некомпетентні 
дії з їхнього боку відносно засуджених. 

Аналізуючи умови вчинення в місцях позбавлення волі 
злочинів з особливою жорстокістю, І. О. Уваров зазначає, що 
більше половини з них стали можливі через низьку якість 
служби співробітників виправних колоній. Більше того, в 
деяких випадках вони самі спровокували засуджених своїми 
неправомірними або некомпетентними діями. Кожен злочин, 
вчинений у виправній колонії, підвищує своєрідний рейтинг 
негативної частини засуджених і відповідно знижує його у 
представників адміністрації, що, у свою чергу, негативно 
позначається на оперативній обстановці в установі та 
підриває довіру до співробітників у основної маси 
засуджених [2, c. 105]. 

Вчиненню неправомірних дій та злочинів відносно 
співробітників ДПтС України сприяють наявні в установах 
виконання покарань недоліки, пов’язані як з особистістю 
співробітників, так і з їхніми діями, котрі не завжди 
відповідають вимогам закону. Не можна не сказати і про те, 
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що підібрати в місця позбавлення волі осіб для роботи з 
виконання покарання і виправлення засуджених – завдання 
досить не просте. Треба враховувати, зокрема, особливості 
розташування більшості установ виконання покарань у 
сільській місцевості, занедбаність соціально-побутових умов 
для співробітників, труднощі з вихованням і навчанням їхніх 
дітей, нарешті, виняткову складність самої їхньої діяльності, 
пов’язаної з виконанням оперативно-службових завдань. 

У кримінально-виконавчій системі з особливою увагою 
треба ставитися до співробітників, які зарекомендували себе 
вдумливими вихователями найскладнішого спецконтингенту, 
створювати необхідні умови для їх роботи (служби), «тільки 
тоді сформується когорта людей, праця яких, зважаючи на її 
складність, буде заслуговувати особливої поваги і, не треба 
бути ханжами, високої зарплати. Адже їм треба зберегти 
людяність у зовсім нелюдських (у сенсі винятковості) умовах, 
не піддатися спокусі, бути «сильним» і жорстким, але не 
прощати безчинств, а тим більше злочинів, а їх у місцях 
позбавлення волі вчиняється чимало» [3, c. 284]. 

Слід мати на увазі одну психологічну особливість – це 
взаємний вплив засуджених та співробітників один на одного. 
Не потрібно робити вигляд, що жорстокі звичаї, які панують 
серед злочинців, не чинять вплив на тих, хто повинен 
протистояти їм. Багато співробітників беруть «на озброєння» 
повсякденну жорстокість, оскільки бачать, як слухняно 
поводяться ті, яких таким чином «виховують». 

Примус і сила є такими формами впливу, які легко 
доступні як для засуджених, так і для співробітників, але 
тільки останні можуть заявити претензії на авторитет в 
масштабах всієї установи виконання покарань; на відміну від 
примусу і сили, той вплив, який забезпечується за допомогою 
авторитету, є безперервним і довгостроковим. 

Недоліком авторитету є те, що як тільки його буде 
втрачено, його значно складніше відновити порівняно з тим 
впливом, який забезпечується за допомогою примусу і сили. У 
той час як авторитет падає, примус і сила стають 
привабливішими, і тому цей цикл триває і його нелегко 
зламати або згорнути в інший бік навіть за допомогою 
досвідчених адміністративних працівників. 
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3. Недозволені (неслужбові) зв’язки співробітників 
ДПтС України із засудженими; обіг серед засуджених 
заборонених предметів. 

Кримінальне та кримінально-виконавче право визнають, 
що застосування кари, як сутності покарання, має важливе 
виховне значення [4; 5]. Правообмеження, що випливають зі 
змісту кари, викликають у засудженого нові розумові та 
емоційні процеси, які створюють необхідні умови для впливу 
на них за допомогою інших виховних засобів. Однак виховний 
вплив кари різко послаблюється, коли злочинцеві вдається 
уникнути її впливу в тому обсязі, який встановлений 
кримінальним і кримінально-виконавчим законодавством, або 
коли він бачить реальну можливість такого ухилення. Нерідко 
сама адміністрація установ виконання покарань створює 
умови, що сприятливо впливають на можливість вчинення 
засудженими різних видів правопорушень, нерідко і відносно 
співробітників ДПтС України. 

Такими факторами, що сприяють закріпленню у 
засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях, 
антигромадських поглядів і звичок, є: а) необґрунтоване 
надання засудженим тих або інших пільг і поблажок; 
б) безкарність порушень режиму або лібералізм у визначенні 
заходів стягнення; в) порушення вимог ізоляції, що тягне за 
собою можливість отримувати заборонені предмети; 
г) недостатній нагляд за поведінкою засуджених у житловій і 
виробничій зонах, що дає їм можливість займатися азартними 
іграми, вимаганням, виготовленням заборонених предметів 
тощо; д) недоліки в організації взаємодії між різними 
службами установи. 

Проникнення заборонених предметів до установ 
виконання покарань ускладнює нормальну їх діяльність, що, у 
свою чергу, вимагає здійснення спеціальних заходів 
запобігання. Ні для кого не секрет, що основними видами 
заборонених предметів, які значною мірою впливають на 
дестабілізацію оперативної обстановки в установах виконання 
покарань, є: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 
аналоги чи прекурсори, лікарські засоби, що володіють 
одурманюючою дією, спиртовмісні напої, а також вогнепальна 
і холодна зброя. Подібний перелік предметів, виробів і 
речовин, зберігання і використання яких засудженим 
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заборонено, наведено у Правилах внутрішнього розпорядку 
установ виконання покарань. 

Можна виділити основні канали проникнення 
заборонених предметів до установ виконання покарань, під 
якими слід розуміти різноманітні методи, способи та хитрощі, 
що застосовуються для доставки до установ виконання 
покарань заборонених до зберігання засудженими предметів, 
а саме: 

– доставлення родичами засуджених в кімнати тривалих 
побачень; 

– маскування в посилках, передачах, бандеролях; 
– доставлення персоналом установ виконання покарань; 
– перекидання через огорожі установ виконання 

покарань; 
– маскування в автотранспорті, який заїжджає на 

територію установ виконання покарань; 
– доставлення особами, які з певною метою відвідують 

установи виконання покарань [6, c. 565]. 
Ці та інші факти, пов’язані зі специфікою діяльності 

співробітників органів і установ виконання покарань, дають 
змогу виділити віктимологічні аспекти в аналізованій категорії 
злочинів і провести аналіз професійної віктимності 
співробітників ДПтС України. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОМП'ЮТЕРНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Запровадження комп'ютерної, комунікаційної та 
інформаційної технологій дуже відчутно вплинуло на сферу 
правоохоронної діяльності, причому наслідки цього мали і 
мають подвійний ефект. З позитивного боку – використання 
технологій призвело до революції в можливості розслідувати 
злочини завдяки ефективності і безпеці запису інформації, її 
аналізу та розповсюдженню. На жаль, з негативного боку – ми 
стикаємося із загальною проблемою використання переваг 
технологій для скоєння злочинів, а також, у багатьох 
випадках, для запобігання виявленню своєї кримінальної 
діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» всі 
громадяни України, юридичні особи і державні органи мають 
право на інформацію, що передбачає можливість вільного 
одержання, використання, поширення та зберігання 
відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і 
законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація 
права на інформацію громадянами, юридичними особами і 
державою не повинна порушувати громадські, політичні, 
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економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, 
свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси 
юридичних осіб [1]. 

Швидкий розвиток комп’ютерної технології і широке 
розповсюдження ЕОМ поставили перед юристами ряд 
проблем, одна з яких – кримінально-правова охорона об’єктів 
комп’ютерної техніки. Ця проблема існує давно, але 
незважаючи на все нові і нові пропозиції, вона ще повною 
мірою не розв’язана. Проблема має комплексний характер і її 
розв’язання залежить від різних факторів. 

Зазначене змусило вітчизняного законодавця вжити 
невідкладних заходів протидії правового характеру. У даний 
час в Україні діє ціла низка нормативно-правових актів, що 
прямо чи опосередковано регулюють інформаційні відносини 
у суспільстві (близько 260 законів України, 290 постанов 
Верховної Ради України (нормативного змісту), 368 указів та 
87 розпоряджень Президента України, понад 1 000 
нормативних актів міністерств та відомств). 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи 
національної безпеки України» загрозами національній безпеці 
визнаються наявні та потенційно можливі явища і чинники, 
що створюють небезпеку життєво важливим національним 
інтересам України. На сучасному етапі три з основних загроз 
національній безпеці України, стабільності у суспільстві в 
інформаційній сфері є: 

- комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм; 
- розголошення інформації, яка становить державну 

та іншу, передбачену законом, таємницю, а також 
конфіденційної інформації, що є власністю держави або 
спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів 
суспільства і держави; 

- намагання маніпулювати суспільною свідомістю, 
зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або 
упередженої інформації (ст. 7 Закону) [2]. 

Комп'ютерні злочини є не лише національною 
проблемою – їх здійсненню не перешкоджають навіть 
державні та митні кордони. Не мають таких кордонів і самі 
мережі електронних даних. Злочинці без обмежень 
використовують міжнародні комп'ютерні системи. 
Поліцейське і судове переслідування комп'ютерних злочинців 
зазнає великих труднощів, що пов'язані з відсутністю чи 
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недосконалістю законодавчої бази як в окремих країнах, так і 
в міжнародному аспекті. 

Українська держава не готова повною мірою протидіяти 
злочинам у сфері комп’ютерної інформації. Відсутність 
належної теоретичної основи та законодавчої бази не сприяє 
ефективній боротьбі з цими посяганнями. Втім, інші країни (у 
тому числі й Російська Федерація) приділяють значну увагу 
проблемі «комп'ютерних злочинів». Ними розроблені «пакети» 
законодавчих актів у даній галузі, діють національні програми 
боротьби з цими злочинами. Україна відстає у створенні 
відповідної нормативної бази. Навіть у схваленій 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1911-р від 
29.09.2010 р. Концепції Державної програми профілактики 
правопорушень на період до 2015 р. жодним словом не 
згадується про злочини у даній сфері [3].  

В той же час, згідно дослідженням компанії Gartner 
Group, кількість фінансових махінацій в Internet за минулий 
рік зросла у 12 разів. На саміті країн Великої вісімки, яка 
проходила у 18 червня 2013 р., прем’єр міністр Німеччини 
Ангела Меркель щодо проблем кіберзлочинності відзначила, що 
збитки від кіберзлочинів сягають понад 100 мільярдів євро 
щорічно. 

Перелік комп’ютерних злочинів досить широкий: атаки 
на військові, космічні комп’ютерні системи, промислове 
шпигунство, використання компромату в політичних цілях і 
т.д. Відомі випадки успішних атак хакерів на сервери 
Центрального Розвідувального Управління, Федерального Бюро 
Розслідування, Пентагону, Сенату, інших урядових, 
комерційних, наукових установ США, які мають неабиякий 
досвід захисту інформаційних систем. Наприклад, під час 
проведення виборів президента США хакери змінювали 
інформацію на сайтах конкуруючої сторони. 

Усвідомлюючи загрозу комп’ютерної злочинності 
міжнародна спільнота шукає шляхи щодо попередження та 
ефективної боротьби з цим видом правопорушень, що 
вимагає, перш за все, розбудови відповідної законодавчої 
бази, підготовки спеціальних правоохоронних підрозділів, а 
також тісного міжнародного співробітництва. 

Комітет у справах законодавства Ради Європи у 
Конвенції щодо кібер-злочинів рекомендує уніфікувати 
кримінальне законодавство з питань комп’ютерних 
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правопорушень та передбачити відповідальність за такі 
злочини: 

- несанкціонований доступ (доступ до інформації без 
відповідної санкції або з порушенням правил доступу); 

- незаконне перехоплення інформації (перехоплення 
технічними засобами комп’ютерної інформації або 
перехоплення комп’ютерних випромінювань); 

- пошкодження інформації (модифікація, знищення 
та ін.); 

- створення перешкод для функціонування 
комп’ютерних систем; 

- розповсюдження програм, паролів чи кодів доступу 
до інформаційних систем (хакери викрадають паролі та 
розповсюджують їх, чим створюють загрозу безпеці 
інформаційних систем); 

- комп’ютерне шахрайство (втручання в роботу 
інформаційної системи з метою отримання економічного 
зиску); 

- розповсюдження дитячої порнографії; 
- правопорушення, пов’язані з авторським правом [4]. 
Міжнародна спільнота дійшла висновку, що організація 

захисту інформаційної інфраструктури тільки на 
національному рівні буде малоефективною. Водночас, 
організація протидії кримінальним проявам тільки засобами 
правоохоронних органів не завжди буває ефективною. Тому 
на початку 90-х років була створена організація FIRST – 
форум команд реагування на інциденти, який об’єднує 
80 бригад реагування з 19 країн світу. Ці бригади 
представляють державні, комерційні, промислові та навчальні 
установи. 

В Україні завдання у сфері захисту державних 
інформаційних ресурсів у мережах передачі даних покладено 
на Службу безпеки України (Департамент спеціальних 
телекомунікаційних систем та захисту інформації), йде 
формування відповідних підрозділів протидії комп’ютерним 
злочинам як в МВС так і в СБУ. 

Але, тільки правозастосовчими заходами неможливо 
реально вирішити зазначену проблему. Тут необхідний 
комплекс заходів, який передбачає широке залучення 
громадськості, міністерств та відомств навчальних закладів, 
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засобів масової інформації по формуванню у населення 
відповідного правового менталітету. 

Важливим аспектом профілактики комп’ютерної 
злочинності є формування відповідної правосвідомості 
користувачів Internet. Цьому повинні сприяти введення до 
учбового процесу вищих навчальних закладів таких 
дисциплін, як інформаційне право та правова інформатика. 

Брак належного нормативно-правового забезпечення 
протидії «комп'ютерним» злочинам обтяжується відсутністю 
системності у законотворенні. Відомості про проходження 
відповідних законопроектів містяться на сайті Верховної Ради 
України (www.rada.gov.ua). 

Очевидно, такий стан справ не в останню чергу 
зумовлений тим, що в нашій країні практично відсутні 
серйозні комплексні наукові розробки проблем 
відповідальності за «комп'ютерні» злочини та дослідження 
кримінологічних проблем запобігання останнім. Відтак 
залишається актуальним вивчення суспільної небезпеки цих 
посягань як злочинів міжнародного характеру, дослідження 
сутності їх об'єктивних і суб'єктивних ознак, санкцій за 
вчинення цих злочинів тощо. Відсутність належного 
теоретико-правового забезпечення у зазначеній сфері суттєво 
ускладнює застосування відповідних кримінально-правових 
норм, нерідко призводить до прийняття суперечливих рішень 
у слідчій та судовій практиці. 

На завершення хотілось би відмітити, що задля 
ефективної протидії кіберзлочинності, необхідний 
комплексний підхід, який можна забезпечити лише спільними 
зусиллями міжнародної спільноти, через тісну взаємодію 
державних, суспільних, громадських інститутів і приватних 
осіб та отримати, як результат, контроль над цим феноменом 
сучасності. 
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ІНСТИТУТ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ У ЛИТОВСЬКО-

РУСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТІ XV-XVI СТОЛІТТЯ 
 

У 1398 році була утворена нова федеративна держава, 
яка отримала назву Велике князівство Литовське, 
Жемантійське і Руське, до якої увійшли українські землі. На 
наших землях починає діяти литовсько-руське право, яке 
відображається у Статуті Казимира 1468 року та Литовських 
статутах: Старому 1529 року, Волинському 1566 року, Новому 
1588 року, які свою чинність зберігають в період існування 
Речі Посполитої і частково продовжували діяти в окремих 
місцевостях Західної України аж до ліквідації ЗУНР [1, с. 104-
105]. 

Литовські статути використовували поточне 
законодавство, судові постанови, німецьке, польське, римське 
право та звичаєве право України, Литви, Польщі. Останній 
статут 1588 року діяв і на захоплених Росією територіях 
Київщини, Поділля, Волині та Брацлавщини до 1840 року 
[1, с. 105]. 

Вищенаведені пам’ятки права містили певні згадки про 
інститут множинності злочинів. 

Так, у статті 14 Статуту Казимира 1468 року вказувалось: 
«А хто вперше вкраде, а до того не крав, то за першу крадіжку 
карати його сплатою вини». В статті 16 зазначалось: «А коли 
злодія приведуть, на кого сок сочитиме, і під мукою у крадіжці 
зізнається, і якщо до того крав і околиця проте відала – без 
лиця повісити». У статті 19 визначалось: «А якщо чиїсь 
паробки вкрадуть щось у когось…: якщо вперше вкрав, то 
його не вішати, а сплатити бондою його; а не буде бонди, то 
господар його за нього [нехай] заплатить, а парубка покарати і 
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побити; а якщо буде часто красти після того, і вище півкопи, 
то паробка повісити» [2]. 

Тобто, Статут Казимира формував основний склад 
злочину – крадіжка, якщо особа вкрала вперше, що каралось 
«сплатою вини» (різновид судової платні). У цій же статті 
одразу роз’яснювалось, що означає «вкрасти вперше» – «до того 
не крав». У статтях 16 та 19 виділялись кваліфіковані склади 
крадіжки за ознакою «до того крав» та вчинення часто 
крадіжок «паробками» (невільниками) після покарання за 
крадіжку, які карались повішанням. 

Отже, Статут Казимира виділяв повторність тотожних 
злочинів без зазначення кількості таких злочинів як 
кваліфіковану ознаку тільки такого злочину як крадіжка в 
незалежності від того чи раніше особа була засуджена. 
Достатньо було того, що «околиця проте відала» (община 
знала). Для невільників окремо була сформована 
кваліфікована ознака «часто красти» після покарання за 
крадіжку. Тобто, іде мова про рецидив тотожних злочинів. 
При цьому, буквальний зміст норми вказує на необхідність 
вчинення після засудження декількох крадіжок. А саме 
формулювання «часто красти» вказує на зародження поняття 
злочинного промислу. 

Литовський статут 1529 року не містив згадок про 
інститут множинності злочинів [3]. Натомість, Статути 1566 та 
1588 років в питаннях визначення форм множинності не 
різнилися [4, c. 1-9; 5; 6]. 

Як Литовський статут 1566 року, так і 1588 року у 
розділі 14 «О злодействе всякого стану» згадують про певні 
форми множинності злочинів. Так, артикул 7 Статуту 
1588 року передбачав: «А каторые бы лицо … 
украль…чотырохъ копъ албо меншъ стояло, а первшый бы 
разъ с тымъ былъ пойманъ, … вернути маетъ. А потомъ того 
жъ злодея, ести бы ся трафило кому поймати повторе… у 
столпа бит быти маеть… А пакли бы и третий разъ тотъ же 
што украль, … горлом карань будеть». В артикулі 10 цього ж 
Статуту визначались випадки, коли шляхтича обвинувачує 
будь-хто у «злодействе» перший раз, то шляхтич «присягнутися 
мает»; а якщо «вдругий разъ … и за другимъ поволаньемъ 
объвинено было, тогды вжо не самъодинъ, але … з 
шляхътичомъ оселымъ … от присягнутися маеть», «А где бы и 
третий разъ того жъ шляхтича … за третим поволаньемъ о 
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злодійства хто обвини, тогъды вжо самъ третий з шляхтой 
оселой, людми веры годними и неподойзренными от того 
присягнутися маеть». Так же артикул 19 Статуту 1566 року 
передбачав випадки «поваления свого урядника злодеями и 
розбойниками» «впервые, вторам, третим, четвертым разом». В 
артикулі 27 передбачалось: «злодейскимъ обычаемъ ловлено 
рыбы в ставе або в сажавце … первшый разъ … пугами бить. 
… другий разъ … уха карань будеть. А естли ся того жъ третий 
разъ … карань яко злодей». 

Тобто, Литовські статути 1566 та 1588 років 
встановлювали в якості кваліфікованої ознаки для злочинів 
проти власності вчинення злочину вдруге, втретє та навіть 
учетверте. Однак особа на відміну від Статуту Казимира, як 
вбачається із змісту вищенаведених артикулів, повинна була 
бути покарана за попередні злочини. Таким чином, Статути 
1566 та 1588 років передбачали таку форму множинності як 
рецидив тотожних злочинів у якості кваліфікованої ознаки 
тільки для злочинів проти власності. При цьому, кваліфіковані 
та особливо кваліфіковані склади злочину утворювались за 
ознакою кількості вчинених тотожних злочинів. 

Слід ще також згадати про артикул 17 розділу XIV 
Статуту 1566 року, де вказувалось: «кгды шляхтичь которого 
нешляхтича неподойзръного помовилъ, менуючи ижъ бы его 
злодъемъ былъ, … мает отприсегнутисе, а судъ ему того маетъ 
допустити. А другый разъ кгды бы того жъ о злодъйство было 
обвинено; тогды за другимъ разомъ обвиненьемъ оть шляхтича 
поконанъ водлъ права и присеги яко злодъй» [5]. Відповідної 
норми у Статуті 1588 року уже не існувало. В даному артикулі 
фактично ішла мова про повторність крадіжки, якщо за 
першу особа не була засуджена через відсутність доказів. 

Таким чином, литовсько-руське законодавство XV-XVI 
століття в своїх нормах закріплювало інститут множинності 
злочинів на рівні кваліфікованих ознак злочинів проти 
власності у вигляді повторності і рецидиву тотожних злочинів 
(з погляду сучасного законодавчого визначення відповідних 
понять). При цьому, склади злочинів формувались в 
залежності від кількості повторних злочинів. Крім того, 
законодавство цього періоду фактично містить згадки про 
злочинний промисел. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ  

ПРО ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

На результатах протидії корупції відчутно позначається 
відсутність наукової розробки важливих аспектів проблеми. 
Адже без наукової обґрунтованості будь-який процес, 
концепція, стратегія втрачають свій сенс, тому що все в цьому 
світі має свої закономірності виникнення, зростання, 
поширення та припинення існування. Тому формування 
концепції протидії корупції має будуватись на сучасних 
наукових підходах. 

Певною мірою антинауковий характер існуючих 
напрямків протидії корупції визначається і відомими 
вченими. Останні досягнення сучасних фахівців у цій сфері 
дозволяють створити ефективний механізм антикорупційної 
діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду і особливостей 
прояву корупції в Україні [1, с. 56]. Продуктивним тут, на 
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думку відомого українського кримінолога О. М. Костенка, 
може бути застосування розробленої в межах культурологічної 
концепції протидії злочинності формули «правова культура 
громадян плюс юстиція», де перевага надається першому 
фактору [2, с. 211]. Такий науковий підхід ставиться на 
противагу іншому поширеному в українській практиці, коли у 
протидії корупції потужно використовувався другий фактор, і 
ця діяльність зводилась до «вдосконалення юстиції», що і 
обумовлює низьку ефективність антикорупційної діяльності в 
цілому в Україні. 

Отже, прогресивним напрямком вирішення проблеми 
корупції, на нашу думку, виступає культурологічна концепція 
протидії злочинності. За такого підходу радикальним засобом 
у протидії корупції слід вважати формування соціальної 
культури громадян за рахунок таких культуризуючих чинників 
як ринок, підприємництво, просвітництво, релігія [2, с. 67]. В 
окремих літературних джерелах також вирішення проблеми 
корупції пропонується через поступову зміну культурних 
стандартів поведінки в напрямку припинення зловживань та 
гармонізації суспільних відносин через діалог представників 
різних суспільних верств населення. В даний спосіб 
передбачається, що більш заможні верстви вже припинять 
прагнути до розкоші, а займуться витрачанням своїх статків 
на суспільно-корисні цілі [3, с. 80], що позитивно вплине на 
протистояння заможних та бідних громадян в суспільстві. За 
таких умов прояви корупції уповільнять темпи свого 
поширення в суспільстві та прагнення до збагачення вже не 
буде таким пріоритетним серед інших соціальних цінностей в 
державі. 

Формування культури означає формування поведінки, 
відповідної природному способу життя, а стосовно сфери 
публічно-правових відносин, функціонування інституту 
державної служби – означає створення культурного клімату у 
сфері реалізації владних повноважень службовими особами. 
Зокрема, з огляду на зарубіжний досвід, слід зазначити, що 
одним із напрямків протидії корупції в Китаї є заохочення 
непідкупності. В Китаї функціонує виховний рух трьох 
заохочень – заохочення політичної свідомості, заохочення 
здорового руху справедливості і заохочення навчання 
[1, с. 143], що в цілому і відображає зміст зазначеної 
культурологічної концепції. 
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Поряд з цим для забезпечення процесу виховання 
належного рівня соціальної культури громадян є доцільним 
підтримати пропозицію про запровадження державної 
програми формування антикорупційної культури громадян 
України, передусім, через підвищення загального рівня 
моральності і духовності суспільства [2, с. 211]. Так, 
російський вчений І. М. Буданова пропонує для формування 
антикорупційної правосвідомості ввести до освітнього процесу 
вищих та середніх професійних навчальних закладів курс 
«Антикорупційні стандарти поведінки», розвиток ефективних 
науково-популярних та культурних просвітницьких програм, 
видання друкованих матеріалів з протидії корупції, що в 
цілому буде сприяти підвищенню рівня соціальної культури 
громадян [4, с. 185-186]. 

Традиційні підходи в класифікації заходів протидії 
корупції включають сюди групу загально соціальних заходів, 
серед яких називають: формування законослухняної 
особистості, відповідної правосвідомості, нетерпимості до 
корупційних діянь, морального виховання «простих громадян», 
що в цілому відповідає основним засадам зазначеної 
культурологічної концепції. Разом з тим, не завжди належно 
оцінюється прогресивність та ефективність таких заходів і 
необхідність першочергового їх застосування з урахуванням 
аналізу стану ефективності протидії корупції. Реалізація таких 
заходів може відбутись за допомогою просвітництва, засобів 
антикорупційної реклами та антикорупційної пропаганди в 
ЗМІ. 

Ефективність застосування культурологічної концепції 
протидії корупції в напрямку підвищення соціальної культури 
громадян також підтверджує і міжнародний досвід. Зокрема, 
у Фінляндії, яка за даними авторитетної організації 
Тransparency Іnternational вважається найменш 
корумпованою країною у світі, важлива роль надається рівню 
освіти нації, адже, як зазначається, освіченими людьми 
набагато важче маніпулювати [1, с. 111]. 

З огляду того, що корупція вважається системою 
негативних поглядів, переконань [5, с. 206], хворобою, що має 
у своїй основі психологічну установку використовувати 
державну службу не за призначенням, зміна такої системи 
мислення в напрямку підвищення рівня соціальної культури 
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всіх учасників корупційних відносин має стати ефективним 
напрямком антикорупційної діяльності. 

Український вчений М. І. Мельник визнає, що збереження 
відповідної системи моральних цінностей в суспільстві є 
стратегічним напрямком запобігання корупції [5, с. 202]. 
Запобігання подальшій моральній деградації шляхом 
виховання належного рівня правової культури в суспільстві 
буде слугувати ефективним чинником в антикорупційній 
діяльності. 

Таким чином, сукупність відповідних норм права і 
моральності забезпечить належне функціонування суспільних 
та державних інститутів. Отже, тут мова йде про відому 
формулу культурологічної концепції протидії злочинності 
«культура плюс закон». 

Побудова відносин у сфері службової діяльності на 
природних законах має мінімізувати прояви зловживання 
владою в суспільстві. До таких законів відносяться закони 
вільної конкуренції, рівності та не зловживання правами. 
Окрім зазначених, природні закони формуються в процесі 
життєдіяльності суспільства, норми яких мають відповідати 
сучасним реаліям розвитку цього суспільства. Також ті члени 
суспільства, які вже мають належний рівень соціальної 
культури, здатні самостійно створювати нові природні закони. 
Виховання висококультурної нації сприятиме протидії 
протиприродним явищам в суспільстві, зокрема, корупції і 
корупційній злочинності. Формування еліти, здатної не тільки 
дотримуватись природних законів життя, а й самостійно 
створювати, виявляти нові природні закони, дозволить 
розвивати і підвищувати рівень соціальної культури інших 
членів суспільства. За зразок можна взяти рух 
джентльменства в Англії як приклад високої соціальної 
культури людини і формувати сучасну еліту в сучасному 
суспільстві [2, c. 86]. 

В зв’язку з цим, важливим заходом протидії корупції 
вважається створення умов для формування антикорупційної 
освіти через виховання вільної, активної та відповідальної 
особистості. 

