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Вступне слово

Після здобуття Україною незалежності та впровадження визначальних 
для її розбудови європейських цінностей боротьба зі злочинністю в дер-
жаві вийшла на якісно новий етап. На вимогу нового часу необхідно було 
у доволі стислий строк докорінно перебудувати систему протидії зло-
чинності відповідно до міжнародних стандартів. Стало очевидним, що 
ця протидія не буде ефективною, якщо вона обмежиться лише зусиллями 
правоохоронних органів. Оптимізація цього процесу мала відбуватися за 
умови забезпечення останнього дослідженнями на високому професій-
ному рівні. Тож і виникла необхідність у створенні належного наукового 
підґрунтя.

Із цією метою у 1995 р. при Академії правових наук України (тепер — 
Національна академія правових наук України) утворено Інститут вивчення 
проблем злочинності, який зараз має назву Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса.

Двадцять років діяльності — це межа, перейшовши яку можна під-
бивати деякі підсумки щодо корисності установи для держави, її значи-
мості в суспільному житті. За час свого існування Інститут не просто 
виправдав покладені на нього надії, він став провідним правничим науко-
во-дослідним та консультативним центром України, в якому здійснюють-
ся дослідження актуальних питань у сфері боротьби зі злочинністю, ве-
деться законопроектна та нормотворча діяльність, реалізується робота 
з упровадження результатів наукових досліджень у практику органів 
державної влади, правоохоронних і судових органів, надаються науково-
правові висновки для вищих і центральних органів державної влади, 
проводяться наукові дослідження на замовлення регіонів, а також для 
державних та недержавних організацій за господарськими договорами, 
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здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через систе-
му аспірантури й докторантури, відбувається атестація здобувачів науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук, проводяться наукові форуми 
різного рівня — регіонального, республіканського, міжнародного. При 
виконанні своєї роботи фахівці Інституту активно співпрацюють із комі-
тетами Верховної Ради України, судовими та правоохоронними органами, 
зокрема, з Конституційним Судом України, Верховним Судом України, 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ та іншими судами загальної юрисдикції, Радою національної 
безпеки і оборони України, генеральною прокуратурою України, Міні-
стерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, 
Державною судовою адміністрацією України, Державною пенітенціарною 
службою України та територіальними управліннями в Харківській об-
ласті, науковими і навчальними закладами України, близького й далекого 
зарубіжжя.

Нині Інституту присвоєно ім’я видатного вченого, академіка Національ-
ної академії правових наук України В. В. Сташиса — автора ідеї його ство-
рення, керівника фундаментальних і прикладних досліджень. Значних зусиль 
учений доклав для забезпечення Інституту належною матеріально-технічною 
та науковою базою, необхідною для його постійного розвитку, плідної ро-
боти співробітників цієї установи.

На цей час в Інституті працюють 5 академіків і членів-кореспондентів 
Національної академії правових наук України, 16 докторів наук та 23 канди-
дати наук. Загалом у десяти його структурних підрозділах задіяно близько 
п’ятдесяти науковців, які досліджують складні проблеми кримінального 
права, кримінально-виконавчого законодавства, кримінології, судової, слід-
чої та прокурорської діяльності, криміналістичного забезпечення міжнарод-
ного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, запобігання та проти-
дії корупції та ін.

Важливою для оцінки діяльності Інституту є та обставина, що він діє не 
лише на загальнодержавному рівні. Принцип роботи його науковців — до-
помагати urbi et orbi (всім і кожному). Тому продуктом їх діяльності є як 
науково-правові висновки на запити органів влади, законопроекти, так і від-
повіді на запити громадян, висновки експертів за окремими кримінальними 
справами та ін.
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Сьогодні з гордістю можна констатувати, що Інститут активно розви-
вається. Він успішно реалізує покладені на нього надії завдяки ініціативнос-
ті його науковців, сміливості у постановці завдань та виходу за межі шабло-
нів у процесі мислення. Тим самим досягаються високі результати у багатьох 
сферах правового забезпечення боротьби зі злочинністю. Тож слід побажати 
всім співробітникам Інституту наснаги, невпинних творчих пошуків, по-
дальших наукових звершень та успіхів у роботі!

В. Я. Тацій,
президент Національної академії

правових наук України,
академік НАН України,

Герой України 
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СТАШИС ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ — 
ВИДАТНИй УЧЕНИй-ПРАВОЗНАВЕць,  

ЗАСНОВНИК НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ 
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ

У 2012 р. в житті Інституту вивчення проблем злочинності На-
ціональної академії правових наук України відбулася важлива подія: 
його було перейменовано у Науково-дослідний інститут вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса. Трудовий колек-
тив підтримав пропозицію президента Національної академії право-
вих наук України, академіка Національної академії наук України, 
доктора юридичних наук, професора В. Я. Тація і звернувся до Кабі-
нету Міністрів України з проханням присвоїти ім’я видатного вчено-
го Інституту. У його співробітників не виникло жодних сумнівів, чиє 
ім’я має носити Інститут. Адже установа є творінням академіка, в яке 
він вклав свою душу та про яке постійно дбав.

Такому рішенню вочевидь передував і сам життєвий шлях Воло-
димира Володимировича. У 1943 р. у 17-річному віці він був при-
званий на військову службу. З липня 1943 р. брав участь у бойових 
діях на Калінінському, Північно-Західному і Прибалтійському фрон-
тах. Був комсоргом батальйону 756-го стрілецького полку 150-ї стрі-
лецької дивізії, який прославився при взятті Берліна, штурмі Рейх-
стагу та встановленні на ньому Прапора Перемоги. За весь цей час 
його було тричі поранено. Після закінчення бойових дій лише три 
відсотки молодих людей, призваних разом із Володимиром Володи-
мировичем до лав Червоної Армії, залишилися живими, та воєнній 
долі було завгодно зберегти його для України. У серпні 1945 р. Воло-
димир Сташис був демобілізований як інвалід війни.

Протягом 1946–1950 рр. В. В. Сташис навчався в Харківському 
юридичному інституті (зараз — Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого). Серед студентів тих років викладачі 
одразу виділили молодшого лейтенанта як одного з кращих студентів 
курсу. Не випадково вже через рік Володимиру Володимировичу було 
довірено виконувати обов’язки народного судді першої ділянки Ста-
лінського (тепер Московського) району м. Харкова. Під час навчання 
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В. В. Сташис обрав для себе науково-педагогічну ниву, і після за-
кінчення з відзнакою Інституту вступив до аспірантури. У 1954 р. 
він блискуче захистив кандидатську дисертацію, а ще через два роки 
молодий учений очолив кафедру кримінального права і криміналь-
ного процесу. У 1962 р. В. В. Сташису було присвоєно вчене зван-
ня доцента, у червні 1973 р. — вчене звання професора. Із березня 
1964 р. Володимир Володимирович — проректор, а згодом — перший 
проректор Харківського юридичного інституту. Перебуваючи на цій 
посаді понад 45 років, він доклав багато зусиль для того, щоб Інсти-
тут став провідним юридичним навчальним закладом на теренах 
нашої та сусідніх держав. Професор В. В. Сташис був організатором 
юридичної освіти не тільки в Інституті, а й у цілому в Україні. Так, 
він брав активну участь в атестації в Україні науково-педагогічних 
кадрів з юридичних наук, багато років очолював спеціалізовану вче-
ну раду з присудження наукових ступенів, більше п’яти років був 
членом Експертної ради ВАК СРСР з юридичних наук.

Своє життя Володимир Володимирович присвятив не лише роз-
витку рідної alma mater та вихованню майбутніх юристів. Він зробив 
величезний внесок у розвиток вітчизняної кримінально-правової 
науки, підготував плеяду своїх наукових послідовників, створивши 
авторитетну наукову школу харківських фахівців у галузі криміналь-
ного права. Видатний учений також приділяв значну увагу реформу-
ванню кримінального законодавства України та вдосконаленню бо-
ротьби зі злочинністю в державі.

У різні часи розвитку України В. В. Сташис неодноразово ви-
словлював думку, що зі злочинністю необхідно боротися не лише на 
практичному, а й на інтелектуальному рівні з використанням досяг-
нень наук кримінально-правового циклу, впровадженням позитивно-
го міжнародного досвіду, вивченням недоліків правозастосовної 
практики. Вочевидь на підставі таких суджень і народився задум 
створити науково-дослідний інститут, який він виношував багато 
років та який стало можливим реалізувати лише за часів незалежнос-
ті України.

У 1994 р. Володимир Володимирович був серед академіків-за-
сновників Академії правових наук України (зараз — Національна 
академія правових наук України). У планах розбудови цієї установи 
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було створення мережі спеціалізованих інститутів. Одним із перших 
передбачалося створити науково-дослідний інститут, що мав би зай-
матися проблемами боротьби зі злочинністю. Цю ідею активно від-
стоював, а згодом взявся за її втілення В. В. Сташис.

Будучи талановитим організатором, Володимир Володимирович 
усе продумував до найдрібнішої деталі: він приділяв увагу структурі, 
організації роботи науковців, функціональному призначенню при-
міщень, подальшим науковим напрямам розвитку Інституту. При 
цьому він керувався не лише принципами принесення установою 
якомога більшої користі суспільству, а й критеріями створення необ-
хідних та зручних умов для роботи його співробітників. За його іні-
ціативи та сприяння було підготовлено належну матеріально-техніч-
ну та наукову базу, яка надала можливість проводити дослідження 
фахівцям Інституту.

Надалі вчений постійно опікувався своїм творінням, сприяв його 
розвитку, спрямовував роботу. Вагомим є вплив Володимира Воло-
димировича на формування кадрового складу Інституту, зокрема, 
директором Інституту було призначено його учня — академіка Ака-
демії правових наук України, доктора юридичних наук, професора 
В. І. Борисова. Окрім того, за час функціонування Інституту В. В. Ста-
шис неодноразово був керівником фундаментальних та прикладних 
досліджень, що проводилися в ньому, а саме: «Проект Закону “Про 
введення в дію Кримінального кодексу України”» (ІV квартал 1996 р.); 
«Кримінальне право України. Проблеми теорії і практики застосуван-
ня» (І квартал 1997 р. — І квартал 2002 р.); «Теоретичні проблеми 
кримінальної відповідальності та покарання» (ІІ квартал 2002 р. — 
І квартал 2007 р.; «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби 
зі злочинністю в Україні» (І квартал 2007 р. — I квартал 2012 р.).

Окремої уваги заслуговує розробка колективом Інституту під 
керівництвом академіка В. В. Сташиса теми «Кримінальне право 
України: проблеми теорії та практики застосування». Суттєвою скла-
довою зазначеного дослідження було наукове забезпечення законо-
проектних робіт зі створення нового кримінального законодавства 
України. Науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем 
кримінального права було порушено низку базових проблем, сфор-
мульовано концептуальні положення і висновки, які мали принципо-
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ве теоретичне значення і були враховані при прийнятті нового Кри-
мінального кодексу України 2001р., що поставив під охорону систему 
суспільних відносин і соціальних цінностей, які окреслилися в Укра-
їні в перші десять років її становлення як незалежної, демократичної 
держави.

Результати досліджень науковців відбиті в багатьох законопроек-
тах та проектах інших нормативно-правових актів, у більш як 500 
наукових працях (монографіях, наукових статтях, тезах наукових до-
повідей). Фундаментальні та прогресивні ідеї академіка В. В. Сташи-
са й сьогодні втілюються в життя у творчості колективу Інституту.

Протягом 1998–2003 рр. В. В. Сташис був директором Харківсько-
го Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Амери-
канським університетом у Вашингтоні (США), у роботі якого брали 
активну участь науковці Інституту. Він спрямовував діяльність Центру 
на поширення в Україні інформації про законодавчі акти держав СНД, 
Європи, США з проблем боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією, у тому числі у сфері економічної діяльності; розробку та 
впровадження в життя рекомендацій, спрямованих на усунення та 
нейтралізацію причин і умов, що сприяють організованій злочиннос-
ті та корупції і т. п. Спільно з Департаментом юстиції США, Посоль-
ством США в Україні та Інститутом вивчення проблем злочинності 
він організував і провів низку міжнародних науково-практичних 
конференцій і семінарів, за підсумками роботи яких вироблялися 
рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства 
України та практики його застосування й видавалися наукові збірки.

Наукова та педагогічна діяльність видатного українського вчено-
го в галузі правознавства В. В. Сташиса широко відома як в Україні, 
так і за її межами. За визначні заслуги у розвитку освіти і науки та 
становленні законності в Україні В. В. Сташису було присвоєно зван-
ня герой України (з врученням ордена Держави), його також було 
нагороджено 14-ма державними орденами (за часів СРСР та неза-
лежної України), зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого V ступе-
ня, Богдана Хмельницького III ступеня, орденом «За заслуги» І, ІІ, 
ІІІ ступеня та 45-ма медалями; присвоєно почесні звання «Заслужений 
працівник вищої школи України» та «Заслужений діяч науки і техні-
ки України».
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Свідченням міжнародного авторитету академіка В. В. Сташиса 
є те, що протягом більше 20 років Уряд України призначав вченого 
представником України в Міжнародному третейському суді (м. гаага). 
Американський біографічний інститут (США) нагородив ученого 
медаллю як найбільш гідну людину, досягнення якої пропонуються 
для вивчення і натхнення людей XX ст. і майбутніх поколінь. Між-
народний біографічний центр (Кембридж, Велика Британія) нагоро-
див академіка В. В. Сташиса сертифікатом заслуг за відмінну службу, 
яка відзначена в 25-му томі «Міжнародного словника біографій», 
а також сертифікатом включення за визнання видатних заслуг, зане-
сених у 12-те Міжнародне видання «Хто є хто серед інтелектуалів». 
Європейська академія інформації (Брюссель, Бельгія) нагородила 
нашого відомого співвітчизника Всесвітнім орденом науки – освіти – 
культури. На честь В. В. Сташиса Міжнародний астрономічний союз 
у 2000 р. присвоїв ім’я Stashis малій планеті № 7373, відкритій вче-
ними Кримської астрофізичної обсерваторії. Володимир Володими-
рович Сташис був членом Міжнародної асоціації юридичної методо-
логії у Канаді, Лондонської дипломатичної академії, Європейської 
асоціації законодавства (EAL), Європейської асоціації кримінологів 
та інших поважних міжнародних організацій.

У 2011 р. академік пішов із життя, що стало надзвичайно великою 
втратою для тих, кому пощастило з ним працювати та спілкуватися, 
а також для всієї юридичної громадськості. Та його творіння — Ін-
ститут, який лише 20 років тому був лише кресленням, сьогодні пере-
творився на авторитетну в Україні установу, що є науково-дослідною 
платформою у сфері боротьби зі злочинністю загальнодержавного 
значення та який не має аналогів на пострадянському просторі. Увесь 
колектив Науково-дослідного інституту пишається тим, що установа 
має честь носити ім’я її творця.

В. І. Борисов, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, академік 
НАПрН України, доктор юридичних наук, професор
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ  
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ  

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА  
НАцІОНАЛьНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК 

УКРАЇНИ: ДО 20 РІЧНИцІ СТВОРЕННЯ

Визнавши необхідність правового забезпечення проведення 
в Україні кардинальних реформ, що відбувалися після здобуття Укра-
їною незалежності в середині 90-х рр. відразу в багатьох сферах 
життєдіяльності українського суспільства, постановою Академії 
правових наук України (тепер — Національна академія правових наук 
України) № 4/4-Н від 21 червня 1995 р. був створений Інститут ви-
вчення проблем злочинності (зараз — Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса). Від-
тоді й започаткувалася історія становлення та функціонування одно-
го з провідних наукових структурних підрозділів Національної ака-
демії правових наук України.

На Інститут було покладено значний обсяг завдань, що стосува-
лися проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спря-
мованих на правове забезпечення діяльності Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, судових та 
правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування у сфері 
боротьби зі злочинністю; розробки наукових концепцій розвитку за-
конодавства та практики його застосування; наукового обґрунтування 
та підготовки загальнодержавних і регіональних програм протидії 
злочинним виявам у тих чи інших сферах суспільного життя, а також 
проектів законодавчих актів, зокрема Кримінального, Кримінального 
процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України; під-
готовки науково-правових висновків щодо чинних і тих, що розроб-
ляються, нормативно-правових актів у відповідній сфері; складання 
аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку за-
конодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналізу практики за-
стосування цього законодавства; розробки методик розслідування 
окремих видів злочинів тощо. Зазначені напрями науково-дослідної 
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діяльності Інституту були визначені постановою відділення кримі-
нально-правових наук Академії правових наук України № 1 від  
25 січня 1996 р.

Виконувати цей значний обсяг роботи мав невеликий на час ство-
рення Інституту колектив, який структурно був організований у три 
наукових відділи, а саме: відділ кримінально-правових проблем та 
кримінально-виконавчого законодавства; відділ загальної теорії кри-
мінології та кримінологічних досліджень та відділ дослідження про-
блем слідчої, прокурорської та судової діяльності.

На перших етапах проблема пошуку досвідчених наукових ка-
дрів не дозволила організувати в Інституті масштабні дослідження, 
однак уже з 1 жовтня 1995 р. фактично розпочалася науково-дослід-
на робота за кількома напрямами. Виконання дослідницьких завдань 
було покладено на тимчасові творчі колективи, які об’єднали цілком 
досвідчених у різних галузях науки фахівців Харкова. Директором 
Інституту був призначений доктор юридичних наук, професор, про-
фесор кафедри кримінального права Національної юридичної ака-
демії України імені Ярослава Мудрого (тепер — Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого), академік НАПрН 
України В. І. Борисов, який очолює його майже 20 років. Поряд із 
організаційно-управлінською роботою, що вимагала значних зусиль 
і часу, притаманних періоду становлення, В. І. Борисов багато уваги 
приділяв науковій і законопроектній діяльності, зокрема, був одним 
із розробників нового Кримінального кодексу України та коментарів 
до нього, автором низки монографій, співавтором підручників та 
посібників із кримінального права тощо. У 2005–2008 рр. директо-
ром Інституту був доктор юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України Ю. В. Баулін, а зараз — голова Конституційного 
Суду України.

Здійснення координації наукових розробок, що проводилися в Ін-
ституті, та вирішення загальних питань, пов’язаних з організацією 
наукових досліджень, були покладені на заступника директора з на-
укової роботи, посаду якого з квітня 1997 р. по лютий 2012 р. займав 
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В. С. Зе-
ленецький. Тепер цю посаду обіймає доктор юридичних наук, стар-
ший науковий співробітник В. С. Батиргареєва.
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Одним із перших в Інституті розпочав роботу сектор дослі-
дження проблем судової діяльності (тепер — сектор досліджен-
ня проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності), який 
структурно увійшов до відділу дослідження проблем слідчої, про-
курорської та судової діяльності. Основним завданням зазначено-
го сектору стало проведення наукових фундаментальних та при-
кладних досліджень у галузях кримінально-процесуального права 
та організації і функціонування судової влади. Перші наукові 
розробки сектору почалися у IV кварталі 1995 р., тобто через кіль-
ка місяців після вирішення питання щодо утворення Інституту. 
В той період відбувався лише пошук наукових кадрів, не було ще 
сталого складу науковців, тому основною формою діяльності було 
створення тимчасових наукових колективів. У секторі досліджу-
валися дві теми: «Судова влада і проблеми її формування» та «На-
вантаження та умови праці слідчих підрозділів як фактор якісної 
діяльності правоохоронних органів». Керівництво першою темою 
здійснював академік НАПрН України, доктор юридичних наук, 
професор Ю. М. грошевий. Керівництво другою темою, яка ви-
конувалася на підставі рішення Ради національної безпеки та обо-
рони України та Координаційного комітету по боротьбі з корупці-
єю і організованою злочинністю при Президентові України, здій-
снював вчений зі значним досвідом практичної роботи кандидат 
юридичних наук, доцент г. К. Кожевніков.