Запровадження принципів доброчесності в сфері 
реалізації владних повноважень та реалізація інших 
просвітницьких заходів серед всіх верств населення буде 
сприяти вихованню належного рівня соціальної культури всіх 
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учасників суспільних відносин. Формуванню належного рівня 
культури буде сприяти проведення громадської просвіти в усіх 
сферах діяльності держави, що також буде виховувати 
громадян в напрямку прихильності нормам права, де важливу 
роль відведено вищим навчальним закладам. Ідеологія, 
заснована на вихованні почуття громадського обов’язку, 
прагнення бути корисним суспільству і усвідомлення цінності 
особистого матеріального добробуту як похідного від добробуту 
суспільного, дасть можливість сформувати необхідний рівень 
соціальної культури суспільства. Саме використання такого 
наукового підходу в антикорупційній діяльності буде сприяти 
ефективності протидії корупції в цілому. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В 
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ 

 
Известно, что коррупцией в Украине пронизаны все 

сферы жизни общества. Наиболее опасные ее проявления – 
преступления. Противодействие коррупции является 
атрибутом продвижения страны на пути построения 
правового государства. Одна из составляющих этого 
процесса – рецепция зарубежного опыта. Яркий пример 
этому – два взаимосвязанных закона Украины: «Об основах 
предотвращения и противодействия коррупции» и «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины об ответственности за коррупционные 
правонарушения» (2011 г.) и закон, которым в 2013 внесены 
изменения уже в них. 

Безусловно, международный опыт может быть полезным. 
Но использовать его нужно исключительно в тех случаях, когда 
не хватает собственного. А чтобы определить степень 
пригодности, потенциальной эффективности отечественного 
законодательства, нужно его глубоко знать, быть уверенным, 
что заложенные в нем возможности используются полностью, 
но их все-таки не хватает для реализации намеченных планов. 
Игнорированием (а точнее, незнанием) собственной 
нормативной базы объясняется тенденция, которую, к 
несчастью, можно назвать катастрофической. А именно: 
вступлением (в 2011 г.) в силу имплементированных 
законодательных норм ознаменовалось начало 
правоприменительного хаоса, об опасности которого в течение 
нескольких лет (пока процесс шел на уровне проектов) 
взволнованно предупреждала вся прогрессивная научная 
общественность Украины. 

Судя по результатам, лица, от имени Украины 
принимавшие решения об имплементации норм 
международного права в Уголовный кодекс, далеки не только 
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от уголовного права, но и от юриспруденции вообще. О 
качестве (вернее, его отсутствии) сотворенных ими «шедевров 
юридической мысли» сказано и написано столько, что 
воспроизвести все невозможно. Остановимся лишь на 
отдельных моментах, предварив их информацией о некоторых 
проверенных временем статях Уголовного кодекса Украины. 

Самым известным, массовым, разрушительным 
проявлением коррупции, безусловно, является получение 
взятки (в новой терминологии – «неправомерной выгоды»). 
Еще недавно ст. 368 КК Украины «Получение взятки» 
предоставляла широчайшие возможности для использования, 
поскольку сформулирована была чрезвычайно гибко. Она 
была применима к самым разнообразным ситуациям: 
независимо от того, выполнило или не выполнило должностное 
лицо те действия, за которые получило вознаграждение, до 
или после их совершения его получило, оговаривалось 
вознаграждение заранее или нет, собиралось ли должностное 
лицо выполнять обещанное или нет. Ничто не мешало в 
качестве дачи-получения взятки рассматривать и «подарки» 
начальнику от подчиненных, даже если условия получения 
соответствующих благ специально не оговаривались, но обе 
стороны понимали, что это делается с целью удовлетворения 
каких-либо интересов. 

Если бы все это было известно тем, кто, реализуя 
международные обязательства, вносил изменения в Уголовный 
кодекс Украины и в Кодекс Украины об административных 
правонарушениях, то в новых законах не появились бы 
некоторые совершенно нелепые статьи. Одной из них является 
ч. 2 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях, в которой говорится о нарушении 
установленного законом запрета в отношении подарка. А 
«запрещенным подарком» статья 8 Закона Украины «Об 
основах предотвращения и противодействия коррупции» 
называет подарок «за решение, действие или бездействие в 
интересах того, кто дарит…». Невооруженным глазом видно: 
то же самое предусматривала и ст. 368 Уголовного кодекса 
Украины под названием «Получение взятки». Возможно, в 
других странах в качестве взятки предусмотрены только такие 
блага, которыми должностное лицо подкупается, а при 
отсутствии подкупа подношение рассматривается в 
качестве запрещенного подарка. Но по нашему-то 
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уголовному закону подобный «подарок» всегда был такой же 
взяткой, как и «взятка-подкуп», только эту разновидность 
принято было называть взяткой-благодарностью. Статья 
административного кодекса о «запрещенных подарках» 
представляет собой чужеродное тело для украинского 
законодательства, не «встраивается» в его систему, поскольку 
формально перенесена из иной правовой материи. А ведь, 
чтобы отчитаться перед международной общественностью, 
вовсе не нужно было слепо копировать чужие юридические 
конструкции. При подписании конвенций следовало лишь 
объяснить, что в нашей стране подобное поведение 
должностных лиц предусмотрено уголовным, а не 
административным законом. И это лишь укрепило бы 
международный авторитет Украины. Правда, наши суровые 
законы слабо исполняются. Но это уже совсем другая 
проблема. 

До недавнего времени широко распространенной в 
Украине была и ошибочная практика применения ко 
взяточникам вместо статьи 368 Уголовного кодекса 
«Получение взятки» статьи 172-2 Кодекса об 
административных правонарушениях «Нарушение 
ограничений в отношении использования должностного 
положения». Это, противоречащее здравому смыслу, а 
главное – закону, явление носило буквально массовый 
характер. Понятно, что совсем не такая идея заложена в 
антикоррупционных законах, воплощающих международные 
стандарты. К счастью, статья 172-2, как и некоторые ей 
подобные нелепые статьи (но не все), отменена Законом 
Украины от 18.04.2013. Однако этим же законом внесены и 
такие изменения в Уголовный кодекс, которые трудно назвать 
способствующими преодолению коррупции (в частности, 
претерпела серьезные, не во всем полезные изменения 
ст. 368). 

Совершенно чуждой уголовному праву Украины является 
и относительно новая статья Уголовного кодекса 368-2 под 
названием «Незаконное обогащение». Ее появление – еще один 
пример непрофессионального, дилетантского, любительского 
подхода к выполнению международных обязательств. Эта 
статья являет собой кальку статьи 20 Конвенции ООН 
2003 года. Данную статью Конвенция, при условии, что это не 
противоречит Конституции страны-участницы, рекомендует 
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внести в законодательство стран-участниц с тем, чтобы 
применять ее к должностным лицам государственной сферы, 
если материальные блага, которыми они обладают, 
значительно превышают законные доходы, чего эти лица не 
могут «рационально обосновать». В первоначальных проектах 
законов смысл статьи был именно таков. Очевидно, 
проектанты не знали, что такая постановка вопроса 
находится в прямом противоречии с конституционным 
принципом презумпции невиновности. Когда же на 
разработчиков проекта обрушился вал гневных обращений 
ученых и практиков всей Украины, отказаться от этой статьи 
было поздно – про нее уже «отрапортовали». Тогда, не изменив 
название статьи, изменили ее диспозицию на «Получение 
должностным лицом неправомерной выгоды в значительном 
размере или передача такой выгоды близким родственникам 
при отсутствии признаков взяточничества» Понятно, что 
«получение незаконной выгоды» – беспредельно широкое 
понятие. «Незаконное обогащение» «разобрано» 
специальными нормами, а найти возможность применения 
этой общей нормы очень трудно. Да и вряд ли стоит, ведь та 
идея, которая заложена в Конвенции ООН, для Украины не 
осуществима, а другой просто нет. 

И, тем не менее, на практике применять статью 
«Незаконное обогащение» все-таки пытаются. Пока, к счастью, 
этих случаев мало. Но все они крайне неудачны. То, что 
квалифицируют как «Незаконное обогащение», при 
ближайшем рассмотрении оказывается опять-таки 
получением взятки (теперь уже – «неправомерной выгоды»). 

Стремление искусственно отыскивать ситуации, которые 
якобы соответствуют новым статьям Уголовного кодекса, для 
нынешней практики весьма характерно. Скорее всего, это 
порождается требованиями статистической отчетности, но с 
рациональных позиций объяснить это трудно. Ведь 
первостепенная задача Уголовного кодекса – 
предупредительная. Чем большее количество людей он смог 
удержать от совершения преступлений – тем лучше. В идеале 
замечательно было бы, если б Уголовный кодекс не «работал» 
вообще. Почему же, при появлении в УК новых статей, нужно 
бросаться на поиски соответствующих преступлений?! Тем 
более что наш уголовный закон изобилует «мертвыми» 
нормами. У нас имеется даже фактически «мертвый» раздел 
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УК – «Преступления против мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка». И, слава Богу, что «мертвый»! 
Так зачем же пытаться реанимировать «мертворожденные» 
статьи, подобные ст. 368-2? 

Заметим, что вышеназванные законодательные 
промашки рассмотрены лишь для примера, на самом деле их 
значительно больше. К сожалению, антикоррупционные 
законы, некоторые положения которых проанализированы, в 
силу своей хаотичности, бессистемности, очень условной 
грамотности, неоправданной многословности, чужеродности 
по отношению к законодательству Украины, оказались не 
только не способными выполнять функцию противодействия 
коррупции, но и создали серьезные препоны к этому. Они 
крайне нуждаются не просто в «латочном ремонте», а в 
коренной переработке с обязательным участием ученых. 
Отдавать дань международным обязательствам нужно со 
знанием дела, творчески и предельно грамотно. Известно 
непреложное правило профессионального перевода: 
переведенный текст должен быть истинным произведением 
словесности того языка, на который перевод осуществлялся. 
По этому тексту не должно быть видно, что он вторичен. К 
сожалению, чаще всего заимствованные статьи Уголовного 
кодекса раздражают неграмотностью изложения, 
представляют собой набор плохо согласованных между собой 
слов, смысл которых воспринимается с трудом. Между тем, 
давно известно, что включать в Кодексы (если это 
действительно вызвано необходимостью) нужно не статьи 
международных актов (тем более грубо, дословно 
переведенные), а соответствующие нормы права, текстуально 
адаптируя их к национальным потребностям и возможностям. 
Хочется верить, что когда-нибудь так и будет. 
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СЕКЦІЯ № 2 
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КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ 

 

Гловюк Ірина Василівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального процесу 
Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
м. Одеса 

 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СВІДКА  

 
Одним із учасників кримінального провадження є свідок, 

тобто фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі 
обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального 
провадження, і яка викликана для давання показань. 

У літературі на даний час остаточно не вирішено питання 
про функціональну спрямованість діяльності свідка у 
кримінальному провадженні. Деякі вчені взагалі заперечують 
наявність у свідка кримінально-процесуальної функції 
[1, с. 38]. Указується також на невизначеність становища 
цього суб’єкта, оскільки не можна впевнено сказати, яку 
функцію – обвинувачення або захисту – він буде виконувати 
при розслідуванні і розгляді справи [2]. 

Вважаємо, що складно заперечувати наявність у свідка 
кримінально-процесуальної функції. Те, що його діяльність у 
кримінальному провадженні має епізодичний характер, не 
означає, що свідок не здійснює кримінально-процесуальну 
функцію. Ознаками кримінально-процесуальних функцій є: її 
діяльнісний характер; цілеспрямований характер; генеруючий 
характер (визначення характеру кримінально-процесуальної 
діяльності) – векторність функції; генеруючий характер 
(визначення прав та обов’язків суб’єкта (суб’єктів) реалізації 
функції) – зміст функції; невіддільність від її носія – суб'єкта 
кримінального процесу; можливість здійснення суб'єктом 
декількох кримінально-процесуальних функцій; можливість 
здійснення однієї функції декількома суб'єктами; наділення 
суб'єкта процесуальною компетенцією або процесуальним 
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статусом для реалізації функції – суб'єктний елемент функції; 
правовий характер; наявність процесуальних засобів її 
реалізації – форма реалізації функції. Характеризуючи деякі із 
цих ознак стосовно діяльності свідка, слід указати, що 
характер діяльності свідка є допоміжним, оскільки його 
діяльність у кримінальному провадженні безпосередньо не 
спрямована на вирішення основного питання кримінальної 
справи, однак сприяє цьому шляхом виконання провідного 
процесуального обов’язку свідка – давати правдиві показання 
під час досудового розслідування та судового розгляду. При 
цьому, кримінально-процесуальний статус визначається саме 
потребою у забезпеченні давання свідком правдивих показань 
протягом кримінального провадження: так, свідок має право 
знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні 
він допитується; користуватися нотатками і документами при 
даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються 
будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко 
тримати в пам’яті; ознайомлюватися з протоколом допиту та 
заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і 
зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і 
зауваження. Процесуальним засобом реалізації функції свідка 
є давання ним показань; при цьому, під час давання показань 
та участі у проведенні інших процесуальних дій свідок має 
право користуватися правовою допомогою адвоката для 
забезпечення захисту свої законних інтересів. Свідок, хоч і не 
має інтересу у вирішенні кримінального провадження, має 
певні законні процесуальні інтереси, наприклад: щоб допит 
було проведено із дотриманням вимог КПК, щоб у разі 
наявності до того підстав щодо нього було застосовано заходи 
безпеки; отримати відшкодування витрат, пов’язаних з 
викликом для давання показань. Таким чином, у 
спрямованості діяльності свідка можна виділити ознаки 
кримінально-процесуальної функції. 

Ряд вчених роблять висновок про можливість виділення 
процесуальної функції у діяльності свідка. П. С. Елькінд указує 
здійснення свідком допоміжної функції (у напрямі діяльності 
особи, яка є джерелом доказової інформації) [3, с. 64-65]; її 
позицію було підтримано В. М. Шпільовим [4, с. 152]. Ця точка 

зору знайшла підтримку у доктрині [5]. 
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М. М. Шейфер відмічає, що свідок, знаходячись у групі 
«інших» учасників кримінального процесу, не виконуючи ні 
функцію захисту, ні кримінального переслідування, ні 
вирішення справи по суті, є носієм особливої «допоміжної» 
функції. Процесуальна функція свідка полягає у сприянні 
здійсненню правосуддя, шляхом правдивого викладення 
відомих йому обставин, які мають значення для справи [6]. 
Допоміжну кримінально-процесуальну функцію свідка як 
різновид факультативної функції виділяє і І. Ю. Тарічко 
[7, с. 162]. 

У межах цього ж підходу свідок визнається суб'єктом 
функції сприяння розслідуванню (у досудовому провадженні) 
[8] та забезпечення кримінально-процесуальної діяльності 
[9, с. 29]. Є. Ю. Сапов у авторефераті обґрунтовує думку, що 
функція свідка у кримінальному судочинстві полягає у його 
сприянні правосуддю, що реалізується цим учасником шляхом 
давання повних та правдивих показань про обставини 
справи. Однак ця функція, зберігаючи своє призначення, 
внаслідок неправомірного наділення статусом свідка особи, 
законні інтереси якої властиві іншим суб’єктам процесу – 
підозрюваному (обвинуваченому) або потерпілому, може 
корегуватися, наближаючись до функції захисту, або функції 
кримінального переслідування [10]. 

Тим самим, у цих дослідженнях підкреслюється 
допоміжний, обслуговуючий характер кримінально-
процесуальної функції свідка. Дійсно, свідок не є носієм однієї 
із основних кримінально-процесуальних функцій, оскільки 
його діяльність не спрямована на вирішення основного 
питання кримінальної справи; його діяльність є вторинною, 
допоміжної щодо цієї діяльності. Його завданням є сприяння 
належному здійсненню кримінального провадження, що 
проявляється у даванні ним показань щодо відомих йому 
обставин, які мають значення для кримінального 
провадження. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у діяльності 
свідка можна виділити допоміжну кримінально-процесуальну 
функцію, цільовою спрямованістю якої є сприяння належному 
здійсненню кримінального провадження та досягненню його 
завдань, визначених у ст. 2 КПК України, а формою реалізації 
цієї функції є давання свідком показань щодо відомих йому 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

71 

обставин, які мають значення для кримінального 
провадження. 
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ПОВЕРНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОМУ СУДУ 
УКРАЇНИ 

 
Одним з постулатів кримінального права будь-якої 

цивілізованої країни є незворотність покарання. Тобто, жоден 
злочинець не має уникнути справедливого покарання. Іншим 
постулатом є принцип, що жоден невинуватий не може бути 
покараний. Тому що, якщо допустити, що суд засудив 
невинуватого, то сподіватись на віру людей в справедливе 
правосуддя не доводиться. 

20.11.2012 року набрав законної сили новий КПК 
України. В новому кримінальному процесі передбачаються 
суттєві й прогресивні зміни в процедурі оцінці доказів під час 
розслідування кримінальних справ. У новому КПК докази на 
стадії дізнання й досудового слідства оцінює нововведена 
процесуальна фігура «слідчий суддя», а прокуратура втрачає 
свої наглядові функції під час розслідування. Крім того, якщо 
підсудний відмовляється від своїх показів, які він дав під час 
розслідування у справі, й заявляє, що вони отримані внаслідок 
тортур, суд не вважає ці дані як докази вини підсудного. 
Тобто, з одного боку, починається більш цивілізований процес 
оцінки доказів, відповідно й рішення проголошуватимуться не 

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100120621
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1480552
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завжди в унісон з позицією обвинувачення, і можна буде 
сподіватися на справедливі судові рішення, а з іншого боку, 
постає питання: якщо в новому КПК більш якісно реалізується 
процес змагальності сторін, а докази суд враховує відповідно 
до норм закону, тобто проголошуватиме справедливі рішення, 
то що робити з такими справами, якими рясніє статистика 
вироків за тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких 
обвинувачення ґрунтувалося виключно на первинних доказах 
(зізнаннях), що були отримані внаслідок катувань і які оцінив 
не суд, а слідчий?  

Яскравими прикладами такої практики являються 
кримінальні справи, що досліджуються в експертному 
середовищі з залученням фахівців, а також в рамках 
журналістських розслідувань створюються документальні 
фільми «Засуджені довічно. Степан Чернак», «Олександр 
Рафальський. Довічне позбавлення волі», «Засуджені довічно. 
Володимир Панасенко», «Максим Орлов». Принаймні, 
складається враження, що ці та подібні справи мають бути 
переглянуті в справедливому судовому процесі. 
Найголовнішим в новому КПК, є те, що запроваджується 
новий стандарт доказування, а зізнання, які були цариною 
доказів, не вважаються доказами, якщо людина в суді від них 
відмовилась. І тільки докази, які будуть досліджені в суді під 
час судового розгляду, ляжуть в основу обвинувачення тієї або 
іншої людини. Постає питання: як же бути з тими людьми, які 
засуджені на підставі іншого стандарту доказування? 
Незворотність покарання треба розглядати як принцип 
правової визначеності. Принцип правової визначеності 
передбачає те, що всі судові рішення, які є остаточними, 
повинні виконуватися, вони є незворотними, і насправді всі 
правові держави розвиваються на принципі правової 
визначеності. Але принцип незворотності покарання виключає 
будь які можливості переглянути неправосудні судові рішення 
у справі, в якій людина засуджена без вини до довічного 
терміну покарання. Така людина приречена, оскільки існує 
принцип правової визначеності і тому мусить провести 
залишки своїх днів в неволі, чого не можна допустити в 
цивілізованому суспільстві. 

В 2010 році була проведена так звана судова реформа, 
яка дещо спотворила систему перегляду судових рішень. Щодо 
інституту ефективного перегляду кримінальних справ, він 
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необхідний, бо суспільство завжди має допускати, що в суді, в 
судовому рішенні може статися помилка. Суспільство має 
створити певний інститут, який цю помилку має виправити. 
Такий інститут був, він існував щодо перегляду справ, у яких 
було встановлено грубе порушення, істотне порушення 
процесуальних норм або кримінального закону. 

На жаль, у 2010 році компетенція Верховного Суду була 
значно звужена, фактично на сьогоднішній день Верховний 
Суд країни не має повноважень виправити судові помилки, 
які були допущені в судочинстві. Коли в суспільстві 
перебільшено несправедливості, тоді суспільство вимагає 
суттєвих змін в сфері кримінальної юстиції. Якщо з моменту 
вчинення злочину до моменту відбуття покарання вносяться в 
правовій системі якісь зміни, то ці зміни трактуються на 
користь підсудного, тобто до підсудного застосовується 
найбільш сприятливе право, яке діяло з моменту вчинення 
злочину до моменту відбуття покарання. Відтак, якщо, 
припустимо, прийнято новий Кримінальний процесуальний 
кодекс і він містить більш високі стандарти захисту прав і 
свобод громадян, то ці стандарти захисту прав і свобод 
громадян однаково мають діяти як по відношенню до тих осіб, 
які сьогодні переслідуються, відносно яких проводиться 
розслідування і їх справи ще не потрапили до суду, так і тих 
осіб, справи яких перебувають в перегляді, або пройшли всі 
стадії перегляду. Тобто, якщо інструментарій нового КПК в 
своїй частині дає людині додатковий шанс відстояти свої 
права і свободи, юридична система зобов’язана цей шанс 
надати і реалізувати. Якщо нові стандарти дають хоч один 
додатковий шанс для того, щоб встановити дійсні фактичні 
обставини у справі, не важливо – в тій справі, яка сьогодні в 
провадженні, чи тій справі, яка вже розглянута, – хоч один 
додатковий шанс, цей шанс має бути використаний, тому що 
Конституція України говорить про правову державу. Стаття 3 
говорить про те, що метою діяльності держави є права і 
свободи громадян. В Україні має бути відновлено доступ до 
правосуддя в повному розумінні сенсу цього принципу, тобто 
доступ до всіх судів, включаючи і Верховний Суд України, 
включаючи повноцінні повноваження Верховного Суду, як 
інстанції, яка здійснює правосуддя. 

В новому Кримінальному процесуальному кодексі право 
людини на справедливий суд суттєво звужене, – навіть у 
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порівнянні із Кримінально-процесуальним кодексом, що діяв в 
Україні протягом останніх більше ніж п’ятдесяти років. 
Відповідно до статті 22 Конституції України «при прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод». Нагадаємо, що 15 травня 2012 року Європейський 
суд ухвалив рішення по справі «Каверзін проти України», в 
якому зазначив, що відсутність ефективного розслідування 
фактів катувань з боку прокуратури є системним порушенням 
статті 3 Конвенції захисту прав людини і основоположних 
свобод в процесуальному аспекті. Тому є розумна підозра, що 
певна кількість рішень судів, що виконуються, в тому рахунку 
і щодо осіб, що відбувають покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі викликають розумний сумнів щодо їх 
справедливості і потребують перегляду. 

Після прийняття нового КПК фактично Верховний суд 
позбавлений можливості корегувати судову практику в 
середині країни без вказівки із ззовні. Тобто, він може 
відкрити провадження лише, коли є висновок Європейського 
суду за тлумаченням Вищого спеціалізованого суду. 

Проте, Верховний суд для того і існує в країні, щоб 
виправляти порушення права на справедливий суд, а не 
спостерігати і не очікувати поки наднаціональна судова 
інстанція висловиться з цього приводу. Наша держава зайшла 
вже занадто далеко, фактично звузивши компетенцію 
Верховного суду, яка до 2010 року, була задовільно 
сформульована. Тобто, істотні порушення кримінального 
процесу, істотні порушення кримінального закону давали 
підстави Верховному суду втрутитися в ситуацію. Зараз ця 
компетенція звужена фактично до вказівок Європейського 
суду з прав людини, нібито ми не маємо своєї національної 
правосвідомості, або наш Верховний суд не здатен взагалі 
застосувати європейські стандарти в контексті певної справи. 
За своїм змістом і призначенням стадія перегляду судового 
рішення в порядку виключного провадження виступає як 
механізм, який доповнює звичайні способи забезпечення 
законності, обґрунтованості та справедливості судових рішень. 
Цей вид перегляду має, так би мовити, резервне значення та 
застосовується, коли вичерпані або не можуть бути 
застосовані інші процесуальні засоби перевірки судових 
рішень. Отже, у зазначених випадках виправлення 
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незаконних, необґрунтованих та несправедливих судових 
рішень має здійснюватися на стадії перегляду судових рішень 
у порядку виключного провадження. Дану стадію було введено 
в дію законом України «Про внесення змін до Кримінально-
процесуального кодексу України» від 21 червня 2001 року 
(глава 32 КПК в ред.1960). 

Перегляд судових рішень у порядку виключного 
провадження умовно можна поділити на два види 
проваджень: 1) перегляд судових рішень, що набрали законної 
сили за нововиявленими обставинами; 2) перегляд судових 
рішень, що набрали законної сили з підстав неправильного 
застосування кримінального закону та істотного порушення 
вимог кримінально-процесуального закону, які істотно 
вплинули на правильність судового рішення. Перегляд судових 
рішень у порядку виключного провадження є стадією 
кримінального процесу, що являє собою врегульовану 
кримінально-процесуальним законом діяльність суб'єктів, які 
ведуть кримінальний процес, з перегляду вироків, постанов і 
ухвал судів, які набрали законної сили, у зв'язку з 
нововиявленими обставинами, неправильним застосуванням 
кримінального закону та істотним порушенням вимог 
кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на 
правильність судового рішення, з метою перевірки законності, 
обґрунтованості та справедливості судових рішень. 

Перегляд судових рішень у порядку виключного 
провадження, так само як і касаційне провадження, є 
формою перевірки судових рішень, що набрали законної сили. 
Втім, стадія перегляду судових рішень у порядку виключного 
провадження має істотні відмінності як від апеляційного, так і 
касаційного провадження. Загальні відмінності виключного 
провадження виявляються в такому: 

1) предметом апеляційного і касаційного оскарження є 
вироки, ухвали і постанови, які не набрали законної сили, та 
відносно касаційного провадження і такі, які набрали 
законної сили, але були оскаржені не пізніше шести місяців з 
дня набрання законної сили, а предметом виключного 
провадження є вироки, ухвали і постанови, що набрали 
законної сили; 

2) апеляційний та касаційний перегляд провадиться за 
апеляціями учасників процесу та прокурора, касаційними 
скаргами учасників судового розгляду та касаційними 
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поданнями прокурорів, а в порядку виключного 
провадження – лише за поданнями уповноважених на те 
вищестоящих прокурорів про перегляд судових рішень за 
нововиявленими і новими обставинами та поданнями суддів 
касаційного суду в кількості не менше п'яти осіб – про 
внесення на судовий розгляд клопотання про перегляд 
судового рішення в зв'язку з неправильним застосуванням 
кримінального закону та істотним порушенням вимог 
кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на 
правильність судового рішення; 

3) перегляд судових рішень в апеляційному та 
касаційному порядку провадиться апеляційними чи 
касаційними судами у складі трьох суддів, а перегляд справ у 
порядку виключного провадження здійснюється апеляційними 
і касаційними судами не менше трьох суддів (ч. 4 ст. 17 КПК); 

4) для перегляду судових рішень в апеляційному чи 
касаційному порядку достатньо належним чином оформити 
апеляції чи касаційні скарги учасників судового розгляду або 
касаційного подання прокурора, тоді як перегляду судових 
рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами передує 
розслідування цих обставин, а перегляду судових рішень у 
зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону 
та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального 
закону, які істотно вплинули на правильність судового 
рішення, передує розгляд клопотання про такий перегляд 
суддею, принесення подання, підписаного не менше як 
п'ятьма суддями касаційного суду, після чого розглядається це 
подання на спільному засіданні судових палат Верховного 
Суду України, уповноважених законом на розгляд 
кримінальних справ; 

5) виключне провадження відрізняється від апеляційного 
і касаційного провадження також за строками перегляду 
судових рішень. 

Завданнями перегляду судових рішень у порядку 
виключного провадження є перевірка законності, 
обґрунтованості та справедливості судових рішень, що 
набрали законної сили; виявлення та виправлення судових 
помилок та порушень закону; забезпечення захисту прав і 
законних інтересів учасників кримінального судочинства, 
недопущення незаконного і необґрунтованого обвинувачення, 
засудження та обмеження їх прав і свобод. 
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Закон не допускає перегляд судових рішень з підстав 
неправильного застосування кримінального закону та 
істотного порушення вимог кримінально-процесуального 
закону, які істотно вплинули на правильність судового 
рішення, з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, 
збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити 
становище засудженого, а також виправдувального вироку, 
ухвал чи постанов про закриття справ (ч. 2 ст. 4004КПК). 
Перегляд судових рішень з підстав неправильного 
застосування кримінального закону та істотного порушення 
вимог кримінально-процесуального закону, які істотно 
вплинули на правильність судового рішення, строком не 
обмежується. 

Отже, виключне провадження гарантує перегляд будь-
яких незаконних та необґрунтованих вироків, ухвал, постанов, 
які набрали законної сили, але з різних передбачених КПК 
підстав не були переглянуті або усунуті помилки та інші 
неправильності цих вироків, ухвал, постанов. Крім того, 
розслідування нововиявлених обставин дає можливість 
встановити осіб, які фальсифікували докази, давали завідомо 
неправдиві показання як свідки, завідомо неправдиві 
висновки експертів, робили завідомо неправильний переклад, 
виявити і притягнути суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, 
які вчинили зловживання, що дало підстави переглянути 
вироки, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили. 

Якою б досконалою не була процедура підготовки судової 
справи до розгляду, якою б сумлінністю не відрізнялися б 
учасники процесу, гарантувати абсолютно повне й всебічне 
зібрання всіх без виключення важливих для її правильного 
вирішення доказів у житті неможливо. Завжди існує 
гіпотетична можливість виявлення якогось важливого доказу в 
справі в майбутньому після її вирішення по суті. Відповідно, 
має існувати правовий механізм поновлення провадження в 
справі в таких випадках. Ці чинники мають місце в усіх без 
виключення правових системах демократичних країн світу, і є 
основними. Крім того, в житті існують такі явища, як 
нечесність, непорядність, несумлінність та непрофесіоналізм, 
властиві інколи й представникам юстиції. Як результат – або 
судова помилка, або навмисне порушення порядку 
провадження й вирішення справи. 
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Прийняття Верховною Радою України 7 липня 2010 р. 
нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
зумовило істотну зміну повноважень Верховного Суду України 
як судової інстанції з перегляду судових рішень, зокрема, у 
кримінальних справах. Так, відповідно до ч. 1 ст. 40012 
Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК) 
Верховний Суд України переглядає судові рішення у 
кримінальних справах із підстав: 1) неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих 
норм кримінального закону щодо подібних суспільно 
небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, 
звільнення від покарання та від кримінальної 
відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень; 2) встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи 
судом. Відповідно до ч. 2 ст. 40012 КПК перегляд судових 
рішень на підставі, передбаченій п. 2 ч. 1 цієї статті, з метою 
застосування закону про більш тяжкий злочин, збільшити 
обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище 
засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи 
постанови про закриття справи не допускається. Згідно зі 
статистичними даними Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) у І 
півріччі 2012 р. до цієї судової установи надійшло 144 заяви 
про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 
1 ч. 1 ст. 40012 КПК. Із них 15 заяв подали прокурори, а 129 – 
інші особи, коло яких визначено у ст. 384 КПК. 

Перегляд Верховним Судом України судових рішень як 
процесуальна дія можливий тільки на підставах і у порядку, 
передбаченому чинним процесуальним законодавством 
України, за умов, зазначених у відповідній нормі 
процесуального закону, установлених для такого перегляду. 
Відсутність правових підстав чи умов здійснення конкретних 
процесуальних повноважень тягне неможливість розгляду 
відповідної заяви по суті. 

Серед міжнародних судових установ, юрисдикція яких 
визнана Україною, з огляду на специфіку питань, що 
вирішують ці судові установи, найбільш пряме відношення до 
діяльності судової гілки влади в Україні має юрисдикція 
Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд). 
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Значення діяльності цієї міжнародної судової установи для 
судової системи України полягає насамперед у розкритті, 
тлумаченні ключових понять, положень Європейської 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі – Конвенція). Крім того, рішення Європейського суду 
мають і практичне значення відповідно до Закону від 
23 лютого 2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень і 
застосування практики Європейського суду з прав людини». 
Правова основа можливості перегляду Верховним Судом 
України судових рішень з підстав порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом є 
досить неоднозначною як з позиції підсудності, так і з точки 
зору предмета судового дослідження. Із часу набрання 
чинності Законом від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про 
судоустрій і статус суддів» Верховний Суд України переглядав 
судові рішення з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 40012 
КПК, незалежно від характеру допущених порушень. Однак із 
набранням чинності Законом від 20 жовтня 2011 р. № 3932 – 
VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розгляду справ Верховним Судом України» (далі – Закон 
№ 3932-VI) можливість такого перегляду істотно звузилася. 
Так, відповідно до положень ч. 4 ст. 40018 КПК, якщо за 
результатами розгляду питання про допуск справи до 
провадження з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 40012 КПК, 
буде встановлено, що порушення Україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального 
права, ВССУ постановляє ухвалу про відкриття провадження у 
справі та вирішує питання про необхідність витребування 
справи. Розгляд такої справи здійснюється колегією суддів 
судової палати у кримінальних справах ВССУ за правилами, 
встановленими для перегляду справ у касаційному порядку. 
Аналізуючи ті кримінальні справи, які були предметом 
перегляду у Верховному Суді України, можна дійти висновку, 
що ті порушення норм Конвенції, які констатував 
Європейський суд, що виявилися під час розгляду справи 
судом, були пов’язані саме з недотриманням норм 
процесуального законодавства. Складними у цьому контексті є 
також інші питання. Так, встановивши незаконність рішення 
суду касаційної інстанції, – яким чином Верховний Суд 
України зможе прийняти нове судове рішення? Адже, якщо 
фактичні обставини справи і досліджуються, то лише у 
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площині дослідження головного питання: чи мало місце 
неоднакове застосування законодавства. Зрештою, взагалі 
невизначеним залишається питання щодо процесуальних 
рішень, постановлених місцевими та апеляційними судами. 
Закон дозволяє переглядати тільки рішення суду касаційної 
інстанції. Водночас, на практиці може виникнути ситуація, 
коли суд касаційної інстанції залишив без зміни рішення 
нижчестоящих судів помилково, що було встановлено при 
перегляді справи Верховним Судом України. При цьому, може 
бути скасовано відповідно до статей 40021 і 40022 КПК тільки 
рішення суду касаційної інстанції. За таких обставин 
винесення нового судового рішення Верховним Судом України 
стає неможливим без скасування рішень нижчестоящих судів. 
Проте, вирішення справи судом охоплює собою галузь не 
кримінального, а кримінально-процесуального права. Адже 
застосування норм кримінального права саме по собі є 
процесом, який включає в себе оцінку доказів, мотиви 
юридичної кваліфікації, обґрунтування відповідного судового 
рішення тощо. Разом із тим, ч. 4 ст. 40018 КПК прямо 
визначає, що порушення Україною міжнародних зобов’язань 
як наслідок недодержання судом при вирішенні справи норм 
процесуального права є предметом перегляду ВССУ. У зв’язку 
з цим виникає питання: яку предметну компетенцію окреслив 
законодавець, передбачивши можливість перегляду 
Верховним Судом України судових рішень з підстав, 
передбачених п. 2 ч. 1 ст. 40012 КПК, враховуючи 
вищенаведене? 

Висновки та пропозиції. Аналіз практики Верховного 
Суду України та відповідного процесуального законодавства 
дає змогу констатувати таке. Ті повноваження, які надані 
Верховному Суду України, є спробою поєднати нормоконтроль 
із функцією судового захисту у кримінальних справах шляхом 
ревізії судових рішень. Однак правові засоби, що має у своєму 
розпорядженні Верховний Суд України, є недостатніми для 
здійснення повноважень, передбачених законом. Наслідком 
запровадження у діяльність Верховного Суду України 
елементів, що мають у собі суб’єктивну складову (неоднакове 
застосування норм матеріального права), та інституту допуску 
справ до провадження у Верховному Суді України істотно 
утруднило практичну реалізацію прав громадян на судовий 
захист у Верховному Суді України та знизило його 
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ефективність. Суперечить логіці, принципам правової 
визначеності та конституційному статусу Верховного Суду 
України також виведення за межі компетенції Верховного 
Суду України питань застосування норм процесуального права 
та частини норм матеріального права. Це призвело до того, що 
компетенція Верховного Суду України стала «частковою», а 
втрата повноважень щодо перегляду норм процесуального 
права призвела до неможливості ефективного здійснення 
навіть тих повноважень, які на сьогодні має Верховний Суд 
України як судова інстанція. Отже, зміст повноважень 
Верховного Суду України не повною мірою узгоджується з 
його конституційним статусом та гарантованими 
Конституцією України правами людини на судовий захист. 

Враховуючи викладене: Компетенція Верховного Суду має 
бути поновлена, як вона існувала до реформи десятого року. 
Саме Верховний Суд має визначати межі своєї компетенції. 
Отже, постає завдання змінити законодавство: повернути 
виключне провадження, яке існувало до 2010 року і надати 
відповідні повноваження Верховному суду України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ХОДІ 

ФІКСАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 
 

Забезпечення високого рівня розкриття злочинів, 
подальше підвищення його ефективності неможливе без 
застосування сучасних знань у різних галузях науки та 
техніки. Розвиток науки та техніки створює значні умови і 
можливості для забезпечення повноти, всебічності й 
об’єктивності досудового розслідування і судового розгляду. 
Розвиток сучасних науково-технічних засобів, розробка 
специфічних приладів, апаратів та прийомів роботи з ними, 
всебічне впровадження у практику розслідування та 
попередження злочинів приводить до виникнення низки 
проблемних питань, що потребують невідкладного 
розв’язання. 

У новітніх наукових працях не повною мірою висвітлено 
роль і місце науково-технічних засобів з позицій науки 
кримінально-процесуального права. Це дослідження 
О. М. Бандурки, В. П. Бахіна, Б. Т. Безлєпкіна, 
П. Д. Біленчука, В. П. Бож’єва, В. М. Галузо, Г. І. Грамовича, 
О. В. Горбачова, М. О. Громова, Е. А. Долі, А. Я. Дубінського, 
А. В. Іщенка, Н. С. Карпова, В. С. Кузьмічова, О. М. Ларіна, 
П. А. Лупинської, М. П. Молібоги, М. М. Михеєнко, В. Т. Нора, 
Е. А. Разумова, М. В. Салтевського, І. В. Сервецького, 
В. М. Тертишника, С. А. Шейфера, В. П. Шибіка, 
Р. Х. Якупова. Поза увагою залишаються важливі і такі, що 
потребують деталізації аспектів застосування цих засобів у 
кримінальному судочинстві. Щодо проблеми удосконалення 
правового регулювання застосування науково-технічних 
засобів в роботі правоохоронних органів, то вона має гостро 
дискусійний характер. 

Вирішуючи завдання удосконалення існуючих та 
розробки нових науково-технічних засобів, криміналістика 
ставить завдання перед наукою кримінального процесу щодо 
оцінки розроблених нею положень. Так, окремі розробки 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

84 

криміналістів отримали в подальшому своє процесуальне 
закріплення, як, наприклад, стаття 107 КПК, яка встановила 
можливість та регламентувала порядок застосування 
технічних засобів фіксування кримінального провадження. В 
частині використання спеціальних знань і криміналістичної 
техніки, що застосовується для фіксації інформації, звертає на 
себе увагу таке: 

 сьогодні не змінились підходи до наукових і 
технічних засобів, як до чогось другорядного, що не має 
значення в доказуванні; 

 законодавець не дає переліку технічних засобів, що 
використовуються з метою фіксації, а передбачає лише 
загальну можливість застосування тих чи інших способів 
фіксації; 

 до цього часу не приділено належної уваги 
комп’ютеризації і комп’ютерним технологіям в криміналістиці. 

У зв’язку з цим, ми поділяємо думки, які були висловлені 
свого часу А. І. Вінбергом та Ю. Г. Коруховим стосовно того, 
що в КПК необхідно регламентувати не самі засоби, а 
принципи допустимості науково-технічних методів і засобів в 

кримінальному судочинстві. Будь-які спроби подати їх 
формальний перелік в КПК – це бар’єр на шляху науково-
технічного прогресу в боротьбі зі злочинністю [1, с. 43-45]. 

Незалежно від того, в оперативно-розшуковій чи слідчій 
діяльності використовуються науково-технічні засоби фіксації, 
вони повинні відповідати загальним вимогам використання 
науково-технічних засобів. Це стосується й тих нових науково-
технічних засобів і методів їх застосування, відносно яких 
немає прямої вказівки в діючому кримінально-процесуальному 
законі, але вони рекомендовані криміналістикою. Носії 
інформації, на яких за допомогою технічних засобів 
зафіксовані результати слідчих дій, мають усі ознаки 
документа та джерела інформації відповідно до статей 26, 27 
Закону України «Про інформацію» [60, с. 267-284], а також 
ст. 99 КПК. Слідчий, оперативний працівник, спеціаліст та суд 
повинні керуватись принципами правосуддя і загальними 
вимогами закону. 

Зробимо висновок, що для ефективної реалізації науково-
технічних засобів вчені пропонують враховувати вимоги щодо 
їх застосування: 
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 в процесі розслідування можуть застосовуватись 
лише науково обґрунтовані й ті, що пройшли практичну 
перевірку науково-технічні засоби і методи; 

 науково-технічні засоби можуть застосовуватись 
лише з дотриманням принципу законності; 

 застосування науково-технічних засобів має бути 
доцільним в конкретних умовах проведення тієї чи іншої 
слідчої дії. 

Неодмінною умовою допустимості науково-технічних 

засобів вважають їх науковість і законність, а методи їх 
застосування в кримінальному судочинстві мають відповідати 

ознакам етичності. 
Поряд з цим, застосування науково-технічних засобів 

фіксації інформації передбачає необхідність дотримання й 
загальних тактичних рекомендацій. Насамперед, потрібно 
вибирати необхідні в кожному конкретному випадку засоби і 
методи, їх вибір визначається: 

 метою й характером слідчої дії чи оперативного 
заходу; 

 особливостями об’єктів, для виявлення і фіксації 
яких застосовуються науково-технічні засоби і методи; 

 придатністю технічних засобів для вирішення 
поставленого завдання. 

Законодавчі органи поставлені перед необхідністю 
постійно вносити доповнення та уточнення до чинного 
кримінально-процесуального законодавства, або розробити 
такі кримінально-процесуальні норми, які б забезпечили 
універсальну та порівняно стійку регламентацію 
використання досягнень науково-технічного прогресу в 
кримінально-процесуальній діяльності [2, с. 187]. 

Використання досягнень науки і техніки для збору та 
дослідження доказів є магістральним шляхом удосконалення 
слідчої діяльності. Це одне із основних завдань науки 
криміналістики. Однак, для використання у кримінальному 
судочинстві можуть бути рекомендовані лише ті досягнення 
науки й техніки, які відповідають вимогам кримінально-
процесуального закону і, перш за все, в частині забезпечення 
прав людини. 

Отже, основним правилом застосування науково-
технічних засобів фіксації слідчим є вимога забезпечення 
повного збереження слідів і речових доказів. Друге загальне 
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правило застосування цих засобів слідчим полягає в 

забезпеченні максимальної точності фіксації і достовірності 
результатів, яких можна досягти за допомогою даного засобу 
або методу. Необхідно зауважити, який би науково-технічний 
засіб не застосовувався слідчим і яких би результатів не було 
внаслідок цього досягнуто – у протоколі відповідної слідчої дії 
повинно бути докладно зазначено, які саме засоби 
застосовувались, з якою метою, якими способами і з якими 
результатами, чи були які-небудь зауваження щодо цього з 
боку учасників слідчої дії. 
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МЕТОДОЛОГІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ПІЗНАННЯ 

 
Методи, за допомогою яких досліджуються 

закономірності будь-якої науки, визначають її розвиток і 
ступінь вірогідності одержуваних результатів. Історія 
психології багата на приклади пошуку методів досліджень, які 
нерідко відзначалися вузькістю і суб’єктивністю. Застосування 
методу діалектики в психологічних дослідженнях дало змогу 
пояснити процеси і явища людської психіки з позицій теорії 
пізнання. 

Використання методу пізнання передбачає наявність 
методів, властивих кожній науці, в яких виявляється 
загальний метод. Тут співвідношення загального і окремого 
виявляється в тому, що загальне (діалектичний метод) 
відображається в окремих методах конкретної науки 
відповідно до її особливостей і завдань. Окремими методами 
пізнання є методи кожної науки, які дозволяють всебічно 
досліджувати систему закономірностей, що становлять її 
предмет [2, с. 28]. 

М. В. Костицький вважає, що психолог пізнає явища і 
факти за допомогою методів трьох рівнів: а) діалектичного; 
б) загальнонаукового; в) конкретно-діагностичного. Перші два 
рівні однакові при будь-якому науковому пізнанні. 
Специфічність психологічного пізнання – у використанні 
конкретних діагностичних методів [3, с. 35]. 

Позицію М. В. Костицького підтримує В. О. Коновалова і 
Ю. В. Шепітько. Зокрема, на думку вчених, окремі методи 
розвивалися переважно за такими своєрідними напрямами. 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

88 

По-перше, методи, які перенесені із загальної психології і 
виконують пізнавальні функції водночас як у загальній, так і в 
юридичній психології. Вони охоплюють: а) психологічні методи 
вивчення особистості; б) методи психологічного впливу на 
особу; в) методи перевірки психологічних якостей особи. За 
структурою ці методи різноманітні і використовуються 
відповідно до поставлених цілей. По-друге, методи, які 
сприяють пізнанню тільки в юридичній психології і 
формуються відповідно до її завдань або такі, що 
трансформуються з методів загальної психології щодо цілей 
юридичних. 

В юридичній психології важливе місце посідають методи 
психологічного впливу на особу. Вони використовуються 
посадовими особами судово-слідчих органів (слідчим, 
прокурором, суддею й ін.) у межах кримінального 
процесуального законодавства і професійної етики. У деяких 
літературних джерелах виділяють також методи судово-
психологічної експертизи. До системи даної групи методів 
належать: психологічний аналіз матеріалів кримінального 
провадження; психологічний аналіз злочину; психологічний 
аналіз ситуації; метод психоаналізу; метод тестування; метод 
бесіди з підекспертним та ін. [2, с. 29]. 

Проведення експертного психологічного дослідження 
пов’язане з рядом труднощів, до числа яких належать 
неможливість спостерігати психічні явища і недостатність їх 
для безпосереднього сприйняття, багатофакторна 
детермінація психічних механізмів, пластичність змінності 
психіки тощо. У зв’язку з цим, таке дослідження має свої 
особливості і носить переважно ретроспективний характер. До 
того ж проста екстраполяція у минуле наявних рис може бути 
ризикованою без урахування змін, яких зазнає особистість 
того, кого обстежують, адаптуючись до нових для неї умов. 
Тому при виборі і застосуванні конкретних методів 
дослідження особлива увага повинна зосереджуватися на тих 
інструментах і процедурах, які забезпечують діагностику 
відносно стійких властивостей особистості та їхнє 
відокремлення від більш пізніх і ситуативних нашарувань 
[1, с.156-160]. 

Для експерта-психолога особливо справедливою є думка, 
що немає поганих або хороших методів – є адекватне або 
неадекватне їхнє застосування. Будь-яке перебільшення 
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пізнавальних можливостей будь-якого метода 
(інструментального, тестового, біографічного тощо) небезпечне 
бо наукові методи не взаємозамінні, кожен має свої позитивні 
й негативні показники. Жоден з психологічних методів не 
гарантує одержання готових відповідей, а дає лише вихідний 
матеріал, який потребує аналізу, психологічної реконструкції й 
інтерпретації на основі спеціальних знань експерта-психолога 
[4, с. 106]. 

Таким чином, підбір методів для експериментально-
психологічного дослідження повинен мати індивідуальний 
характер залежно від завдань, що поставлені перед 
психологом, а також від форми використання спеціальних 
психологічних знань, виду психологічної експертизи. 
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ВІДЕОЗАПИС ЯК МЕТОД КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 

ДОКУМЕНТУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Застосування науково-технічних засобів та методів в 
пізнавальній діяльності з розкриття злочинів, за певної долі 
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умовності, можна охарактеризувати як сукупність внутрішніх 
зв’язків та їх властивостей, в межах яких відбувається 
функціонування системи. Правова регламентація такої 
системи базується, по-перше, на кримінальному 
процесуальному законі та Законі України «Про оперативно-
розшукову діяльність», які виступають по відношенню до 
науково-технічного забезпечення пізнавальної діяльності 
слідчого у вигляді зовнішнього регулятора, а, по-друге, на 
відомчих нормативних актах, положення яких визначають, в 
основному, порядок здійснення діяльності всередині системи. 
Реалізація юридичних норм, які складають правову основу 
пізнавальної діяльності, в тому числі з використанням 
науково-технічних засобів, прийомів і методів 
криміналістики – важливий засіб регулювання такої 
діяльності. 

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні 
данні, отримані у передбаченому законом порядку, на підставі 
яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 
наявність або відсутність фактів та обставин, що мають 
значення для кримінального провадження та підлягають 
доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є 
показання, речові докази, документи, висновки експертів 
(ст. 84 КПК). Тобто, як джерело доказів розглядаються речові 
докази. Кримінально-процесуальний закон визнає речовими 
доказами матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення 
кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди 
або містять інші відомості, які можуть бути використані як 
доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 
кримінального провадження (ст. 98 КПК). Отже, до таких 
об'єктів можна віднести і ті, що можуть бути засобами для 
виявлення кримінального правопорушення і встановлення 
обставин злочину. До таких засобів можна віднести 
відеозаписи з різноманітних камер спостереження (на 
будинках, світлофорах, магазинах, потягах, в автомобілях 
відеореєстратори і т.д.) отримані в процесі розслідування, які 
слід розглядати як речові докази, що мають важливе 
криміналістичне значення, оскільки вони є об'єктивними 
засобами документування перебігу подій. 

Відеозаписи можуть містити інформацію про 
швидкоплинність події (на дорозі, швидкість бігу людини та 
транспортного засобу), про те, що зробила особа, щоб 
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уникнути заподіяння шкоди. Інформація про швидкість 
транспортного засобу, дозволить з'ясувати, чи було 
перевищення швидкості, порушення дорожньої розмітки, та 
дорожніх знаків на даній ділянці. Призначення відеокамер як 
стаціонарних так і мобільних, це постійне спостереження за 
певними об'єктами і процесами з метою відображення 
інформації про їх стан на матеріальному носієві. Такі 
відеозаписи можуть використовуватися для розшуку 
правопорушника, а також визнаватися доказами при 
розслідуванні кримінальних правопорушень та вирішення 
спірних ситуацій, які частенько виникають при дорожньо-
транспортних пригодах. Саме вони можуть допомогти 
встановити істинний перебіг події, визначити не тільки 
правопорушника, а і додаткових свідків та потерпілих. 

Для того, щоб відеозапис не викликав сумнівів, мав 
юридичну силу та міг бути доказом у кримінальному 
провадженні, він повинен відповідати принципу 
допустимості, тобто бути отриманий у визначеному законом 
порядку. Такі матеріальні об'єкти мають бути вилучені з 
дотриманням процесуальних правил та долучені до 
кримінального провадження. В тому випадку, якщо 
підозрювана особа відмовляється добровільно видати 
відеозапис, слідчий в процесі огляду місця події або при 
провадженні інших слідчих (розшукових) дій має право 
вилучити її в процесуальному порядку, в присутності понятих, 
яким вона і буде продемонстрована для ознайомлення. 

Вилучені відеозаписи, можуть бути направлені слідчим на 
відеофоноскопічне дослідження, для встановлення її 
істинності. Для того, щоб експерт був в змозі якісно дослідити і 
зробити одностайний висновок щодо істинності, або 
фальсифікації відеоматеріалу, відеозапис повинен бути 
високої якості, а також на дослідження бажано надавати і сам 
пристрій на якому відбувався відеозапис. Але не завжди це 
можливо. Пристрій може бути пошкодженим (розбитим, 
важкодоступним і т.д.), в таких випадках необхідно звертати 
увагу на його технічні характеристики. 

По-перше, це швидкість зйомки, тобто, кількість кадрів 
на секунду, чим більше, тим вище якість відеозапису. На 
даний час, сучасні камери мають швидкість від 30 кадрів на 
секунду. 
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По-друге, це кут огляду відеокамери, він повинен бути не 
менш ніж 120 градусів, щоб забезпечити ширококутну зйомку. 
Чим більше кут огляду, тим більший обсяг інформації буде 
зафіксовано на носії. 

По-третє, це можливість ведення запису в умовах 
поганого освітлення (ніч, дощ, туман і т.д.) Більшість 
навмисних кримінальних правопорушень вчинюється саме за 
таких умов. Навіть звичайні дорожньо-транспортні пригоди 
часто трапляються саме за несприятливих природних умов. 

По-четверте, це можливість автоматичного або 
мануального накладення і відображення на відеозапис дати, 
часу, і навіть координат GPS. Тому, що саме ці ознаки, 
характеризують місце та час вчинення кримінального 
правопорушення, і найчастіше саме їх потрібно встановити. 

По-п'яте, це наявність додаткового, власного елемента 
живлення, при аварії, або несанкціонованому відключенні 
загального живлення, відеокамера перейде на автономний 
режим і задокументує перебіг події. 
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СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ 

КПК УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВЦЯ 
 

Одним із основних засад кримінального провадження, 
визначених Кримінальним процесуальним кодексом України є 
розумність строків, в тому числі досудового розслідування. 
Дотримання цього принципу забезпечить, з одного боку 
досягнення цілей покарання, зокрема його невідворотності, а з 
іншого – забезпечить право особі на справедливий розгляд, 
ефективний захист від обвинувачень. Тому, знаходження 
розумного балансу у вирішенні цього питання є досить 
актуальним. 

Розумність строків визначено як основна засада 
кримінального провадження в статті 7 КПК України. Його ж 
суть визначається статтею 28 КПК України, що визначає, що 
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«під час кримінального провадження кожна процесуальна дія 
або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті 
в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є 
об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та 
прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть 
перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання 
окремих процесуальних дій або прийняття окремих 
процесуальних рішень». Даною ж статтею визначено і критерії 
для визначення розумності строків кримінального 
провадження, це: 1) складність кримінального провадження; 
2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб 
здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. 

Отож, стаття 219 КПК України визначає, що досудове 
розслідування повинно бути закінчено: 

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні кримінального проступку; 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні злочину. 

На перший погляд норма є абсолютно виправданою і має 
право на «життя». Однак практика використання даної норми, 
на жаль, не підтверджує оптимістичного настрою. 

Якщо згадати попередню редакцію КПК України 
(1960 р.), то строки досудового слідства, встановлені 
статтею 120 вказували про два місяці з моменту порушення 
кримінальної справи і до направлення прокуророві 
обвинувального висновку. І тут слід вказати про негативну 
практику правоохоронних органів, які будь-яким способом 
намагалися продовжити строки перевірки заяв і повідомлень, 
часто трактуючи заяви громадян як звернення, безпідставно 
відмовляли в порушені кримінальної справи тощо. Все це 
викликало негативну реакцію в суспільстві. Новий кодекс 
«виправив» ситуацію, визначивши початок кримінального 
провадження моментом внесення заяви, повідомлення про 
злочин в єдиний реєстр досудових розслідувань. 

Однак дана норма фактично виключила будь-які 
обмеження щодо строків досудового розслідування, адже вони 
починають відраховуватися лише з моменту повідомлення про 
підозру. І тут знову ж таки проявляється негативна практика 
розслідування злочинів. Зазвичай, пред’явлення особі 
обвинувачення за попередньою редакцією КПК України 
слідчими відтягувалася практично на кінець досудового 
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слідства, після чого проводилися лише деякі формальні дії і 
готувався обвинувальний висновок. Дана практика тепер 
перенесена і на нові правила досудового розслідування – 
момент повідомлення про підозру переноситься на якомога 
пізніший термін. Це дає змогу виключити майбутнього 
підозрюваного з процесу розслідування і дотриматися строків. 
При цьому очевидність підозри може формулюватися ще на 
стадії внесення відомостей в реєстр. Так, часто можна 
зустріти у відомостях реєстру висловлювання типу 
«посадовими особами товариства», «суб’єктом підприємницької 
діяльності» тощо, інколи навіть називаються конкретні 
прізвища. Але з формальної точки зору повідомлення про 
підозру не вручене, а отже і строки не розпочалися. 

Така ситуація призводить до того, що досудове 
розслідування фактично може продовжуватися необмежений 
строк, що абсолютно суперечить принципу розумності строків. 
При цьому захистити себе в такому випадку практично 
неможливо, оскільки зацікавлена особа не є учасником 
кримінального провадження. 
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провадження та винесення вироку без участі обвинуваченого 
(заочного провадження). 