У межах першого фундаментального комплексного дослідження 
«Судова влада та проблеми її формування та функціонування», яке 
проводилося з 1997 по 2002 р. (керівник — академік НАПрН Украї-
ни Ю. М. грошевий), працівниками сектору були досягнуті вагомі 
наукові результати. Так, зокрема, теоретична частина дослідження 
була оприлюднена у низці монографій та наукових статей, зокрема, 
«Возбуждение уголовного дела» (В. С. Зеленецький, 1998), «Обеспе-
чение безопасности субъектов уголовного процесса» (В. С. Зеленець-
кий, 2001); використовувалася при підготовці підручників та навчаль-
них посібників, науково-практичних коментарів та ін.

Із 2002 по 2007 р. сектор проводив роботу з фундаментального 
дослідження «Кримінально-процесуальне пізнання та його критерії» 
(керівник — академік НАПрН України Ю. М. грошевий). Формами 
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впровадження отриманих наукових результатів стали численні моно-
графії, науково-практичні та навчальні посібники, наукові статті, тези 
доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях, се-
мінарах, «круглих столах» тощо.

У 2007 р. розпочалася робота над підтемою «Кримінально-про-
цесуальні заходи вдосконалення діяльності органів кримінальної 
юстиції» фундаментальної теми «Фундаментальні та прикладні про-
блеми боротьби зі злочинністю» (керівник підтеми — академік 
НАПрН України В. С. Зеленецький). Результатами наукового дослі-
дження стали численні монографії, науково-практичні посібники, 
наукові статті; матеріали роботи над проектами КПК України, Закону 
України «Про прокуратуру і статус прокурорів», Закону України «Про 
порядок прийняття, реєстрації, перевірки і вирішення заяв, повідом-
лень та іншої інформації про злочини»; наукові висновки, зауважен-
ня, пропозиції та рекомендації щодо 20-ти проектів законів України; 
наукова експертиза проекту КПК України, розробленого Національ-
ною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства 
права.

Із 2012 р. до сьогодні співробітники сектору проводять досліджен-
ня з напряму «Концептуальні основи побудови сучасного криміналь-
ного процесу України» фундаментальної теми «Концептуальні осно-
ви побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми 
гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юсти-
ції із законодавством Європейського Союзу» (керівником підтеми 
був академік НАПрН України В. С. Зеленецький, життя якого обі-
рвалося 1 червня 2013 р. Зараз керівництво темою здійснює доктор 
юридичних наук, професор О. г. Шило). Ще одним вектором роботи 
сектору, яка паралельно виконується із зазначеною вище темою, є роз-
робка, починаючи із 2013 р., проблематики «Удосконалення чинного 
кримінального процесуального законодавства України з метою проти-
дії корупції» у межах виконання загальної теми «Теоретичні та при-
кладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні» (на ви-
конання п. 4 розд. ІІІ «Розроблення методичних рекомендацій щодо 
запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування» та п. 2 розд. ІХ «Проведення аналізу 
ефективності діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфе-
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рі протидії корупції на підставі практичних результатів їх роботи та 
оцінки громадськості» Державної програми щодо запобігання і про-
тидії корупції на 2011–2015 роки) (очолює загальне керівництво за-
значеною темою академік НАПрН України В. І. Борисов).

Із моменту створення зазначеного сектору до 2004 р. його заві-
дувачем був кандидат юридичних наук, доцент В. М. Хотенець, із 2004 
до грудня 2011 р. — кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільо-
ва. Сьогодні завідувачем сектору є доктор юридичних наук, професор 
О. г. Шило.

У 1995 р. створено тимчасовий творчий колектив із провідних 
криміналістів та представників інших галузей знань для розробки 
теми «Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі 
зі злочинністю (інформаційний пошук та обґрунтування напрямку 
впровадження технічних засобів у правоохоронну діяльність)», який 
у 1996 р. перетворився на лабораторію під однойменною назвою «Ви-
користання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі зло-
чинністю». Завідувачем лабораторії свого часу був призначений 
доктор юридичних наук, професор М. В. Салтевський. Із 1999 р. 
і дотепер лабораторію очолює доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України В. Ю. Шепітько.

Протягом 1995–2012 рр. співробітники лабораторії, окрім зазна-
ченої теми, проводили дослідження за такими фундаментальними 
та прикладними науковими темами, як: «Розробка науково-приклад-
ної програми використання досягнень науки і техніки у боротьбі 
з тяжкими злочинами проти особи, перш за все з вбивствами на 
замовлення, тероризмом, пов’язаними з викраденням людей»; «Кри-
міналістичні, правові та організаційні проблеми використання тех-
нічних засобів у боротьбі зі злочинністю»; «Криміналістичні про-
блеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному 
процесі»; «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності 
правоохоронних органів»; «Проблеми забезпечення ефективності 
організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства»; 
«Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі 
злочинністю»; «Проблеми техніко-криміналістичного забезпечення 
якості слідчої діяльності» та ін.
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У межах цих досліджень здійснювалися розробки дослідних 
зразків техніко-криміналістичних засобів, їх комплектів, баз даних 
і комп’ютерних програм, автоматизованих робочих місць слідчого 
і судового експерта, які були продемонстровані співробітникам право-
охоронних органів України, Росії, Білорусі, Німеччини та інших 
країн більш ніж на 20 виставках.

Із 2012 р. колектив лабораторії працює над виконанням фунда-
ментальної наукової теми «Інноваційні засади техніко-криміналістич-
ного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції». У ме жах 
реалізації зазначеної теми співробітниками лабораторії завершено 
роботу над розробкою комп’ютерного алгоритму «Спосіб формуван-
ня суб’єктивного портрету “RAIPS-портрет”» (комп’ютерного фото-
робота) та електронної бази знань «Практика слідчого», створено 
спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів, у тому числі 
з використанням сучасних цифрових мікроскопів та інформаційних 
технологій («Польова мініфотолабораторія»), розпочато роботу 
з формування електронно-пошукової системи «Слідчий прецедент», 
електронної довідкової системи для оптимізації процесу фіксації 
доказової інформації («Опис предметів») та електронної системи 
тестування щодо оцінювання рівня знань із криміналістики. Науково-
практичні розробки співробітників лабораторії захищені трьома па-
тентами на винаходи і корисні моделі та шістьма свідоцтвами про 
реєстрацію авторського права на твори наукового характеру. Впрова-
дження в практичну діяльність правоохоронних органів України но-
вітніх криміналістичних засобів та інноваційних технологій, створе-
них колективом лабораторії «Використання сучасних досягнень на-
уки і техніки у боротьбі зі злочинністю», безумовно, сприятиме 
оптимізації їх діяльності. Водночас на колектив лабораторії покладе-
но виконання завдання за напрямом «Криміналістичні методики 
в структурі протидії корупційним злочинам» у межах реалізації за-
гальної теми «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та 
протидії корупції в Україні».

У 1998 р. організовано Бюро судових експертиз, основними на-
прямами діяльності якого стало проведення судових психологічних, 
трасологічних експертиз, експертиз із техніко-криміналістичного 
дослідження документів, експертиз із дослідження об’єктів інтелек-
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туальної власності, надання консультацій щодо проблем використан-
ня спеціальних знань у судочинстві. Діяльність Бюро забезпечується 
науковим потенціалом лабораторії «Використання сучасних досягнень 
науки і техніки у боротьбі зі злочинністю».

Фактично з часу створення Інституту й до 2009 р. в Інституті 
функціонував сектор дослідження проблем боротьби з корупцією 
та організованою злочинністю (з 2007 р. — перейменований у сек-
тор дослідження проблем прокурорської діяльності та досудового 
слідства), який структурно належав до відділу загальної теорії та 
кримінологічних досліджень, а починаючи з 2002 р. — до відділу 
дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності. 
Наукові пошуки сектор проводив одразу в кількох напрямах — ви-
вчення стану, проблем та суперечностей як у правозастосовній прак-
тиці, так і в нормативній базі; формування понятійного апарату; 
встановлення системи взаємодії правоохоронних органів у боротьбі 
з організованою злочинністю (в межах теми «Компетенція спеціаль-
них підрозділів з питань боротьби з організованою злочинністю щодо 
здійснення ними оперативно-розшукової та слідчої діяльності та 
питання підвищення її якості») та в напрямі розробки криміналістич-
ної концепції економічних злочинів, їх класифікації, а також викорис-
тання математичних, кібернетичних, економетричних, статистичних 
методів аналізу, виявлення та розслідування економічних злочинів  
(у межах теми «Використання досягнень науки і техніки в боротьбі 
з окремими видами тяжких злочинів у сфері економіки і фінансів 
з ознаками корупції»).

У 1998 р. науковці сектору дослідження проблем боротьби з ко-
рупцією та організованою злочинністю розпочали роботу над новою 
фундаментальною темою «Система та види методик розслідування 
економічних злочинів з ознаками корупції, які вчиняються групами 
осіб» (1998–1999 рр.), яка завершилася створенням теоретичних засад 
розслідування економічних злочинів та наданням відповідних мето-
дичних рекомендацій працівникам правоохоронних органів. Новітні 
здобутки роботи сектору знайшли відображення, зокрема, в моно-
графії «Экономические преступления: криминалистический анализ» 
(г. А. Матусовський, 1999).
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Починаючи з 2000 р., основну увагу науковців сектору в межах 
виконання теми «Криміналістична характеристика злочинів, що 
вчиняються в кредитно-фінансовій сфері» (2000–2001) було зосере-
джено на дослідженні найбільш поширених сьогодні механізмів 
злочинної діяльності, пов’язаних з ухиленням від оподаткування 
в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господар-
ських операцій, розкраданням грошових коштів, у тому числі бю-
джетних, «тіньовим» обміном валюти, незаконними конвертаційни-
ми операціями та ін.

Із 2002 р. у межах реалізації загальної теми фундаментального 
характеру під назвою «Проблеми криміналістичного забезпечення 
діяльності правоохоронних органів» сектор працював над виконанням 
дослідження за підтемою «Криміналістична характеристика легалі-
зації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого зло-
чинним шляхом» (2002–2006), оскільки, виходячи з необхідності 
вдосконалення та оптимізації процесу розкриття та розслідування 
злочинів у сфері економіки, актуальною є розробка концепції кримі-
налістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. За результатами роботи із зазначеної 
проблематики підготовлені, зокрема, колективна монографія «Роз-
слідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі кримі-
налістичні методики» (2006), науково-практичний посібник «Розслі-
дування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом» (В. А. Журавель, 2005).

У 2007 р. сектором у межах загальної теми «Фундаментальні та 
прикладні проблеми боротьби зі злочинністю», а з 2008 р. як само-
стійна тема виконувалось дослідження за напрямом «Окремі кримі-
налістичні методики розслідування злочинів: проблеми формування 
та модернізації».

До жовтня 2003 р. незмінним керівником сектору був заслужений 
професор Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого, доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський. На 
превеликий жаль, талановитий вчений пішов із життя. Із початку 
2004 р. й до моменту реорганізації у першому півріччі 2010 р. ке-
рівництво сектором було покладено на доктора юридичних наук, 
професор, члена-кореспондента НАПрН України В. А. Журавля. 
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З липня 2013 р. роботу сектору фактично було відновлено, але вже 
під іншою назвою — сектор проблем криміналістичного досліджен-
ня організованої злочинності та корупції, який увійшов до відділу 
дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності 
(цей відділ пізніше перейменований у відділ криміналістики). На-
уковим завданням фахівців цього структурного підрозділу є реалі-
зація підтеми «Криміналістичні методики в структурі протидії ко-
рупційним злочинам» у межах фундаментальної теми «Теоретичні 
та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні».

Сектор дослідження проблем злочинності та її причин (до 
2007 р. — сектор вивчення причин злочинності) був створений 
у 1996 р. Із 2002 р. сектор входить до складу відділу кримінологіч-
них досліджень.

Із дня заснування і до 2007 р. сектор очолював доктор юридичних 
наук, професор О. г. Кальман, а з 1 жовтня 2007 р. й дотепер співро-
бітники сектору працюють під керівництвом доктора юридичних наук, 
професора Б. М. головкіна. Напрямами наукової діяльності сектору 
на сучасному етапі є: сімейно-побутова злочинність; злочинність не-
повнолітніх; корислива насильницька злочинність; економічна зло-
чинність у паливно-енергетичній сфері; проблеми латентної віктим-
ності в Україні.

Наукова та науково-організаційна діяльність сектору дослідження 
проблем злочинності та її причин заснована на проведенні масштаб-
них фундаментальних і прикладних досліджень у межах криміноло-
гічного напряму відповідно до основних напрямів та пріоритетних 
завдань Інституту.

За час існування сектору було виконано значний обсяг науково-
дослідницької роботи в рамках таких тем фундаментальних дослі-
джень: «Теоретичні та прикладні проблеми фінансового і ресурсного 
забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні», «Теоретичні і прак-
тичні проблеми попередження злочинів у сфері службової діяльнос-
ті в Україні», «Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочин-
ності у паливно-енергетичному комплексі України» та ін. Результати 
проведених наукових досліджень знайшли своє практичне втілення 
у низці монографій, наукових статтях, висновках і рекомендаціях, які 
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отримали схвалення серед широкого юридичного загалу. Зокрема, 
у 2013 р. вийшла друком колективна монографія під назвою «Зло-
чинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна ха-
рактеристика та запобігання».

Слід зазначити, що доробки науковців сектору ґрунтуються не 
тільки на загальнотеоретичних, а й підкріплюються багатьма емпі-
ричними дослідженнями. Так, у рамках фундаментальної теми до-
слідження «Проблема латентної віктимності та шляхи її розв’язання 
в Україні», розробка якої триває й зараз, заслуговує на увагу прове-
дене широкомасштабне всеукраїнське опитування громадян, в якому 
взяло участь понад 4 тис. респондентів. За результатами цього до-
слідження передбачається визначення обсягів латентної віктимізації 
населення, з’ясування чинників, що її продукують, а також досліджен-
ні негативних наслідків для суспільства.

Крім того, науковці сектору беруть активну участь у науковому 
забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійсню-
ючи підготовку науково-правових висновків, пропозицій тощо до 
проектів законів України з питань кримінологічної політики, концеп-
цій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів 
державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи; у розробці 
прогнозів розвитку злочинності та пропозицій щодо вдосконалення 
чинного законодавства; здійснюють міжгалузеве співробітництво 
з установами, що проводять суміжні наукові дослідження; у здійснен-
ні міжнародного наукового співробітництва.

Основним завданням сектору дослідження проблем міжнарод-
ного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю (з 2001 по 
2006 рр. — лабораторії соціології та порівняльного правознавства 
у галузі боротьби зі злочинністю, а з 2007 по 2009 р. — лабораторії 
дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері бороть-
би зі злочинністю) є проведення комплексних фундаментальних та 
прикладних досліджень, пов’язаних із вивченням кримінологічних, 
соціологічних вимірів злочинності, діяльності системи кримінальної 
юстиції у порівняльному аспекті, а також законодавства України 
у сфері протидії злочинності, можливості його адаптації до законо-
давства Європейського Союзу.
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Із січня 2007 до червня 2014 р. сектор очолювала доктор юридич-
них наук, професор О. Ю. Шостко, а зараз керівником цього підроз-
ділу є кандидат юридичних наук О. М. Овчаренко.

Про необхідність створення подібного наукового підрозділу на-
голошувалося ще в постанові Президії АПрН України 1998 р., якою 
ініційовано проведення порівняльно-правових досліджень. У цьому 
самому році був утворений тимчасовий творчий колектив для про-
ведення досліджень за темами «Порівняльно-правовий аналіз зако-
нодавства європейських держав та США, що регулює боротьбу з ор-
ганізованою злочинністю». Починаючи з 1999 р. силами вже постій-
но діючого колективу науковців розпочалося дослідження за темою 
«Порівняльний аналіз законодавства держав Європи та США по бо-
ротьбі з організованою злочинністю у сфері економіки» (1999–2001). 
Науковим керівником цих тем був кандидат юридичних наук, доцент 
В. В. Афанасьєв.

Плідну наукову роботу колектив лабораторії почав із теми «Право-
ве регулювання міграційних процесів як засіб попередження злочин-
ності: соціологічний та порівняльно-правовий аналіз» (2001–2003 рр.). 
Упродовж 2004 — І кварталу 2006 р. науковці лабораторії проводили 
науковий пошук за напрямом «Теоретичні та прикладні проблеми 
попередження злочинів у сфері службової діяльності в органах ви-
конавчої влади країн Ради Європи: соціологічний та порівняльно-
правовий аналіз». Потім науковці працювали над підтемою «Соціаль-
ні та організаційно-правові проблеми імплементації європейських 
стандартів попередження службових злочинів в публічній сфері: 
порівняльний аналіз» (ІІ квартал 2006 — ІІІ квартал 2007) у рамках 
теми фундаментального наукового дослідження «Кримінологічні 
проблеми запобігання злочинності в Україні». Очолював лабораторію 
на той час доктор юридичних наук, професор О. В. Сердюк.

Після завершення роботи за зазначеною вище темою колектив 
науковців працював над темою «Проблеми порівняльно-правового 
аналізу та адаптації законодавства України у сфері боротьби зі зло-
чинністю із законодавством Європейського Союзу» (2008–2011) під 
керівництвом О. Ю. Шостко. Робота була присвячена вивченню за-
конодавства ЄС у сфері боротьби зі злочинністю, оцінці можливостей 
використання провідного європейського досвіду в цій площині з ура-
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хуванням особливостей національної правової системи. Вагомим 
результатом роботи науковців лабораторії за цією темою стала колек-
тивна монографія «Проблеми адаптації законодавства України у сфе-
рі протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу».

У період з 2007 по 2009 р. співробітники підрозділу працювали 
над прикладною темою «Порівняльно-правовий аналіз ефективнос-
ті діяльності правоохоронних органів». Це дослідження стало під-
ґрунтям колективної монографії «Проблеми забезпечення ефектив-
ності діяльності органів кримінального переслідування в Україні», 
де один із розділів було присвячено порівняльно-правовому аналізу 
ефективності діяльності органів досудового розслідування та про-
курора у сфері протидії злочинності. За цю наукову працю автори 
монографії, у тому числі О. Ю. Шостко й О. В. Сердюк, у 2011 р. 
отримали премію імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні 
досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем право-
знавства».

У 2012 р. колектив науковців у складі сектору під керівництвом 
О. Ю. Шостко завершив дослідження за напрямом «Правові та інсти-
туційні механізми протидії корупційним правопорушенням» у межах 
загальної теми «Комплексне дослідження кримінально-правових, 
кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних 
заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства», результатом чого стало депонування цієї 
колективної роботи. Продовжуючи розробку цієї тематики зараз (по-
чинаючи із 2013 р.) колектив науковців працює над виконанням теми 
«Кримінально-правова політика у сфері протидії корупційним право-
порушенням» за напрямом «Соціально-правові проблеми протидії 
корупційним правопорушенням».

На сьогодні співробітники сектору працюють над фундаменталь-
ною темою «Концептуальні основи побудови сучасного криміналь-
ного процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законо-
давства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейсько-
го Союзу» (2012–2016).

Сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочин-
ністю створений у межах відділу кримінально-правових проблем та 
кримінально-виконавчого законодавства у 1995 р. До 2000 р. сектором 
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керував кандидат юридичних наук, доцент В. П. Ємельянов; у 2000–
2001 рр. його очолювала кандидат юридичних наук, доцент Л. В. До-
рош; із 2002 по вересень 2006 р. посаду керівника сектору займала 
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н. О. гу-
торова; з вересня 2006 по жовтень 2011 р. і з вересня 2014 р. до сьо-
годні цю посаду займає доктор юридичних наук, доцент Л. М. Деми-
дова; із жовтня 2011 по вересень 2014 р. колективом керував кандидат 
юридичних наук, доцент О. О. Пащенко.

Протягом 1995–1996 рр. вирішувалися питання кадрового забез-
печення сектору. Їх успішне розв’язання дало змогу з початку 1997 р. 
взятися за розробку фундаментальної теми «Кримінальне право 
України. Проблеми теорії і практики застосування» (науковий керів-
ник — академік-секретар відділу кримінально-правових проблем 
НАПрН України, професор, академік НАПрН України В. В. Сташис). 
Метою цього дослідження стало наукове осмислення як нових кри-
мінально-правових інститутів, так і відомих раніше, але таких, що 
зазнали впливу сучасного розвитку суспільства; розробка нових 
концепцій, спрямованих на вдосконалення теорії і практики застосу-
вання кримінального права України. Вагомим підсумком творчого 
пошуку в цьому напрямі стала підготовка разом із науковцями кафед-
ри кримінального права Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого двадцяти восьми томів робочих матеріалів 
до проекту Кримінального кодексу України. Напрацювання науковців, 
що розробляли цю тему (професор, академік НАН України та НАПрН 
України В. Я. Тацій, професор, академік НАПрН України В. В. Ста-
шис, професор, академік НАПрН України В. І. Борисов та ін.) були 
втілені в новий Кримінальний кодекс України, прийнятий Верховною 
Радою України 5 квітня 2001 р.

Із 2002 по 2007 р. науковці сектору працювали над фундаменталь-
ною темою «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та 
покарання» (науковий керівник — професор, академік НАПрН Укра-
їни В. В. Сташис). Цей період часу також позначився активною за-
конопроектною роботою. Співробітникам сектору було запропонова-
но взяти участь у підготовці проектів низки законів та інших норма-
тивно-правових актів, зокрема, Закону України «Про внесення змін 
і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодек-
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сів України щодо відповідальності за злочини терористичної спрямо-
ваності». У зв’язку з набуттям чинності КК України 2001 р. саме у цей 
час значно активізувалася діяльність колективу сектору щодо співро-
бітництва з вищими судовими органами: його науковці постійно за-
лучалися до підготовки проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України.

Здобутки науковців сектору кримінально-правових проблем бо-
ротьби зі злочинністю широко використовуються під час роботи 
правоохоронних органів із попередження та боротьби зі злочинністю. 
Зокрема, свого часу особливий попит мав науково-практичний комен-
тар до Кримінального кодексу України, виданий у 2003 р., що швид-
ко поширився серед спеціалістів. Зміни в законодавстві та новітні 
наукові дослідження викликали необхідність підготовки ще кількох 
видань зазначеного коментаря.

З 2007 по 2011 р. сектор проводив роботу над підтемою «Теоре-
тичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання» у ме-
жах виконання фундаментальної теми «Фундаментальні та при-
кладні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні». Результати 
проведених наукових досліджень впроваджено в юридичну практи-
ку та діяльність державних органів шляхом підготовки монографій, 
публікацій у пресі і в наукових виданнях. Також співробітники сек-
тору брали участь у здійсненні наукових досліджень за державною, 
відомчою та конкурсною тематиками, у розробці законопроектів. 
Були підготовлені наукові висновки, зауваження та пропозиції на 
проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, науково-пра-
вові висновки за зверненнями правоохоронних органів, установ, 
підприємств.

Із 2012 р. співробітники сектору проводять дослідження «Теоре-
тичні питання удосконалення кримінального законодавства та прак-
тики його застосування». Керівником теми є академік НАН України 
та НАПрН України В. Я. Тацій. Разом із тим плановим завданням 
сектору на сьогодні є й розробка окремого напряму під назвою «Кри-
мінально-правова політика у сфері протидії корупційним правопору-
шенням» у межах реалізації загальної теми «Теоретичні та приклад-
ні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні».
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Рішення про створення сектору дослідження проблем кримі-
нально-виконавчого законодавства (з 1995 по 2007 р. — сектор 
проблем кримінально-виконавчого законодавства) у структурі Інсти-
туту було прийнято ще у 1995 р., але фактична наукова діяльність 
розпочалася у 1997 р. виконанням теми «Проблеми теорії та практи-
ки виконання покарань», значним здобутком якої стало створення 
цілком визначеної теоретичної моделі екзекутивної діяльності, що 
знайшла своє викладення в опублікованій монографії А. Х. Степаню-
ка «Сущность исполнения наказания» (1999).

Треба зазначити, що з початку наукової роботи сектор працював 
під керівництвом доктора юридичних наук, професора А. Х. Степа-
нюка. Багаторічна науково-дослідна діяльність співробітників секто-
ру здійснювалася за вельми широким переліком фундаментальних та 
прикладних досліджень. За хронологією сектором також опрацьову-
валась тема «Проблема імплементації міжнародних стандартів у кри-
мінально-виконавче законодавство України», за якою було проведено 
моніторинг концепцій та практики виконання покарань в окремих 
країнах (Російській Федерації, Польщі, Угорщині, Чехії), потім спів-
робітниками сектору виконувалась тема «Проблеми реформування 
кримінально-виконавчої системи України».

Зокрема, здобутками таких тем, як «Виконання покарання як 
стадія кримінальної відповідальності» та «Теоретичні та прикладні 
проблеми виконання кримінальних покарань», стала розробка основ 
теорії виконання покарань, дослідження проблем виконання покарань, 
альтернативних позбавленню волі й підготовка пропозицій щодо 
перспектив створення служби пробації в Україні. головний результат 
дослідження за темою «Ефективність діяльності Державної кримі-
нально-виконавчої служби України: поняття, критерії, методика ви-
міру та шляхи підвищення» знайшов своє відображення у теоретичній 
розробці та запропонуванні нових критеріїв оцінки ефективності 
діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. За 
підсумками роботи над прикладною темою «Теоретичні основи за-
безпечення якості кримінально-виконавчого законодавства та кримі-
нально-виконавчої діяльності» науковцями окреслено критерії та 
показники якості, що висуваються до кримінально-виконавчого за-
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конодавства, надана загальна характеристика якості Кримінально-ви-
конавчого кодексу України.

Фактичні здобутки проведених досліджень знайшли втілення 
у виданнях: Довідник працівника кримінально-виконавчої інспекції 
(2005), науково-практичний посібник «Ефективність діяльності 
державної кримінально-виконавчої служби України» (2009), Термі-
нологічний довідник із застосування кримінально-виконавчого за-
конодавства (2010), науково-практичний посібник «Організація 
роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби Укра-
їни з підготовки засуджених до звільнення» (2010), монографія 
«Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення 
волі» (2010) тощо.

На сьогоднішній день наукові пошуки у секторі здійснюються за 
такими основними напрямами: теоретичні та практичні проблеми 
застосування норм Кримінально-виконавчого кодексу України; опти-
мізація виконання кримінальних покарань; реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби України; виправлення та соціальна 
адаптація засуджених; питання правового статусу засуджених в Укра-
їні. Продовжується дослідження за темою «Теоретичні та прикладні 
проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби 
України».

Усі науковці сектору постійно беруть участь у підготовці наукових 
висновків для центральних органів виконавчої влади, пропозицій та 
доповнень до чинного законодавства згідно з напрямом своєї діяль-
ності. Так, нещодавно для Комісії з питань правоохоронної діяльнос-
ті Конституційної Асамблеї співробітниками сектору підготовлено 
аналітичну доповідь на тему «Міжнародний досвід конституційного 
регулювання статусу засуджених». Також фахівцями сектору надава-
лися зауваження щодо таких найбільш значущих для кримінально-
виконавчого законодавства нормативних актів: проект Закону Украї-
ни «Про пробацію», Концепцію створення та розвитку системи про-
бації в Україні, проект Концепції Державної програми розвитку 
Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 
2015 р., Концепцію розвитку та модернізації органів і установ, що 
належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби 
України, Концепцію державної політики у сфері реорганізації кримі-
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нально-виконавчої системи, проект Закону України «Про соціальну 
адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбав-
лення волі на певний строк» тощо.

Сектор дослідження проблем запобігання злочинності (до 
2007 р. — сектор дослідження попередження злочинності серед не-
повнолітніх та молоді) був створений у 1995 р. як підрозділ, основ-
ним завданням якого було вивчення кримінологічної характеристи-
ки злочинності неповнолітніх і молоді, особи злочинця-неповно-
літнього та молодого злочинця, детермінації й попередження 
злочинності серед контингенту осіб віком від 14 до 29 років. Роботу 
над фундаментальними дослідженнями сектор розпочав із 1998 р., 
коли його керівником було призначено доктора юридичних наук, 
професора, члена-кореспондента НАПрН України В. В. голіну, який 
очолює сектор і до цього часу.

За час роботи сектору було виконано значний обсяг наукових до-
сліджень, актуальних для теорії і практики боротьби зі злочинністю, 
в основу яких покладено не тільки теоретичні, а переважно емпірич-
ні дослідження. Ці дослідження були спрямовані на з’ясування науко-
во-обґрунтованих уявлень про кримінологічну характеристику зло-
чинності в Україні та її виявів, її детермінацію, особу злочинця та її 
запобігання.

Особливістю досліджень за темами «Сучасні проблеми насиль-
ницької злочинності проти особи та її попередження» (1998–1999), 
«Кримінологічна характеристика злочинів, що посягають на особис-
ту волю людини, та її попередження» (2000–2001) та ін. було вияв-
лення детермінант цих злочинів у сучасних умовах становлення 
України та розробки дієвих заходів їх запобігання.

У подальшій своїй діяльності сектор зосередив свою увагу на 
дослідженнях, які мають важливий не лише теоретичний, а й при-
кладний характер. Так, протягом 2002–2006 рр. виконувались роботи 
за напрямом «Кримінологічна характеристика корисливо-насильниць-
кої злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у ве-
ликому місті» у межах теми фундаментального дослідження «Теоре-
тичні проблеми попередження злочинності». Отримані результати 
цього дослідження надали змогу розробити реальні заходи запобіган-
ня злочинності неповнолітніх не тільки у Харкові, а й в інших великих 
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містах України. Видана монографія за цією темою отримала схвален-
ня у працівників правоохоронних органів України. Продовженням 
вказаної тематики стало дослідження за напрямом «Кримінологічні 
основи боротьби зі злочинністю в Україні» у межах теми «Фундамен-
тальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю» (2007 —  
І квартал 2012).

Практика організованої боротьби зі злочинністю винесла на по-
рядок денний питання щодо дослідження практики програмування 
і планування протидії злочинності в Україні. З цією метою вивчено 
державні та регіональні (місцеві) програми й плани запобігання зло-
чинності. Дослідження спрямовувалося не тільки на вивчення цих 
програм і планів, але й розробку важливих теоретичних питань, таких 
як: проблеми кримінологічної політики; концептуальних основ про-
грамування та регіонального планування; визначення стратегічних 
напрямів запобігання злочинності тощо. Зусиллями фахівців сектору 
у 2012 р. видано монографію «Державне програмування та регіональ-
не планування заходів запобігання злочинності в Україні», яка була 
розіслана у всі регіони та великі міста України.

Зараз співробітники сектору працюють над фундаментальною 
темою «Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у за-
побіганні злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід».

Протягом 2005 р. — І кварталу 2012 р. в Інституті функціонувала 
наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і свобод 
людини і громадянина. Цю лабораторію очолював доктор юридич-
них наук, професор, академік НАПрН України В. П. Тихий. Зазна-
ченим структурним підрозділом розроблялися теми «Теоретичні 
і прикладні проблеми відповідальності за порушення виборчих прав 
за кримінальним законодавством України» (2005–2007) та «Теоретич-
ні і прикладні проблеми забезпечення безпеки людини за криміналь-
ним законодавством України» (2008 р. — І квартал 2012 р.).

Із 2000 по 2006 р. в Інституті працювала лабораторія «Вдоско-
налення правового становища жінок та попередження жіночої 
злочинності», яка структурно була підпорядкована відділу загальної 
теорії кримінології та кримінологічних досліджень. Завідувачем ла-
бораторії була кандидат юридичних наук, доцент О. М. Руднєва.
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За період існування лабораторії її співробітниками проведено 
дослідження на тему «Соціальні та правові аспекти становища жінок 
в Україні та попередження жіночої злочинності» (2001–2003). 
У межах фундаментальної теми «Теоретичні проблеми попере-
дження злочинності» лабораторія розробляла самостійний напрям 
«Теоретичні та прикладні проблеми попередження насильницьких 
злочинів і правопорушень у сімейно-побутовій сфері» (2004–2006), 
головною метою якого стало комплексне вивчення насильницької 
злочинності в сімейно-побутовій сфері, аналіз процесу криміналі-
зації поведінки правопорушників та феноменологічних аспектів 
і закономірностей злочинів та правопорушень у сімейно-побутовій 
сфері, розробка заходів їх попередження, розробка проектів норма-
тивних актів у цій сфері та коментування чинного законодавства. 
До вагомих досягнень науковців лабораторії, без сумніву, можна 
віднести підготовку коментаря до Закону України «Про попере-
дження насильства у сім’ї» (2001), збірника документів «Виконання 
Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок: позиція 
держави та погляд громадянського суспільства» (2005).

Із 1996 по 2004 р. у структурі Інституту функціонував відділ 
економіко-правових проблем попередження економічних право-
порушень, який знаходився у м. Донецьку й організаційно був під-
порядкований Інституту економіко-правових досліджень НАН Укра-
їни. Із часу його створення і до 2004 р. цей відділ очолював кандидат 
юридичних наук, доцент В. В. Хахулін, а з 2004 р. його керівником 
було призначено кандидата юридичних наук, доцента О. О. Ашурко-
ва. Науковці відділу проводили здебільшого спільні дослідження 
в галузях господарського, екологічного та кримінального права.

У 2013 р. в Інституті створено новий структурний підрозділ — 
лабораторію дослідження правових проблем запобігання і проти-
дії корупції, що зумовлено значною актуалізацією питання боротьби 
з корупційними виявами в українському суспільстві. Очолив лабора-
торію доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України В. Я. Настюк. Із моменту свого створення лабораторія в ме-
жах розробки фундаментальної теми «Теоретичні та прикладні про-
блеми запобігання та протидії корупції в Україні» почала роботу за 
напрямом «Адміністративно-правове регулювання протидії корупції».
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Із жовтня 2013 р. в Інституті розпочала свою діяльність навчаль-
но-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері 
боротьби зі злочинністю (із розміщенням у м. Івано-Франківськ). 
Ця лабораторія є структурним підрозділом нашого Інституту, що 
здійснює науково-методичне керівництво її діяльністю, та Держав-
ного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». Створення лабораторії було 
обумовлено тим, що на кафедрі кримінального права Юридичного 
інституту університету протягом тривало часу здійснювались роз-
робки проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю в межах 
наукової школи доктора юридичних наук, професора П. Л. Фріса. За 
допомогою нечисленного колективу науковців у лабораторії роз-
робляється тема фундаментального дослідження «Теоретичні та 
прикладні проблеми кримінальної процесуальної політики України». 
За нетривалий час результатами дослідження стала підготовка до 
друку кількох монографій.

У складі творчих колективів співробітниками секторів і лабора-
торій Інституту здійснювалася і продовжує здійснюватися робота 
над багатьма науковими проектами, виконання яких випливало, 
зокрема, з Комплексної програми профілактики злочинності на 
2001–2005 рр., затвердженої Указом Президента України від 25 груд-
ня 2000 р. № 1376/2000. Уже самі назви свідчать про широту та 
різноманітність наукових розробок: «Проведення дослідження про-
блем протидії торгівлі людьми як виду діяльності організованої 
злочинності та розробка заходів, спрямованих на поширення у гро-
мадян знань та навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жерт-
вами зазначених злочинів»; «Теоретичні та прикладні проблеми 
рецидивної злочинності, які були раніше засуджені і утримуються 
в місцях позбавлення волі після повторного засудження»; «Кримі-
налістична профілактика економічних злочинів»; «Наукове забез-
печення створення міжвідомчої автоматизованої бази даних про 
причини і умови наркозлочинності» та ін. У 2006–2007 рр. творчим 
колективом науковців Інституту з метою реалізації Плану заходів 
щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних прав та 
інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, на 2005–2006 рр., затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 квітня 
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2005 р. № 110-р, виконувалось дослідження за темою «Проблеми 
захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів». У на-
ступні роки в Інституті проводились дослідження під назвами «Роз-
робка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального 
переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення» 
(2007–2009), «Теоретичні проблеми забезпечення якості криміналь-
ного законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби 
зі злочинністю в Україні» (2008–2010), «Дослідження кримінально-
процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя по-
терпілих від злочину» (2009), «Комплексне дослідження криміналь-
но-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та 
кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на су-
часному етапі розвитку українського суспільства» (2010–2012), 
«Дослідження теоретичних та практичних проблем соціальної 
адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на виконання 
Плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, 
які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 
2015 року)» (2010–2012). До 2013 р. творчими колективами Інсти-
туту виконувалася тема «Теоретичні і прикладні питання реінтегра-
ції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та 
обмеження волі (на виконання пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів щодо 
реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покаран-
ня у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року)» (2010–
2013). У І кварталі 2014 р. проводилося дослідження за темою 
«Комплексне дослідження шляхів реалізації заходів державної по-
літики у сфері профілактики правопорушень в Україні» (2013–2015). 
Виконання цієї теми спрямовувалось на виконання завдань Плану 
заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфе-
рі профілактики правопорушень на період до 2015 р., затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. 
№ 767. Однак, на жаль, унаслідок скорочення фінансування реалі-
зацію цієї теми призупинено.

Сьогодні Інститут є однією з провідних науково-дослідних уста-
нов юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундамен-
тальних та прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, 
надає висновки, консультації, виконує наукові експертизи в галузі 



Нариси до історії Нді ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

34

нормативного регулювання цієї сфери, а також видає наукову про-
дукцію (монографії, посібники, коментарі, довідники, словники 
тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «кру-
глі столи», готує аспірантів та здобувачів для забезпечення в май-
бутньому потреб, що необхідні для проведення наукових дослі-
джень. У 2012 р. Інституту присвоєно ім’я видатного правознавця 
Української держави — академіка НАПрН України Володимира 
Володимировича Сташиса.