Тим не менше, таке провадження не є чужим для 
вітчизняних правових традицій. Починаючи ще з правових 
джерел часів Київської Русі, і закінчуючи КПК України 
1960 року, законодавство передбачало в окремих випадках 
можливість заочного засудження особи [1, с. 116-117]. 

До прийняття нового КПК України 2012 року фактично 
всі проекти кодексу, які пропонувалися до розгляду Верховній 
Раді України, однією із законодавчих новел передбачали 
введення заочного провадження [2; 3; 4; 5]. Проте, чинний 
КПК України взагалі не передбачає можливості заочного 
розгляду справи щодо обвинуваченого, який не дав згоди 
щодо такого розгляду. 

У той же час, в світові практиці десь ширше, а десь 
вужче допускається використання такої диференційованої 
процесуальної форми, як заочне провадження. Зокрема, 
заочне засудження за певних умов дозволяється у США, 
Франції, Російській Федерації, Молдові та інших країнах. 

Потреба у ширшому запровадженні заочного 
провадження за рахунок збільшення кола підстав, за яких 
можливе таке провадження, викликана сьогоднішніми 
реаліями. Як свідчить статистика, величезна кількість 
кримінальних проваджень залишаються незавершеними 
тільки через неможливість затримати підозрюваного чи 
обвинуваченого, який ухиляється від явки до слідчого чи суду. 
Навіть у тих випадках, коли вірогідність того, що саме 
підозрюваний (обвинувачений) вчинив злочин, якщо він 
ухилився від слідства та суду, законні інтереси потерпілого та 
суспільства загалом залишаються незахищеними. 

Таким чином, якщо підозрюваний чи обвинувачений не 
буде ніколи затриманий, це означатиме, що завдання 
кримінального провадження не будуть досягнуті. 

І навіть якщо у особи, що підозрюється чи 
обвинувачується у вчиненні корисливого чи насильницького 
злочину, що переховується від правосуддя, є майно, за 
допомогою якого можна було б відшкодувати заподіяні майну 
чи здоров’ю потерпілих, це не може бути здійснено до 
винесення вироку суду. У свою чергу, вирок не може бути 
винесений за відсутності обвинуваченого. Тим самим, 
виходить, що інтереси потерпілих до того часу, поки 
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підозрюваний чи обвинувачений не буде затриманий і постане 
перед судом, не можуть бути захищеними. 

Така ситуація не є нормальною. Не у всіх випадках 
підозрювані чи обвинувачені тікають від правосуддя за 
кордон і навіть, при цьому, правоохоронним органам України 
не завжди відоме їх місцезнаходження. 

Тому вважаємо, що у виняткових випадках можна було б 
запозичити досвід зарубіжних країн, які передбачають у 
випадках свідомого ухилення обвинуваченого від правосуддя 
можливість винесення щодо нього заочного вироку. При 
цьому, ухилення обвинуваченого від явки до слідчого чи суду 
не обов’язково повинне бути пов’язане з виїздом за кордон. 

Звичайно, заочні процеси повинні проводитися лише у 
виключних випадках, інакше за умов, коли вітчизняне 
судочинство важко назвати близьким до міжнародних 
стандартів, існує загроза зловживань з боку правоохоронних 
органів. У законодавстві повинні бути передбачені механізми, 
за яких у такому провадженні будуть максимально створені 
умови для: 

1) по-перше, права обвинуваченого на участь у 
кримінальному провадженні щодо себе; 

2) по-друге, встановлення об’єктивної істини у справі 
(тобто неявка підозрюваного чи обвинуваченого не повинна 
трактуватися як підстава для звільнення обвинувачення від 
доказування винуватості підозрюваного чи обвинуваченого у 
злочині); 

3) забезпечення принципу змагальності; 
4) особливого порядку оскарження заочного вироку 

обвинуваченим, який з’явився після проголошення вироку. 
З метою реалізації першого завдання необхідно 

створювати умови, за яких підозрюваний чи обвинувачений 
міг би бути поінформованим про здійснення провадження 
стосовно нього. Зокрема, перед початком заочного 
провадження слідчий та суд повинні переконатися, що 
підозрюваний чи обвинувачений належним чином були 
повідомлені про кримінальне провадження щодо них та про 
проведення відповідних процесуальних дій. Крім того, навіть у 
межах заочного судового провадження про проведення 
відповідних судових засідань необхідно повідомляти за 
останнім відомим місцем проживання (перебування) 
обвинуваченого, а також близьких родичів. 
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Друга умова передбачає обов’язкове повне, всебічне та 
об’єктивне встановлення всіх обставин справи на основі тих 
доказів, які зібрані у провадженні. Сам факт ухилення від 
явки в судове засідання не повинен трактуватися як визнання 
вини у інкримінованому злочині чи навіть як обтяжуюча 
покарання обставина. 

По-третє, принцип змагальності під час заочного 
провадження повинен бути реалізованим за допомогою 
обов’язкової участі захисника, який залучатиметься для 
здійснення захисту у порядку ст. 49 КПК України. 

І, нарешті, забезпечення прав та законних інтересів 
відсутнього обвинуваченого повинно здійснюватися за 
рахунок встановлення особливого порядку оскарження 
заочного вироку. Подібний порядок було передбачено 
Судовими статутами 1864 року, такий же підхід реалізовано у 
законодавстві окремих сучасних країн (наприклад, Франції), 
такий же порядок передбачено і в українському цивільному 
процесі. Обвинуваченому, засудженому заочно, повинно бути 
надано за його заявою, внесеною у певний строк після 
проголошення вироку, право на перегляд вироку тим же 
судом, який ухвалив вирок. Перегляд мав би бути проведений 
у загальному порядку за участі обвинуваченого. 

Список використаних джерел 
1. Канюка І. М. Поняття та історичний розвиток заочного 
провадження в кримінальному судочинстві України / 
І. М. Канюка // Правові проблеми зміцнення української 
державності. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, 19-20 листопада 2010 року – Одеса: ГО 
«Причорноморська фундація права», 2010. – С. 116-118. 
2. Проект Кримінально-процесуального кодексу України 
№1233 від 13.12.2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31115. 

3. Проект Кримінально-процесуального кодексу України 
№3456 від 18.11.2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=26190. 

4. Проект Кримінально-процесуального кодексу України 
№3456 від 29.04.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=14901. 

5. Проект Кримінально-процесуального кодексу України 
№7431 від 23.06.2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=10616. 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

98 

Сав’юк Олександр Васильович, 

кандидат юридичних наук, 
підполковник міліції, начальник кафедри  
соціально-гуманітарних дисциплін 
Прикарпатського факультету 
Львівського державного університету 
внутрішніх справ 

 

ТАКТИКА ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ ТА СВІДКІВ ПРИ 
ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 

 
При досудовому розслідуванні терористичного акту у 

невідкладному порядку проводять допит потерпілих та 
виявлених очевидців, осіб котрі першими прибули на місце 
події. А якщо відомий підозрюваний, допитуються його 
родичі, товариші по роботі чи службі, перевіряються інші 
близькі зв’язки [1, с. 173 ]. 

При виявленні саморобного вибухового пристрою 
з’ясовується у свідків, які дії вони здійснювали з даним 
пристроєм, що при цьому спостерігали або чули (шум, 
шипіння, клацання й т. ін.), у якому стані були речовини й 
деталі вибухового пристрою (сухими чи мокрими, тупими чи 
гострими), відкритими або закамуфльованими (яким чином), у 
якому положенні вони перебували. 

У процесі з’ясування вищевказаних питань доцільно, щоб 
на допиті був присутній спеціаліст-вибухотехнік. З його 
допомогою будуть більш повно й точно встановлені вказані 
відомості. 

У ході допиту потерпілого необхідно детально з’ясувати 
обставини терористичного акту: 1) де, коли і за яких обставин 
вчинено злочин; 2) коли і у зв’язку з чим потерпілий опинився 
на місці події; 3) які обставини передували злочину; 4) хто ще 
знаходився у цей час на місці події; 5) скільки було злочинців, 
їх основні прикмети; 6) чи причетний він до злочинних 
угруповань або мав інші зв’язки з представниками 
кримінальних структур; 7) чи мав він які-небудь борги, кому і 
скільки винен; 8) чи висловлювалися стосовно нього погрози, у 
чому вони виражались, від кого походили; 9) хто з осіб, які 
вороже відносилися до потерпілого, мають можливість 
придбавати або виготовляти вибухові пристрої (вибухову 
суміш чи речовину); 10) чи не придбавалися самим потерпілим 
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вибухові пристрої (горючі речовини чи суміші); 11) чи не є 
вибух (пожежа) результатом необережного користування 
потерпілим вибуховими пристроями (горючими речовинами 
чи сумішами); 12) які були способи спілкування злочинців між 
собою до вчинення злочину, в ході злочинних дій і після; 
13) який був спосіб проникнення злочинців до місця події і 
напрям відходу; 14) якими транспортними засобами 
користувалися злочинці; 15) який був характер дій потерпілого 
і осіб, які знаходилися з ним до, під час і після вчинення 
злочину; 16) яка була освітленість, видимість, погодні умови в 
момент вчинення злочину; 17) які сліди або предмети могли 
залишити злочинці на місці вчинення злочину; 18) які 
пошкодження і за яких обставин були спричинені потерпілому 
або його одягу в момент вчинення злочину; 19) в якому стані 
потерпілий знаходився в момент події (хвороба, стан зору, 
слуху, сп’яніння, психічний стан); 20) кому першому він 
повідомив про подію і чи вживав заходів щодо переслідування 
злочинців. 

З особливою старанністю при допиті з’ясовуються ознаки 
зовнішності злочинців, їх одяг, взуття й усі предмети, які були 
при них; мета й мотиви, якими вони керувалися. 

Ці питання варто з’ясовувати й у ході допиту свідків, які 
опинилися на місці події до, у момент вчинення й після 
терористичного акту. Проаналізована судово-слідча практика 
показує, що на етапі досудового розслідування у якості 
свідків, як правило, допитуються: а) заручники; працівники 
будинків, які захоплювалися терористами, (шкіл, лікарень і 
т. ін.), водії автобусів та інших наземних автотранспортних 
засобів, машиністи метропоїздів і поїздів, вартові військових 
ешелонів, члени екіпажів повітряних судів, а також пасажири 
транспортних засобів; б) особи, які вели переговори з 
терористами, членами екіпажу повітряного судна і його 
радіолокаційне проведення до місця посадки; в) співробітники 
органів СБУ, МВС та інших відомств, які звільняли 
заручників, що знешкоджували злочинців; 
військовослужбовці, бійці воєнізованої охорони, члени 
аварійно-рятувальних команд та інші особи, які залучалися 
для охорони місця події, надання допомоги потерпілим і 
ліквідації наслідків терористичного акту; родичі терористів та 
близькі їм особи. 
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У невідкладному порядку повинні бути допитані свідки, 
які є жителями далеких від місця вчинення терористичного 
акту регіонів країни або іноземних держав, оскільки вони 
роз’їжджаються з місця події в різні населені пункти й це 
надалі утрудняє їх розшук та допит. 

Як свідки допитуються очевидці терористичного акту й 
особи, які першими опинилися на місці стрільби, вибуху, 
захоплення заручників, які виявили труп державного, 
громадського діяча чи представника влади. Очевидців варто 
шукати серед тих, хто проживає або працює в районі місця 
події, а також серед осіб, які за родом служби або через інші 
обставини могли перебувати там у момент вчинення 
терористичного акту [3, с. 38]. 

При допиті осіб, які перебували на об’єкті, де згодом 
відбувся вибух, необхідно також з’ясувати: чи не помітили 
вони появи на об’єкті підозрілих предметів, їх зовнішні 
ознаки, місце знаходження, яким чином і ким ці предмети 
могли бути доставлені. 

При допиті очевидців і потерпілих важливо також 
з’ясувати, чи не передували вибуху полум’я, дим чи щось, не 
властиве для даної обстановки; колір диму й полум’я в момент 
вибуху, форма димової хмари; кількість вибухів та їх характер. 

Складним є встановлення та розшук свідків із числа 
пасажирів громадського міського транспорту, які їхали у 
підірваному вагоні метропоїзду, тролейбусі й т. ін., але вийшли 
з них до вибуху. Як правило, оперативний склад і слідчі 
обмежуються виявленням та допитом тільки тих свідків, які 
добровільно, за власною ініціативою заявили про те, що були 
пасажирами підірваних транспортних засобів. 

Разом з тим, є необхідним вживати заходів для пошуку 
інших свідків. З огляду на той фактор, що кожна людина 
відповідно до виробленої індивідуальної звички, як правило, 
користується громадським транспортом певного маршруту в 
одні і ті ж години (в основному для поїздки на роботу й назад), 
варто було б проводити відео зйомку пасажирів, які 
користуються тим же транспортним засобом, у тому ж 
напрямі й у той же час, коли було вчинено терористичний акт. 
Такий відеозапис повинен бути пред’явлений іншим свідкам 
(особливо добровольцям) для того, щоб допомогти їм 
розпізнати пасажирів, які їхали з ними, і встановити нових 
свідків. 
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У ході допитів варто забезпечити свідкам можливість 
користуватися схемою об’єкта, на який було вчинено 
терористичний замах (будинку школи, лікарні, ринку, салону 
транспортного засобу й т. ін.), що дозволить їм більш точно 
викласти картину події, яка відбулася, і дії терористів. Істотне 
значення мають показання свідків, обізнаних про те, яким 
чином терористи прибули на місце вчинення терористичного 
акту і за яких обставин зникли з нього. 

Свідки нерідко мають інформацію про особистісні, 
соціально-побутові та інші якості підозрюваних 
(обвинувачуваних). Значимі показання дають свідки, які 
виготовляли «в темну» деталі для саморобних вибухових 
пристроїв або вогнепальної зброї. 

Якщо в справі виникає необхідність уточнити 
матеріальну обстановку місця події, яка склалася до 
проведення на ньому аварійно-рятувальних робіт, а також 
поведінку терористів у процесі їх знешкодження, у якості 
свідків можуть бути допитані військовослужбовці, бійці 
воєнізованої охорони, члени аварійно-рятувальних команд, а 
також співробітники СБУ, МВС та інших відомств, які 
приймали участь у вказаних заходах. 

Серед свідків та потерпілих можуть виявитися 
конфіденційні джерела СБУ, МВС та інших відомств, 
наділених правом здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність. Установка й допит таких осіб при відповідному 
процесуальному оформленні їх показань також має важливе 
значення. Але в кожному разі при допиті потерпілих та 
очевидців необхідно враховувати раптовість та 
швидкоплинність сприйняття фактів, пов’язаних із 
захопленням заручників, стрільбою чи вибухом, а також їх 
напружений психічний стан. 

У ході розслідування важливо одержати показання 
свідків про підготовку підозрюваних (обвинувачуваних) до 
терористичного акту. Як показує проаналізована судово-слідча 
практика, значним обсягом такої інформації володіють родичі 
терористів: інформацією про особистісні, соціально-побутові й 
інші якості підозрюваних. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДМОВИ ВІД ПІДТРИМКИ 

ОБВИНУВАЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИМ 
 

Для підтримання державного обвинувачення потрібні 
достатні підстави. Ними, в першу чергу, є переконаність 
прокурора в винуватості підсудного (обвинуваченого), яка 
базується на об’єктивному аналізі сукупності всіх зібраних у 
справі доказів. Прокурор, підтримуючи державне 
обвинувачення, керується вимогами закону і своїм внутрішнім 
переконанням, що базується на розгляді всіх матеріалів 
справи. Формування внутрішнього переконання державного 
обвинувача починається з вивчення матеріалів досудового 
розслідування, аналізу і оцінки зібраних доказів. Це 
переконання і позиція прокурора, що базується на ньому 
можуть і повинні укріпитися або, навпаки, змінитися, 
коректуватися в залежності від ходу і результатів судового 
розгляду [3, с. 138]. 

Саме тому ч. 1 ст. 340 КПК України передбачає, що якщо 
в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, 
що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, він, 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

103 

після виконання вимог передбачених Кодексом, повинен 
відмовитись від підтримання державного обвинувачення і 
викласти мотиви відмови в своїй постанові. 

В таких випадках кримінальне провадження 
закривається, що є юридичним виразом відмови, якщо проти 
цього не заперечує потерпілий, якому в такому випадку в 
порядку ст. 340 КПК України надається право підтримувати 
обвинувачення в приватному порядку. 

Тобто, відмова прокурора від підтримання державного 
обвинувачення не тягне за собою автоматичне закриття 
кримінального провадження, оскільки суд зобов’язаний 
роз’яснити потерпілому право на підтримання обвинувачення 
в суді. Наявність такого права зобов’язує прокурора 
мотивувати і аргументувати свою відмову та посилює його 
відповідальність. 

В випадку, відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення, виникає питання правових 
наслідків такої відмови. 

Їх може бути декілька: 
- закриття кримінального провадження, у випадку 

відсутності згоди потерпілого на користування правом 
підтримання обвинувачення; 

- продовження кримінального провадження за 
процедурою приватного обвинувачення у випадку наявності 
згоди потерпілого на користування правом підтримання 
обвинувачення. 

В цьому випадку, як зазначає Ж. О. Сульженко, суд не 
повинен бути пов’язаний позицією прокурора, оскільки 
обвинувачення в даному випадку підтримує потерпілий 
[5, с. 21]. 

Тому вбачається за доцільне закріпити в КПК України 
обов’язок суду роз’яснити потерпілому право на зміну чи 
доповнення обвинувачення у випадку відмови прокурора від 
підтримання державного обвинувачення. Таке положення 
теоретично присутнє в ч. 4 ст. 340 КПК України, але для 
потерпілого, який як правило не є фаховим юристом, важке 
для розуміння; 

- закриття кримінального провадження, при наявності 
згоди потерпілого на користування правом підтримання 
обвинувачення, у випадку його повторного неприбуття у 
судове засідання, якщо таке неприбуття відбулося без 
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поважних причин чи не було повідомлено про неприбуття. 
Такі випадки прирівнюються до відмови від обвинувачення, 
що має своїм наслідком закриття кримінального провадження 
за відповідним обвинуваченням. 

Особливої уваги потребує питання відмови від 
обвинувачення в кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення. 

Оскільки волевиявлення потерпілого є рушійною силою 
кримінального судочинства в справах приватного 
обвинувачення. Воно обумовлює не лише початок 
кримінального переслідування, але й є необхідною 
передумовою закінчення кримінального процесу у 
передбачених законом випадках [6, с. 72]. 

Судовий розгляд справ приватного обвинувачення має 
ряд особливостей. В цих справах в якості обвинуваченого 
потерпілий, який здійснює свої права особисто чи через свого 
представника. На протязі всього судового слідства потерпілий 
і його представник мають право активно брати участь в 
дослідженні доказів, подавати докази, відповідні клопотання 
[1, с. 40]. 

В даному випадку ініціатором кримінального 
провадження є потерпілий, саме за його заявою і здійснюється 
досудове розслідування злочинів, передбачених у ст. 477 КПК 
України. А оскільки потерпілий є ініціатором кримінального 
переслідування, то він і є тією особою, яка може його 
припинити. Тому відмова потерпілого від обвинувачення 
призводить до закриття кримінального провадження в 
порядку п. 7 ч.1 ст. 284 КПК України. 

У випадку зміни державного обвинувачення на приватне 
потрібна згода потерпілого на початок кримінального 
провадження і в такому випадку він отримує право на 
ініціювання його закриття, в випадку ж зміни приватного 
обвинувачення на державне, згоди потерпілого не потрібно і 
відповідно – втрачається право на ініціювання закриття 
кримінального провадження. 

Слушною є пропозиція авторів науково-практичного 
коментаря КПК України за загальною редакцією В. Я. Тація, 
В. П. Пшонки, А. В. Портнова, які зазначають, що на підставі 
положення ч. 6 ст. 340 КПК України можна зробити більш 
загальний висновок про те, що повторна неявка потерпілого в 
судове засідання у кримінальному провадженні з приватною 
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формою обвинувачення, тобто у кримінальному провадженні, 
розпочатому слідчим, прокурором на підставі заяви 
потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 477 КПК, за наявності зазначених обставин має 
прирівнюватися до відмови потерпілого від обвинувачення і 
мати наслідком закриття кримінального провадження за 
відповідним обвинуваченням [4, с. 56]. 

Проте, зазначена пропозиція, для забезпечення єдності 
розуміння вимог КПК, все ж таки потребує внесення 
відповідних змін до ст. 284 КПК України, а саме до п. 7, який 
варто викласти в наступній редакції: 

«7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим 
Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у 
кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення. Повторне неприбуття в судове засідання 
потерпілого, який був викликаний у встановленому цим 
Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом у 
інший спосіб), без поважних причин або без повідомлення про 
причини неприбуття, прирівнюється до його відмови від 
обвинувачення». 

Окремим аспектом цього питання є така причина 
відмови від обвинувачення як примирення з потерпілим. 
Оскільки ст. 283 «Загальні положення закінчення досудового 
розслідування» передбачає наступні форми закінчення 
досудового розслідування, деякі з яких можливі і під час 
судового розгляду: 

- закриття кримінального провадження (що можливе і 
випадку відмови потерпілого від обвинувачення у формі 
приватного обвинувачення); 

- звільнення особи від кримінальної відповідальності (що 
можливе у випадку примирення винного з потерпілим); 

- звернення до суду з обвинувальним актом. 
Зрозуміло, що в перших двох випадках підстави 

припинення кримінального переслідування і його наслідки є 
абсолютно різними і залежать від позиції і сторони 
обвинувачення і сторони захисту. 

Тому в цьому випадку, як зазначає А. Гричаниченко, суду 
необхідно уточнити чи не викликана відмова від 
обвинувачення примиренням приватного обвинувача з 
потерпілим. В випадку надходження заяви про примирення 
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кримінальне провадження припиняється за відповідною 
підставою, передбаченою КПК [2, с. 62]. 

В цьому випадку суд своєю ухвалою закриває 
кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, 
обвинуваченого від кримінальної відповідальності. 

В ракурсі відмови від обвинувачення з’ясуванню 
підлягають наступні питання: 

- чим обумовлена відмова від обвинувачення, зокрема, чи 
не примиренням з потерпілим, оскільки такий вид звільнення 
є обов’язковим для суду і підстави закриття кримінального 
провадження будуть різними; 

- чи розуміють сторони наслідки відмови від 
обвинувачення і примирення сторін; 

- чи не заперечує підозрюваний, обвинувачений щодо 
закриття кримінального провадження у зв’язку з 
примиренням, оскільки в такому випадку слухання справи 
продовжиться, у випадку відмови від обвинувачення таке 
заперечення значення не має. 

Необхідно також підкреслити окремий аспект 
розглядуваного питання, на який вказує В. Хатуаєва, що 
незважаючи на деяку спільність розглядуваного предмету 
кримінального переслідування – злочини невеликої (середньої) 
тяжкості, примирення сторін пов’язано, в першу чергу, зі 
специфікою злочинів, провадження щодо яких йде в форму 
приватного обвинувачення, і законодавець пов’язує настання 
кримінальної відповідальності виключно з волевиявленням 
потерпілого [6, с. 72]. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ: ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Проблема оптимізації провадження слідчих (розшукових) 
дій, підвищення їх результативності неодноразово була 
предметом дослідження практиків та науковців. Дана 
проблема вивчалася з позицій удосконалення підготовки та 
провадження слідчих (розшукових) дій і фіксації результатів. 
Значна увага при цьому приділялася психологічному і 
тактичному аспектам слідчих (розшукових) дій. 

Разом з тим, необхідно вказати на інший не менш 
важливий напрямок вивчення ефективності провадження 
слідчих (розшукових) дій, що полягає у з’ясуванні того, якою 
мірою передбачені в кримінальному процесуальному законі і 
криміналістичній тактиці можливості збирання доказів 
реалізуються в практичній діяльності, наскільки провадження 
слідчих (розшукових) дій забезпечує успішне вирішення 
завдань кримінального судочинства, якою мірою вони 
ефективні або неефективні і чому. Ця проблема ефективності 
слідчих (розшукових) дій напряму пов’язана з процесуальним 
доказуванням. 
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Ефективність розслідування злочинів залежить від 
правильного вибору придатної для вирішення окремих 
завдань розслідування слідчої (розшукової) дії, її ефективного 
проведення і використання в оптимальній послідовності 
системи слідчих (розшукових) дій [4, с. 33]. 

Специфіка розслідування злочинів визначається 
характером вирішуваних завдань. Заходи щодо встановлення 
кола обставин, які входять до предмету доказування у 
кримінальній справі, проводяться слідчим у процесі всього 
розслідування. На початковому етапі зусилля, в першу чергу, 
повинні бути спрямовані на вирішення трьох завдань, що 
дають необхідну для подальшого успішного розслідування 
вихідну доказову інформацію, а саме: 1) вжиття заходів до 
встановлення події злочину; 2) встановлення особи, яка 
вчинила злочин; 3) виявлення і вилучення слідів злочину та 
інших предметів, що мають значення речових доказів. 

Особливість розслідування злочинів (як в цілому, так і на 
первинному етапі) полягає в тому, що вирішення загальних 
завдань, пов’язаних із встановленням обставин, що підлягають 
доказуванню у кримінальній справі, здійснюється не одразу, а 
поетапно, шляхом послідовного здійснення ряду 
взаємопов’язаних окремих завдань. Причому наслідком 
вирішення останніх є констатація слідчим окремих фактів 
скоєного злочину, що мають доказове значення. Сукупність 
такого роду фактів дозволяє надалі встановити всі обставини, 
передбачені ст. 91 КПК України. 

Навіть щодо первинного етапу коло вирішуваних слідчим 
окремих завдань досить різноманітне, у зв'язку з чим давати 
їх вичерпні переліки доцільно лише щодо методик 
розслідування окремих видів злочинів. 

Серед окремих завдань початкового етапу розслідування, 
наприклад, вбивств можна назвати наступні: 1) безпосередня 
причина смерті; 2) що мало місце – насильницьке заподіяння 
смерті чи смерть сталася від інших причин; 3) яким способом, 
за допомогою яких знарядь вчинено вбивство; 4) час настання 
смерті; 5) місце вчинення вбивства; 6) обставини, за яких 
вчинено вбивство; 7) особа жертви; 8) особа вбивці; 9) мотиви 
вбивства [1, с. 286]. 

Отримання такої доказової інформації здійснюється 
шляхом проведення слідчих (розшукових) дій. Причому, коли 
мова йде про отримання певної інформації, то тут можливості 
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слідчих (розшукових) дій різні. Необхідно обрати таку дію, 
пізнавальні можливості якої найбільш повно сприяли б 
виявленню і закріпленню певних слідів злочину в матеріальній 
обстановці або у свідомості людей. При вирішенні окремих 
завдань розслідування необхідно керуватися метою та 
конкретними цілями окремих слідчих (розшукових) дій, які з 
різним ступенем деталізації визначені в КПК України. 
Наприклад, ст. 237 КПК України прямо вказує мету огляду, а 
ст. 234 – обшуку. 

Необхідно зазначити, що вибір належної слідчої 
(розшукової) дії, яка найбільшою мірою сприяла б вирішенню 
окремих завдань доказування шляхом отримання максимуму 
інформації, що міститься в слідах злочину, нерідко викликає 
труднощі. До числа факторів, що обмежують такий вибір, 
Р. Ш. Сулейманов справедливо відносить на пізнавальному 
рівні – характер слідів злочину, на нормативному – наявність 
правових підстав, на тактичному – фактичну необхідність 
провадження та ефективність слідчої (розшукової) дії 
[5, с. 188]. 

Схожої думки дотримується М. А. Погорецький, який 
зазначає, що при обґрунтуванні кожної слідчої дії необхідно 
враховувати особливості джерела фактичних даних, підстав 
для проведення, їх характер, наявність у справі доказів, 
передбачених КПК України, а також специфіку фактів, що 
підлягають встановленню [3, c. 150-156]. 

Разом з тим, питання про вибір належної слідчої 
(розшукової) дії для вирішення окремих завдань доказування 
не настільки очевидне, як це може іноді здатися на перший 
погляд. Сказане пояснюється певним збігом окремих дій та 
мети їх провадження, зумовлює притаманність їм однакових 
методів пізнання. Так, у статтях 234 та 237 КПК України для 
обшуку та огляду передбачена однакова мета їх провадження 
«виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 
кримінального правопорушення» [2]. 

За таких обставин на практиці складається цілком 
закономірна ситуація, коли виявлення і вилучення речових 
доказів можливе за допомогою проведення однієї з названих 
слідчих (розшукових) дій. Однак, з цього аж ніяк не випливає 
висновок про взаємозамінність зазначених дій слідчого. 
Процесуальні передумови до проведення огляду та обшуку 
суттєво відрізняються між собою, є й відмінності у властивих 
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їм методах пізнання. Тому в одних ситуаціях розслідування, 
відповідно до закону, можна обмежитися тільки оглядом, а в 
інших необхідно використовувати ще й обшук. 

Зазвичай необхідність у проведенні обшуку виникає тоді, 
коли з’являється потреба у виявленні і вилученні речових 
доказів на місці події за умови, що там не відбулося змін, що 
призводять до їх знищення, або розшукувані об’єкти не були 
переховані [4, c. 38]. 

У процесі вивчення практики були виявлені поширені 
при вирішенні окремих завдань на початковому етапі 
розслідування випадки, пов'язані з вибором неналежної 
слідчої (розшукової) дії, коли в рамках очної ставки 
проводилося пред'явлення для впізнання, виїмка підмінялася 
обшуком або так званою добровільною видачею, а натомість 
огляду місця події виконувалася перевірка показань на місці 
або допит. 

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне запропонувати 
процесуальні умови, що визначають вибір придатної для 
вирішення певних окремих завдань доказування слідчої 
(розшукової) дії: по-перше, необхідно, щоб безпосередні цілі і 
пізнавальні можливості обраної слідчої (розшукової) дії 
максимально відповідали окремим завданням, які 
вирішуються на конкретному етапі розслідування; по-друге, 
повинні неухильно дотримуватися спеціальні процесуальні 
приписи, з якими законодавець пов'язує можливість 
провадження тих чи інших слідчих (розшукових) дій, 
забезпечуючи тим самим оптимальний процесуальний режим 
збирання доказів та дотримання прав осіб, які беруть участь у 
слідчій (розшуковій) дії. 

Можливість вибору проведення тієї чи іншої слідчої 
(розшукової) дії, виходячи з тактичних міркувань, ґрунтується 
на наявності в КПК факультативних норм, що надають 
слідчому право проведення слідчих (розшукових) дій, 
наприклад, очної ставки, пред'явлення для впізнання і т. д., а 
не зобов'язують його до цього. Однак, це право детерміновано 
необхідністю доказування обставин злочину. Слідчий має 
право в певних випадках не проводити конкретну слідчу 
(розшукову) дію, але не може не вжити заходів до 
встановлення важливої для справи обставини. Тому, як 
правило питання зводиться до можливості заміни однієї 
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слідчої (розшукової) дії іншою, а отже, з’являється можливість 
врахування тактичних міркувань. 

Тактичний аспект вибору належної слідчої (розшукової) 
дії зазвичай буває обмежений кількома ситуаціями, з яких 
найбільш поширеними є такі: 1) наявність можливості 
вирішити певне першочергове завдання доказування шляхом 
проведення близьких за пізнавальними можливостями слідчих 
(розшукових) дій, 2) необхідність вирішення кількох близьких 
за важливістю завдань доказування провадженням різних 
слідчих (розшукових) дій; 3) можливість послідовного 
проведення декількох однакових або різних слідчих 
(розшукових) дій. 

Зазначені вище процесуальні і тактичні підстави 
обумовлюють правильність вибору належної слідчої 
(розшукової) дії і, тим самим, створюють передумови для її 
результативного проведення. 

Однак важливо не тільки вибрати належну слідчу 
(розшукову) дію, але й кваліфіковано її виконати. Сказане 
повною мірою відноситься, насамперед, до невідкладних 
слідчих (розшукових) дій, що дає на початковому етапі 
розслідування злочинів вихідну доказову інформацію (огляду, 
обшуку, виїмки, проникнення до житла чи іншого володіння 
особи, допиту), яка в подальшому перевіряється і 
поповнюється шляхом використання системи слідчих 
(розшукових) дій. Необхідно мати на увазі, що при проведенні 
слідчих (розшукових) дій, крім доказової інформації слідчий 
отримує також і допоміжну, орієнтуючу інформацію, яка має 
важливе тактичне значення для встановлення, розшуку і 
викриття особи, винної у скоєнні злочину і т. д. 

Слідчі дії сприяють здійсненню завдань кримінального 
судочинства не безпосередньо, а опосередковано – через 
досягнення своїх безпосередніх завдань, обумовлених 
отриманням слідчим реально існуючої в слідах злочину 
доказової інформації. Причому слідчий зацікавлений у 
результативності проведених ним слідчих (розшукових) дій, 
яка визначається отриманням максимуму або частини 
потенційно можливої доказової інформації. Результативність 
зазвичай досягається у випадках, коли дотриманий 
процесуальний регламент слідчої (розшукової) дії, коли вона 
ретельно підготовлена і спланована, коли використані наукові 
рекомендації та науково-технічні засоби, а отримані 
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результати зафіксовані відповідно до приписів кримінально-
процесуального закону. 
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МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ОСОБИ 

 
Під час розбудови української держави, коли основним є 

питання правової держави, необхідно привернути особливу 
увагу саме на захист прав стосовно людини. З-поміж цих прав 
і свобод важливе місце посідає право на захист честі та 
гідності особи, що є підґрунтям нормальної життєдіяльності 
людини, її соціалізації. З боку держави, її владного механізму 
вимагається забезпечення захисту цього права. На практиці з 
метою розв’язання цього завдання необхідні координовані 
зусилля правоохоронних органів. 

Міжнародне товариство в межах діяльності ООН видало 
низку документів (декларації, пакти, договори), які містять 
норми, що стосуються питань захисту прав людини. Перший з 
цих документів – Загальна декларація прав людини, 
затверджена і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 
10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 16 грудня 1966 р., де сформульовано 
широкий комплекс норм щодо забезпечення й захисту прав 
людини, її основних свобод, що ґрунтуються на положеннях 
Загальної декларації прав людини [4]. 

Злочин, який посягає на права і свободи людини, на 
інтереси суспільства, являє собою порушення як правових так 
і моральних норм [2, с. 146-151]. 

Кримінальне право виконує завдання охорони людини і 
суспільства від суспільно небезпечних діянь. Воно визначає, 
що є злочином, встановлює кримінальні покарання і правила 
їх застосування до осіб, що скоїли злочин. 

З історії кримінального права можна дізнатися, що воно 
поступово гуманізується. Ідучи від покарань жорстоких, від 
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таких що принижують людину, до більш цивілізованих форм 
покарань, поступово позбавляючись від смертної кари. 

Гуманізм права і правопорядку в Україні виражені у 
другому розділі Конституції України – «Права, свободи і 
обов’язки людини і громадянина». Стаття 21 визначає, що всі 
люди вільні і рівні у своїй гідності і правах, що права і свободи 
людини не можуть бути відчужені і порушені, норма статті 22 
вказує – що конституційні права та свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані [1]. 

Кримінальний кодекс України, який був прийнятий 
5 квітня 2001 року і набрав чинності 1 вересня 2001 року, 
відносить до числа засадничих принципів законність, рівність 
громадян перед законом, принцип вини, справедливість і 
гуманізм. Принципи кримінального права виражають засадні 
ідеї , згідно з якими створюється і функціонує ця галузь права. 
Так, у статті 1 Кримінального кодексу України підкреслюється, 
що кримінальний кодекс має своїм завданням правове 
забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина. 

Отже, основне завдання кримінального права – охорона 
особистих прав людини – життя, здоров’я, свободи, честі, 
гідності, громадської безпеки, що закріплено у Конституції 
України і має не тільки правове, а і моральне значення. 

На особливу увагу заслуговує питання про кримінальне 
покарання, оскільки воно торкається дуже важливої не тільки 
у правовому, але й моральному значенні проблеми цілі 
покарання, тобто задля чого здійснюється покарання  [3, с. 29-
33]. 

Стаття 50 Кримінального кодексу України визначає, що 
покарання є заходом примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду і має на меті не тільки кару, а й 
виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. 
Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або 
принизити людську гідність. 

Отже, покарання має являти собою справедливий акт 
правосуддя, а під карою як метою покарання розуміється не 
жорстока помста чи відплата особі з боку держави за 
вчинений злочин, а застосування до засудженого таких 
обмежень його прав і свобод, які були б відчутними і водночас 
достатніми для досягнення основних цілей покарання – 
виправлення засудженої особи. Дуже важливо, щоб покарання 
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не принижували людської гідності засуджених. Найбільше 
дискусій викликає проблема смертної кари. Смертна кара є 
вбивством, яке здійснюється державою у межах його права на 
легітимне насильство. Її можна назвати законним вбивством, 
вбивством за вироком суду. Виключний обов’язок держави – 
забезпечити мирне життя і безпеку громадян – підкріплений її 
виключним правом розпоряджатися їх життям у певних 
ситуаціях (зокрема, у випадку порушення норм за яких 
передбачається позбавлення життя) і створювати відповідну 
каральну систему. Сьогодні вже в багатьох країнах скасовано 
смертну кару, в тому числі і в Україні. Смертна кара ніколи не 
може бути гуманною. І якщо суспільство раніше одностайно 
визнавало її необхідність і моральну виправданість, сьогодні 
вона все більше позбавляється етичної санкції, суспільної 
підтримки і вилучається з юридичної практики. Проте, було б 
перебільшенням стверджувати, що смертна кара вже 
остаточно сприймається як негативне антигуманне 
покарання. 

Таким чином, у національному законодавстві має бути 
послідовно реалізована ідея принципу гуманізму, як принцип 
правозастосовчої діяльності. Держава, її органи повинні 
визнавати, дотримуватись і захищати права і свободи людини 
і громадянина. 
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ПОНЯТТЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
КОДЕКСІ УКРАЇНИ 

 
Корупція – це певний вид незаконного збагачення як з 

боку службових осіб, так і з боку громадських і політичних 
діячів, яка є досить поширеним явищем у багатьох країнах 
світу і проблема боротьби з якою є актуальною в сучасних 
умовах розвитку України. 

Згідно з рейтингом Transparency International, 
проведеним у 2012 році, Україна посідає 144 місце за 
Індексом сприйняття корупції разом з Камеруном, 
Республікою Конго, ЦАР, та Сирією [4]. 

Основними причинами виникнення корупції в Україні 
зокрема виступають: 

1) відсутність моральних орієнтирів у населення (і як 
наслідок у державних службовців); 

2) непрозорість діяльності та неналежний рівень 
підзвітності державних органів; 

3) відсутність ефективної системи покарання хабарників; 
4) зручність для багатьох підприємців та простих 

громадян вирішувати свої проблеми з чиновниками за 
допомогою хабара. 

Тому, слід зазначити, що під корупцією безпосередньо 
розуміють протиправну діяльність, яка полягає у використанні 
службовими особами їх прав і посадових можливостей для 
особистого збагачення. 

Для боротьби з такими явищами як корупція та 
хабарництво Верховна Рада України 14 травня 2013 року 
373 голосами прийняла в цілому Закон України «Про 
реалізацію державної антикорупційної політики». Указом 
Президента України від 21 жовтня 2011 року було схвалено 
Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, 
метою якої є зменшення рівня корупції в Україні шляхом 
усунення передумов її виникнення через упровадження 
превентивних заходів, зміцнення режиму законності тощо. 

Зазначимо, що основною міжнародною організацією в 
якій Україна прагне набути членства, є Європейський союз. 
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Але, не звертаючи уваги, на її прагнення, для того щоб стати 
членом ЄС, Україна повинна виконати певні умови, які 
безпосередньо стосуються її внутрішньої та зовнішньої 
політики. 

Однією з таких умов виступає реформа кримінального 
законодавства, зокрема прийняття певних законів, які б 
регулювали питання боротьби з корупцією в Україні. 

18 квітня 2013 року Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про внесення змін у деякі 
законодавчі акти України щодо приведення національного 
законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією» [2]. Даним законом термін 
«хабар» замінюється поняттям «неправомірна вигода», а статті 
Кримінального кодексу мають назви: ст. 354 «Підкуп 
працівника державного підприємства, установи, організації»; 
ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою»; ст. 369 «Пропозиція 
або надання неправомірної вигоди службовій особі»; 
ст. 370 «Провокація підкупу». 

Для розуміння різниці між такими поняттями як 
«неправомірна вигода» та «хабар» слід провести між ними 
певну лінію та визначити кожний термін окремо. Так, під 
терміном «неправомірна вигода» слід розуміти гроші, кошти 
або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або 
нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, 
надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за 
мінімальну ринкову, без законних підстав [3]. 

Хабар – це гроші або інші матеріально цінні речі, котрі 
даруються посадовій особі для її стимулювання діяти в 
інтересах особи, що передає його. 

Якщо одержанням хабара могло бути тільки отримання 
певного матеріального предмета, то неправомірною вигодою 
можуть бути як отримання матеріального предмета, так і 
отримання певної немайнової вигоди. 

З прийняттям даного Закону України «Про внесення змін 
у деякі законодавчі акти України щодо приведення 
національного законодавства у відповідність зі стандартами 
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» 
відповідальність за вчинення корупційних правопорушень 
значно посилилась. Так, за отримання неправомірної вигоди 
службовою особою з використанням наданої їй влади чи 
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службового становища вона карається штрафом від 1 тисячі 
до 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням 
волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 
3 років. А за отримання посадовою особою неправомірної 
вигоди в особливо великому розмірі, або отримання такої 
вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне 
становище, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 
3 років та з конфіскацією майна. 

Можна зазначити, що використання поняття 
«неправомірна вигода» у Кримінальному кодексі України, 
спричинить те, що до кримінальної відповідальності буде 
притягуватися більша кількість осіб, оскільки законодавець 
встановив кримінальну відповідальність не тільки за 
прийняття неправомірної вигоди, а й за обіцянку прийняти 
таку вигоду. 

Отже, сама природа неправомірної вигоди по суті 
збігається із природою хабара, оскільки, як неправомірна 
вигода, так і хабар спрямовані на задоволення матеріальних 
потреб службової особи та передаються їй виключно за 
виконання чи невиконання обумовлених дій. 
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приведення національного законодавства у відповідність зі 
стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією». 
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ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Екологічна безпека – це такий стан навколишнього 

природного середовища, за якого забезпечується 
попередження погіршення екологічної обстановки та 
виникнення небезпеки для здоров’я людей.  Також, екологічну 
безпеку можна розглядати як різновид та складова 
національної і глобальної безпеки, що передбачає створення 
сталої системи екологічної безпеки, тобто сукупності 
соціально-правових і державно-правових інституцій, 
функціонування яких було б спрямоване на упередження 
будь-якої загрози для людини, суспільства і держави як основа 
задоволення національних екологічних інтересів та 
забезпечення екологічних прав громадян. 

Питання забезпечення екологічної безпеки мають 
торкатися регулювання різних станів, процесів та дій на 
технічному, організаційному, соціальному та правовому 
рівнях. Важливою ознакою сучасної екологічної безпеки є її 
регулювання у відповідних правових приписах чинного 
законодавства як на рівні національних, так і на рівні 
міжнародно-визнаних актів в Україні. 

Забезпечення екологічної безпеки у сучасних умовах є 
важливою проблемою державної екологічної політики та 
невід’ємною умовою сталого економічного і соціального 
розвитку України. 

Юридична відповідальність за порушення норм 
екологічного законодавства – це державно-примусове 
застосування до правопорушника заходів покарання. Кожний 
злочин завдає шкоди тим чи іншим суспільним «інтересам», 
тим чи іншим соціальним благам. Відсутність шкоди після 
скоєння «діяння» свідчить про відсутність складу злочину і не 
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може належати до суспільно небезпечних, шкідливих 
наслідків. 

Г. П. Сєров визначає екологічну безпеку особи, 
суспільства і держави як стан захищеності життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави у процесі взаємодії 
суспільства і природи від певних загроз. 

Доцільно взяти до уваги те що, незрозумілим є питання 
про те, хто визначає стан довкілля і забезпечує реалізацію 
превентивних заходів – чи це є обов’язком держави, її 
контролюючих органів, чи фізичних і юридичних осіб, 
діяльність яких призводить до погіршення екологічного стану 
та виникнення небезпеки для здоров’я людей [5]. 

Екологічну безпеку розглядають у двох аспектах. Як 
суб’єктивна категорія вона проявляється у процесі реалізації 
суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку шляхом 
регулятивного, охоронного методів. Це право громадян тісно 
пов’язане з правом на безпечне навколишнє природне 
середовище для їх життя і здоров’я. З іншого боку – це 
об’єктивна існуюча система правового забезпечення 
екологічної безпеки за допомогою якої регламентується 
екологічна небезпечна діяльність, режим використання 
природних ресурсів, охорона довкілля, попередження 
погіршення екологічного стану та виникнення небезпеки для 
природних об’єктів і населення. 

Доцільно звернути увагу на твердження 
П. П. Михайленка: «Завдання шкоди є – загальною ознакою 
всіх злочинів». Щодо ряду злочинів настання певних 
шкідливих наслідків виступає як необхідна ознака об’єктивної 
сторони злочинів. Критерієм включення наслідків до 
конструкції конкретного складу злочину є ступінь 
відображення ознаками складу загальної небезпеки діяння [3]. 

До того ж, феноменом екологічної безпеки є сукупність 
певних властивостей навколишнього середовища та 
створюваних цілеспрямовано діяльністю людини умов, за яких 
антропогенний вплив на навколишнє середовище утримується 
на мінімальному можливому рівні [4]. 

Отже, узагальненість визначення екологічної безпеки 
вказує на певні законодавчі прогалини, що особливо повинно 
позначатися на принципі застосування відповідних норм про 
екологічну безпеку [2]. 
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Таким чином, юридична відповідальність змушує осіб 
здійснювати свою діяльність відповідно до норм екологічного 
законодавства, а у випадку їх порушення тягне за собою 
наслідки у вигляді мір покарання, встановлених законом. 
Необхідно відзначити, що примус в понятті відповідальності 
за екологічні правопорушення не завжди є державним. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В СУЧАСНІЙ 
НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 

сучасний етап розбудови в Україні правової держави вимагає 
глибокого аналізу важливих проблем кримінально-правової 
науки, в першу чергу, розробки науково-обґрунтованих 
рекомендацій по вдосконаленню чинного кримінального 
законодавства та практики його застосування. 

Наука кримінального права, виходячи з розуміння суті 
причинності між явищами природи, має розв’язувати 
проблему причинного зв’язку між суспільно небезпечним 
діянням людини і наслідками такого діяння (об’єктивний 
критерій), пов’язуючи розвиток такого зв’язку з волею цієї 
людини, з її можливістю (неможливістю) передбачати наслідки 
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свого діяння і бажанням або небажанням певних наслідків від 
вчинення такого діяння (внутрішній критерій). Внутрішній 
критерій не пов’язаний із законами природи про причинність, 
оскільки людина є часткою тієї природи, яка володіє вищим 
інтелектом, – розумом. Це внутрішнє мірило є визначальним у 
вирішенні причинного зв’язку в кримінальному праві. 

Справа в тому, що з погляду загального вчення про 
об’єктивну сторону злочину безнаслідкових злочинів не буває, 
отже, немає і злочинів, у яких був би відсутній зв’язок діяння і 
наслідку. Звідси випливає, що й у формальних злочинах існує 
причинний зв’язок. Однак, при побудові й описуванні 
диспозицій конкретних видів складів злочинів, законодавець 
часто застосовує таку конструкцію їх об’єктивної сторони, за 
якої наслідки штучно відтинаються і перебувають поза 
межами складу. Для визнання таких злочинів закінченими 
досить встановлення факту вчинення суспільно-небезпечного 
діяння, тому і причинний зв’язок тут не встановлюється. 
Необхідно також відзначити, що спеціально констатувати 
причинний зв’язок у формальних злочинах немає необхідності, 
тому що він тут хоча й існує, проте не здійснює впливу на 
кваліфікацію вчиненого. Таким чином, з погляду об’єктивної 
сторони злочину причинний зв’язок – невід’ємний елемент 
будь-якого злочину; з погляду об’єктивної сторони складу 
злочину варто визнати обов’язковий характер причинного 
зв’язку лише для матеріальних складів злочинів. 

Можна сказати, що кожен із науковців який досліджував 
питання причинного зв’язку, мав своє бачення тієї чи іншої 
ситуації. 

Досліджуючи питання про причинний зв’язок у злочинах, 
пов’язаних з порушенням спеціальних правил поведінки, 
А. А. Тер-Акопов відзначає його соціально-правовий, а також 
ймовірнісний характер. Він пише: «Заподіяння у злочинах, 
пов’язаних з порушенням спеціальних правил, на відмінність 
від дії і деяких видів бездіяльності, має у своїй основі тільки 
правові зв’язки, поза правами й обов’язками, що існують між 
суб’єктами спеціальних відносин, заподіяння неможливе» 
[4, с. 107]. 

І. Козаченко та В. Курченко зазначали, що 
«безпричинних» злочинів, так само як і злочинних наслідків, не 
буває, виходить, проблема не в тому, існує чи ні причинний 
зв’язок між тими чи іншими подіями, а в тому, що цей 
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причинний зв’язок необхідно в кожному випадку виявити 
(установити) і дати йому правильну загальнофілософську і 
кримінально-правову оцінку [3, с. 42]. 

М. І. Ковальов вказує, що між причиною й умовою існує 
якісне розходження в ступені заподіяння. Лише причина 
слугує вирішальним і визначальним фактором настання 
наслідку [2, с. 102-103]. З цього застереження можна зробити 
цілком закономірний висновок, що М. І. Ковальов поділяє 
теорію ступеня заподіяння А. Н. Трайніна. Разом з тим, в 
подальшому, аналізуючи праці М. І. Ковальова, можна зробити 
висновок, що він дотримується теорії необхідного і 
випадкового причинного з, до якої сам А. Н. Трайнін 
ставиться скептично. 

Багато чого можна сказати про об’єктивний характер 
причинного зв’язку, що не залежить від свідомості людини, 
котра його ініціювала. Положення про те, що «суб’єктивне 
ставлення у вину немислиме без об’єктивного, і навпаки» є 
абсолютно правильним. Для кримінально-правового ставлення 
в вину обов’язковим є не тільки встановлення суб’єктивного 
ставлення до вчиненого, а й точне встановлення об’єктивних 
ознак делікту. Якщо не буде встановлений факт діяння, або не 
настануть передбачені законом шкідливі наслідки, чи, якщо і 
настануть, проте не будуть результатом поведінки 
обвинувачуваного, чи предмет не буде мати властивостей, що 
є обов’язковими з огляду на закон і роблять предмет злочину 
конститутивною ознакою певного складу злочину, – у всіх 
перерахованих ситуаціях склад злочину є відсутнім незалежно 
від суб’єктивного ставлення особи до вчиненого. Тому і 
виникає закономірне запитання: чи можливо притягти до 
кримінальної відповідальності певну особу на підставі одного 
суб’єктивного ставлення в вину без об’єктивного? Тільки 
сполучення об’єктивного і суб’єктивного ставлення в вину 
утворює в сукупності кримінально-правове ставлення в вину. 
Таким чином, принцип суб’єктивного ставлення в вину має 
однобічний характер. Яке найменування повинен мати 
відповідний принцип – відповісти зараз складно, оскільки 
спеціальне дослідження даної проблеми мною не проводилося, 
однак, можна запропонувати найменування – принцип 
сполучення об’єктивного і суб’єктивного ставлення в вину. 

Особливості розвитку причинного зв’язку істотно 
відрізняються у різних групах злочинів, тому спроба знайти 
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єдине вирішення проблеми причинного зв’язку для всіх 
злочинів не мала успіху. Ознаки наявності причинного зв’язку 
необхідно формулювати стосовно об’єктивних особливостей 
певних груп злочинів. 

Можна зробити висновок, що встановлення причинного 
зв’язку є лише частиною більш широкого процесу – 
встановлення об’єктивного ставлення у вину, яке, поряд із 
причинним зв’язком, повинне містити в собі оцінку 
властивостей кримінально-значущого діяння і наслідків, як 
соціальних, так і фізичних. 
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ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 
Атмосферне повітря – це один із елементів 

навколишнього середовища. Його значення для всього 
людства планети полягає у надзвичайно важливій потребі, 
тому що завдяки повітрю, ми маємо можливість жити та 
насолоджуватися кожною хвилиною нашого життя. 

На сьогоднішній день існує велика проблема у правовому 
регулюванні охорони атмосферного повітря. Саме зараз є дуже 
високий рівень його забрудненості та недотримання 
відповідних норм права, що є джерелом регулювання тих 
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відносин, які мають пряме відношення до забезпечення 
захисту нашого довкілля. 

Законодавством України передбачаються юридичні 
гарантії, які спрямовані на забезпечення дотримання 
законодавства про повітряне середовище (атмосферне 
повітря, озоновий шар, повітря виробничого та побутового 
середовища). Особи, винні у порушенні законодавства про 
охорону атмосферного повітря, можуть нести кримінальну 
відповідальність. Ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України 
передбачено відповідальність за забруднення або іншу зміну 
природних властивостей атмосферного повітря шкідливими 
для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами, 
відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого 
виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо 
це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для 
довкілля у вигляді штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той 
самий строк [1]. 

Об’єктом цього злочину є суспільні відносин, що 
забезпечують належну охорону атмосферного повітря. 
Предмет злочину – атмосферне повітря в межах території 
України, тобто природна суміш газів, що знаходиться за 
межами жилих, виробничих та інших приміщень. 

Відповідальність за правопорушення законодавства в 
галузі охорони атмосферного повітря передбачена за: 

- перевищення лімітів та нормативів гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря; 

- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та 
використання атмосферного повітря як сировини основного 
виробничого призначення без дозволу спеціально 
уповноважених на те державних органів; 

- впровадження відкриттів, винаходів, 
раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, 
речовин і матеріалів, а також закупівля у зарубіжних країнах і 
експлуатація технологічного устаткування, транспортних 
засобів та інших об’єктів, які не відповідають встановленим 
вимогам щодо охорони атмосферного повітря; 
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- порушення правил складування і утилізації 
промислових та побутових відходів, транспортування, 
зберігання і застосування засобів захисту рослин, 
стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших 
препаратів, що спричинило забруднення атмосферного 
повітря; 

- та багато інших правопорушень, які мають негативний 
вплив на довкілля в цілому [5, с. 436-437]. 

Проблеми кримінальної відповідальності за забруднення 
атмосферного повітря характеризуються тим, що особи не 
дотримуються елементарних правил поведінки для захисту 
навколишнього середовища, керівники або власники 
підприємств, установ, організацій, не звертаючи на вимоги 
правильного здійснення своєї діяльності, приймають рішення, 
що призводять до забруднення атмосферного повітря і 
довкілля взагалі. Використання атмосферного повітря як 
сировини основного виробничого призначення з 
перевищенням встановлених обсягів забороняється. 

Отже, атмосферне повітря є однією із найважливіших 
умов життя, складовою частиною оточуючого нас 
навколишнього середовища. Забруднення атмосферного 
повітря – це змінення складу і властивостей атмосферного 
повітря в результаті надходження або утворення в ньому 
фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що 
можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан 
навколишнього природного середовища. 
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Прийнятий у 2012 р. Кримінальний процесуальний 
кодекс України суттєво змінив порядок провадження 
кримінального процесу. Згідно даного нормативно-правового 
акту основним орієнтиром кримінального провадження стало 
не досягнення об’єктивної істини, а захист прав, свобод і 
законних інтересів людини та громадянина. Стаття 2 КПК 
проголошує, що завданнями кримінального провадження є 
захист особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, а також забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і 
судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 
своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 
засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна 
правова процедура. 

У відповідності до покладених перед чинним КПК 
завданнях, змін зазнали чи не всі інститути кримінального 
провадження, зокрема і слідчі розшукові дії, які слугують 
способами для досягнення цілей правосуддя. 

Розпочинаючи характеристику вимог до проведення 
слідчих дій, одразу слід підкреслити, що новий КПК на відміну 
від свого попередника містить окрему статтю 223, в якій 
акумульовані загальні вимоги до всіх слідчих дій. Положення 
цієї статті підлягають застосуванню при проведенні кожної 
окремої слідчої дії, але з урахуванням її особливостей та 
процесуального порядку, передбаченого окремими статтями, 
що присвячені безпосередньому врегулюванню процедури 
проведення кожної конкретної слідчої дії. 