Важливу роль відіграє Інститут у підготовці проектів та вне-
сенні змін і доповнень до законодавчих та інших нормативних 
актів України щодо регулювання різноманітних аспектів боротьби 
зі злочинністю та їх удосконалення. Зокрема, у 2014 р. висловлена 
авторитетна думка науковців у вигляді науково-правових висно-
вків, зауважень та пропозицій до проектів законів України «Про 
Національне бюро антикорупційних розслідувань», «Про Націо-
нальну службу боротьби з корупцією», «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття 
заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопо-
рушення та початку досудового розслідування», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
окремих процесуальних дій та оптимізації діяльності органів до-
судового розслідування», «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють 
досудове розслідування», «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому 
числі реабілітації померлого)», «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо забезпечення права особи на пере-
гляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до су-
дових рішень», «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 
обов’язковості ухвал слідчого судді» та ін. Так само розроблено 
ініціативні законопроекти «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо удосконалення антикорупційного законо-
давства», «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-виконав-
чого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання 
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покарання у виді арешту)», «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо порядку призначення та виконання 
покарання у виді довічного позбавлення волі», «Про внесення змін 
до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконален-
ня порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стяг-
нення» та ін. Крім того, за останні роки підготовлені пропозиції 
до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 
2011–2015 роки, пропозиції та зауваження на проект розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів 
з виконання Концепції реалізації політики у сфері профілактики 
правопорушень до 2015 р.», пропозиції та зауваження до проекту 
Орієнтовної структури Національної стратегії боротьби з нарко-
тиками на період до 2020 р. та ін.

Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозас-
тосовну практику значних наукових результатів, одержаних у про-
цесі проведення Інститутом фундаментальних і теоретико-приклад-
них досліджень, стала активна участь провідних науковців Інституту 
в розробці проектів ключових кодексів Української держави — Кри-
мінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконав-
чого. Ці кодекси вже діють.

Відчутну допомогу від Інституту в підготовці законодавчих до-
кументів отримують усі гілки державної влади — Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, 
Верховний Суд України, а також такі центральні установи держави, 
як генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, 
Державна пенітенціарна служба України та ін.

Інститут підтримував творчі контакти з іноземними науковими 
установами, зокрема з Інститутом відкритого товариства (м. Цуг, 
Швейцарія). Так, разом із цією організацією було виконано роботу 
«Пілотажний дослідницький проект застосування в Україні затриман-
ня і запобіжного заходу у виді взяття під варту». Раніше співробітни-
ки Інституту брали участь у виконанні низки наукових досліджень 
з конкурсної тематики в межах науково-дослідницької Програми 
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«Американсько-українське партнерство» Академії правових наук 
України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції 
США, а також за Програмою стипендіатів-дослідників, що її проводив 
Харківський центр по вивченню організованої злочинності при На-
ціональній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого 
спільно з Американським університетом у Вашингтоні.

Значну увагу в Інституті приділяють підготовці висококваліфіко-
ваних наукових кадрів. Починаючи з вересня 1999 р. у Науково-до-
слідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України відкрита аспірантура за спеціальнос-
тями: 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право; 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. На сьогодні 
в аспірантурі Інституту навчається 11 аспірантів (із них — 3 за кошти 
державного бюджету) і 24 здобувача наукового ступеня кандидата 
юридичних наук.

Із 2011 р. в Інституті функціонує докторантура за спеціальністю 
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-вико-
навче право.

У 2012 р. створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидат-
ських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. У цій раді вже відбулося 
12 успішних захистів кандидатських дисертацій. Наприкінці 2014 р. 
після переатестації Міністерством освіти і науки України роботи 
спеціалізованої вченої ради оновлено її склад. головою цієї ради із 
дня її створення є В. І. Борисов. В Інституті видається фаховий збір-
ник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» з періодич-
ністю два рази на рік.

Обсяг наукової продукції Інституту свідчить про його впевнений 
поступ у вивченні актуальних проблем протидії злочинності та її за-
побігання. Лише у 2014 р. фахівцями Інституту надруковано наукової 
продукції загальним обсягом 456,53 друк. арк. Це монографії, науко-
ві статті та тези наукових доповідей у збірниках наукових праць і на-
укових журналах, науково-практичні посібники, коментарі, довід-
ники, словники, наукові звіти тощо.
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Отже, сьогодні Науково-дослідний інститут вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 
правових наук України бере активну участь у розвитку й збагаченні 
правової наукової думки та забезпеченні подальшого розгортання 
соціально-правових реформ в Україні в напрямі запровадження дій-
сних європейських цінностей.

В. І. Борисов, директор НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

В. С. Батиргареєва, заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛьТАТИ 
НАУКОВОЇ ДІЯЛьНОСТІ СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КРИМІНАЛьНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ  
БОРОТьБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

У 1995 р. у структурі Інституту в межах відділу кримінально-
правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства одним 
із перших було виділено сектор кримінально-правових проблем бо-
ротьби зі злочинністю (із 2007 р. — сектор дослідження кримінально-
правових проблем боротьби зі злочинністю). Діяльність останнього 
присвячена дослідженню основних проблем кримінального права 
з метою запровадження до юридичної науки та практики сучасних 
напрацювань, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодав-
ства та практики його застосування.

Зі створенням Інституту і сектору з 1995 р. протягом майже 6-ти 
років основним напрямом роботи науковців була робота над проектом 
нового Кримінального кодексу України. Необхідність цього була ви-
кликана насамперед тим, що правова держава, яка розбудовується 
в Україні, вже не могла функціонувати без відповідної законодавчої 
бази, у тому числі у сфері боротьби зі злочинністю. Саме такою за-
конодавчою базою у цій сфері і є Кримінальний кодекс. КК 1960 р. 
у чинній на той час редакції хоча і піддавався змінам та доповненням, 
однак уже не відповідав реальному життю, основною рисою якого 
була незалежність України.

У ІV кварталі 1996 р. науковці сектору взяли участь у досліджен-
ні під назвою «Проект Закону “Про введення в дію Кримінального 
кодексу України”» (науковий керівник — професор В. В. Сташис).

Участь співробітників сектору в розробці проекту нового Кри-
мінального кодексу здійснювалася під керівництвом найавторитет-
ніших в нашій та інших країнах фахівців у галузі кримінального 
права, засновників Харківської школи кримінального права: акаде-
міка Націо нальної академії України, професора В. Я. Тація та ака-
деміка Академії правових наук України професора В. В. Сташиса. 
4 жовтня 1995 р. за розпорядженням № 267/95-рп Президента Укра-
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їни президента Академії правових наук України, ректора Національ-
ної юридичної академії України Василя Яковича Тація було призна-
чено головою комісії з доопрацювання на узгодження Криміналь-
ного, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого 
кодексів України. У складі робочої групи з підготовки проекту 
Кримінального кодексу України, затвердженої Кабінетом Міністрів 
України, крім її керівника — академіка В. Я. Тація, були професор 
В. В. Сташис (заступник керівника групи) і професор В. І. Бори-
сов — директор Інституту вивчення проблем злочинності.

Професори В. Я. Тацій, В. В. Сташис, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін 
та В. І. Борисов взяли найактивнішу участь у розробці проекту Ко-
дексу, його обговоренні в наукових колах, наукових установах, право-
охоронних та судових органах та подальшій роботі над удосконален-
ням його тексту. Вони виступали організаторами й одночасно вико-
навцями в цих питаннях, рецензентами усіх зауважень, які надходили 
від інших зацікавлених у цій важливій роботі осіб. Вагомим підсум-
ком таких творчих пошуків стала підготовка разом із фахівцями ка-
федри кримінального права Національної юридичної академії Укра-
їни імені Ярослава Мудрого майже трьох десятків томів робочих 
матеріалів до проекту КК України. Наукові надбання розробників цієї 
теми майже у повному обсязі були впроваджені в новий КК України 
2001 р.

Текст проекту, наданий у вересні 1995 р., був по суті четвертою 
редакцією (варіантом), а в березні 1996 р. — п’ятою його редакцією 
(варіантом). Цей варіант проекту Кримінального кодексу України 
обговорювався у червні 1996 р. у м. Києві на робочій нараді експертів 
Ради Європи з членами робочої групи із підготовки проекту КК Укра-
їни, де він отримав позитивну оцінку експертів.

Продовження роботи над проектом насамперед було викликане 
прийняттям нової Конституції України і вже шоста його редакція 
враховувала суттєві зміни в правових, соціальних, державних і гро-
мадських питаннях, проголошені Основним Законом нашої країни. 
Цей документ характеризується системністю, вивіреною диференці-
ацією і значною деталізацією положень його Загальної частини, що 
викликано було необхідністю заповнити законодавчі прогалини на-
самперед для судової практики, які притаманні КК 1960 р. Крім того, 
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з’явилися нові інститути, які потребували спеціального регулювання 
(наприклад, інститут множинності злочинів), виникла необхідність 
формулювання зовсім нових форм (наприклад, про правові наслідки 
вироку суду іноземної держави, уявну оборону, добровільну відмову 
співучасників та ін.).

Особлива частина проекту Кодексу в наведеній редакції теж була 
системним формалізованим утворенням, яка складалася із 19 розді-
лів замість 11 глав у КК 1960 р. У ній з’явилися злочинні посягання, 
які не вписувалися в систему Особливої частини КК 1960 р. (еколо-
гічні злочини (розд. VIII Особливої частини проекту), злочини 
проти миру та безпеки людства (розд. ХІХ Особливої частини про-
екту). Крім того, в проекті була реалізована соціальна потреба ви-
ділення в самостійні глави Особливої частини таких посягань, як 
злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини 
проти безпеки виробництва, злочини у сфері обігу наркотичних за-
собів та проти здоров’я населення тощо. Запропонована в проекті 
система, більш зручна для застосування, відповідала досягненням 
науки. Уперше в проекті статті, що охороняють безпеку виробни-
цтва, зведені в один самостійний розділ з нормами, які зберегли 
свою редакцію в чинному КК, що є результатом впровадження на-
укових розробок професора В. І. Борисова, викладених у його док-
торській дисертації та оприлюднених наукових працях. Документ 
містив багато інших прогресивних новел.

Усі положення проекту обговорювалися в наукових колах, серед 
практичних працівників з подальшою експертною оцінкою усіх про-
позицій і зауважень щодо цього нормативного акта. Наприклад, на-
уковці сектору здійснили рецензування пропозицій і зауважень, на-
даних генеральною прокуратурою України, Службою безпеки Укра-
їни і Міністерством внутрішніх справ України на Особливу частину 
проекту Кримінального кодексу України, підготовленого робочою 
групою Кабінету Міністрів України. Довідка охоплювала низку прин-
ципових питань, які, зокрема, знайшли в подальшому своє місце 
в чинному КК України. Наприклад, обґрунтовано доцільність ураху-
вання пропозицій Служби безпеки України про необхідність спро-
щення диспозиції ст. 110 проекту «Посягання на життя державного 
діяча» з виключенням слова «заступник» голови Верховної Ради 



Історія становлення та основні результати наукової діяльності сектору…

41

України; часткового врахування пропозиції СБУ до ст. 188 «Контра-
банда» щодо включення до ч. 2 кваліфікуючої ознаки «або особою, 
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею» та ін. У ст. 51 
проекту (1996) такий вид покарання, як «смертна кара», було заміне-
но на «довічне позбавлення волі».

Новелою проекту стала ст. 235 «Створення організованої злочин-
ної групи», в якій (ч. 1) була передбачена кримінальна відповідаль-
ність за «створення організованої групи з метою учинення особ ливо 
тяжкого злочину, а також керівництво такою групою або участь у та-
кій групі, якщо вказані дії не тягнуть більш суворе покарання за 
статтями Особливої частини цього Кодексу», а також умови звільнен-
ня від кримінальної відповідальності особи за вчинення зазначеного 
злочину (ч. 2). У подальшому редакцію статті було змінено в КК 2001 р., 
вона отримала назву «Створення злочинної організації (ст. 255 КК 
України).

Як уже наголошувалось, робота над проектом Кримінального ко-
дексу за весь час напруженої роботи проходила за співпраці з автори-
тетними міжнародними організаціями. Так, 3–7 лютого 1997 р. в м. га-
ага (Нідерланди) за ініціативою Міністерства юстиції України, Ради 
Європи та Нідерландського гельсінського комітету була проведена 
зустріч робочої групи з підготовки проекту КК України з експертами 
Ради Європи та Нідерландського гельсінського комітету. Загальний 
висновок експертів полягав у тому, що проект відповідає в цілому 
стандартам Ради Європи, при цьому підкреслювався високий технічний 
рівень проекту. З урахуванням висновків експертизи проект було до-
опрацьовано. Як зазначають голова й члени робочої групи з підготовки 
проекту КК України професори В. Я. Тацій, Ю. В. Баулін, В. В. Сташис, 
у ньому, зокрема, було передбачено закріплення таких принципів, за 
якими: єдиним законодавчим актом про кримінальну відповідальність 
є кодекс; немає злочину — немає покарання без вказівки на це в кримі-
нальному законі; єдиною підставою кримінальної відповідальності 
визнається наявність у діях особи ознак складу злочину, передбаче ного 
в кримінальному законі; принципу особистої і винної відповідаль ності. 
Також у проекті були відбиті такі концептуальні положення:

– посилення відповідальності за вчинення тяжких і особ ливо 
тяжких злочинів із наданням можливості застосування до осіб, що 
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вчи нили менш тяжкі злочини, покарань, не пов’язаних із позбав-
ленням волі;

– систему покарань побудовано від менш суворого до більш 
суворих;

– розширено перелік норм, що надають можливість звільнити 
особу від кримінальної відповідальності та від покарання;

– відмова від поняття «особливо небезпечний рецидивіст»;
– наявність низки заохочувальних норм, які стимулюють позитив-

ну посткримінальну поведінку;
– включення до Загальної частини самостійного розділу про особ-

ливості відповідальності неповнолітніх та ін.
Ураховуючи завдання, які виконує сектор дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю, його керівниками завжди 
призначалися фахівці в галузі кримінального права, що мають вагомі 
результати в самостійних дослідженнях проблем кримінального права. 
Із дня заснування і до 2000 р. сектор очолював кандидат юридичних наук, 
доцент В. П. Ємельянов. У 2000–2001 рр. структурним підрозділом ке-
рувала кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Дорош. 

Протягом 1995–1996 рр. вирішувалися питання кадрового забез-
печення сектору, після чого з 1997 р. було розпочато розробку фун-
даментальної теми «Кримінальне право України. Проблеми теорії 
і практики застосування» (І квартал 1997 р. — І квартал 2002 р., на-
уковий керівник — академік-секретар відділення кримінально-право-
вих проблем НАПрН України, професор В. В. Сташис).

Метою цього дослідження стало наукове осмислення як нових 
кримінально-правових інститутів, так і відомих раніше, але таких, що 
зазнали впливу сучасного розвитку суспільства; розробка нових кон-
цепцій, спрямованих на вдосконалення теорії і практики застосування 
кримінального права України. У ході проведеного дослідження були 
запропоновані шляхи вдосконалення системи Особливої частини КК 
України, розроблені питання визначення понять окремих злочинів, 
розглянуті наукові засади кваліфікації злочинів у сфері господарської 
діяльності, побудована концептуальна модель понятійного апарату 
в антитерористичному законодавстві та науці кримінального права на 
базі порівняльного аналізу законодавства про кримінальну відповідаль-
ність різних країн та міжнародних конвенцій, визначені поняття, сут-
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ність та ознаки тероризму і злочинів терористичної спрямованості, 
а також запропоновані шляхи і способи подальшого вдосконалення та 
уніфікації законодавства про кримінальну відповідальність.

Результати дослідження застосовувалися в законопроектній ді-
яльності Верховної Ради України, діяльності правозастосовних орга-
нів, науково-дослідній роботі та навчальному процесі. Так само у цей 
час велася активна законопроектна робота в суміжних напрямах. 
Наприклад, науковці сектору разом з іншими співробітниками Інсти-
туту брали участь у підготовці проектів законів і підзаконних норма-
тивно-правових актів. Зокрема, були надані:

– пропозиції до Закону України «Про організаційно-правові осно-
ви боротьби з організованою злочинністю» (Ю. В. Баулін, В. І. Бори-
сов та ін., 1997);

– проект Закону України «Про боротьбу з тероризмом», що був 
направлений до Антитерористичного центру при СБУ України 
(В. І. Борисов, В. П. Ємельянов та ін., 2001–2002) тощо.

Після прийняття 5 вересня 2001 р. Верховною Радою України 
нового Кримінального кодексу України новим напрямом наукової 
діяльності стає допомога правоохоронним та судовим органам у за-
стосуванні його положень шляхом їх роз’яснення, робота над про-
ектами постанов Пленуму Верховного Суду України, участь у про-
веденні семінарів, читання лекцій для практичних працівників.

Із 2002 по вересень 2006 р. сектором завідувала доктор юридичних 
наук, професор Н. О. гуторова. Під час її керівництва науковці сек-
тору працювали над фундаментальною темою «Теоретичні проблеми 
кримінальної відповідальності та покарання» (ІІ квартал 2002 р. — 
І квартал 2007 р., науковий керівник — В. В. Сташис).

У рамках цього дослідження робота проводилася за напрямами: 
1) кримінальне законодавство України як нормативно-правова засада 
кримінальної відповідальності та покарання; 2) теоретичні проблеми 
звільнення від кримінальної відповідальності за КК України; 3) пи-
тання Особливої частини кримінального права України і проблеми 
вдосконалення кримінальної відповідальності та покарання за окремі 
види злочинів; 4) практика застосування кримінальної відповідаль-
ності та покарання до осіб, визнаних винними у вчиненні окремих 
видів злочинів, пропозиції щодо її удосконалення.



Нариси до історії Нді ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

44

У процесі розробки цієї теми досягнуто таких наукових результатів:
– визначено зміст поняття закону про кримінальну відповідаль-

ність, сформульовано його основні функції, показано специфічні риси 
та відмінності від законів інших галузей права;

– визначено та сформульовано базові концептуальні положення, 
на яких ґрунтується КК України 2001 р.;

– показано зв’язок і взаємозалежність Загальної та Особливої 
частин КК України, а також зроблено висновок щодо їх нерозривної 
нормативно-правової єдності. Крім того, визначено та сформульова-
но основні тенденції сучасного розвитку як Загальної, так і Особливої 
частин кримінального законодавства України;

– вперше в теорії кримінального права визначено сутність кримі-
нально-правової характеристики певного виду злочину та сформу-
льовано її складові елементи: 1) склад злочину; 2) суспільна небез-
печність; 3) протиправність; 4) соціальна обумовленість; 5) похідні 
наслідки та інші обставини, що знаходяться поза складом злочину;  
6) особа злочинця;

– досліджено теоретичні проблеми кримінальної відповідальнос-
ті; встановлено видові, визначальні ознаки кримінальної відповідаль-
ності, а також визначено зміст цього поняття, форми її реалізації;

– у результаті дослідження обставин, що виключають злочинність 
діяння, встановлено їх загальні та визначальні ознаки; надано класи-
фікацію таких обставин за різними критеріями;

– визначено необхідність удосконалення законодавчої регламен-
тації інституту звільнення від кримінальної відповідальності як у За-
гальній, так і Особливій частинах КК України, необхідність розме-
жування звільнення від кримінальної відповідальності від суміжних 
кримінально-правових явищ (процесуальний імунітет, виключення 
кримінальної відповідальності, звільнення від покарання тощо);

– розглянуто проблеми місця кримінального закону в системі 
нормативно-правового забезпечення боротьби з корупцією.