Слідчі дії є основним способом збирання доказів і звідси – 
основним засобом всебічного, повного та неупередженого 
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дослідження всіх обставин кримінального провадження, 
досягнення його завдань. 

Отож, основною вимогою до проведення слідчих дій є 
передбачення їх в КПК. Слідчі дії проводяться тільки за 
наявності для того законних підстав, до яких належить 
наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість 
досягнення мети слідчої дії. 

Для проведення слідчої дії необхідними, перш за все, є 
фактичні складові – «наявність достатніх відомостей» та 
«можливість досягнення мети» слідчої дії [3]. Тобто, мова йде 
не про внутрішнє переконання слідчого в необхідності тієї чи 
іншої слідчої дії та не про одиничні повідомлення, відомості, 
докази, а про їх сукупність. Хоча практично регулювати цей 
процес дуже важко, і тому дана теза носить тільки 
декларативний характер множини таких відомостей. 

Наступною вимогою для проведення слідчих дій є 
присутність під час проведення цих слідчих (розшукових) дій 
осіб, права та законні інтереси яких можуть бути обмежені або 
порушені під час проведення слідчої (розшукової) дії. З цією 
метою ч. 3 ст. 223 КПК покладає на слідчого, прокурора 
обов’язок вжиття належних заходів для забезпечення їх 
присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії. 

Проведення слідчої (розшукової) дії передбачає 
роз’яснення особам, які беруть у ній участь, відповідно до їх 
процесуального статусу та ролі у слідчій дії, прав й обов’язків, 
передбачених КПК, процесуальний порядок проведення 
слідчої дії, а також указується на відповідальність, 
установлену законом. Відповідальність може наставати, 
наприклад, за незаконне розголошення відомостей досудового 
розслідування, яке тягне за собою кримінальну 
відповідальність, установлену законом (ст. 222 КПК, 
ст. 387 КК). 

Час провадження слідчих (розшукових) дій залежить від 
внутрішнього переконання слідчого чи прокурора та слідчої 
тактики. КПК України містить тільки одну заборону щодо часу 
їх проведення – не допускається проведення слідчих 
(розшукових) дій у нічний час з 22 до 6 години, за винятком 
невідкладних випадків, під якими розуміють ситуації, коли 
затримка в проведенні слідчої дії може призвести до втрати 
слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного 
[3]. 
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Положення тривалості слідчих дій зазнали змін у такій 
слідчій дії як допит. Чинний сьогодні КПК обмежив тривалість 
допиту до 2 год. без перерви і в цілому до 8 год. на день. 

Новелою цього Кодексу є ч. 5 ст. 223, відповідно до якої у 
разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії 
доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у 
вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор 
зобов’язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію у 
повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до 
матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у 
випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про 
застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або клопотанням про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності [1, с. 62]. 

Іншою вимогою, що забезпечує рівність сторін в 
кримінальному провадженні та його змагальність є надане 
відповідно до закону стороні захисту право збирати докази в 
тому числі шляхом ініціювання проведення слідчих 
(розшукових) дій. Вимогою ж до проведення слідчих дій є 
положення відповідно до якого, якщо слідча (розшукова) дія 
здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, 
закон передбачає обов’язкову участь у її проведенні особи, яка 
ініціювала слідчу дію, та (або) її захисника чи представника. 

Слідча дія може бути проведена без участі особи, яка її 
ініціювала, та (або) її захисника чи представника в тому 
випадку, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це 
неможливо. До таких випадків, наприклад, можна віднести 
проведення освідування, яке супроводжується оголенням 
освідуваної особи і повинно здійснюватися особами тієї ж 
статі, що і особа, яка підлягає освідуванню (ч. 2 ст. 241 КПК) 
[2]. 

Особливою вимогою до проведення слідчих дій є 
необхідність залучення понятих при проведенні слідчих дій. 
Понятим є незаінтересована у результатах кримінального 
провадження особа, запрошена слідчим чи прокурором для 
посвідчення факту провадження слідчої дії, її ходу та 
результатів. Участь понятих є гарантією правильного 
безпосереднього сприйняття при провадженні слідчих дій 
обставин та фактів, що мають значення для кримінального 
провадження, їх належного фіксування у процесуальних 
документах. 
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Ч. 7 ст. 223 КПК встановлює імперативну вимогу щодо 
обов’язкової участі не менше двох понятих у проведенні 
обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, для 
пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, 
у тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, 
освідування особи. Утім при проведенні окремих слідчих дій 
закон установлює винятки із загального правила щодо участі 
понятих. Якщо слідчий чи прокурор застосовують безперервно 
відеозапис ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії 
(пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду 
трупа, у тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого 
експерименту, освідування особи), понятих можна не 
запрошувати. 

Важливість цієї вимоги до слідчої дії доказує 
імперативність умови, про те, що недотримання вимог закону 
щодо участі у слідчих діях понятих тягне за собою визнання 
доказів, отриманих під час проведення цієї слідчої дії, 
недопустимими. 

Наступною вимогою є те, що слідчі (розшукові) дії можуть 
проводитися тільки в межах строків досудового розслідування, 
передбачених КПК. Досудове розслідування розпочинається з 
моменту внесення відповідних відомостей щодо кримінального 
правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям 
кримінального провадження або направленням до суду 
обвинувального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного або виховного характеру, 
клопотання про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. 

Проведення слідчих (розшукових) дій негайно 
припиняється після закінчення граничного строку досудового 
розслідування, визначеного КПК, яким на сьогодні є строк в 
12 місяців. 

Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) 
дії, проведені з порушенням установлених законом строків 
досудового розслідування, є недійсними, а встановлені 
внаслідок них докази – недопустимими. 

Єдиним винятком із загального правила щодо строків, 
протягом яких можуть проводитися слідчі дії є наступний: 
якщо під час судового розгляду виникне необхідність у 
встановленні обставин або перевірці обставин, які мають 
істотне значення для кримінального провадження, і вони не 
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можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за 
клопотанням сторони кримінального провадження має право 
доручити органу досудового розслідування провести певні 
слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд 
відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення 
слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового 
провадження з її результатами (ч. 3 ст. 333 КПК). У цих 
випадках слідчі (розшукові) дії проводяться за дорученням 
суду в порядку, передбаченому КПК [2]. 

Основною фінальною вимогою проведення слідчих дій є 
фіксація в протоколі слідчої дії. Обов’язково фіксується все, 
що відбувалося, відображаються хід та результати слідчої дії. 

Ефективність та результативність провадження слідчих 
дій залежить від оптимального поєднання кримінально-
процесуальних, організаційних заходів, морально-етичних 
положень, тактичних і психологічних прийомів. Проте, 
особливе місце серед них, повинні займати законодавчі 
вимоги, визначені КПК щодо відповідної слідчої дії. 
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ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 238 
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Конституцією України закріплено, що кожному 

гарантується право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а 
також право на її поширення. Така інформація ніким не може 
бути засекречена [1, с. 13]. Це означає, що держава 
зобов’язана забезпечити доступ до цієї інформації. Відповідно 
до ст. 3 Закону України «Про інформацію» основними 
напрямами державної інформаційної політики є забезпечення 
доступу кожного до інформації. Тобто, право осіб мати доступ 
до відомостей про достовірний екологічний стан в Україні чи 
окремих її місцевостях є беззаперечним. Ст. 238 КК України 
встановлено кримінальну відповідальність за приховування 
або перекручення відомостей про екологічний стан або 
захворюваність населення. Потреба в існуванні цієї норми 
значна, і вона зростає разом з посиленням технічного 
навантаження на довкілля, науковою обґрунтованістю 
процесів взаємодії суспільства з природнім середовищем 
[6, с. 59]. Тому актуальним є дослідження предмета цього 
складу злочину. 

Предметом злочину, передбачено ст. 238 КК України, 
виступають відомості про: 1) екологічний, у тому числі 
радіаційний, стан, який пов’язаний із забрудненням земель, 
водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і 
продовольчої сировини і який негативно впливає на здоров’я 
людей, рослинний і тваринний світ; 2) стан захворюваності 
населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою. 

Екологічний стан визначається додержанням або 
порушенням існуючих екологічних нормативів, які 
встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у 
навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних 
речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього 
фізичних та біологічних факторів [3, с. 727]. 

Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
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влади з питань екології та природних ресурсів та іншими 
уповноваженими державними органами відповідно до 
законодавства України [2, с. 403-404]. 

Відомості, що становлять предмет цього злочину ще 
називають екологічною інформацією. Відповідно до статті 25 
Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» інформація про стан навколишнього природного 
середовища (екологічна інформація) – це будь-яка інформація 
в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій 
матеріальній формі про: стан навколишнього природного 
середовища чи його об'єктів – землі, вод, надр, атмосферного 
повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення; 
біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи 
генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об'єктами 
навколишнього природного середовища; джерела, фактори, 
матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори 
(шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), 
які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього 
природного середовища та здоров'я людей; загрозу 
виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, 
результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, 
спрямованих на зменшення їх негативного впливу на 
природні об'єкти та здоров'я людей; екологічні прогнози, 
плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, 
державну екологічну політику, законодавство про охорону 
навколишнього природного середовища; витрати, пов'язані із 
здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів 
охорони навколишнього природного середовища, інших 
джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у 
процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля 
[5, с. 120]. 

Порядок надання екологічної інформації це – це 
визначена законодавством України та Положенням про 
порядок надання екологічної інформації процедура можливої 
та необхідної поведінки фізичних та юридичних осіб щодо 
надання та поширення наявної екологічної інформації 
[7, с. 38]. 

Законодавчо закріплено, що інформація про стан 
довкілля (екологічна інформація) – відомості та/або дані про: 
стан складових довкілля та його компоненти, включаючи 
генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими 
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складовими; фактори, що впливають або можуть впливати на 
складові довкілля (речовини, енергія, шум і випромінювання, 
а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, 
угоди в галузі навколишнього природного середовища, 
політику, законодавство, плани і програми); стан здоров'я та 
безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і 
споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути 
стан складових довкілля; інші відомості та/або дані [4, c. 10]. 

До відомостей про стан захворюваності належить 
інформація про кількість хворих у районі з підвищеною 
екологічною небезпекою на хвороби, характерні для 
забруднення, що мало місце у цьому районі (наприклад, 
захворювання променевою хворобою при радіоактивному 
забрудненні), про діагнози, які були поставлені, динаміку 
захворюваності, зв’язок специфічних хвороб з погіршенням 
екологічної обстановки, а також про хвороби загальної етіології 
(рак, запалення легенів, виразка шлунку тощо). Районами 
підвищеної екологічної небезпеки оголошуються території, де 
внаслідок діяльності людини або руйнівного впливу стихійних 
сил природи в навколишньому природному середовищі на 
тривалий час виникають негативні зміни, що ставлять під 
загрозу здоров’я людини, збереження природних об’єктів і 
обмежують ведення господарської діяльності [3, с. 727]. 

Отже, предметом даного злочину є лише ті відомості, 
приховування або перекручення яких ставить під загрозу 
екологічне благополуччя людини, флори та фауни. Йдеться про 
інформацію, що стосується не звичайного екологічного стану, 
а такої екологічної обстановки, яка різко погіршується, у 
зв’язку з чим потрібно вживати негайних заходів, 
спрямованих на її поліпшення. Тож умисне приховування чи 
будь яке перекручення такої інформації в засобах масової 
інформації буде вважатись злочином, оскільки особи мають 
право бути своєчасно проінформовані про екологічний стан 
середовища в якому проживають, адже це може загрожувати 
їх життю. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НА ПРАКТИЦІ ОЗНАК 
МАЛОЗНАЧНОСТІ ДІЯННЯ 

 
Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України не є злочином 

вчинене суб'єктом злочину винне діяння, передбачене 
кримінальним кодексом, якщо воно через малозначність не 
становить суспільної небезпеки, або вона є неістотною, 
відповідно, таке діяння є малозначним. 

Малозначне діяння не може бути віднесене до злочинів, 
що підкреслює його своєрідну специфіку та визначеність. 
Відносно цієї категорії діянь може бути винесена лише 
постанова про закриття справи за відсутністю складу злочину 
на підставі ст. 284. п. 2 Кримінального процесуального 
кодексу України. 
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В багатьох випадках, при припиненні справи за ч. 2 
ст. 11 Кримінального кодексу, слідчі, мотивуючи закриття 
справи, посилаються саме на обставини, які стосуються тільки 
злочинів невеликої тяжкості і, навпаки, закриваючи справу за 
будь-якою обставиною, що стосується злочину невеликої 
тяжкості, як висновок, вказують на малозначність діяння. 
Наприклад, «... так як шкода потерпілому була відшкодована, 
діяння не являє великої суспільної небезпеки, тобто, є 
малозначним...». Таке мотивування є юридично невірним. 

Норма про виключення кримінальної відповідальності за 
малозначні діяння викликана, в першу чергу, потребами 
практики. У більшості випадків, при оцінці малозначності на 
практиці, мають значення саме ознаки об’єктивної сторони. 
До них відносяться, перш за все, наслідки, характер дії або 
бездіяльності, спосіб, обстановка вчинення діяння, що 
виключають можливість наслідків, ступінь розвитку 
об’єктивної сторони і. т.д. 

Наслідки посягання є одним з найважливіших показників 
суспільної небезпечності діяння. Тому відсутність шкоди або її 
незначний розмір для потерпілого, у більшості випадків, є 
одною із ознак визначення діяння малозначним. У 
кримінальному праві злочинні наслідки розглядаються у двох 
площинах: у площині об’єктивно виявленого злочину та в 
площині конкретно виписаного в законі складу злочину. 
Сутність другого положення полягає в тому, що небезпечні 
наслідки злочину або вказуються у самій нормі (чи однозначно 
випливають з її змісту), або не вказуються. Ця відмінність 
покладена в основу поділу складів злочинів на матеріальні та 
формальні. 

Ступінь суспільної небезпечності діяння може залежати 
від способу його вчинення, який може підвищити її і 
виключити застосування ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу 
незалежно від розміру або характеру заподіяної шкоди. 
Наприклад, ст. 187 КК передбачає відповідальність за розбій, 
де незалежно від розміру заподіяної шкоди, сам напад на 
особу з метою заволодіння її майном малозначним бути не 
може. Незалежно від розміру шкоди, дії за способом їх 
вчинення не можуть бути визнані малозначними: вимагання з 
погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
(ч. 2 ст. 189 КК), або грабіж, поєднаний з насильством , що не 
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є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого(ч. 2 
ст. 186 КК). 

Як правило, змінюють оцінку такі кваліфікуючі ознаки, 
як вчинення малозначного діяння повторно та вчинення 
діяння за попередньою змовою групою осіб. 

Вчинення діяння повторно повинно бути підставою 
притягнення особи до кримінальної відповідальності, однак 
стосовно малозначності діяння, таке рішення викликає ряд 
питань. Наприклад, як кваліфікувати малозначне діяння, 
якщо воно вчиняється повторно? Чи кваліфікувати злочин як 
повторний, якщо він має місце після вчинення малозначного 
діяння? Якщо малозначне діяння вчиняється через деякий час 
після злочину, чи є таке малозначне діяння формально 
злочином, що вчиняється повторно? 

Слідчі кваліфікують малозначне діяння, що вчиняється 
повторно, як злочин. Наприклад, якщо має місце заволодіння 
майном з ознаками шахрайства, тобто коли особа обраховує 
при продажі товарів кілька осіб на незначну суму, її дії 
кваліфікуються, як «Обман покупців», вчинений повторно. 

В даному випадку повторне малозначне діяння слід 
відрізняти від продовжуваного діяння, кожний епізод якого 
підпадає під ознаки ч. 2 ст. 11 КК, а в сукупності спричиняє 
значну шкоду і є злочином. Якщо ж шкода, заподіяна таким 
діянням, незначна, може бути застосована норма про 
малозначність діяння. 

Виникає також питання, чи може діяння, що вчиняється 
за попередньою змовою групою осіб, розцінюватися як 
малозначне, якщо воно не заподіяло шкоди? 

У даному випадку оцінка цієї обставини залежить від 
ознаки, яка грає вирішальну роль у створенні суспільної 
небезпеки діяння. Якщо шкода, наприклад, при розкраданні 
не була заподіяна і не було наміру її заподіяння, то наявність 
групи не виключає, на нашу думку, можливості застосування 
ч. 2 ст. 11 КК. Коли ж, розмір заподіяної шкоди знаходиться 
на межі між значним та малозначним, норма про 
малозначність не може бути застосована. 

При вчинені діяння за попередньою змовою групою осіб, 
малозначними можуть бути дії конкретної особи в залежності 
від того, яку роль у вчиненні діяння відігравала ця особа. 
Тобто, норма про малозначність може бути застосована до 
однієї особи з такої групи, якщо характер її дій був незначний 
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і якщо шкода, заподіяна потерпілому, не мала зв’язку з діями 
такої особи. 

Якщо має місце сукупність злочинів, передбачених 
різними статтями або частинами статті Особливої частини КК, 
за жодний з яких особу не було засуджено, то рішення про 
виправдання особи за деякими статтями чи частинами статті, 
також, можливе за умови, якщо діяння особи за ними будуть 
визнані малозначними. 

Вина, мотив, мета при вирішенні питання про 
застосування ч. 2 ст. 11 КК підлягають аналізу як з якісного, 
так і з кількісного боку. Кількісна оцінка має значення саме 
при визначенні ступеня вини, який визначається умовами 
формування умислу, особливостями змісту інтелектуального та 
вольового процесів, які відбувалися у психіці винного та ін. 

Отже, якщо малозначне діяння формально містить ознаки 
будь-якого злочину, таке діяння повинно бути наділене всіма 
об’єктивними та суб’єктивними ознаками. Настання наслідків 
характеризує об’єктивну сторону злочину. При вчиненні 
діяння заподіюється будь-яка шкода: мізерна або значна. 
Якщо така шкода є мізерною, незначною, може ставитись 
питання щодо застосування норми про малозначність. Таке 
питання може мати місце, якщо шкода не заподіяна взагалі, 
але могла бути заподіяна. Але якщо при вчиненні діяння не 
створювалася загроза заподіяння шкоди, справи за такими 
діяннями повинні закриватися не за ч. 2 ст. 11 КК, а на 
підставі п. 1 ст. 284 КПК, тобто, за відсутністю події злочину, 
тому що не може бути наділене ознаками суспільної 
небезпечності та протиправності діяння, яке взагалі не 
створює загрози заподіяння шкідливих наслідків. 
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ПІРОМАНІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КРИМІНАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
Актуальність даної теми полягає в тому, що кількість 

злочинів заподіяних саме підпалами з кожним роком 
невпинно росте, а підпали із людськими жертвами значно 
почастішали. 

Мета даної роботи полягає в комплексному дослідженні 
особи підпалювача, детальній характеристиці особистості 
піромана (підпалювача), чіткому визначенні причин та ознак 
піроманії. 

Як зазначено в ч. 1 ст. 18 КК, обов’язковою ознакою 
суб’єкта злочину є осудність особи. У ч. 1 ст. 19 вказано, що 
«осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину 
могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними». 

Із цього визначення випливає, що осудність – це здатність 
особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) і керувати ними. Лише осудна особа може 
вчинити злочин і тому може підлягати кримінальній 
відповідальності, оскільки злочин завжди є актом поведінки 
особи, що діє свідомо, здатна контролювати свої вчинки [1]. 

Різновидом осудності є обмежена осудність. Відповідно до 
закону (ст. 20 КК України) обмежено осудною визнається 
особа, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї 
психічний розлад, не була здатна повною мірою 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними 
[2]. 

Серед критеріїв обмеженої осудності виділяють: 
юридичний, психологічний, медичний. До медичного 
відносять хронічні або тимчасові розлади психічної діяльності 
непсихотичного рівня (наприклад, психопатія, неврози, 
фізіологічний афект, піроманія). Саме про піроманію піде далі 
мова. 

Термін «піроманія» був введений в обіг на початку 
XIX століття. Ним позначалася форма «божевілля», яка 
характеризувалася прагненням влаштовувати пожежі без 
очевидного приводу. Перша згадка про термін з'явилася в 
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1833 році у Франції в листах людини на ім'я Марк, який 
стверджував, що палії страждають від певного душевного 
захворювання, названого ним «monomanie incendiaire» (манія 
підпалу). Підпал згадувався в літературі XIX століття як 
«піроманія Марка» [3, с. 292]. 

Непереможний потяг до вогню з отриманням 
задоволення від його споглядання з філософськими 
роздумами, що характеризується множинними актами підпалу 
без очевидного на те мотиву називають піроманією. Піроманія 
може виявлятися в підвищеному інтересі до пожежних 
автомобілів і їхнього встаткування, і викликом пожежної 
команди. 

Піроманія, як порушення психіки, стала сприйматися 
вже в 1824 році, і вчені постійно ведуть дискусії на цю тему. 
На сьогоднішній день дане явище повноцінно не вивчено, і 
синдром таїть в собі безліч загадок. Особливість в тому, що 
піроманія відноситься до об'єкту досліджень не тільки 
психіатрів, а й становить інтерес для юриспруденції. 

Фахівці вважають, що випадки істинної піроманії є 
рідкістю, і в основному, вони супроводжують інші, досить 
серйозні психічні порушення. Наприклад, пацієнт може 
хворіти на шизофренію і депресивним психозом. 

Основними ознаками піроманії є: 
а) обдумані і ціленаправлені підпали, що здійснюються 

повторно; 
б) зачарованість вогнем, інтерес, цікавість чи потяг до 

ситуації, в якій відбувається пожежа (наприклад, як горить 
майно, які будуть втрати, які наслідки влади вогню); 

в) почуття наростаючої напруги перед підпалом і 
сильного збудження відразу ж після нього; 

г) пожежа не відбувається заради матеріальної вигоди, як 
вираз суспільно-політичної ідеології, для приховування 
злочинної діяльності, для вираження гніву або помсти, для 
поліпшення умов життя суб'єкта або відповідь на 
галюцинаторні переживання; 

д) має також місце виражений потяг і інтерес до всього, 
що пов'язано з вогнем. Хоча підпал влаштовується в результаті 
того, що суб'єкт не може чинити опір імпульсу, проте можлива 
ретельна підготовка [4]. 

Причини виникнення піроманії. 
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У наш час фахівці психіатрії висувають версію про те, що 
в основі потягу до піроманії, як правило, знаходиться 
порушений , або ненормальний розвиток особистості. Також є 
думка, що причиною піроманії може бути важка форма одного 
з різновидів сексуальної девіації. Встановлено, що найчастіше 
піроманія починає проявлятися у дітей та підлітків, ставши 
винуватцем пожежі, маленька дитина не розуміє, які наслідки 
тягне за собою його вчинок. 

Дорослі піромани в цьому плані є протилежністю, і 
відмінно усвідомлюють, які проблеми тягне за собою підпал 
автомобіля або будинку. Лікарі стверджують, що причиною 
пристрасті до підпалів у дорослих пацієнтів є прояв первісного 
інстинкту, впоратися з яким під силу не кожному. Якщо у 
людини не сформований інтелект, або він має інші психічні 
захворювання, то не завжди може побороти в собі бажання 
скоїти підпал. Відомо, що пацієнтів, які страждають від 
піроманії, в реальності значно більше, ніж це встановлено при 
проведенні психіатричної експертизи. Справа в тому, що 
подібним дослідженням піддаються не більше десяти відсотків 
зловмисників, які на допитах говорять про те, що хотіли лише 
помилуватися на полум'я, справити на когось враження і так 
далі. 

Також виявлено, що серед цих наявних десяти відсотків 
тільки одна чверть піроманів жіночої статі. Порушники в 
одинадцяти відсотках випадків є людьми з хворою психікою, а 
у кожного четвертого з них є схильність до серійних підпалів і 
рецидиву. У практиці кримінологів є випадок, коли піроман 
здійснював підпали більше шестисот разів. Психіатри 
стверджують, що піромани зустрічаються не тільки серед тих, 
хто любить помилуватися полум'ям, а й серед тих, хто служить 
у пожежній охороні. Вони дуже активно беруть участь у 
гасінні підпалу, який самі і спричинили [5]. 

Лікування піроманії. 
Піроманія являє собою, в першу чергу, симптом, а не 

саму хворобу, тому лікування буває скрутним, і одна з 
труднощів – відсутність у паліїв мотивації. Трапляється, що 
оптимальним варіантом є перебування суб'єкта в тюремній 
ізоляції, деяких людей лише таким чином можна утримати від 
чергового підпалу. Вже перебуваючи в ув'язненні, пацієнт 
отримує поведінкову терапію. Якщо піроманією страждає 
дитина, то лікування повинно бути особливо ретельним, з 
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урахуванням того, що дитяча психіка надзвичайно ранима. 
Таку дитину ні в якому разі не можна карати, кращий вихід – 
це проведення психотерапевтичних заходів. 

Щоб діагностувати піроманію, необхідно виявити у 
хворого наступні критерії. По-перше, ним повинно бути 
зроблено не менше двох підпалів, які нічим не мотивовані. 
Далі, піроман здійснює свої дії інтенсивно і впевнено. При 
цьому, виникає попереднє внутрішнє напруження, яке 
завершується почуттям полегшення після виконання 
задуманого. Людина постійно зайнята думками про те, як 
вчинити підпал, і вибрати відповідний об'єкт. Чим у більш 
дорослому віці виникає дане психічне захворювання, тим 
важче воно лікується. Заперечення своєї причетності до 
пожежі стає більш впевненим, і пацієнт не бажає приймати на 
себе відповідальність, тим більше, якщо його стан посилено 
алкоголізмом [6]. 

Розладам потягу властиві певні закономірності – це 
повторність однотипних діянь без якої-небудь матеріальної 
зацікавленості, відсутність приховування протиправного 
діяння, його патологічне мотивування, підпорядкованість дій 
характеру потягу. 

Особи, у яких у період судово-психіатричної експертизи 
не виявлялося розладів потягів, а констатувалися лише ознаки 
психопатій і не різко виражені резидуальні явища органічного 
враження центральної нервової системи, не можуть бути 
засуджені, тому що вони можуть усвідомлювати фактичний 
характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними, і 
зізнаються осудними. 

У тих випадках, коли розлад потягів стає провідною 
ознакою, зливається з особистістю, не піддається корекції, з 
порушеною критичною оцінкою поводження в цілому, варто 
вважати виправданим застосування статті 19 ч.2 КК України 
про неосудність [7]. 

Найчастіше під формулу неосудності підпадає піроманія, 
особливо якщо вона носить імпульсивний характер. При 
констатації статевих розладів потягів рекомендується 
проведення комплексних судових сексологічних і 
психіатричних експертиз. До осіб, визнаним обмежено 
осудними, можливе призначення амбулаторних примусових 
мір медичного характеру. Особам з розладами потягів, 
признаними несамовитими, у силу їх підвищеної соціальної 
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небезпеки й ваги протиправних діянь, є обов'язковим 
призначення примусових мір медичного характеру: 
найчастіше у вигляді примусового лікування в психіатричному 
стаціонарі спеціалізованого типу або в психіатричному 
стаціонарі спеціалізованого типу з інтенсивним 
спостереженням [8]. 

Отже, у сучасній судово-психіатричній практиці явище 
розладу потягів зустрічається не часто. Задля правильного 
розмежування розладу потягу особи, що притягуватиметься до 
відповідальності доцільно піддати судово-психіатричній 
експертизі. З висновків експертизи вже можна обирати метод 
впливу на особу – це може бути примусове лікування, чи 
застосування кримінальної санкції. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

(СТ. 255 КК УКРАЇНИ) 
 

Кримінальна обстановка в останні роки в Україні 
характеризується наявністю вкрай негативної і дуже стійкої 
тенденції в зміні структури злочинності. Індивідуальна 
злочинність стрімко поступається місцем груповій, а остання, 
у свою чергу, швидко переростає в злочинні організації. На 
сучасному етапі розвитку держави злочинні організації 
становлять вагому небезпеку. Адже вони посягають на 
суспільні відносини та завдають їм значної шкоди. Злочини 
проти суспільної безпеки є загально небезпечними злочинами. 
Вони порушують загальну безпеку, ставлять цілий ряд 
цінностей, насамперед, життя й здоров’я невизначеного кола 
осіб під загрозу заподіяння їм істотної шкоди. Отже, такі 
організації створюють певний дисбаланс у суспільстві. 
Зазвичай керівники злочинних організацій не рідко пов’язані 
із високопоставленими державними службовцями. Ті, у свою 
чергу, за певну матеріальну винагороду чи певні послуги 
прикривають злочинні діяння та унеможливлюють їх 
розкриття та притягнення їх учасників до кримінальної 
відповідальності. 

Ст. 255 КК України передбачено кримінальну 
відповідальність за створення злочинної організації з метою 
вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також 
керівництво такою організацією або участь у ній, злочини, 
вчинювані такою організацією, керівництво чи сприяння 
зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або 
організованих груп для розроблення планів і умов спільного 
вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної 
діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій 
[1, с. 98]. 

Ознаки злочинної організації виділяють: внутрішню 
стійкість об'єднання; його ієрархічність; наявність п'ять і 
більше осіб; попередню зорганізованість; спільність діяльності; 
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наявність мети вчинення тяжких або особливо тяжких 
злочинів. 

Набуття злочинною організацією ознак, зовнішньої 
стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення 
тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про 
те, що ця група сформувалась у стійку злочинну організацію. 
Видається цілком логічною думка Н. Гуторової, яка вважає, 
що метою створення злочинної організації має бути вчинення 
тяжких і особливо тяжких злочинів. Хоча судова практика 
свідчить, що можливі ситуації, коли організована група може 
бути утворена для вчинення навіть незначних злочинів, що 
передують особливо тяжким [2, с. 174]. 

Здатність об’єднання протидіяти правоохоронним 
органам та органам державної влади вказують, зокрема, на 
такі внутрішні ознаки: а) стабільний склад; б) тісні стосунки 
між учасниками; в) централізоване підпорядкування; г) єдині 
для всіх правила поведінки; д) наявність плану злочинної 
діяльності; е) чіткий розподіл функцій учасників щодо його 
досягнення [3, с. 217]. 

При кваліфікації злочинів, учинених злочинною 
організацією, слід дотримуватися положень, передбачених у 
ч. 1 ст. 255 КК про умови відповідальності організаторів та 
учасників таких об’єднань і за саму організацію для злочинної 
діяльності, тобто злочинами визнаються і створення злочинної 
організації та (або) вступ до неї, безвідносно до того, чи 
розпочали її учасники вчинювати конкретні злочини. Тому 
злочини, вчинені у складі злочинної організації, належить 
самостійно кваліфікувати за відповідними нормами за 
сукупністю з нормою, що передбачає відповідальність за 
створення такої організації, участь у ній чи у вчинюваних нею 
злочинах. 

Частиною 2 ст. 255 КК передбачено спеціальний вид 
звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній 
поведінці особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 
ст. 255 КК. Умовами такого звільнення за законом є: 

1) наявність добровільної заяви вказаної особи про 
створення злочинної організації або участь у ній, що 
передбачає повідомленій, вчинене за власною волею, з будь-
яких мотивів, у будь-який спосіб відповідним органам влади 
про створення, існування такої організації та його участь у 
ній. При цьому, не має значення, чи відомо про дану злочинну 
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організацію органам влади. Повідомлення, яке слугує 
підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, 
має бути достатньо повним, стосуватися не лише (як про це 
прямо вказано в законі) факту створення організації, а й 
інших обставин, пов'язаних з організованою злочинною 
діяльністю, – про місце знаходження, склад учасників, 
керівництво, методи діяльності, прийоми конспірації, зв'язки, 
свою роль в ній, про місце й час проведення зустрічі 
представників злочинних організацій тощо; 

2) активне сприяння розкриттю злочинної діяльності, яке 
полягає у допомозі працівникам правоохоронних органів в 
нейтралізації діяльності злочинної організації чи усуненні 
наслідків зустрічі представників злочинних організацій або 
організованих груп. Насамперед, вона полягає в наданні 
повної і достовірної інформації про злочинну організацію чи 
сходку, даванні правдивих показань в ході допитів та 
проведення інших слідчих дій. Водночас, закон для звільнення 
від кримінальної відповідальності не вимагає від колишніх 
учасників організованої злочинної діяльності вчинення інших 
дій, зокрема відшкодування шкоди для потерпілих, участь в 
оперативній розробці злочинних організацій, які продовжують 
діяти; 

3) особа не є організатором злочинної організації, тобто 
вона є лише рядовим учасником цієї організації або учасником 
вчинюваних нею злочинів, не створювала таку організацію, не 
входила раніше до її керівництва тощо. Для застосування ч. 2 
ст. 255 КК потрібна сукупність вказаних умов. 

Проблема боротьби із злочинними організаціями в 
сучасній Україні є надзвичайно актуальною. Правоохоронні 
органи спрямовують сьогодні значні сили і засоби на 
ліквідацію цього соціального зла. Проте, результати цієї 
боротьби поки що не завжди задовольняють. Значний мінус у 
боротьбі із злочинними організаціями є корупція державних та 
правоохоронних органів, їх неспроможність своєчасно 
подолати злочинність ще у її «зародку». Пошуки шляхів 
підвищення ефективності боротьби із злочинністю ведуться в 
різних напрямах. Один з них – наукова розробка проблеми. 
Активність учених у цій сфері останніми роками значно 
зросла. У той же час, у міру заглиблення в процес вивчення 
організованої злочинної діяльності, виявляються окремі 
аспекти цієї проблеми, які дуже важко піддаються 
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дослідженню. До них можна віднести питання про норми і 
стандарти поведінки організованих злочинних груп. 
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ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 
СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

 
Будь-яка поведінка людини пов'язана з певними 

зовнішніми обставинами: місцем, часом, способом виявлення 
поведінки та обстановкою, в якій вчиняються певні дії, у тому 
числі і злочин. У науці кримінального права ці обставини 
мають назву «факультативні ознаки» об'єктивної сторони 
складу злочину, а це означає, що вони можуть бути як 
обов'язковими, так і необов'язковими при встановленні 
певного складу злочину. Якщо місце, час, спосіб або 
обстановка вчинення злочину не виписані у статті 
кримінального закону, то вони не є обов'язковими ознаками 
такого складу злочину і не мають значення для кваліфікації. 

Зазначається, що і в цьому разі згадані вище обставини 
впливають на кримінальну відповідальність і враховуються 
судом як такі, що зменшують або збільшують покарання. 

Обставини, що аналізуються, стають обов'язковими 
ознаками об'єктивної сторони складу злочину лише тоді, коли 
вони зазначені в Кримінальному кодексі. В одному випадку ці 
обставини зазначені в законі як такі, що надають 
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конкретному складу злочину більш тяжкого (кваліфікованого) 
виду (зокрема, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 403, ч. 3 
ст. 408 ККУ), в іншому – як такі, що використовуються для 
досягнення злочинного наслідку, зокрема, вчинення злочину 
спеціальним способом (ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 190 
ККУ) [1]. 

Місце вчинення злочину – це певна територія, де було 
розпочато і закінчено діяння або настав злочинний результат. 
У ряді складів злочинів місце їх вчинення є обов’язковою 
ознакою. Наприклад, місцем вчинення злочину, передбаченого 
ст. 244, є континентальний шельф України, ст. 285 – море, 
ст. 201 – митний кордон, ст. 393 – місце позбавлення волі. У 
статтях Особливої частини КК місце вчинення злочину 
описується по різному – як певна загальна територія (ст. 268 – 
територія Україна); як географічне поняття (ст. 240 – надра); 
як територія, на якій людина проживає чи займається певною 
діяльністю (ст. 278 – річкове, морське або повітряне судно); як 
територія, на яку поширюється чітко визначений правовий 
режим (ст. 248 – заповідники, території й об’єкти природно-
заповідного фонду) [2]. 

Вище зазначені ознаки можуть нести різне 
навантаження. В одних випадках вони визначають наявність 
чи відсутність самого складу злочину, його основний вид, в 
інших – утворюють його кваліфікований вид [3]. 

Щодо місця вчинення злочину то відповідно до ст. 6 ККУ 
«Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо 
злочинів, вчинених на території України» зазначено: 

1. Особи, які вчинили злочини на території України, 
підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. 

2. Злочин визнається вчиненим на території України, 
якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено 
на території України. 

3. Злочин визнається вчиненим на території України, 
якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на 
території України. 

4. Питання про кримінальну відповідальність 
дипломатичних представників іноземних держав та інших 
громадян, які за законами України і міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам 
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України, в разі вчинення ними злочину на території України 
вирішується дипломатичним шляхом [4]. 

До складу території України відповідно до її 
законодавства та міжнародних договорів належать: 

а) суходіл, у т.ч. острови у відкритому морі, що належать 
Україні (при цьому, острів – це природно утворений простір 
суходолу, оточений водою, який знаходиться вище рівня води 
під час припливу). Як частина берегу розглядаються і 
виступаючі в море постійні портові споруди, що є складовою 
частиною даного порту (крім прибережних установок та 
штучних островів); 

б) внутрішні води, що історично належать Україні, 
морські води, води портів, бухт, заток, губ і лиманів, гаваней і 
рейдів та інші водойми, частини вод річок, озер та інших 
водойм; 

в) надра в межах кордонів України, у т.ч. надра під 
територіальним морем (на глибину, доступну для їх 
геологічного освоєння); 

г) повітряний простір над суходолом і водним простором, 
у т.ч. над територіальним морем (на висоту до 100-110 км над 
рівнем моря); 

д) територіальне море (прилеглий морський пояс) – смуга 
прибережних морських вод завширшки до 12 морських міль 
(майже 19 км), відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як 
на материку, так і на островах, що належать Україні, або від 
прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки; 

е) континентальний шельф України (дно і надра під 
територіальним морем), у т.ч. континентальний шельф 
островів, що належать Україні (однак скелі, не придатні для 
підтримання життя людини або для самостійної господарської 
діяльності, вважаються такими, що не мають 
континентального шельфу. 

є) військові кораблі (військовий корабель – це судно, яке 
належить до військових сил певної держави, має зовнішні 
ознаки, що визначають національність судна, знаходиться під 
командуванням офіцера, який перебуває на службі уряду 
даної держави, і має екіпаж, підпорядкований регулярній 
військовій дисципліні) чи шлюпки, що ходять під прапором 
України, незалежно від того, знаходяться вони у відкритому 
морі, в територіальних водах іншої держави чи іноземному 
порту; 
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ж) військові повітряні об'єкти, які знаходяться в будь-
якому місці за межами повітряного простору України; 

з) невійськові кораблі чи шлюпки, що приписані до 
портів на території України та ходять під прапором України у 
відкритому морі (тобто за межами територіальних і внутрішніх 
вод іноземних держав); 

й) невійськові повітряні об'єкти, зареєстровані в Україні, 
які знаходяться у відкритому повітряному просторі (тобто за 
межами. території України або території іноземних держав) 
[5]. 

Серед асортименту вираження території, проблемні 
питання винесено, щодо двох аспектів: 

1. Відповідно до Конвенції з морського права, навіть на ті 
невійськові судна України, які проходять через територіальне 
море іншої держави, не поширюється кримінальна 
юрисдикція прибережної держави у зв'язку з будь-яким 
злочином, вчиненим на борту судна під час такого проходу, 
якщо: а) наслідки злочину не поширюються на прибережну 
державу; б) злочин не порушує спокій у прибережній державі 
або порядок в територіальному морі; в) капітан судна, 
дипломатичний агент або консульська посадова особа 
держави прапора судна не звернулась до місцевої влади з 
проханням про надання допомоги; г) злочин не пов'язаний з 
незаконною торгівлею наркотичними засобами або 
психотропними речовинами. 

2. Згідно з Конвенцією про злочини та деякі інші дії, 
вчинені на борту повітряного судна, злочини, вчинені на 
повітряному судні, що належить державі-учасниці Конвенції, 
крім судна, що використовується на військовій, митній і 
поліцейській службі, з метою видачі розглядаються як такі, що 
були вчинені на території держави реєстрації повітряного 
судна. Тобто, у певних випадках кримінальна юрисдикція 
України поширюється і на злочини, вчинені на борту 
невійськових повітряних об'єктів, зареєстрованих в Україні, 
які знаходяться у польоті над територією інших держав. 
Винятками із цього правила згідно із зазначеною Конвенцією є 
випадки, коли злочин: а) має наслідки на території іншої 
держави; б) вчинено громадянином цієї держави чи особою, 
що постійно проживає на її території або відносно таких осіб; 
в) спрямований проти безпеки цієї держави; г) полягає у 
порушенні діючих у цій державі правил польотів чи 
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маневрування повітряних суден; д) здійснення юрисдикції є 
необхідним для забезпечення зобов'язання цієї держави 
відповідно до багатосторонньої міжнародної угоди [6]. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА У ВІДПОВІДНОСТІ 
ДО НОРМ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

Розвиток державності України, забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина, входження її до Європейського 
Співтовариства відбуваються досить складно, що зумовлено 
особливостями перехідного періоду розвитку української 
держави і суспільства, недостатнім рівнем правової культури 
населення, поширенням корупції та організованої злочинності. 
Ці проблеми повинні постійно перебувати в полі зору 
державних структур. 

Водночас, набирає темп демократизація суспільних 
відносин, оптимізуються зв'язки держави і громадянина. 
Однак, державна влада ще в повній мірі не готова до 
рівноправних відносин із громадянином. 

Особа розглядається не як суб'єкт політико-правового 
процесу, а як об'єкт впливу на неї з боку владних структур. У 
цих умовах суттєво порушуються права та свободи людини і 
громадянина. Негативні внутрішні і зовнішні фактори суттєво 
ускладнюють процес державотворення в Україні. 

Недостатня продуманість концептуальних засад 
формування суспільства, наявність різних поглядів щодо 
глибини, темпів і методів реформ, вплив різних лобістських 
угруповань на практику їх проведення спричиняє як 
уповільнення реформ, так і надмірну квапливість без 
урахування реальної ситуації в державі та суспільстві. 

Такі прорахунки особливо небезпечні на тлі не лише 
складної економічної ситуації, а й загрозливої криміногенної 
обстановки, яку не вдається повністю взяти під контроль, 
незважаючи на зусилля численних державних структур, серед 
яких визначне місце займає прокурорська система 
України[1, с. 232]. 

Прокурор – це суб’єкт кримінального процесу, що бере 
участь у всіх його стадіях, здійснюючи, при цьому, нагляд за 
дотриманням законів і підтримуючи державне обвинувачення 
у суді. 
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Згідно ст. 121 Конституції України прокурор виконує у 
кримінальному процесі дві функції: функцію підтримання 
державного обвинуваченого і функцію нагляду за 
дотриманням законів органами розслідування [2]. 

Як прокурори у кримінальному процесі можуть виступати 
особи, перераховані у п. 15 ст. 3 Кримінального 
процесуального кодексу України, а саме: Генеральний 
прокурор України, перший заступник, заступники 
Генерального прокурора України, їх старші помічники, 
помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів 
у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші 
заступники, заступники прокурорів, начальники головних 
управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші 
заступники, заступники, старші прокурори та прокурори 
прокуратур усіх рівнів, які діють у межах повноважень, 
визначених КПК. 

Прокурор, здійснюючи свої повноваження є самостійним 
у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 
мають на те законних повноважень, забороняється. Органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації, службові та фізичні 
особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні 
рішення прокурора [3, с. 118]. 

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів 
під час проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 
уповноважений: 

- починати досудове розслідування за наявності 
підстав, передбачених КПК; 

- мати повний доступ до матеріалів, документів та 
інших відомостей, що стосуються досудового розслідування 
(про матеріали, документи та інші відомості, що стосуються 
досудового розслідування; 

- доручати органу досудового розслідування 
проведення досудового розслідування; 

- доручати слідчому, органу досудового розслідування 
проведення у встановлений прокурором строк слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших 
процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи 
брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто 
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проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, 
визначеному кримінальним процесуальним кодексом 
[4, с. 121]. 

Утвердження і зміцнення правового статусу Прокуратури 
України як незалежної правоохоронної системи потребує 
глибокого теоретичного осмислення її призначення в 
суспільстві, цілей, завдань і функцій. Необхідність у цьому 
зростає в умовах судово-правової реформи в країні. 

Вироблення концептуально правильних підходів до 
вирішення пов'язаних із цим проблем дасть змогу уникнути 
прорахунків і поспішних кроків у процесі реформування, 
належним чином врахувати не лише зарубіжний, а й 
вітчизняний досвід діяльності прокуратури. Це, зокрема, 
стосується визначення місця прокуратури в державно-
правовій системі, її функцій, принципів організації та 
діяльності, взаємовідносин з іншими гілками державної влади 
та їхніми органами. 
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ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ЕВТАНАЗІЮ 

 
Життя людини в Україні визнається найвищою 

соціальною цінністю, а право на життя є найважливішим 
серед особистих немайнових прав, яке зумовлене самим 
єством людини і знаходиться на вершині плеяди соціальних 
цінностей. «Кожна людина має невід’ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 
держави – захищати життя людини. Кожен має право 
захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей 
від протиправних посягань» ст. 27 Конституції України [1]. 

Упродовж багатьох років тема евтаназії викликає у 
суспільстві неоднозначну реакцію. Актуальність цієї теми 
важко переоцінити, по-перше, тому, що пов'язана з 
найдорожчим, що є в людини, – з життям, а по-друге – через 
незнання цієї проблеми, недостатнього її висвітлення у працях 
учених-юристів та практично повної відсутності відповідних 
правових актів у законодавствах багатьох країн. Сам термін 
«евтаназія» увів у XVI столітті англійський філософ Френсіс 
Бекон для позначення легкої безболісної смерті, тобто 
спокійної смерті без мук та страждань. 

Звичайно ж проблема евтаназії, в першу чергу, 
торкається тих невиліковно хворих, хто в муках очікує смерті. 
Однак, моральний бік цієї проблеми ґрунтовно зачіпає ще 
десятки, а можливо й сотні тисяч людей – політиків і 
правників, які повинні прийняти відповідні закони, а згідно з 
ними й конкретні юридичні рішення на евтаназію конкретної 
особи; близьких і рідних цієї особи, які повинні погодитися з 
достроковою смертю свого родича; і, звичайно, лікарів, які, 
по-перше, повинні прийняти вірне, безпомилково-професійне 
рішення щодо стану хворого, а, по-друге, виконати процедуру 
спричинення смерті. 

В Україні з приводу регулювання питань евтаназії чітких 
норм немає, але є розроблений проект Закону України «Про 
застосування евтаназії в Україні», який ще не набрав законної 
сили. 
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В Україні евтаназія в будь-якому прояві розглядається як 
правопорушення і переслідується з боку закону. Так, в ч. 3 ст. 
52 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
говориться про те, що медичним працівникам забороняється 
здійснення евтаназії – навмисного прискорення смерті або 
умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його 
страждань [2]. 

Численні суперечки з цієї проблематики постійно 
спалахують серед медиків, юристів, психологів, політиків, 
релігійних діячів. 

Евтаназія може бути пасивною та активною. Перша, 
означає припинення всіх видів підтримуючої терапії, які 
могли б бути ефективними для підтримки життя пацієнта. У 
випадку активної евтаназії смерть добровільно або примусово 
викликається застосуванням спеціальних засобів. 

Ідею пасивної евтаназії наприкінці ХІХ ст. намагалися 
відновити зарубіжні вчені, хоча активна евтаназія 
категорично заперечувалась ще клятвою Гіппократа: «Я не дам 
нікому смертельного засобу, якого у мене просять, і не вкажу 
шляхи для подібного задуму». 

Активна евтаназія різко критикується не тільки в нашій 
країні, а й в інших державах. Більшість зарубіжних лікарів і 
юристів вважають її зовсім неприпустимою, більше того, 
кримінально караною дією [3]. 

В 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. Однак, виникає питання про кваліфікацію 
евтаназії за відповідною статтею Особливої частини КК 
України. 

При активній евтаназії у вигляді «вбивства з милосердя» 
дії винного є умисними, а тому за наявністю усіх інших ознак 
складу злочину, вчинене належить кваліфікувати залежно від 
обставин справи за ч. 1 або 2 ст. 115 КК України. 

Стосовно «пасивної евтаназії» в юридичній літературі 
висловлено думку про можливість кваліфікації бездіяльності 
винного у таких випадках, як ненадання допомоги хворому (в 
Україні ст. 136 і 139 КК) [4]. 
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Уперше евтаназія набула законності в 1994 р. в 
американському штаті Орегон. На даний час евтаназія у 
формі суїциду легалізована в Нідерландах (2001 р.), у Австралії 
(1997 р.), в ряді штатів Америки, в Бельгії (2001 р.). 

При обговоренні можливості легалізації евтаназії в 
Україні навіть не беручи до уваги морально-етичні та релігійні 
аспекти евтаназії, що мають вагоме значення, а виходячи з 
існуючої в нашій країні правової ситуації, варто визнати, що 
надання евтаназії правомірного, легального характеру 
призведе до виникнення цілої низки негативних наслідків. 
Людина, яка страждає невиліковною хворобою, на лікування 
якої необхідна велика кількість коштів, при мінімальній 
заробітній платі українського медика і так викликає 
байдужість зі сторони персоналу лікарні, а за умови схвалення 
евтаназії подібна практика знайде відзиви у багатьох лікарів, 
у яких просто не буде бажання возитися з проблемними 
пацієнтами. Евтаназія, в кінці кінців, може стати способом 
вирішення деяких «спеціальних проблем» за допомогою 
медицини, коли для бідного хворого, який не має змоги 
оплатити свої медичні витрати, буде запропоновано 
альтернативу: або терпіти страждання у лікарні, в якій він 
нікому не потрібен, або обрати ін’єкцію. Даний дозвіл дасть не 
полегшення страждання хворого, а буде спрямовувати лікарів 
на те, щоб будь-яким чином перервати муки хворого. 

В Україні евтаназія може перетворитись на простий засіб 
умертвіння самотніх людей похилого віку, дітей-інвалідів, осіб, 
які хворіють на невиліковні хвороби, людей які не мають 
належного соціального забезпечення та належних коштів для 
підтримки життя. Легалізація евтаназії може стати засобом 
тиску щодо категорій хворих людей, які б хотіли ще пожити, 
але, водночас, не хочуть бути «марним тягарем» для 
суспільства, або стати зброєю в руках недбайливих родичів, 
котрі будуть підштовхувати до відходу з життя з корисливих 
мотивів, і, в кінці кінців, евтаназія може стати ще одним 
законним способом вбивати людей заради отримання 
спадщини. 

На мій погляд та на думку вчених, цілком обґрунтовано, 
що на сьогодні недопустимість евтаназії вважається у нашій 
країні загальноприйнятою нормою медичної практики. 
Враховуючи всі аргументи за і проти евтаназії, я визначила 
власне ставлення до проблеми можливості легалізації евтаназії 
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в Україні і воно є негативним. На сьогодні надання евтаназії 
правомірного характеру може потягнути за собою ряд 
негативних наслідків. Окрім того, евтаназія, як спосіб відходу 
з життя, не узгоджується моральними і релігійними 
поглядами, а також національними традиціями українського 
народу. 

Боротьба за життя завжди була і буде найгуманнішим та 
найважливішим принципом медицини. 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
УКРАЇНИ 

 
На даному етапі розвитку науки кримінального права 

дуже важливим є дослідження його принципів, а особливу 
увагу заслуговує такий фундаментальний принцип, як 
законність, втілення якого в певній галузі знань дає підстави 
для трактування її з точки зору закону. Так як даний принцип 
являється основоположним і знаходить своє відображення у 
положеннях Конституції, він є вкрай важливим і має особливе 
значення в тих галузях, де до людини застосовуються заходи 
примусово-карального впливу. Саме його реалізація у 
кримінальному праві, де заходи носять репресивний характер 
дозволяє вдало трактувати і застосовувати «букву» закону. 
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Принципи скеровують кримінально-правові відносини в 
напрямку, який чітко окреслений системою кримінального 
права. Основні положення забезпечують обов’язковість 
формування, застосування і виконання норм Кримінального 
Кодексу. Для детального тлумачення сутності принципів 
кримінального права необхідний аналіз самого поняття 
«принцип». Отож, принцип можна роз’яснити, як: основне, 
вихідне положення, керівна ідея, внутрішнє переконання, яке 
визначає норми поведінки, а також правило покладене в 
основу будь-якої діяльності [1, c. 941]. Принципи є основними 
правилами і положеннями для правоохоронних органів, 
правове закріплення яких регламентує їх діяльність. Для 
пересічного громадянина вони повинні виконувати роль 
засобу формування правосвідомості і правової культури. 

Принципи відображають найбільш загальні тенденції 
суспільного розвитку, в них віддзеркалюються реально існуючі 
суспільні відносини, об’єктивно діючі закономірності розвитку 
суспільства. Специфічним для принципів є також те, що, 
формуючись під впливом об’єктивних факторів, принципи 
кримінального права лише тоді будуть ефективно здійснювати 
регулятивний вплив на суб’єктів правовідносин, коли вони 
одержать достатнє закріплення у кримінальному законі, що 
цілком відповідає «духу» законності кримінального права. 
Формулювання принципів сприяє більш правильному 
застосуванню і тлумаченню норм кримінального права – вони 
стають більш доступними і зрозумілими для громадян. 

Принципи також здатні впливати на позиції 

законодавця, адже при здійсненні законодавчої діяльності він 
керується не тільки суспільними потребами, а й морально-
етичними переконаннями. Так, загальносоціальні ідеї 
справедливості, рівності, гуманізму через правосвідомість 
законодавця впливають на процес кримінально-правового 
відображення суспільно небезпечної поведінки. За словами 
Якуба М. Л., керівні ідеї стають принципами кримінального 
права лише тоді, коли законодавець вважатиме за потрібне 
втілити їх у законі в тих межах, які визначить він [6, с. 58]. 

Принцип законності є універсальним, знаходить своє 
втілення у кожній кримінально-правовій нормі. Становить 
основу для формування норм права і суспільно-політичного 
життя. В. Д. Філімонов відмітив, що вірне застосування 
принципу у законі забезпечує охорону інтересів особи не 
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тільки при визнанні вчиненого діяння злочинним, але і в 
процесі індивідуалізації покарання [5, с. 79]. Можна сказати, 
що сфера дії даного принципу поширюється на всіх незалежно 
від службового становища, займаних посад. Таким чином, це 
унеможливлює зловживання владою. 

Законне застосування норм кримінального права 
можливе лише за умови комплексного використання всіх 
юридичних видів діяльності, з врахуванням дії норм та 
принципів кримінального права [2, с. 103]. Основні положення 
впливають на формування правосвідомості встановлюючи 
певні обмеження, тим самим не даючи нестійким людям 
можливість вчинити злочин [4, с. 31]. 

У свідомості людини повинні відображатись не тільки 
факти існування органів захисту, але й матеріально-правові 
підстави їх діяльності. В іншому випадку остання 
виглядатиме, як звичайний силовий тиск, який може 
викликати тільки реакцію протидії. Законність є об’єктивна 
соціальна потреба суспільства: встановлення юридичних 
правил загальнообов’язкової поведінки, які сприяють 
нормальному функціонуванню суспільного організму, що дає 
можливість задовольняти свої потреби та не заважати усім 
іншим [3, с. 3]. Таким чином, реалізація принципів 
кримінального права, зокрема принципу законності, 
неможлива без відображення його змісту у правосвідомості 
населення. 

Отже, законність у кримінальному праві це гарантія 
захищеності людей, певна форма закріплення правопорядку. 
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УКРАЇНИ 
 

В Україні як правовій, соціальній та демократичній 
державі визнається та діє принцип гуманізму та верховенства 
права. Відповідно держава орієнтується на людину, її права, 
свободи та законні інтереси, як на найвищу соціальну 
цінність, і кожному гарантується право на звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина на підставі ст. 3 та ст. 8 Конституції України 
відповідно. Проголошення та забезпечення свободи 
віросповідання є важливим здобутком на шляху становлення і 
ствердження України як правової держави. 

Конституція України у ст. 35 визначає, що «кожен має 
право на свободу світогляду і віросповідання. Це право 
включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово 
чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність». 