Разом із тим у процесі розробки фундаментальної теми велику 
увагу було приділено проблемам окремих видів злочинів, зокрема:

– досліджено питання кримінальної відповідальності за торгівлю 
людьми, встановлено зміст ознак цього злочину. Вперше після вне-
сення змін до ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша неза-
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конна угода щодо людини» проаналізовано її новели та надано су-
дження щодо змісту нових форм торгівлі людьми; проведено дослі-
дження наркозлочинності та катування. Як результат, сформовано 
пропозиції з удосконалення кримінального законодавства; розгляну-
то комплекс проблем, пов’язаних із визначенням поняття організова-
ного наркобізнесу як різновиду співучасті, його форм, проаналізова-
но підстави кримінальної відповідальності за наркозлочини, надано 
нові судження щодо кваліфікації цих злочинів за КК України та ре-
комендації щодо підвищення ефективності застосування відповідних 
норм закону;

– дослідження проблем протидії контрабанді (ст. 201 КК України) 
дало підстави для висновку про правову нестабільність у питанні 
визначення предмета цього злочину, у зв’язку з чим виникають по-
милки при правозастосуванні. Доведено необхідність розширити коло 
предметів контрабанди та розробити організаційно-правові заходи 
протидії контрабанді культурних цінностей. Крім того, виявлено 
певні проблеми кваліфікації у випадках переміщення через митний 
кордон предметів та матеріалів, обіг яких в Україні є обмеженим, та 
висловлено пропозиції щодо їх вирішення;

– розроблено загальне поняття предмета злочину, передбаченого 
ст. 200 КК України «Незаконні дії з документами на переказ, платіж-
ними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення»1, під яким запропоновано розумі-
ти «платіжні засоби»; визначено ознаки та види предмета злочину; 
внесено пропозиції щодо вдосконалення чинної редакції ст. 200 КК 
України;

– досліджено питання відповідності кримінальної відповідаль-
ності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, міжнародним угодам, стороною яких є Україна; визначено 
подальші напрями вдосконалення норми ст. 209 КК України;

– здійснено системний аналіз кримінально-правових норм, якими 
за КК України встановлена відповідальність за злочини проти безпеки 

1 У сучасній редакції: «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними гро-
шима, обладнанням для їх виготовлення» (згідно із Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем 
та розвитку безготівкових розрахунків» від 18 вересня 2012 р. № 5284-VI).
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виробництва, визначено поняття, родовий об’єкт та види цих злочинів. 
Уперше досліджено фактори соціальної обумовленості кримінальної 
відповідальності за порушення правил ядерної та радіаційної безпеки. 
Визначено зміст ознак злочину, передбаченого ст. 274 КК України «По-
рушення правил ядерної або радіаційної безпеки»;

– підготовлено пропозиції щодо подальшого вдосконалення за-
кону про кримінальну відповідальність та ін.

За цей період науковці сектору також входили до творчих колек-
тивів, які займалися реалізацією завдань прикладних тем:

– «Проведення дослідження з питань боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів» (термін виконання: ІІ квартал 2002 р. — ІV квартал 
2003 р., науковий керівник — Ю. В. Баулін);

– «Проведення дослідження проблем протидії торгівлі людьми як 
виду діяльності організованої злочинності та розробка заходів, спрямо-
ваних на поширення у громадян знань та навичок, необхідних їм для 
того, щоб не стати жертвами зазначених злочинів» на виконання Комп-
лексної програми протидії торгівлі людьми на 2002–2005 рр., затвердже-
ної постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. № 776 
(термін виконання: І квартал 2004 р. — ІV квартал 2005 р., науковий 
керівник — доктор юридичних наук, професор Н. О. гуторова);

– «Дослідження кримінально-правових проблем захисту прав та 
законних інтересів потерпілих від злочину» (термін виконання:  
ІI квартал 2006 р. — IV квартал 2007 р., керівник теми — Ю. В. Баулін) 
загальноінститутського наукового дослідження «Проблеми захисту 
прав та законних інтересів потерпілих від злочинів».

Окрім того, у зазначений проміжок часу співробітники колективу 
сектору брали участь у конкурсних дослідженнях:

– «Кримінально-правова боротьба з організованою злочинністю 
у сфері господарської діяльності», що виконувалось у межах реалі-
зації Програми Академії правових наук України та Національного 
інституту юстиції Департаменту юстиції США за напрямом «Діяль-
ність правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочин-
ністю» (2002);

– за Програмою малих грантів (конкурс № 9) Американського 
університету (м. Вашингтон, США) та Харківського центру вивчення 
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організованої злочинності (Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого) (2002).

Період часу з 2002 по 2006 р. також позначився активною законо-
проектною роботою. Співробітниками сектору було запропоновано 
або взято участь у підготовці проектів таких законів та інших норма-
тивно-правових актів, як, зокрема:

– проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кри-
мінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо 
відповідальності за злочини терористичної спрямованості» (В. П. Єме-
льянов, 2003);

– проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кри-
мінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 
змін редакції статей 198, 209, 2091 КК» (В. І. Борисов, Н. О. гуторо-
ва, Л. В. Дорош, О. М. Лемешко, О. І. Перепелиця, 2003);

– проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кри-
мінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 
змін до статей 361, 362 та 363 КК» (В. В. Сташис, Н. О. гуторова, 
2003);

– проект Закону України «Про внесення змін до ч. 2 ст. 255 
КК України» (В. В. Сташис, В. І. Борисов, Н. О. гуторова, 2003) 
та ін.

Необхідно підкреслити, що у зв’язку з набуттям чинності КК 
України 2001 р. саме в цей час значно активізувалася діяльність ко-
лективу сектору щодо співробітництва з вищими судовими органами: 
його науковці постійно залучалися до підготовки низки проектів по-
станов Пленуму Верховного Суду України, зокрема:

– «Про судову практику в справах про викрадення та інше неза-
конне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими ре-
човинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» 
(В. В. Сташис, В. І. Борисов, Л. В. Дорош, 2002);

– «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» (В. В. Сташис, 
В. І. Борисов, Л. В. Дорош та ін., 2002);

– «Про практику розгляду судами справ про застосування при-
мусових заходів виховного характеру» (В. В. Сташис, В. І. Борисов, 
Л. В. Дорош, 2006);
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– «Про судову практику у справах про необхідну оборону» 
(В. В. Сташис, В. І. Борисов, Л. В. Дорош, 2002);

– «Про практику застосування судами законодавства про відпо-
відальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» 
(В. В. Сташис, В. І. Борисов, Л. В. Дорош та ін., 2003);

– «Про судову практику у справах про перевищення влади або 
службових повноважень» (В. В. Сташис, В. І. Борисов, Н. О. гуторо-
ва, Л. В. Дорош та ін., 2003).

У цей період необхідно відмітити також плідне співробітництво 
з колективом сектору академіка НАПрН України Ю. В. Бауліна, який 
очолював Інститут вивчення проблем злочинності у 2005–2008 рр.

З вересня 2006 по жовтень 2011 р. завідувачем сектору була 
кандидат юридичних наук, доцент Л. М. Демидова. За час її керів-
ництва зусилля науковців спрямовувалися на роботу над фундамен-
тальною темою «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби 
зі злочинністю в Україні» (І квартал 2007 р. — I квартал 2012 р., 
керівники теми — В. В. Сташис (до 2 листопада 2011 р.), із 2 лис-
топада 2011 р. — В. І. Борисов).

Метою роботи стало вирішення питань кримінальної відповідаль-
ності за окремі злочини у сфері господарської діяльності, проти до-
вкілля, правосуддя, а також теоретичне обґрунтування практики 
притягнення осіб, винних у вчиненні злочинів, до кримінальної від-
повідальності та застосування до них покарання.

До основних наукових результатів роботи належать такі положення:
– визначено, що одним із напрямів державної політики у сфері 

боротьби зі злочинністю є кримінально-правова політика, яка включає 
в себе як правотворчу, так і правозастосовну діяльність;

– зроблено висновок, що складовою предмета кримінально-право-
вої політики є соціальна обумовленість закону про кримінальну від-
повідальність, яка являє собою багатогранну проблему, основним 
напрямом розв’язання якої є визначення та дослідження чинників, що 
впливають на створення законодавства про кримінальну відповідаль-
ність (КК у цілому, його інститутів, окремих норм);

– установлено, що до першої половини 80-х рр. ХХ ст. не було 
вироблено єдиного методологічного підходу до вирішення проблеми 
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соціальної обумовленості законодавства про кримінальну відпові-
дальність ані в аспекті термінології, ані в аспекті необхідної кількос-
ті відповідних чинників та їхньої системи;

– установлено, що визначення чинників соціальної обумовле-
ності необхідно пов’язувати з конкретним видом антисуспільної 
поведінки;

– зроблено висновок, що розв’язання завдань державної політики 
боротьби зі злочинністю, особливо в частині застосування законодав-
ства про кримінальну відповідальність, не обмежується лише питан-
нями якості й ефективності останнього. Досягнення необхідного для 
суспільства результату можливе лише шляхом широкого і комплек-
сного поєднання організаційно-правових, адміністративно-управлін-
ських, соціально-економічних, культурологічних, природнолюдських, 
спеціально-законодавчих, методологічно-правових і кримінологічних 
заходів боротьби зі злочинністю як взагалі, так і з певними її видами;

– дослідження проблеми об’єкта злочину дозволило зробити ви-
сновок, що зараз у кримінальному праві найбільш обґрунтованою 
залишається теорія суспільних відносин як об’єкта злочину.

Водночас у ході роботи над фундаментальною темою важливе 
місце було відведено розробці проблем окремих видів злочинів, 
зокрема:

– зроблено висновок, що суб’єкт злочину, передбаченого ст. 240 
КК України «Порушення правил охорони або використання надр», 
є загальним, тобто це будь-яка особа, що може бути як пов’язана, так 
і не пов’язана за родом своїх професійних занять з експлуатацією та 
охороною надр, у тому числі і службова;

– дослідження суб’єкта злочину, передбаченого ст. 200 КК України 
«Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та ін-
шими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 
виготовлення», дозволило сформулювати пропозицію щодо передба-
чення у ч. 2 ст. 200 КК України (як кваліфікуючої ознаки) кримінальної 
відповідальності за вчинення незаконних дій з платіжними засобами 
спеціальним суб’єктом — працівником банківської і кредитно-фінан-
сової систем (фінансових установ), де була б установлена більш суво-
ра відповідальність за вчинен ня злочину в такий спосіб;
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– з’ясовано, що суб’єкт злочину, передбаченого ст. 384 КК України 
«Завідомо неправдиве показання», є спеціальним і чітко визначеним. 
Це свідок, потерпілий, експерт, а також перекладач. Законодавець не 
ввів до переліку суб’єктів цього злочину підозрюваного, обвинуваче-
ного, підсудного, спеціаліста, цивільного позивача та відповідача. Саме 
тому вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальнос-
ті за цією статтею. У ст. 384 КК України не надано визначення суб’єктів 
даного злочину. Проте всі вони визначені в інших законодавчих актах — 
Кримінально-процесуальному кодексі України, Кодексі адміністратив-
ного судочинства України, Цивільному процесуальному кодексі Укра-
їни, а також в інших законах України.

Результати проведених наукових досліджень упроваджено в юри-
дичну практику та діяльність державних органів. Цьому, зокрема, 
сприяло видання монографій, науково-практичних коментарів, науко-
вих статей тощо.

За цей період співробітники сектору також були членами тимча-
сових творчих колективів із розробки таких прикладних тем наукових 
досліджень, як:

– «Теоретичні проблеми забезпечення ефективності застосування 
кримінально-правових норм органами досудового слідства та про-
курором» (термін виконання: І квартал 2007 р. — IV квартал 2009 р.; 
керівник підтеми — В. І. Борисов у межах виконання загальної теми 
«Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального 
переслідування в Україні та шляхів її підвищення»; керівник теми — 
В. С. Зеленецький);

– «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законо-
давства» (термін виконання: I квартал 2008 р. — IV квартал 2010 р.; 
керівник підтеми — Л. М. Демидова) у межах виконання загальної 
теми «Теоретичні проблеми забезпечення якості кримінального за-
конодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі зло-
чинністю в Україні» (керівник теми — В. І. Борисов);

– «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за коруп-
ційні правопорушення» (термін виконання: I квартал 2010 р. —  
IV квартал 2012 р., у межах загального наукового дослідження «Комп-
лексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесу-
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альних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії ко-
рупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства»; керівник теми — В. І. Борисов).

Що стосується законопроектних робіт, то за цей період безпосе-
редньо або за участю фахівців сектору підготовлено:

– зауваження та пропозиції до проектів законів України, якими 
регулюватиметься організація діяльності щодо проведення азартних 
ігор («Про державне регулювання організації діяльності з проведен-
ня азартних ігор» (від 13 листопада 2006 р.), «Про азартні ігри» (від 
21 листопада 2006 р.), «Про правове регулювання організації і про-
ведення азартних ігор на території України» (від 24 листопада 2006 р.), 
підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України (Л. М. Де-
мидова, Л. В. Дорош, О. М. Лемешко, 2006);

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про вне-
сення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (ст. 202 
КК України)», підготовлені на запит Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
(Ю. В. Баулін, Л. М. Демидова, О. М. Лемешко, 2007);

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про вне-
сення змін до КК України (щодо посилення відповідальності за зло-
чини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів)» від 27 листопада 2007 р., підготовлені на 
прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності (В. І. Борисов, Л. М. Деми-
дова, Л. В. Дорош, 2008);

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про вне-
сення змін до ст. 382 КК України (щодо посилення кримінальної 
відповідальності за невиконання судового рішення)» від 12 грудня 
2007 р., підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
(В. І. Борисов, Л. М. Демидова, О. М. Лемешко, 2008) та низка інших.

Окрім того, були надані наукові висновки на проекти законів та 
інших нормативно-правових актів:

– науковий висновок на проект Закону України «Про внесення 
змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вста-
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новлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств 
(рейдерство)», підготовлений за дорученням Національної комісії зі 
зміцнення демократії та утвердження верховенства права (Ю. В. Ба-
улін, Л. М. Демидова, Л. В. Дорош, 2007);

– науковий висновок на проект Закону України «Про заборону 
проведення гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетично-
го впливу на свідомість людини», підготовлений на запит автора за-
конопроекту народного депутата України К. Є. Лук’янової (Л. М. Де-
мидова, Л. В. Дорош, О. М. Лемешко, 2008);

– науковий висновок на проект Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 
України (щодо спеціальної конфіскації)», розроблений на виконання 
п. 39 Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції 
в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 р., затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 
2007 р. № 657-р. Висновок підготовлений на запит Міністерства юс-
тиції України (Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош, О. М. Лемеш-
ко, М. М. Панов, 2008) тощо.

Водночас продовжувалася співпраця колективу сектору з вищими 
судовими органами України. Можна відмітити, зокрема, підготовку 
фахівцями сектору наукових висновків на такі проекти постанов 
Пленуму Верховного Суду України, як:

– «Про практику застосування судами законодавства про відпо-
відальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом» (Л. В. Дорош, 2005);

– «Про практику застосування судами України законодавства про 
звільнення від кримінальної відповідальності» (Л. В. Дорош, 2005);

– «Про судову практику у справах про хуліганство» (О. М. Лемеш-
ко, 2006);

– «Про судову практику у справах про злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи» (друге читання) (В. І. Бо-
рисов, Л. М. Демидова, Л. В. Дорош, 2007);

– «Про практику застосування судами України законодавства 
у справах про злочини проти безпеки виробництва» (В. І. Борисов, 
О. О. Пащенко, 2008);
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– «Про практику застосування судами законодавства про повтор-
ність, сукупність, рецидив злочинів та їх правові наслідки» (В. І. Бо-
рисов, Л. М. Демидова та ін., 2009);

– «Про судову практику у справах про злочини проти власності» 
(В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін., 2009) та ін.

У 2011 р. пішов із життя академік НАПрН України, професор 
В. В. Сташис — автор ідеї створення Інституту. За його ініціативи та 
сприяння було підготовлено належну матеріально-технічну та науко-
ву базу, яка надала можливість проводити дослідження науковцям 
Інституту взагалі й колективу сектору зокрема. До останньої миті 
свого життя він був керівником фундаментальних досліджень, що 
проводилися в Інституті. Й сьогодні його ідеї втілюються в життя 
у творчості науковців сектору, приносячи відчутні результати.

Із жовтня 2011 р. по серпень 2014 р. завідувачем сектору був кан-
дидат юридичних наук, доцент О. О. Пащенко, а з вересня 2014 р. по 
цей час доктор юридичних наук, доцент Л. М. Демидова. З 2012 р. до 
сьогодні співробітники сектору проводять дослідження з напряму 
«Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та 
практики його застосування» фундаментальної теми «Фундаменталь-
ні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю» (І квартал 
2012 р. — ІV квартал 2016 р., керівник теми — доктор юридичних 
наук, професор, академік НАН України В. Я. Тацій).

У межах цієї теми науковцями на сьогодні отримано такі основні 
результати:

– досліджено засади кримінально-правової політики як частини 
державної політики України, її ролі у боротьбі зі злочинністю. Про-
аналізовано поняття, напрями, рівні, зміст, предмет, завдання кримі-
нально-правової політики України, методи її здійснення. За рівневим 
аналізом кримінально-правової політики виділено доктринальний, 
програмний, законодавчий, правовиконавчий, правозастосовний та 
науковий рівні. Вказано, що завдання кримінально-правової полі-
тики визначаються її цілями, які можуть бути диференційовані на 
матеріальні та юридичні. Розкрито зміст таких цілей. Визначено, 
що в основі кримінально-правової політики перебувають її методи, 
які поділяються на основні й приватні та диференціюються залежно 
від сфери своєї дії. Наведено види зазначених методів. Підкреслено, 
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що всі елементи політики у сфері боротьби зі злочинністю будують-
ся на спільних для них конституційних принципах, які визначають 
їх єдність;

– досліджено соціальну обумовленість кримінально-правових 
норм, що передбачали відповідальність за торгівлю людьми в Украї-
ні у 1998–2001 рр. та 2006–2012 рр. Встановлено, що протягом зазна-
чених періодів науковці переважно зосереджували увагу лише на 
окремих факторах соціальної обумовленості: історичному, криміно-
логічному, соціальному тощо;

– доведено, що системно-правова несуперечливість кримінально-
правових норм поділяється на внутрішньоправову (в межах кримі-
нального права) та зовнішньоправову (узгодженість таких норм із 
положеннями інших галузей права);

– обґрунтовано, що під час формування сучасного кримінального 
законодавства слід ураховувати історичний досвід його розвитку. Це 
дозволить пояснити необхідність збереження в КК норм, що пройшли 
перевірку часом, а також відмовитися від включення у КК норм, які 
такої перевірки не витримали;

– здійснено огляд правового положення учасників судочинства — 
слідчого, прокурора, експерта, потерпілого тощо. У цих межах особ-
ливу увагу було приділено обов’язкам учасників судочинства та їх 
відповідальності за їх порушення. Для цього було опрацьовано про-
блему покладання обов’язку на учасників судочинства (наприклад, 
здійснення присяги), попередження про кримінальну відповідаль-
ність. Окремо було здійснено дослідження щодо розмежування не-
правдивого висновку та помилки експерта. Розгляд вказаної пробле-
матики дозволив автору дослідити сучасні проблеми кримінальної 
політики та надати оцінку вкладу криміналістів у різні часові межі;

– досліджено окремі фактори соціальної обумовленості встанов-
лення кримінально-правової охорони інноваційної та інвестиційної 
політики в Україні;

– показано зв’язок науки кримінального права з іншими галузями 
знань при вирішенні питання про соціальну обумовленість закону про 
кримінальну відповідальність;

– проаналізовано проблеми, пов’язані з визначенням кола суб’єктів 
злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, 
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щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України). Роз-
глянуто питання доцільності встановлення кримінальної відповідаль-
ності за злісне невиконання повнолітніми дітьми встановлених за-
конодавством обов’язків по догляду за немічними й водночас такими, 
що не перебувають під опікою чи піклуванням, батьками. Внесено 
пропозиції щодо вдосконалення чинної редакції розглядуваної норми 
ст. 166 КК України;

– розглянуто актуальні організаційні проблеми кримінально-пра-
вових досліджень і вибору методів та засобів здійснення пізнаваль-
ного процесу. Сформульовано пропозиції щодо запровадження опти-
мальних підходів із цих питань; доведено ефективність композицій-
ного підходу та доцільність формулювання стратегічної(-их) ідеї(-й) 
як головного організуючого складника дослідження; акцентована 
увага на важливості розробки концепції наукового дослідження з мож-
ливим її корегуванням у процесі наукових пошуків;

– наведено додаткову аргументацію щодо доцільності найбільш 
широкого запровадження математичних методів при дослідженні про-
блем побудови норм, що містяться в Особливій частині КК України;

– результатом дослідження законодавчих та інших нормативно-
правових актів, зокрема, міжнародних документів з питань воєнно-
го стану та збройних конфліктів є сформульовані пропозиції щодо 
кваліфікації державної зради при відповідній формі її об’єктивної 
сторони.