Серед міжнародно-правових актів, що визначають зміст 
релігійних прав і частково регулюють відносини у сфері 
релігійної діяльності є Декларація про ліквідацію всіх форм 
нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи 
переконань, за якою право на свободу думки, совісті, релігії 
або переконань включає зокрема і такі свободи: 
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1. Відправляти культи чи збиратися у зв’язку з релігією 
або переконаннями і створювати і утримувати місця для цієї 
мети; 

2. Створювати і утримувати відповідні благодійні або 
гуманітарні установи; 

3. Виробляти, набувати та використовувати у 
відповідному обсязі необхідні предмети і матеріали, пов’язані з 
релігійними обрядами або звичаями чи переконаннями; 

4. Писати, випускати та розповсюджувати відповідні 
публікації у цих галузях; 

5. Вести викладання з питань релігії або переконань у 
місцях, що підходять для цієї мети; 

6. Клопотатися про отримання і отримувати від окремих 
осіб та організацій добровільні та фінансові пожертви; 

7. Готувати, призначати, обирати або призначати за 
правом успадковування відповідних керівників відповідно до 
потреб та норм тієї чи іншої релігії або переконань; 

8. Дотримуватися днів відпочинку та відзначати свята та 
відправляти обряди у відповідності з приписами релігії чи 
переконань; 

9. Встановлювати і підтримувати зв’язки з окремими 
особами та громадами в галузі релігії та переконань на 
національному та міжнаціональному рівнях [4]. 

Україна як учасник цієї декларації бере на себе обов’язок 
захистити населення держави від злочинних посягань на 
релігійному ґрунті. 

Ст. 181 Кримінального кодексу України (ККУ) встановлює 
кримінальну відповідальність за зловживання правами, 
наданими Конституцією України та іншими законодавчими 
актами у сфері свободи віросповідання, а саме за заподіяння 
шкоди здоров’ю громадян під приводом проповідування 
релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів або за 
статеву розпусту, приховувану цим приводом. 

Виходячи із змісту диспозиції ч. 1 ст. 181 ККУ, об’єктивна 
сторона злочину характеризується діями, які полягають в 
організації чи керівництві групою фізичних осіб, діяльність 
якої повинна бути: 1) поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю 
людей чи статевою розпустою; 2) здійснена під приводом 
проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних 
обрядів [2]. 
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Під названою групою слід вважати об’єднання двох чи 
більше осіб. Така група може бути як у зареєстрованому 
релігійному об’єднанні, під егідою якого діє група «Свідки 
Єгови», «Рух віри» та ін., так і в релігійному об’єднанні, 
діяльність якого має нелегальний характер (сатаністи, «Біле 
братство» та ін.). 

Релігійні групи, діяльність яких має нелюдський або 
бузувірський характер, неоднорідні за складом. Більшість 
звичайних віруючих таких груп становлять малограмотні люди 
з відсталими поглядами, які фанатично увірували в догмати 
тоталітарної секти; найчастіше вони не бачать і не знають 
істинних цілей своїх лідерів. Було б серйозною помилкою 
розглядати такі групи лише як злочинне формування і 
стверджувати, що всі їх учасники об’єднані метою посягання 
на здоров’я людей, тому законодавець вирішує притягувати до 
кримінальної відповідальності осіб за дії, що полягають в 
організації чи керівництві такою групою. 

Однак, така відповідальність настає лише тоді, коли 
діяльність підлеглих груп випливає з установок керівників цих 
організаційних розподілів і є підстави вважати, що вони 
спрямовують свідомо і передбачають її можливі наслідки. 
Потрібно також враховувати, якою мірою організована 
діяльність керівників впливає на виникнення конкретних 
фактів посягання на здоров’я людей. Таким чином, у процесі 
розслідування справ про злочини, які виникають у середовищі 
названих вище сект, груп на релігійному ґрунті, необхідно 
ретельно з’ясовувати їх організаційну структуру, намагатися 
встановити осіб, які очолюють її вищі організаційні ланки, і, 
залежно від зібраних у справі доказів, вирішувати питання 
про притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності за 
ч. 1 ст. 181 КК України. 

Такі поняття як «організація» та «керівництво» групою 
відрізняються між собою за змістом і сутністю. Організація 
групи – це дії, спрямовані на створення групи, метою 
діяльності якої є проповідування релігійних віровчень чи 
виконання релігійних обрядів, поєднаних із заподіянням 
шкоди здоров’ю людей чи статевою розпустою, а саме: 
підшукування і вербування членів групи, розподіл обов’язків 
між ними, планування діяльності такої групи, тощо. 
Керівництво групою – це дії, що спрямовані на управління 
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процесом функціонування групи, що полягає у виданні 
відповідних розпоряджень чи керівництві обрядами та ін. 

Під «віровченням» розуміють систематизований виклад 
релігійних поглядів на світ, приписів і правил релігійної 
практики, поведінки віруючих у побуті, відносини з іншими 
конфесіями та державою. 

Визначення «під приводом проповідування релігійних 
віровчень чи виконання релігійних обрядів» слід розуміти 
підтримання групою канонів віровчення чи культової 
діяльності як підстави своєї протиправної поведінки. 

Саме керівництво тоталітарною сектою означає 
діяльність осіб, які очолюють групу з проведенням нелегальних 
обрядів моління (зборів). На цих зібраннях членам секти 
нав’язується необхідність відмови від громадянської чи 
суспільної діяльності, виконання цивільних обов’язків під 
виглядом догматів сектантського віровчення, а також 
здійснюється примус віруючих до виконання бузувірських 
обрядів моління [3]. 

Тоталітарні секти прикриваються різними масками 
(філософськими, релігійними, психологічними та ін.) і можуть 
виступати у вигляді громадських, оздоровчих, освітніх, 
релігійних організацій або політичних партій. Прикриваючись 
благими намірами, керівництво будь-якої секти прагне 
заволодіти необмеженою владою та впливом над її членами і 
вся її діяльність спрямована на те, щоб людина перестала 
думати. 

Вчинення злочину, передбаченого ст. 181 ККУ, можливе 
не лише шляхом дії, а й бездіяльності. Наприклад, діяльність 
релігійної групи була законною і на якомусь етапі вона набула 
протиправного характеру, що полягає у завданні певної 
фізичної шкоди здоров’ю її членам. Організатор чи керівник 
цієї групи дізнається про такі злочинні дії, але не вживає 
жодних заходів з метою виправити ситуацію і надалі 
продовжує очолювати групу. У цьому випадку має місце 
вчинення злочину шляхом злочинної бездіяльності. 

Оскільки керівник чи організатор групи несе 
відповідальність за її діяльність і має можливість зупинити 
вчинення протиправних дій, використовуючи своє впливове 
становище, то він зобов’язаний відповідним чином 
прореагувати. 
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Злочин вважається закінченим з моменту вчинення 
організаційних дій зі створення групи чи дій керівництва вже 
створеною групою. 

У ч. 2 ст. 181 ККУ передбачене вчинення тих самих дій, 
що і в ч. 1 ст. 181 ККУ, але поєднаних із втягуванням у 
діяльність групи неповнолітніх. З цього слідує, що злочин, 
передбачений ст. 181 ККУ, посягає на декілька безпосередніх 
об’єктів: 

1) здоров’я громадян, статеву свободу чи недоторканість, 
загальноприйнята мораль; 

 2) здоров’я і життя особи, суспільна моральність, статева 
свобода чи недоторканість та нормальний розвиток 
неповнолітніх. 

З огляду на вищевикладене, даний злочин є складним. 
Під втягуванням неповнолітніх слід розуміти залучення 

осіб, що не досягли 18 років, у діяльність створеної чи такої, 
що створюється, групи. Це будь-які діяння організатора чи 
керівника, вчинені з будь-яких мотивів і пов’язані з 
безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою викликати 
у нього рішення взяти участь у діяльності групи, що під 
приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання 
релігійних обрядів здійснює діяльність, поєднану із 
заподіянням шкоди здоров’ю людей або статевою розпустою 
за допомогою фізичного впливу (шляхом заподіяння тілесних 
ушкоджень, катування, мордування тощо) чи психологічного 
(погроза застосувати насильство, залякування, переконання, 
шантаж, розпалювання почуття помсти тощо) [2]. 

З іншого боку, варто провести паралель зі ст. 304 ККУ. 
Суб'єктом злочину за ст. 304 ККУ, що полягає у втягуванні у 
злочинну діяльність неповнолітніх, є осудна особа, яка досягла 
18-річного віку, а в нашому випадку суб’єктом злочину за ч. 1 
ст. 181 ККУ є осудна особа, що досягла 16-річного віку і 
здійснювала організацію або керівництво зазначеною групою. 
Тому було б доцільно законодавцеві внести зміни до ч. 2 
ст. 181 ККУ і уточнити, що кримінальну відповідальність за 
втягування у діяльність групи неповнолітніх несе особа, що є 
керівником чи організатором групи і досягла 18-річного віку. 

За цією кваліфікуючою ознакою злочин вважається 
закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на 
втягування неповнолітніх у діяльність групи, незалежно від 
того чи вдалось суб’єкту злочину досягти своєї мети. 
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Отже, доказова база для притягнення керівників та 
організаторів тоталітарних сект до відповідальності і 
припинення їх діяльності надзвичайно слабка. Довести, що 
втрата здоров’я чи життя людини сталася саме внаслідок 
впливу деструктивної організації чи іншого небезпечного 
психологічного впливу досить складно, тому необхідно 
залучити до процесу створення доказової бази не лише 
юристів, а й вчених і практиків в галузі психології, медицини 
та соціології. Зокрема, визначення характерних особливостей 
ознак об’єктивної сторони цього злочину сприятиме 
належному розумінню його сутності та правильному 
застосуванню правоохоронними органами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ 

ТАЄМНИЦІ 
 

На сьогоднішній день спостерігається зростання кількості 
злочинів, що вчиняються у банківському секторі економіки і 
пов’язані із розкриттям банківської таємниці. Тому сучасний 
етап державотворення потребує наукового аналізу практичних 
аспектів кваліфікації та притягнення до кримінальної 
відповідальності за порушення банківської таємниці з метою 
подальшого запобігання злочинності та вдосконалення 
правової основи у даній сфері. 

Інститут банківської таємниці, на сьогоднішній день, 
врегульовується Законом України «Про банки та банківську 
діяльність». Правовий захист інформації, у тому числі і 
конфіденційної, яка є відомостями, що ними володіють, 
користуються або розпоряджаються окремі юридичні чи 
фізичні особи і які можуть поширюватися лише з дозволу цих 
осіб, також забезпечується нормами Закону України «Про 
інформацію» [1]. 

Що стосується питання застосування покарання у 
випадку розголошення інформації, яка містилась в банківській 
таємниці, то слід зазначити, що врегулювання відбувається 
згідно приписів встановлених кримінальним законодавством. 
Кримінальний кодекс України встановлює санкцію за умисне 
розголошення банківської таємниці, яка передбачена статтею 
232. 

Визначення банківської таємниці нам надають норми 
Закону України «Про банки та банківську діяльність». Згідно з 
нормами вищеназваного законодавчого акту, банківська 
таємниця визначається, як інформація щодо діяльності та 
фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі 
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім 
особам при наданні послуг банку [2]. Кримінальний кодекс 
України не вміщає чіткого визначення поняття банківської 
таємниці. 
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Відповідно до чинного банківського законодавства, до 
банківської таємниці відносять відомості про: 

 банківські рахунки клієнтів, у тому числі 
кореспондентські рахунки банків у Національному банку 
України; 

 операції, які були проведені на користь чи за 
дорученням клієнта; 

 фінансово-економічний стан клієнтів; 
 системи охорони банку та клієнтів; 
 інформація про організаційно-правову структуру 

юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 
 відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів 

чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, 
зразків продукції та інша комерційна інформація; 

 інформація щодо звітності по окремому банку, за 
винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 

 коди, що використовуються банками для захисту 
інформації [2]. 

Всі вище перелічені відомості, що становлять банківську 
таємницю, складають предмет злочину «Розголошення 
комерційної та банківської таємниці». 

У випадку незаконного використання відомостей, що 
становлять банківську таємницю, наступає кримінальна 
відповідальність. Кримінальним кодексом України чітко 
визначені умови, за яких суб’єкт злочину може притягуватись 
до кримінальної відповідальності. Першою умовою є умисне 
розголошення комерційної або банківської таємниці. Другою 
умовою є те, що таємниця повинна бути розголошена без 
згоди її власника (тобто без письмового підтвердження факту 
можливості ознайомлення, розголошення, та використання 
інформації, що становить банківську таємницю). Третьою 
умовою є те, що інформація, яка складає банківську таємницю 
розголошується особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з 
професійною або службовою діяльністю (працівники 
банківської установи, органи державної влади та органи, яким 
за законом надано право на використання такої інформації 
(органи податкової служби, прокуратури, слідчі органи)). 
Четвертою умовою є вчинення такого протиправного діяння з 
корисливих чи інших особистих мотивів (з метою збагачення, 
помсти, кар’єрного росту). П’ятою умовою є завдання істотної 
шкоди суб’єкту господарської діяльності у зв’язку з 
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розголошенням відомостей банківської таємниці (шкода 
повинна в 100 та більше разів перевищувати 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян). 

Необхідно також зазначити, що банківським 
законодавством закріплений обов’язок банківських установ 
вживати заходи для збереження відповідної інформації, що 
складає банківську таємницю, з метою недопущення 
неправомірного розкриття такої таємниці. До таких заходів 
належать: 

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, 
яка становить банківську таємницю; 

2) організація спеціального діловодства з документами, 
що містять банківську таємницю; 

3) застосування технічних засобів для запобігання 
несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв 
інформації; 

4) застосування застережень щодо збереження 
банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у 
договорах, угодах між банком і клієнтом [2]. 

Тому, службовці банку при вступі на посаду підписують 
зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. 
Керівники та службовці банків зобов’язані не розголошувати 
та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб 
конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час 
виконання їхніх службових обов’язків [3, с. 150]. 

У той же час, Законом України «Про банки і банківську 
діяльність» визначені випадки, відповідно до яких банки 
зобов’язуються розкрити інформацію, що складає банківську 
таємницю, та виділяє підстави, а саме: письмовий запит або 
письмовий дозвіл власника такої інформації; рішення суду; 
письмова вимога органів прокуратури України, Служби 
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Антимонопольного комітету України стосовно операцій за 
рахунками конкретної юридичної або фізичної особи – 
суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок 
часу; письмова вимога органів Державної податкової служби 
України з питань оподаткування або валютного контролю 
стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або 
фізичної особи; письмова вимога спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу 
щодо додаткової інформації про фінансову операцію, що стала 



Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального 

права і процесу 
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару 

 

 

170 

об’єктом фінансового моніторингу; письмова вимога органів 
державної виконавчої служби з питань виконання рішень 
судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню 
відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», 
стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або 
фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької 
діяльності. Такі письмові вимоги уповноважених на це осіб, 
повинні бути оформлені відповідно до встановлених 
законодавством правил та зовнішньо виражені у формі 
документа. А саме, це повинен бути письмовий документ з 
підписами осіб, яким за законом надано право на 
ознайомлення з відомостями, що становлять банківську 
таємницю. 

Що стосується питання кваліфікації даного складу 
злочину, то необхідно зазначити, що кримінально-правова 
оцінка вчиненого відбувається відповідно до ч. 2 статті 232 
Кримінального кодексу України. Для кваліфікації даного 
складу злочину, важливого значення набуває мета 
вчинюваного протиправного діяння. А саме, злочин 
вчиняється з метою нанесення істотної шкоди шляхом 
розголошення інформації. Мотив для кваліфікації також має 
велике значення, тому що тільки у випадку вчинення даного 
протиправного діяння з корисливим чи особистим мотивом, 
дані діяння підпадають під дію статті 232 КК України. Також 
для кваліфікації велике значення має те, в який спосіб було 
вчинене злочинне діяння. В даному випадку злочин 
вчиняється шляхом активних дій спрямованих на 
розголошення інформації, що становить банківська таємниця. 

Проблемним є те, що стаття 232 КК України не вміщає 
всіх необхідних відомостей для здійснення кваліфікації і 
органи слідства звертаються до норм всіх інших спеціальних 
банківських законодавчих актів, тому необхідно важливі 
відомості про банківську таємницю вмістити в статті 232 
КК України з метою спрощення роботи слідчих органів. В 
першу чергу, необхідно закріпити частиною 2 статті 232 
Кримінального кодексу України поняття банківської таємниці, 
а саме: «Банківською таємницею визнаються відомості щодо 
діяльності та фінансового стану клієнта, які стали відомими 
банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з 
ним чи третім особам при наданні послуг банку». Варто було б 
також, визначити Кримінальним кодексом України предмет 
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банківської таємниці, тобто всі відомості, що становлять її 
склад. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДІТЕЙ 

 
Актуальною і пріоритетною є тема експлуатації дітей, не 

дивлячись на прогресивні кроки нашої держави щодо 
всебічного і найповнішого забезпечення прав дітей. Сьогодні, 
незважаючи на збільшення кількості публікацій у засобах 
масової інформації, повідомлень працівників правоохоронних 
органів та інших державних установ про факти експлуатації 
дітей, ця проблема не знайшла свого належного відображення 
у чинному національному законодавстві. Вважаємо, що воно 
потребує термінового вдосконалення. На цьому, також 
неодноразово наголошувала значна кількість науковців, 
практиків, представників правозахисних організацій. 

Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з 
фізичною та розумовою незрілістю, дитина потребує особливої 
охорони, турботи і допомоги, у тому числі належного 
правового захисту, для повного і гармонійного розвитку її 
особистості дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в 
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атмосфері щастя, любові і розуміння. Експлуатація дитини 
знаходиться у явному протиріччі з наведеними вимогами. 
Держави-учасниці визнають право дитини на захист від 
економічної експлуатації і від виконання будь-якої роботи, яка 
може становити небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в 
одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, 
фізичному, розумовому, духовному, моральному і соціальному 
розвитку [4, с. 29]. 

За даними Міжнародної організації праці, наприкінці 
ХХ століття в усьому світі понад 250 мільйонів дітей віком від 
5 до 14 років працювали, попри законодавчу заборону та 
небезпеку цього явища. Близько половини з них працювали 
щодня протягом усього року. 

Така ситуація засвідчувала неспроможність правових 
засобів, закріплених у міжнародному, конституційному та 
трудовому законодавстві України, ефективно протидіяти 
незаконному використанню праці дітей і зумовлювала 
необхідність вжиття рішучіших заходів у боротьбі з 
зазначеним антисоціальним явищем. Саме тому в ст. 150 
нового Кримінального кодексу України (далі – КК України), 
уперше в історії українського законодавства було передбачено 
кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей, які не 
досягли віку, з якого дозволяється працевлаштування, шляхом 
використання їхньої праці з метою отримання прибутку. 

У ст. 150 КК України, 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. Проте, якщо особа не несе 
виробничих витрат у зв'язку з використанням праці дитини, 
отримані нею доходи і є фактичним прибутком. Слід також 
мати на увазі, що, оскільки діяльність, пов'язана з 
експлуатацією дитини, яка не досягла певного віку, є завжди 
незаконною, то для кваліфікації злочину за ст. 150 КК України 
не має значення, обліковується чи не обліковується винним 
одержаний прибуток [2, с. 469-470]. 

Попри деякий прогрес, що спостерігається за останні 
роки у справі протидії різних форм експлуатації дітей в 
Україні, кримінальне законодавство України належним чином 
не захищає потерпілих та багато з питань залишаються 
невирішеними. 

http://ua-referat.com/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://gazeta.dt.ua/articles/47131
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Законодавством чітко встановлено тривалість робочого 
часу, що не повинна перевищувати половини відповідних 
максимальних норм скороченого робочого часу. Тобто, якщо 
працівнику 17 років і він працює під час навчання, то 
тривалість його робочого часу має бути не більшою 18 годин 
на тиждень ( максимально допустима для його віку 36 годин, 
відповідно половина – 18 годин ) [3, с. 86-87]. 

Неповнолітніх працівників забороняється залучати до 
нічних, надурочних робіт і до робіт у вихідні дні, а також до 
чергувань встановлених у деяких організаціях за 
розпорядженням роботодавця до початку або після закінчення 
робочого дня, у вихідні або святкові дні для підтримки 
порядку й оперативного рішення виникаючих невідкладних 
питань, що не відносяться до виробничої діяльності даної 
організації [5, с. 63]. 

У разі порушення законодавства про працю, відповідно 
до Кримінального кодексу України, винні особи несуть 
відповідальність за ст. 150 КК України. 

Отже, виходячи з вище сказаного, хотілося б зазначити 
що встановлення кримінальної відповідальності за 
експлуатацію дітей є прогресивним кроком законодавства, 
досягненням кримінального права, однак, проблеми які 
виникають на практиці при застосуванні норми призводить 
до того, що механізм протидії незаконному використанню 
дітей на даному етапі не працює хоча він є законодавчо 
закріпленим. 
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ПОНЯТТЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 

 
На сьогодні, одним із найпоширеніших порушень у сфері 

охорони земель, є самовільне зайняття земельних ділянок, 
кримінальна відповідальність за яке передбачена ст. 197-1 
Кримінального кодексу України. Внаслідок широкого попиту на 
земельні ділянки, масового поширення набуло використання 
земельних ділянок без правовстановлювальних документів. 
Виходячи з цього, доречно навести визначення поняття 
самовільного захоплення земель та практичного застосування 
ст. 197-1 КК України. 

Питання охорони земельних ділянок від самовільного 
зайняття досліджувалися такими вченими як: Шульга А. М., 
Дудоров О. О., Мельник М. І., Носік В. В., Мовчан Р. О., 
Андрушко П. П., Хавронюк М. І., Черкаська Н. В., 
Пархоменко А. І., та ін. 

У науковій літературі зустрічаються різні визначення 
поняття самовільного зайняття земельних ділянок, зокрема, 
О. Світличний вважає, що це будь-які дії особи (групи осіб), які 
порушують встановлений законодавством порядок 
функціонування земельної ділянки [3, с. 103]. Запропоноване 
формулювання вказує лише на загальні риси, не вказуючи 
істотних ознак самовільного зайняття земельних ділянок та не 
вирішує проблеми відмежування цього порушення від інших 
порушень у сфері земельних відносин. 

О. Лугина, визначає самовільне зайняття земельних 
ділянок як використання її особою поза волею власника 
останньої, а також використання земельної ділянки до моменту 
виникнення права на неї [4, с. 111]. Це визначення вказує на 
деякі юридичні ознаки цього правопорушення, а саме на таку 
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ознаку, як здійснення зайняття земельної ділянки поза волею 
власника останньої, що вказує на самовільність такого зайняття 
і на відсутність жодних правочинів, вчинених між особою, що 
зайняла земельну ділянку та її власником. 

Також, визначення самовільного зайняття земельних 
ділянок наводить В. В. Носік, під яким він розуміє протиправне 
користування земельною ділянкою в натурі (на місцевості) 
всупереч вимогам чинного земельного законодавства щодо 
підстав і порядку набуття та реалізації права власності на 
земельну ділянку чи права землекористування громадянами, 
юридичними особами, державою, територіальними громадами 
[5, с. 49]. 

На думку Р. О. Мовчана, самовільним зайняттям земельної 
ділянки слід вважати будь-які дії особи, які свідчать про 
заволодіння або користування земельною ділянкою за 
відсутності рішення органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування чи державного органу приватизації 
про передачу у власність чи надання в користування земельної 
ділянки, або правочину, яким засвідчується перехід прав на 
земельну ділянку від попереднього власника чи 
землекористувача до особи, що заволодіває земельною ділянкою, 
а так само за відсутності інших, передбачених законодавством 
юридичних фактів, які підтверджують виникнення в особи 
права власності чи користування земельною ділянкою 
[6, с. 102]. 

У підручнику за редакцією В. В. Сташиса і В. Я. Тація 
говориться, що самовільне зайняття ділянки – це активні 
протиправні дії по заволодінню (захопленню) всупереч 
встановленому порядку земельної ділянки. Остання належить на 
праві власності іншій особі (фізичній чи юридичній) чи вона 
володіє нею на інших законних підставах (наприклад, на 
підставі договору оренди). Причому, земельна ділянка для 
винної особи є чужою, вона не має необхідних і достатніх прав 
на володіння, користування чи розпорядження ділянкою як 
власник чи як особа, якій надано право постійно чи тимчасово 
володіти і користуватися нею [7, с. 171]. 

Водночас, значна кількість науковців наголошувала на 
тому, що не будь-яке заволодіння земельною ділянкою без 
належним чином оформленого і зареєстрованого 
правовстановлювального документа може розглядатись як 
самовільне зайняття земельної ділянки. 
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У Законі України «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель» в редакції від 19 червня 
2003 року, під самовільним заняттям земельних ділянок, малися 
на увазі дії особи, що свідчили про фактичне використання не 
наданого йому земельної ділянки або намір використовувати 
земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), 
одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його 
державної реєстрації. Тобто, згідно з визначенням, будь-які дії 
особи, що свідчили про фактичне використання не наданого 
йому земельної ділянки або намір використовувати земельну 
ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), 
одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної 
реєстрації, могли бути кваліфіковані як самовільне зайняття 
земельної ділянки. 

Щодо чинного законодавства України, нормативне 
визначення самовільного зайняття земельних ділянок, міститься 
у ст. 1 Закону України «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель», відповідно до якої будь-які 
дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки 
за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи 
органу місцевого самоврядування про її передачу у власність 
або надання у користування (оренду) або за відсутності 
вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком 
дій, які відповідно до закону є правомірними [1, с. 4]. 

Відповідно, доцільно розглянути визначення земельної 
ділянки. Згідно ст. 79 ЗКУ, земельна ділянка – це частина 
земельної поверхні з установленими межами, певним місцем 
розташування, з визначеними щодо неї правами суб’єктів 
власності. Право власності на земельну ділянку поширюється в її 
межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, на водні об’єкти, ліси і 
багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на 
простір, що знаходиться над поверхнею ділянки та під нею 
[2, с. 20]. 

Відповідно до положень чинного законодавства суть 
самовільного зайняття земельної ділянки полягає у зайнятті та 
використанні особою чужої земельної ділянки без законних на 
те підстав, тобто за відсутності оформленого у встановленому 
порядку права власності чи іншого права на землю. 

В основі самовільного зайняття земельних ділянок лежить 
порушення установленого порядку щодо передачі (надання) 
земельних ділянок з установленням меж та оформлення права 
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на них. Це може бути, наприклад, відсутність рішення органу 
місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про 
передачу (надання) земельної ділянки державної або 
комунальної власності та (або) правовстановлюючого документа 
на цю ділянку. 

Самовільне зайняття земельної ділянки вважається 
закінченим з того моменту, коли особа фактично заволоділа 
земельною ділянкою або розпочала її протиправну експлуатацію 
(освоєння), завдавши цим власнику земельної ділянки або її 
законному володільцю значної шкоди. 

Тому, відповідно до чинного законодавства України, 
прикладами самовільного зайняття земельної ділянки 
насамперед є: у незаконному огороджуванні ділянки, знищенні і 
встановленні своїх межових знаків, у протиправному 
використанні землі у своїх потребах: обробці, удобренні землі, 
висіві насіння, насадженні дерев або чагарників, меліорації, 
проведенні інших робіт, завезенні і розміщенні будівельних 
матеріалів тощо. Але в усіх випадках особа протиправно 
заволодіває земельною ділянкою, вчинює відносно неї певні дії 
як власник чи законний користувач і, при цьому, порушує 
суб’єктивні інтереси учасників земельних правовідносин у галузі 
використання, відтворення та охорони земель. 

Самовільне зайняття земельної ділянки вважається 
закінченим з того моменту, коли особа фактично заволоділа 
земельною ділянкою або розпочала її протиправну експлуатацію 
(освоєння), завдавши цим власнику земельної ділянки або її 
законному володільцю значної шкоди. 

Тобто, згідно із зазначеним терміном, не вважається 
самовільним зайняттям земельної ділянки, якщо орган 
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування прийняв 
рішення про її передачу у власність або надання у користування 
(оренду). Даний перелік рішень є вичерпним. У разі 
використання земельної ділянки за наявності будь-яких інших 
рішень зазначених органів (наприклад, про надання дозволу на 
розробку проекту відведення земельної ділянки, про погодження 
місця розташування об'єкту тощо), дані дії слід кваліфікувати як 
самовільне зайняття земельної ділянки. Також не вважається 
самовільним зайняттям земельної ділянки, якщо стосовно неї 
вчинено відповідний правочин (тобто, укладена відповідно до 
законодавства цивільно-правова угода щодо земельної ділянки). 
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Таким чином, самовільне захоплення землі є найбільш 
поширеним порушенням земельного законодавства, що зазіхає 
на права та законні інтереси власників земель, 
землекористувачів, у тому числі орендарів. За законодавством, 
без належного оформлення права власності, права 
користування чи оренди, та їх державної реєстрації будь-яке 
використання землі можна вважати самовільним зайняттям 
земельної ділянки. 
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