За останній період на виконання фундаментальної теми та здій-
снюючи науковий супровід діяльності органів державної влади й 
місцевого самоврядування, співробітники сектору брали постійну 
участь у законопроектній та іншій нормотворчій роботі. Вони під-
готували низку законопроектів, доповідних записок, науково-право-
вих висновків та пропозицій і зауважень на законопроекти щодо 
внесення змін до Загальної та/або Особливої частин КК України, 
інших питань законодавчого та правозастосовчого забезпечення бо-
ротьби зі злочинністю. Зокрема:

– доповідну записку до Комітету Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо проекту 
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу Укра-
їни з питання узгодження положень розділу ХVII “Злочини у сфері 
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службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг” з кримінально-процесуальним законодав-
ством» (В. І. Борисов, Т. А. Павленко, М. В. Шепітько, 2013);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кри-
мінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 
запровадження інституту кримінальних проступків» (щодо внесення 
змін та доповнень до Кримінального кодексу України) на запит голо-
ви Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (В. І. Борисов, 
О. О. Пащенко, 2012);

– зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про захист суспільної моралі» (щодо визначення 
засад державної політики з обігу продукції сексуального характеру)» 
(О. О. Пащенко, 2012);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання 
у сфері інформаційної безпеки» (В. І. Борисов, 2012);

– пропозиції до проекту Плану заходів із реалізації стратегії дер-
жавної політики щодо наркотиків на період до 2020 р. (В. І. Борисов, 
2013);

– судження щодо напрямів подальшого удосконалення державної 
системи управління у сфері протидії поширенню наркоманії, бороть-
би з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів та пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки 
і оборони України, підготовлені на запит секретаря Ради національної 
безпеки і оборони (Т. А. Павленко, 2013);

– пропозиції до Концепції реформування правоохоронних органів 
та можливості введення до проекту Конституції України розділу 
«Охорона Конституції» або «Контрольна влада» (В. І. Борисов, 2012);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку при-
значення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі», 
поданого народним депутатом України В. С. Журавським (О. О. Па-
щенко, 2014);

– пропозиції щодо підготовки нормативно-правового акта, який 
спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про 
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заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вкла-
ди), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, роз-
ташованих за територією Російської Федерації, володіти і (або) ко-
ристуватися закордонними фінансовими інструментами (О. О. Па-
щенко та інші фахівці Інституту, 2014);

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України (у частині вдосконалення норми, передбаченої ст. 167 
КК)» та пояснювальну записку до нього (Д. П. Євтєєва, 2014);

– пропозиції та зауваження на «Пропозиції Національної академії 
правових наук України щодо удосконалення нормативно-правової 
бази у сфері підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів» (Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, 2014);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну ді-
яльність» (Л. М. Демидова, 2014) та ін.

Протягом останніх п’яти років значно активізувалося наукове 
супроводження діяльності Верховного Суду України. Фахівцями 
сектору підготовлено на запити суддів науково-правові висновки 
з багатьох питань неоднакового застосування судами норм криміналь-
ного права. Зокрема:

– науковий висновок щодо норми матеріального права, яка не-
однаково застосована судом (судами) касаційної інстанції з приводу 
встановлення мотивів, за якими може бути вчинено злочин, перед-
бачений ч. 2 ст. 307 КК України, та визначення порядку призначення 
за нього додаткового покарання у виді конфіскації майна (Л. М. Де-
мидова, С. В. гізімчук, Т. А. Павленко, 2011);

– науковий висновок щодо норми матеріального права, яка не-
однаково застосована судом (судами) касаційної інстанції з приводу 
можливості віднесення особистого спеціального платіжного засобу 
до важливих особистих документів та визнання банківської пласти-
кової картки предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК Укра-
їни (В. І. Борисов, Л. М. Демидова, С. В. гізімчук, О. О. Пащенко, 
2011);

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка не-
однаково була застосована судом касаційної інстанції з приводу 
можливості призначення такого покарання, як позбавлення права 
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обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (призначено-
го як додаткового) (М. В. Шепітько, 2012);

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка не-
однаково застосована судом касаційної інстанції з приводу застосу-
вання обставини «поєднане з вимаганням» при кваліфікації діянь 
ст. 368 КК України (В. І. Борисов, О. О. Пащенко, 2012);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодек-
су України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції 
щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповід-
но до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викона-
ний на доручення судді Верховного Суду України Т. С. Тарана 
(В. І. Борисов, Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, 2014).

Проводилася науковцями сектору значна робота над проектом 
Кодексу про кримінальні проступки з розробкою пропозицій та їх 
обґрунтування до Концепції запровадження такого виду правопору-
шення (Л. М. Демидова, 2010–2011).

Як уже зазначалось, співробітники сектору постійно займаються 
законотворчою й експертною діяльністю, що характеризується, зо-
крема, таким результатом: за останні 10 років підготовлено науково-
правових висновків на понад 250 проектів законів, інших нормативно-
правових актів органів державної влади, місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб зі значним ступенем їх впровадження.

Більш детальна інформація щодо такого напряму в роботі сектору, 
за яким тільки за період 2001–2011 рр. напрацьовано 7 томів матері-
алів, потребує додаткового висвітлення.

Постійне вивчення результативності боротьби зі злочинністю 
й оцінка впровадження результатів досліджень науковців підрозді-
лу показує, що має бути постійна співпраця з державними устано-
вами, зокрема судовими інстанціями, з питань урахування в їх ді-
яльності наукових розробок і сформульованих дослідниками про-
позицій. Наприклад, у 2009 р. ретельне вивчення та аналіз проекту 
постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику за-
стосування судами законодавства у справах про протидію торгівлі 
людьми або здійсненню іншої незаконної угоди щодо людини», 
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прийнятому у першому читанні 6 листопада 2009 р., дозволив дійти 
висновку, що він потребує ретельного доопрацювання. Разом з тим 
було висловлено низку пропозицій як удосконалити цей проект 
(сформульована нова редакція багатьох пунктів, надано дефініції 
низці ознак тощо). Однак постанова так і не була прийнята, а судо-
ва практика досі має значні труднощі при застосуванні ст. 149 
чинного КК України.

Результати наукових розробок співробітників сектору направля-
ються для впровадження в органи державної влади, зокрема з питань 
боротьби з корупцією і згодом підтверджується їх соціальна і право-
ва значимість. Так, у листі від 4 березня 2010 р., направленому до 
Ради національної безпеки і оборони України (Л. М. Демидова, 
С. В. гізімчук), було запропоновано й обґрунтовано внесення змін до 
Закону України «Про державну службу» із встановленням обов’язку 
всіх без винятку державних службовців, а згодом і їх близьких роди-
чів, подавати щорічну декларацію про доходи та витрати. Потрібно 
було майже 5 років, щоб ця пропозиція була реалізована. Чимало 
інших пропозицій науковців сектору з питань боротьби з корупцій-
ними злочинами багато років не знаходили впровадження і лише 
минулого року деякі з них було реалізовано або були підтримані на 
державному рівні (наприклад, щодо опублікування, в тому числі 
шляхом розміщення в мережі Інтернет відомостей про належність 
юридичним та фізичним особам об’єктів нерухомого майна щодо 
державних службовців та їх близьких родичів, а також відомостей 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про 
участь близьких родичів державних службовців у створенні суб’єктів 
господарської діяльності та керівництві їх діяльністю).

Наведене висвітлює резерви для співпраці з різними інституціями, 
хоча сектор має значну кількість актів впровадження найбільш со-
ціально значимих результатів своїх досліджень.

Основні наукові здобутки діяльності колективу сектору протягом 
усього періоду його існування були відображені у різноманітних 
публікаціях (монографіях, науково-практичних коментарях, наукових 
статтях, тезах наукових доповідей та ін.).



Нариси до історії Нді ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

60

Зокрема, за останні десять років науковці сектору стали авторами 
(співавторами) таких монографій та науково-практичних коментарів:

1. Лемешко О. М. Кримінально-правова оцінка легалізації нарко-
доходів (2004).

2. Борисов В. І., гуторова Н. О., Лемешко О. М. та ін. Протидія 
організованій злочинності у сфері торгівлі людьми (2005).

3. Баулін Ю. В., Борисов В. І., Дорош Л. В. та ін. Організований 
наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальнос-
ті (2005).

4. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми 
(за заг. ред. В. І. Борисова та Н. О. гуторової) (2005).

5. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення 
злочинної організації (2005).

6. Борисов В. І., Пащенко О. О. Злочини проти безпеки виробни-
цтва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення 
правил ядерної або радіаційної безпеки (2006).

7. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове досліджен-
ня) (за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова) (2008).

8. Борисов В. І., Демидова Л. М. та ін. Теоретичні основи забез-
печення якості кримінального законодавства та правозастосовчої 
діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні (2011).

9. Борисов В. І. та ін. Актуальні проблеми протидії корупційним 
правопорушенням (2012).

10. Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо не-
правдиве показання (2012).

11. Борисов В. І., Крайник г. С. Кримінальна відповідальність за 
порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою (2012).

12. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення 
правил охорони або використання надр (2013).

13. Шепитько М. В. Уголовная юстиция в латинских изречениях 
и терминах: словарь-справочник (2013).

14. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідаль-
ності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як 
злочинний наслідок): теорія, закон, практика (2013).
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Наукові доробки фахівців сектору кримінально-правових проблем 
боротьби зі злочинністю широко використовуються співробітниками 
правоохоронних органів із запобігання та протидії злочинності. Зо-
крема, свого часу швидко поширився серед спеціалістів науково-
практичний коментар до Кримінального кодексу України, виданий 
уперше у 2003 р. та неодноразово перевиданий згодом.

Крім фундаментальних розробок, науковці сектору займаються 
підготовкою відгуків на автореферати дисертацій на здобуття науко-
вих ступенів доктора та кандидата юридичних наук, виступають 
офіційними опонентами по докторським та кандидатським дисерта-
ціям; беруть участь у госпрозрахунковій діяльності Інституту і ви-
конують експертні дослідження на замовлення юридичних та фізич-
них осіб.

Так само співробітники сектору беруть активну участь у підго-
товці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, 
«круглих столів». Зокрема, протягом 2011–2014 рр. разом з іншими 
фахівцями Інституту, Всеукраїнською асоціацією кримінального 
права та Національним юридичним університетом України імені 
Ярослава Мудрого ними було започатковано традицію проведення 
щорічних жовтневих науково-практичних конференцій з актуальних 
питань кримінального права. У таких конференціях щороку бере 
участь усе більша кількість науковців із різноманітних регіонів Укра-
їни та зарубіжних країн.

За час існування сектору підготували та успішно захистили кан-
дидатські дисертації аспіранти М. В. Сенаторов («Потерпілий від 
злочину в кримінальному праві», 2005), М. М. Панов («Кримінальна 
відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіж-
ними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення», 2006), М. В. Шепітько («Кримі-
нальна відповідальність за завідомо неправдиве показання», 2011), 
А. Ю. Коновалова («Види покарань для неповнолітніх за криміналь-
ним правом України», 2012), здобувачі Н. В. Нетеса («Кримінальна 
відповідальність за порушення правил охорони або використання 
надр», 2012), а також Д. П. Євтєєва («Кримінально-правова характе-
ристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість 
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та склад злочину», 2014), М. В. Кумановський («Кримінальна відпо-
відальність за заволодіння землями водного фонду в особливо великих 
розмірах: соціальна зумовленість та склад злочину», 2014).

Сьогодні кадровий склад сектору представлений 7 науковими 
співробітниками, з яких — 1 доктор юридичних наук, 5 кандидатів 
юридичних наук.

Особливе місце в роботі сектору займає діяльність директора 
Інституту, доктора юридичних наук, професора, академіка-секретаря 
НАПрН України В. І. Борисова. Він визначає загальний вектор твор-
чих пошуків колективу, координує його роботу, об’єднує науковців 
для досягнення поставлених цілей, налаштовує на плідну працю. 
З часу заснування сектору В. І. Борисов своїми розробками проблем 
державної політики у сфері боротьби зі злочинністю і його напряму — 
кримінально-правової політики, надає цілеспрямованість і систем-
ність науковим дослідженням, здійснюваним науковцями підрозділу. 
Він підготував 6 кандидатів юридичних наук, які працюють або 
працювали в ньому, з них 3 науковця (О. О. Пащенко, С. В. гізімчук, 
г. С. Крайник) успішно захистили кандидатські дисертації з питань 
безпеки виробництва, в яких продовжили дослідження сучасної про-
блематики вчення, автором якого є їх науковий керівник. Показово, 
що професором В. І. Борисовим створена школа кримінального пра-
ва у сфері безпеки виробництва, втілення його наукових ідей, пропо-
зицій, поглядів забезпечило стабільність розділу «Злочини проти 
безпеки виробництва» Особливої частини чинного Кримінального 
кодексу України та його норм.

Інший його учень — М. В. Сенаторов захистив дисертацію за 
темою «Потерпілий від злочину в кримінальному праві», в якій об-
ґрунтовувався новий підхід до визнання потерпілого самостійним 
і важливим суб’єктом у кримінальному праві. У подальшому ці роз-
робки стали фундаментом для колективної монографії як міждисци-
плінарного дослідження, в якому комплексно вирішена проблема 
потерпілого. Ця робота є популярною не лише в Україні, а й в Німеч-
чині та інших європейських країнах.

Продуктивній діяльності сектору сприяє й тепла атмосфера, 
що склалася між його співробітниками. Відкритість для співпраці, 
конструктивна й доброзичлива критика більш досвідченими фа-
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хівцями роботи молодших колег, обмін досвідом, цінними порада-
ми, а також взаємна підтримка позитивно відбивається на творчій 
роботі колективу.

Л. М. Демидова, доктор юридичних наук, доцент, завідувач сектору 
дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю На-
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В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

О. О. Пащенко, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби 
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імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

Д. П. Євтєєва, кандидат юридичних наук, науковий співробітник секто-
ру дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
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НАУКОВІ РОЗРОБКИ СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛьНО-ВИКОНАВЧОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА

Сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законо-
давства (з 1995 по 2007 р. — сектор проблем кримінально-виконав-
чого законодавства) як структурний підрозділ був утворений одно-
часно із заснуванням Інституту 21 червня 1995 р., що було затвердже-
но постановою Президії АПрН України за № 4/5-н «Про структуру та 
Статут Інституту вивчення проблем злочинності».

Роботу над фундаментальними дослідженнями сектор розпочав 
з 18 квітня 1997 р., коли його керівником було призначено кандидата 
юридичних наук, доцента Анатолія Хомича Степанюка. Фактична 
наукова діяльність почалася у ІІ кварталі 1997 р. з виконання теми 
«Проблеми теорії та практики виконання покарань»1, що була перед-
бачена планом наукових досліджень Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності АПрН України і спрямована на ви-
конання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 
1996–2000 рр., затвердженої Указом Президента України від 17 ве-
ресня 1996 р. № 837/96. Метою дослідження було створення концеп-
ції виконання покарань як передумови розробки Кримінально-вико-
навчого кодексу. Проведене дослідження було зведено до вивчення 
діяльності органів та установ виконання покарань через аналіз за-
кономірностей та об’єктивної суті виконання та відбування покаран-
ня, тобто предметом дослідження сектору проблем кримінально-ви-
конавчого законодавства постала екзекутивна діяльність як одна із 
сторін багатофункціональної діяльності органів та установ виконан-
ня покарань. Також проведене дослідження дало змогу зробити крок 
від виправно-трудового бачення проблем діяльності органів та уста-
нов виконання покарань до розуміння необхідності пізнання процесу 
реалізації кари й того, як здійснюються правообмеження, що прита-
манні покаранням. У підсумку були одержані нові наукові знання, що 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник В. С. Батиргареєва.
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передбачали створення нової концептуально-теоретичної системи та 
цілком визначеної теоретичної моделі реалізації кари, котра логічно 
відтворює структуру кримінально-виконавчого «пласта» діяльності 
органів та установ виконання покарань, спрямована на аналіз сутнос-
ті виконання покарань, виявляє та репродукує закономірності кримі-
нально-виконавчої діяльності. Отримані під час дослідження резуль-
тати були висвітлені у монографії А. Х. Степанюка «Сущность ис-
полнения наказания» (1999).

За планом наукових досліджень Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності АПрН України фахівцями сектору у  
ІІ кварталі 1999 р. було розпочато роботу над темою «Проблеми імп-
лементації міжнародних стандартів поводження із засудженими у віт-
чизняне законодавство»1, що також була спрямована на виконання 
комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996–
2000 рр., затвердженої Указом Президента України від 17 вересня 
1996 р. № 837/96. Проблема реалізації міжнародних стандартів по-
водження із засудженими у кримінально-виконавчій системі України 
простежувалася у двох широких та взаємопов’язаних напрямах: 
у правовому та соціально-економічному. Метою дослідження стала 
розробка аналітично-правового забезпечення реалізації міжнародних 
стандартів у кримінально-виконавче законодавство України та прак-
тику виконання покарань. Для цього вивчався статус міжнародних 
принципів поводження із засудженими в національному кримінально-
виконавчому законодавстві, проводився порівняльний аналіз міжна-
родного та національного законодавства, що регулює виконання по-
карань. Для усунення суперечностей та узгодження внутрішнього 
кримінально-виконавчого законодавства з міжнародними стандарта-
ми була підготовлена низка пропозицій. Проведене дослідження дало 
змогу зробити висновок, що чинне виправно-трудове законодавство 
в основному відповідає міжнародним стандартам, але фактичні умо-
ви тримання засуджених у виправно-трудових установах України 
мають значні розбіжності з міжнародними стандартами поводження 
та тримання засуджених. Отже, попереду процес реформування кри-

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, молод-
ший науковий співробітник Т. К. Любжина. 
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мінально-виконавчої системи, зміна пріоритетів у політиці у сфері 
виконання покарань для того, щоб умови тримання засуджених не 
тільки запобігали їх деградації, а й стимулювали розвиток соціальних 
навичок та розвиток внутрішніх ресурсів особи, які допоможуть 
включитися в життя суспільства після звільнення, щоб тимчасова 
ізоляція від суспільства не викликала відчаю, і не перетворювалася 
для позбавлених волі у знедоленість і безвихідь. Першим кроком на 
цьому шляху має бути визнання й законодавче закріплення право-
вого статусу засудженого як суб’єкта прав та обов’язків, передбачених 
Кримінально-виконавчим кодексом, тобто суб’єкта кримінально-ви-
конавчих правовідносин, який може зазнавати тільки тих правообме-
жень, що притаманні виключно змісту позбавлення волі — ізоляції 
від суспільства. За цієї умови жорсткість позбавлення волі буде ви-
значатися насамперед терміном цього покарання, а не матеріально-
побутовими умовами тримання засуджених, що перетворюють жор-
сткість покарання на жорстокість.

Протягом 2001–2002 рр. співробітниками сектору здійснювалося 
комплексне дослідження за темою «Проблеми реформування кримі-
нально-виконавчої системи України»1, що передбачалось планом 
наукових досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності АПрН України. Реформування існуючої в Україні кримі-
нально-виконавчої системи було зумовлено низкою причин, що ви-
кликають необхідність перебудови її роботи та самої структури, 
а також суттєвого переосмислення інституту виконання покарання 
в українській державі. Серед причин, що детермінують процес ре-
формування кримінально-виконавчої системи, є причини як внутріш-
ні, так і зовнішні. Причини внутрішні пов’язані перш за все із діяль-
ністю кримінально-виконавчої системи, яка у процесі розбудови де-
мократичної держави зберегла риси, що були притаманні колишній 
адміністративній системі Радянського Союзу. Тоді як причини зов-
нішні насамперед пов’язані зі вступом України до Ради Європи. 
Зауважено, що у зв’язку з тим, що останнім часом було прийнято 
низку законів та постанов уряду з питань забезпечення діяльності 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, молод-
ший науковий співробітник Т. К. Любжина, молодший науковий співробітник 
В. А. Липницький, кандидат юридичних наук Р. М. гура. 
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кримінально-виконавчої системи, потребує перегляду на відповідність 
Конституції України вся нормативна база, яка стосується діяльності 
установ виконання покарань. Більшість відомчих нормативних до-
кументів Департаменту з питань виконання кримінальних покарань 
стосуються умов утримання засуджених та ув’язнених, зміцнення 
охорони та нагляду, переорієнтації соціально-психологічної служби 
на індивідуальний підхід до кожної людини, підвищення виробництва 
та працездатності, медико-санітарного обслуговування спецконтин-
генту, тобто здійснено ряд заходів, які спрямовані на гуманізацію 
відбування покарань, зміцнення законності в місцях позбавлення волі, 
підвищення професіоналізму та відповідальності працівників органів 
і установ виконання покарань.

Поглиблене дослідження проблем функціонування кримінально-
виконавчої системи дозволило не тільки визначити різні напрями її 
діяльності, але й встановити, за допомогою яких матеріально-пред-
метних та правових засобів можливо вирішувати поставлені перед 
нею завдання, з’ясувати як досягаються цілі кримінально-виконав-
чої діяльності, встановити соціальне призначення кримінально-ви-
конавчої системи. Висунуто низку нових концептуальних положень 
і висновків, що передують прийняттю Кримінально-виконавчого 
кодексу і мають принципове значення для зміни пріоритетів полі-
тики у сфері виконання покарань. Зокрема, уперше система прин-
ципів кримінально-виконавчого права була представлена як модель 
кримінально-виконавчої діяльності, як відображення її сутності. 
Сформульовано пропозицію законодавчо закріпити принципи за-
конності, справедливості, поважання прав людини, гуманізму й не-
відворотності виконання покарання в окремій статті Загальної 
частини майбутнього Кримінально-виконавчого кодексу України. 
Започатковано новий підхід до з’ясування сутності і змісту діяль-
ності з виконання покарань, що дозволяє підкреслити юридичну 
природу процесу виконання покарання, дослідити регулювання 
діяльності органів та установ виконання покарань, звільнитися від 
змішування правових, педагогічних та економічних аспектів цієї 
діяльності.

У період з 2002 по 2007 рр. науковці сектору проводили комплек-
сне дослідження «Виконання покарання як стадія кримінальної від-
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повідальності», здійснюваного у межах фундаментальної теми «Те-
оретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання»1.

У межах розпочатого дослідження здійснено розробку основ 
теорії виконання покарань, розглядались проблеми виконання по-
карань, альтернативних позбавленню волі, характеристики основних 
елементів у діяльності органів та установ виконання покарань, 
імплементації міжнародних стандартів у діяльність органів та уста-
нов виконання покарань. Проводився аналіз кримінально-виконавчої 
діяльності, предмета дослідження, виявлення внутрішніх супереч-
ностей та проблем кримінально-виконавчої системи, окреслення 
шляхів їх подолання.

Визначено новий підхід до первинної та вторинної класифікації 
засуджених до позбавлення волі, з’ясовано особливості працевико-
ристання засуджених жінок, розроблено пропозиції щодо перспекти-
ви створення служби пробації в Україні.

Проведене дослідження підсумовує етап пізнання діяльності ор-
ганів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України 
при виконанні кримінальних покарань різних видів і, разом із тим, 
служить відправним пунктом подальшого розвитку знань про здій-
снення правообмежень, притаманних покаранням, оскільки наука 
кримінально-виконавчого права поки що не є остаточно завершеною 
і цілком оформленою. Виявлення сутності процесу виконання пока-
рань як стадії кримінальної відповідальності відбиває намір здійснен-
ня подальших досліджень закономірностей реалізації кари, виступає 
фундаментом кримінально-виконавчого права і остаточного його 
оформлення. Подальший розвиток кримінально-виконавчого права 
припускає відшліфовування тих чи інших деталей, удосконалення 
певних його якостей, пристосування до пояснення різних форм ви-
конання покарань, розширення царини його застосування.

Здійснена робота дозволила зробити певні висновки та запропо-
нувати рекомендації щодо запровадження заходів, покликаних за-
безпечити ефективність та відповідність сучасним вимогам як 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, кандидат юридичних 
наук О. М. Ткачова, кандидат юридичних наук Р. М. гура, молодший науковий спів-
робітник Т. К. Любжина, молодший науковий співробітник О. С. Четверикова.
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кримінально-виконавчого законодавства, так і практики його за-
стосування, що сприятиме досягненню цілей покарання на стадії 
його виконання.

Результати, отримані під час дослідження, висвітлені у монографії 
І. С. Яковець «Первинна класифікація засуджених до позбавлення 
волі та їх розподіл в установи виконання покарань» (2006).

У межах фундаментальної теми «Фундаментальні та прикладні 
проблеми боротьби зі злочинністю в України» у період з 2007 по 
2012 р. науковці сектору працювали за напрямом «Теоретичні та при-
кладні проблеми виконання кримінальних покарань1.

Виконана робота дозволила запропонувати рекомендації щодо 
сутності, форм і методів впровадження встановленого порядку ви-
конання та відбування покарання (режиму), суспільно корисної праці, 
соціально-виховної роботи, загальноосвітнього і професійно-техніч-
ного навчання, громадського впливу як засобів виправлення й ресо-
ціалізації засуджених, що покликані сприяти досягненню цілей по-
карання на стадії його виконання:

1. Режим позбавлення волі є найбільш вагомим і дієвим інстру-
ментом досягнення цілей покарання, які ставляться кримінальним 
законом перед органами й установами виконання покарань.

2. Згідно з міжнародними стандартами й принципами поводжен-
ня з ув’язненими необхідним є створення умов, які дають в’язням 
можливість займатися корисною оплачуваною працею, що полегшить 
їх реінтеграцію на ринку робочої сили власних країн і зобов’яже їх 
надавати фінансову допомогу своїм сім’ям і родичам.

3. Праця засуджених стане чинником позитивного впливу на їх 
особистість та суттєвим виховним началом, якщо: 1) вона буде до-
бровільною; 2) матиме суспільно корисний характер у широкому 
розумінні цього слова; 3) підвищуватиме рівень кваліфікації чи осві-
ти людини; 4) її результатом обов’язково буде конкретний продукт 
певної цінності; 5) форма організації праці (колективна, індивідуаль-
на) обиратиметься відповідно до виду діяльності; 6) праця засуджених 
буде ініціативною; 7) у праці засуджених поєднуватимуться різні 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, молодший науковий 
співробітник Т. К. Любжина, молодший науковий співробітник О. С. Четверикова, 
молодший науковий співробітник О. І. Опанасенков.
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форми самоуправління, самоорганізації та самодіяльності; 8) праця 
буде посильною для засуджених та відбуватиметься у належних умо-
вах із забезпеченням всіх вимог техніки безпеки; 9) від засудженого 
вимагатиметься не просто праця як така, а старанне, акуратне та до-
бросовісне виконання наданої роботи, дбайливе ставлення до облад-
нання, матеріалів, засобів праці тощо.

4. Залучення засуджених до позбавлення волі до праці буде 
ефективним при дотриманні таких положень: 1) праця має на меті 
не отримання прибутку, а спрямована на створення умов для само-
забезпечення особи на свободі; 2) пропонована праця відповідає 
кон’юктурі ринку праці на свободі; 3) організація праці та її оплата 
відбувається на тих же засадах, що й праця громадян на свободі;  
4) праця в місцях позбавлення волі є правом засудженого, а не його 
обов’язком.

5. Методи соціально-виховної роботи в установах виконання по-
карання — це ті ж самі способи впливу, які використовуються в за-
гальній системі виховання, але застосовуються в специфічних умовах 
установ виконання покарань, і мають свої певні закономірності і вза-
ємозалежності, серед яких першочергове значення має мета, зміст та 
конкретне педагогічне завдання й умови її розв’язування, враховуючи 
вікові й індивідуальні особливості засуджених.

6. Навчальна діяльність посідає значне місце у виправленні за-
суджених. Для того щоб навчальна діяльність засуджених давала 
позитивні результати, необхідно: а) щоб її ціль усвідомлювалася за-
судженими, що вимагає об’єднання зусиль усього колективу; б) щоб 
у процесі діяльності між членами колективу утворювалися відносини 
взаємної відповідальності й залежності; в) щоб контроль над діяль-
ністю частково здійснювався самими засудженими; г) щоб у колек-
тиві була створена атмосфера доброзичливості, товариської взаємо-
допомоги, відповідального ставлення не тільки до особистої долі, але 
й до успіхів або невдач усього колективу.

7. Важливою є гуманізація загальної освіти в пенітенціарній сис-
темі, яка повинна виявлятися у відсутності замкнутості, закритості, 
жорсткості, виходячи зі специфіки пенітенціарію, а також у наявнос-
ті стабільності.
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8. Зараз спостережні комісії є фактично єдиним суб’єктом, який 
може ефективно проводити громадський вплив на засуджених у про-
цесі їх виправлення та ресоціалізації.

9. Застосування основних засобів виправлення та ресоціалізації 
засуджених має своїм підґрунтям дотримання галузевого принципу 
раціонального застосування примусових заходів і стимулювання 
правослухняної поведінки (ст. 5 КВК України).

За результатами дослідження творчим колективом підготовлено 
колективну монографію «Засоби виправлення і ресоціалізації засу-
джених до позбавлення волі» (2011).

З 1 січня 2012 р. науковці сектору розпочали працювати над темою 
«Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримі-
нально-виконавчої служби України»1.

Метою наукового дослідження є: розробка пропозицій щодо вдо-
сконалення підходів до організації діяльності Державної кримінально-
виконавчої служби України з метою формування її дії на засадах безумов-
ного забезпечення захисту прав та інтересів особи, суспільства і держа-
ви шляхом створення умов для виправлення й ресоціалізації засуджених.

Актуальність наукового дослідження обумовлена, по-перше, недо-
сконалістю існуючої в Україні системи виконання кримінальних пока-
рань, а, по-друге, відсутністю комплексного дослідження питань рефор-
мування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.

Крім фундаментальних досліджень співробітники сектору брали 
активну участь і у прикладних дослідженнях. Так, із І кварталу 2007 р. 
науковці сектору розпочали виконання дослідження за напрямом «Ефек-
тивність діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України: 
поняття, критерії, методика виміру та шляхи підвищення» у межах про-
екту «Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінально-
го переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення»2.

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, кандидат юридичних 
наук О. В. Лисодєд, кандидат юридичних наук К. А. Автухов, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник І. С. Михалко, молодший науковий співробітник 
О. І. Опанасенков.

2 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, молодший науковий 
співробітник О. С. Четверикова.
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Метою зазначеного дослідження є: вирішення питань ефектив-
ності виконання кримінальних покарань та ефективності криміналь-
но-виконавчої діяльності, а також, зокрема, теоретична розробка та 
обґрунтування механізму та критеріїв оцінки ефективності діяльнос-
ті Державної кримінально-виконавчої служби України.

У межах наукового дослідження проведена оцінка ефективності 
кримінально-виконавчої діяльності, визначені передумови ефектив-
ності діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, 
досліджені існуючі і запропоновані нові критерії оцінки ефективнос-
ті Державної кримінально-виконавчої служби України.

За результатами дослідження творчим колективом підготовлено 
науково-практичний посібник «Ефективність діяльності Державної 
кримінально-виконавчої служби України» (2009).

У рамках дослідження «Теоретичні проблеми забезпечення якос-
ті кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфе-
рі боротьби зі злочинністю в Україні» у період з 2008 по 2010 р. 
співробітники сектору працювали за напрямом «Теоретичні основи 
забезпечення якості кримінально-виконавчого законодавства та кри-
мінально-виконавчої діяльності»1.

Наукове дослідження переконливо показало недосконалість якіс-
ної складової кримінально-виконавчого законодавства України, що 
свідчить про потребу його подальшого доопрацювання. Так, примі-
ром, оперування в КВК України правовими категоріями в ряді ви-
падків не відповідає вимогам теорії права, окремі законодавчі поло-
ження не узгоджені з іншими актами законодавства та не відповідають 
міжнародним актам у сфері виконання покарань та ін.

Також науковці сектору з 2010 по 2012 р. брали участь у дослідженні 
за темою «Дослідження теоретичних та практичних проблем соціальної 
адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на виконання Плану 
заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року)»2.

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, молодший науковий 
співробітник О. С. Четверикова, молодший науковий співробітник О. І. Опанасенков. 

2 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, док-
тор юридичних наук, старший науковий співробітник В. С. Батиргареєва, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, молодший науковий 
співробітник О. І. Опанасенков.
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Проведене дослідження підсумовує черговий етап розвитку знань 
про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обме-
ження або позбавлення волі. Вивчення теоретичних та прикладних 
проблем соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі, полягає у повному та усебічному аналізі предмета дослідження, 
виявлення внутрішніх суперечностей та проблем зазначеної діяль-
ності, окреслення шляхів їх подолання.

Виконана робота дозволила виявити сутність соціальної адаптації 
і зробити такі висновки та запропонувати рекомендації щодо сприян-
ня ефективної організації процесу підготовки засуджених до звіль-
нення та соціального патронажу колишніх засуджених:

1. Можна стверджувати, що відповідну нормативну базу для су-
проводу процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули 
покарання в місцях позбавлення волі, створено. Безумовно, вона ще 
недосконала, потребує подальшого поліпшення і розвитку, існує низ-
ка проблем з розроблення, виконання заходів щодо соціальної адап-
тації зазначених осіб та їх ефективності.

2. Процес соціальної адаптації та ресоціалізації колишніх засу-
джених ускладнює саме інертність реципієнтів щодо соціальних 
послуг. Можемо також констатувати, що зараз відсутній універсаль-
ний та скоординований усіма задіяними органами та службами проект 
соціальної адаптації та ресоціалізації звільнених, унаслідок чого ді-
яльність на цих напрямах здійснюється переважно хаотично та сти-
хійно. Лише складання оптимального, науково обґрунтованого про-
екту соціальної адаптації та ресоціалізації колишніх засуджених може 
привести до вирішення такого завдання, як профілактика рецидивної 
злочинності. Якщо не забезпечити системний підхід у вирішенні по-
ставлених завдань, функціонування окремих елементів цієї складної 
системи не призведе до бажаного результату, а отриманий ефект ма-
тиме виключно тимчасовий характер.

3. Проведене дослідження показало, що насправді межа між тер-
мінами «реінтеграція», «ресоціалізація», «реабілітація» засуджених 
є досить нечіткою і що ці явища тісно співвідносяться між собою. 
Крім того, очевидним є й те, що за кордоном не вироблено єдиних 
підходів до їх розуміння, тлумачення. Зустрічаються прямо проти-
лежні позиції щодо одного й того самого питання. Однак ці проблеми 
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не мають того ступеня серйозності, який вони мають в Україні, з ура-
хуванням того, що у нас ці поняття закріплено на рівні законодавства, 
у нормах права.

4. Якості, важливі для взаємовідносин з ув’язненими, включають 
такі поняття, як чесність, добросовісне виконання своїх обов’язків, 
турбота про ув’язнених, ставлення до них як до рівних, потреба 
в оновленні та вдосконаленні. Працівники тюрми мають усвідомлю-
вати, що ставлення кожного з них до засудженого справляє величезний 
вплив на дії колег та відносини між ув’язненими і персоналом. До-
брозичливі стосунки сприяють вияву позитивних сторін особистості 
та стримуванню негативних. Така модель розподілу ролей безпосе-
редньо позначається на робочих правовідносинах, атмосфері в самій 
установі, стані досягнення поставлених завдань з повернення 
ув’язненого в суспільство. Саме тому, як видається, її і доцільно 
впроваджувати в національну практику роботи установ виконання 
покарань.

5. Проведене дослідження доводить необхідність пошуку додат-
кових стимулів щодо підвищення ефективності діяльності з реаліза-
ції завдання стосовно сприяння у соціальній адаптації осіб, які від-
були покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі. Вбача-
ється, що для цього необхідно забезпечити, зокрема, по-перше, 
виконання відповідними органами і службовими особами покладених 
на них функцій і повноважень у повному обсязі, виключення фактів 
формалізму в роботу; по-друге, поширення практики залучення ши-
рокого кола громадськості до заходів сприяння соціальній адаптації 
звільнених, координацію діяльності громадських інституцій і держав-
них органів; по-третє, забезпечити відкритість діяльності органів 
і служб, покликаних сприяти соціальній адаптації звільнених; по-
четверте, забезпечити належний контроль за цим напрямом роботи 
з боку прокуратури та органів влади; по-п’яте, переглянути наявну 
систему органів і служб з метою її спрощення, а також посилення 
взаємодії між ними. Важливе значення для розв’язання проблеми 
соціальної адаптації має й усвідомлення того, що без системного, 
цільового та регулярного виділення коштів утворити ефективну сис-
тему соціального супроводу неможливо, а без досягнення мети ресо-
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ціалізації суспільство не убезпечено від рецидиву злочинів з боку 
осіб, які відбували кримінальні покарання.

6. Вектор ставлення оточуючих громадян до колишніх засуджених, 
а також власне сприйняття останніми пропонованої допомоги у со-
ціальній адаптації виступають одними з ключових чинників, які 
впливають на ефективність цього процесу. Тому говорити про вдо-
сконалення порядку здійснення сприяння у соціальній адаптації осо-
бам, звільненим із місць обмеження волі чи позбавлення волі, слід 
з одночасним формуванням у суспільстві толерантного ставлення та 
зниження стигми і дискримінації цієї категорії людей. Також держава 
повинна виробляти свою політику з урахуванням пасивності отриму-
вачів відповідних послуг — колишніх засуджених. Має відбуватися 
компенсація пасивності засуджених щодо користування допомогою 
держави з боку останньої. Це потребує розроблення відповідних про-
грам, які будуватимуться на ініціативності, насамперед держави, як 
представника суспільства, яке не в останню чергу зацікавлене в успіш-
ній реінтеграції колишніх в’язнів.

7. В основу підготовки засуджених до звільнення мають бути по-
кладені принцип добровільного і власного обрання допомоги, усві-
домлення цього вибору для досягнення життєвої мети як вираження 
власної свободи. Усе це передбачає прийняття відповідальності — 
форми саморегуляції поведінки і діяльності засудженого, свідомого 
дотримання моральних принципів і правових норм після звільнення 
з місць позбавлення волі. У свою чергу прийняття відповідальності 
трансформується в почуття власної гідності, упевненості у своїх 
силах та можливостях у майбутньому.

8. В умовах гуманізації суспільних відносин соціальний патронаж 
як самостійна форма індивідуальної адресної соціальної допомоги та 
підтримки звільнених осіб набуває важливого значення і діяльність 
цієї соціальної інституції потребує подальшої оптимізації, оскільки 
стає чи не єдиним засобом порятунку для осіб, які опинились у кри-
зовій ситуації після звільнення, втративши суспільні зв’язки чи по-
трапивши в інші соціально-економічні труднощі.

Результати, отримані під час дослідження, висвітлені у колектив-
ній монографії «Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адап-
тації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі» (2013).
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Із 2010 по 2013 р. науковці сектору досліджували тему «Теоре-
тичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які від-
були покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання 
пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної 
адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на пев-
ний строк, до 2015 року)»1.

Здійснена робота дозволяє зробити такі висновки, на які треба 
звернути увагу під час проведення роботи з реінтеграції засуджених:

– постійний контроль за притягненням засуджених до дисциплі-
нарної відповідальності;

– законність притягнення засуджених до дисциплінарної відпо-
відальності;

– при вирішенні питання щодо доведення засудженим свого ви-
правлення необхідно враховувати позитивні зміни в його поведінці 
або наявність стійкої тенденції до поліпшення поведінки з обо-
в’язковим свідомим виконанням установлених приписів, належне 
(таке, що відповідає встановленим приписам) виконання трудових 
обов’язків;

– правильне оцінювання доказів, які свідчать про виправлення або 
недоведення виправлення особи;

– при вирішенні питань про виправлення або недоведення ви-
правлення засуджених обов’язковість застосовування таких положень 
теорії доказування, як принципи сукупності і причинного взаємо-
зв’язку побічних доказів, критичного аналізу доказів, перевірки їх 
шляхом зіставлення, суворої об’єктивності в оцінці;

– фіксування процесу позитивних змін, які відбуваються в осо-
бистості засудженого;

– при оцінюванні особистості обов’язкове врахування індивіду-
альних психологічних особливостей.

Результати, отримані під час дослідження, висвітлені у науково-
практичному посібнику «Реінтеграційний напрям діяльності персо-
налу установ виконання покарань» (2013).

Здобутки проведених наукових досліджень за весь час роботи 
сектору знайшли своє практичне втілення у монографіях, наукових 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор А. Х. Степанюк, доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник І. С. Яковець, молодший науковий 
співробітник О. І. Опанасенков.
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статтях, висновках і рекомендаціях, надісланих до правоохоронних 
органів. Протягом уже багатьох років сектор надає наукові висновки, 
консультації, виконує наукові експертизи в галузі нормативного 
регулювання у сфері кримінально-виконавчої діяльності. Зокрема, 
значний обсяг роботи проводився з підготовки проектів та внесення 
змін і доповнень до законодавчих та інших нормативних актів Укра-
їни щодо регулювання та вдосконалення кримінально-виконавчого 
законодавства України. Крім того, співробітники сектору беруть 
участь у законотворчій діяльності. Так, сектором підготовлено за-
уваження на проекти Законів «Про внесення змін і доповнень до 
Законів України (щодо впровадження служби пробації)», «Про 
службу пробації» — у межах роботи Координаційної ради з питань 
ювенальної юстиції та Інституту законодавства Верховної Ради 
України.

Розроблено 5 із 7 розділів Концепції створення та розвитку сис-
теми пробації в Україні. Всі вони схвалені відповідними експертами 
та членами Координаційної ради (виконавець — І. С. Яковець). Також 
підготовлено пропозиції щодо Концепції реформування кримінальної 
юстиції України.

Розробка законопроектів з власної ініціативи:
– доктором юридичних наук І. С. Яковець, кандидатом юридичних 

наук Т. В. Дуюновою підготовлено Доповідну записку до Комітету 
Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо порядку призначення та виконання покарання 
у виді довічного позбавлення волі». Запропоновано, зокрема, внести 
зміни до статей 81 Кримінального кодексу України та 151, 1512, 154 
Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме захисту 
прав та законних інтересів осіб, засуджених до довічного позбавлен-
ня волі, членів їх сімей, дозволить гуманізувати умови їх тримання 
на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог 
Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових 
норм і стандартів поводження з ув’язненими;

– доктором юридичних наук І. С. Яковець, кандидатом юридичних 
наук В. В. Кареліним підготовлено Доповідну записку до Комітету 
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Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо 
проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-вико-
навчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування 
до засуджених заходів заохочення і стягнення». Запропоновано, зо-
крема, внести зміни до статей 130–134 Кримінально-виконавчого 
кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування 
заходів заохочення та стягнення до осіб, засуджених до позбавлення 
волі, і дозволить гуманізувати умови їх тримання;

– доктором юридичних наук І. С. Яковець, кандидатом юридичних 
наук К. А. Автуховим підготовлено проект Концепції державної по-
літики у сфері виконання покарань до Міністерства юстиції Украї-
ни. Виділені основні напрями державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань, зокрема, звернено увагу на: 1) необхідність 
зміни ставлення до значення кримінальних покарань та процесу їх 
виконання для суспільства й держави, а також ставлення до засудже-
них й осіб, звільнених від відбування покарання; 2) оновлення пріо-
ритетів процесу виконання кримінальних покарань, форм і методів 
роботи із засудженими; 3) вдосконалення та гуманізацію криміналь-
но-виконавчого законодавства та інших нормативних актів, які сто-
суються процесу виконання покарань; 4) реорганізацію управління 
Державної кримінально-виконавчої служби України, діяльність орга-
нів і установ виконання покарань, перегляд їх системи та функцій, 
принципів роботи персоналу; 5) розвиток науки кримінально-вико-
навчого права та її взаємодії із практикою виконання кримінальних 
покарань;

– кандидатом юридичних наук К. А. Автуховим підготовлено про-
ект Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-ви-
конавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконан-
ня покарання у виді арешту)». На подані пропозиції був отриманий 
Акт впровадження № 04-20/12 -1345 від 5 червня 2014 р. за підписом 
голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності А. Кожем’якіна, що надані пропозиції були використані 
при підготовці проекту Закону «Про внесення змін до Кримінально-
виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу за-
судженого до європейських стандартів», прийнятого як Закон Украї-
ни від 8 квітня 2014 р.;
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– доктором юридичних наук І. С. Яковець, кандидатом юридич-
них наук К. А. Автуховим підготовлено проект Положення про спо-
стережні комісії до Міністерства юстиції України. Відповідно до 
змін, які внесені до Кримінально-виконавчого кодексу України 
у 2013 р. (що стосуються організації та здійснення громадського 
контролю за дотриманням прав і свобод засуджених спостережними 
комісіями), з урахуванням пропозицій науковців та представників 
громадськості розроблено проект Положення про спостережні ко-
місії. На подані пропозиції був отриманий Акт впровадження 
№ 19889-0-33-14/6 від 5 грудня 2014 р. за підписом заступника Мі-
ністра юстиції І. Бондарчука, в якому зазначається, що проект буде 
враховано при підготовці Міністерством юстиції відповідних нор-
мативно-правових актів.

Крім наукових досліджень і великої за обсягом наукової продукції 
(монографії, брошури, статті, тези наукових доповідей), сектор при-
діляє значну увагу підготовці фахівців-кримінологів. Так, за останні 
роки були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня докто-
ра юридичних наук І. С. Яковець «Теоретичні та прикладні засади 
оптимізації процесу виконання кримінальних покарань» (2014) та на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І. С. Михалко 
«Забезпечення принципу раціонального застосування примусових 
заходів та стимулювання правослухняної поведінки засуджених» 
(2012), Т. В. Дуюнової «Виконання покарання у виді довічного по-
збавлення волі» (2013), В. В. Кареліна «Правове регулювання засто-
сування заходів заохочення та заходів стягнень у процесі відбування 
покарання у виді позбавлення волі» (2014).

У 2013 р. І. С. Яковець отримала почесну нагороду Міжнародно-
го академічного рейтингу «Золота Фортуна» — медаль «Незалежність 
України» ІІІ ступеня.

Указом Президента України від 1 грудня 2008 р. № 1122/2008 
І. С. Яковець присуджено премію Президента України для молодих 
вчених.

Указом Президента України від 16 грудня 2014 р. № 936/2014 
К. А. Автухову присуджено премію Президента України для молодих 
вчених 2014 р.
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Наукові здобутки сектору за весь час його функціонування свід-
чать про значні кроки, зроблені на шляху вивчення актуальних про-
блем кримінально-виконавчої діяльності органів і установ виконання 
покарань. Подальше удосконалення й приріст нових знань, безсум-
нівно, сприятимуть розвитку та збагаченню сучасної кримінологічної 
думки в Україні.

А. Х. Степанюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору 
дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-до-
слідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України

І. С. Яковець, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем криміналь-
но-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення про-
блем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

К. А. Автухов, кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт-
ник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса НАПрН України

І. С. Михалко, кандидат юридичних наук, науковий співробітник сек-
тору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України

О. І. Опанасенков, молодший співробітник сектору дослідження про-
блем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інститу-
ту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України
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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ  
СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ  

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Сектор дослідження проблем запобігання злочинності (до 
2007 р. — сектор дослідження попередження злочинності серед не-
повнолітніх та молоді) був створений одночасно зі створенням Інсти-
туту 21 червня 1995 р. та затверджений постановою Президії НАПрН 
України за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності». У зв’язку з вирішенням 
деяких кадрово-організаційних питань сектор розпочав роботу над 
фундаментальними дослідженнями з 1998 р., коли його керівником 
було призначено доктора юридичних наук, професора, члена-корес-
пондента НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України 
В. В. голіну.

Протягом 1998–1999 рр. співробітниками сектору здійснюва-
лося комплексне дослідження за темою «Сучасні проблеми на-
сильницької злочинності проти особи та її попередження»1. За два 
роки науковці виконали значний обсяг роботи з вивчення кількіс-
но-якісних показників насильницької злочинності в Україні, по-
ширеності цих злочинів у окремих її регіонах, розгляду основних 
кримінологічних рис особи злочинця, встановлення причин й умов 
насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Все це 
дало можливість розробити сучасну систему ефективних запобіж-
них заходів, що знайшли відображення в законах України, держав-
них програмах боротьби зі злочинністю, указах Президента Укра-
їни, постановах Кабінету Міністрів України тощо.

У період з 2000 по 2001 р. науковці сектору2 проводили комп-
лексне дослідження «Кримінологічна характеристика злочинів, що 

1 Основні виконавці: член-кореспондент НАПрН України В. В. голіна (науковий 
керівник), наукові співробітники: О. Ю. Юрченко, С. Ю. Лукашевич.

2 Розробкою цієї фундаментальної теми займалися В. В. голіна (науковий керів-
ник) та виконавець В. С. Батиргареєва.
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посягають на особисту волю людини, та їх попередження»1. В ре-
зультаті реалізації цього дослідження були отримані науково зна-
чущі дані про основні кримінологічні риси злочинності проти 
особистої волі людини, особу злочинця й потерпілого, «географію» 
цих злочинних проявів, їх зв’язки з організованою та транснаціо-
нальною злочинністю тощо2. Крім цього, були визначені причини 
та умови зростання злочинів, що посягають на особисту волю 
людини, та запропоновані загальносоціальні, спеціальні й індиві-
дуальні заходи їх запобігання.

На виконання п. 110 Комплексної програми профілактики зло-
чинності на 2001–2005 рр. творчим колективом сектору3 був роз-
роблений План заходів, спрямованих на формування у громадян 
антикримінальної культури, поширення знань і навичок, необхід-
них їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів на-
сильницького і корисливого характеру, запобігання необережним 
злочинам. Науковці намагалися надати нового імпульсу для визна-
чення важливості завдання, пов’язаного із формуванням антикри-
мінальної культури як противаги процесу криміналізації україн-
ського суспільства. Так, із метою поширення знань та елементар-
них навичок упередження і протидії корисливо-насильницьким, 
корисливим насильницьким, необережним злочинним проявам 
розроблені відповідні Пам’ятки попередження конкретних видів 
злочинів. Ці пам’ятки поширені серед різних верств населення 
України.

З метою продовження реалізації Комплексної програми профі-
лактики злочинності на 2001–2005 рр. виконувалося дослідження 
«Теоретичні та прикладні проблеми рецидивної злочинності, які 
були раніше засуджені і утримуються в місцях позбавлення волі 

1 Основні виконавці: член-кореспондент НАПрН України В. В. голіна (науко-
вий керівник) та виконавець В. С. Батиргареєва.

2 Борисов, В. І. Вклад Інституту вивчення проблем злочинності Академії право-
вих наук України в розвиток сучасної правової науки [Текст] / В. І. Борисов, В. С. Зе-
ленецький, В. С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 
ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2005. – Вип. 10. – С. 12–13.

3 Основні виконавці: член-кореспондент НАПрН України В. В. голіна (науко-
вий керівник) та наукові співробітники: В. С. Батиргареєва, Б. М. головкін.



Наукові здобутки сектору дослідження проблем запобігання злочинності

83

після повторного засудження» (2005)1. Вченими на базі створеної 
Концепції заходів протидії рецидивній злочинності в Україні роз-
роблений План заходів попередження рецидивної злочинності.

У подальшій своїй діяльності сектор, керуючись настановами 
Президії НАПрН України та керівництва Інституту, зосередив увагу 
на дослідженнях, які мали важливий прикладний характер. Так, 
протягом 2002–2006 рр. здійснювалося дослідження за темою «Кри-
мінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності 
неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті» (на 
прикладі м. Харкова)2. Проведене дослідження дозволило встано-
вити, що рівень злочинності неповнолітніх в Україні останніми 
роками хоча і залишався відносно стабільним, проте у структурі 
останньої спостерігалися достатньо небезпечні процеси. Так, по-
гіршилися якісні показники злочинності неповнолітніх, а саме: 
підвищилася її суспільна небезпечність, зросла частка криміноло-
гічного рецидиву, зафіксована невтішна тенденція щодо зростання 
кількості кримінальних правопорушень, які в минулому вчинялися 
переважно дорослими злочинцями, — убивства з корисливих моти-
вів, розбійні напади, насильницькі грабежі, вимагання, заподіяння 
тяжких тілесних ушкоджень, бандитизм. На основі отриманих знань 
були запропоновані рекомендації щодо запровадження заходів, по-
кликаних забезпечити зменшення правопорушень та злочинів серед 
неповнолітніх осіб. Зокрема, були висловлені пропозиції з приводу 
актуалізації у суспільній свідомості проблеми злочинності неповно-
літніх як резерву загальнокримінальної злочинності і небезпечного 
виду соціальної девіації; суттєвого посилення культурно-виховної 
роботи з населенням, у тому числі і серед неповнолітніх, шляхом 
впливу на суспільну свідомість через засоби інформаційних кому-
нікацій для утвердження загальносуспільних цінностей, норм мо-

1 Основні виконавці: член-кореспондент НАПрН України В. В. голіна (науковий 
керівник), наукові співробітники: В. С. Батиргареєва, Б. М. головкін, А. В. Байлов, 
О. О. Книженко, В. Д. Водник, О. М. Самойлова, Н. В. Нетеса.

2 Основні виконавці: член-кореспондент НАПрН України В. В. голіна (науковий 
керівник) та наукові співробітники: В. П. Ємельянов, В. С. Батиргареєва, Б. М. голо-
вкін, О. М. Самойлова, М. г. Колодяжний.
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ралі, недопущення фактів популяризації споживацької психології, 
визнання матеріального чинника як єдиного мірила життєвого 
успіху, аморальності, культу насильства, злочинної субкультури, 
соціального паразитизму та інших форм соціальних девіацій; ство-
рення на державному рівні реальної системи соціального захисту 
та забезпечення адресної матеріальної підтримки родин неповно-
літніх, які перебувають у скрутних матеріальних умовах; проведен-
ня систематизації законодавства та відомчої нормативно-правової 
бази, що регулює питання профілактики правопорушень та злочинів 
серед неповнолітніх; підвищення ролі та відповідальності органів 
місцевої влади та самоврядування за створення й функціонування 
на території області необхідної кількості установ для неповнолітніх, 
передбачених законами України; розроблення дійового механізму 
сприяння залученню широкого кола громадськості до проведення 
заходів із соціальної адаптації неповнолітніх й профілактики право-
порушень з їх боку; створення системи спеціалізованих судів для 
неповнолітніх та забезпечення практичного утворення інституту 
судових вихователів тощо.

Результати, отримані під час дослідження, висвітлені у колектив-
ній монографії «Кримінологічна характеристика корисливо-насиль-
ницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її 
у великому місті (Досвід конкретно-соціологічного дослідження)» 
(2006).

Продовженням цієї тематики стала розробка співробітниками 
сектору фундаментальної теми «Кримінологічна характеристика зло-
чинів проти життя та здоров’я особи, що вчинюються неповнолітні-
ми» (2006–2007). У ході дослідження було проведено репрезентатив-
не вибіркове вивчення 450 архівних кримінальних проваджень, по-
рушених за вчинення неповнолітніми злочинів проти життя та 
здоров’я особи (статті 115–129 КК України), починаючи з 2000 р. Із 
цією метою було здійснено комплексний кримінально-правовий та 
кримінологічний аналіз зазначених злочинів. Зокрема, основну увагу 
зосереджено на встановленні кількісно-якісних показників цього 
різновиду злочинності, дослідженні особи винного та особи потер-
пілого, а також на розв’язанні проблем детермінації зазначених зло-
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чинів і розробки запобіжних заходів загальносоціальної та спеціаль-
но-кримінологічної спрямованості, зокрема, заходів з удосконалення 
правоохоронної діяльності.

За результатами дослідження творчим колективом у складі 
В. В. голіни, В. П. Ємельянова, С. Ю. Лукашевича, О. М. Самойлової, 
М. г. Колодяжного підготовлено колективну монографію під назвою 
«Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я 
особи, що вчиняються неповнолітніми» (2007).

З метою реалізації п. 4 Плану заходів щодо реалізації Концепції 
забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли 
від злочинів, на 2005–2006 роки, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. № 110-р, у 2006 р. 
проводилося дослідження за кримінологічним напрямом у межах 
Проекту «Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих 
від злочинів»1. Важливе місце в процесі дослідження зайняла роз-
робка спеціалізованих питальників для вивчення та узагальнення 
розгляду судами кримінальних проваджень, анкет щодо опитування 
потерпілих, працівників суду та правоохоронних органів. Таким чи-
ном, був проаналізований значний емпіричний матеріал, у результаті 
чого отримано первісну інформацію про потерпілих від зареєстрова-
них злочинів. Науковці зосередили свою увагу на характеристиці 
основних рис портрету потерпілого, а також питаннях, присвячених 
проблематиці віктимологічного запобігання злочинам. У результаті 
дослідження було запропоновано низку впливових заходів, спрямо-
ваних на поширення серед громадян знань і навичок, необхідних їм 
для того, щоб не стати жертвами злочинів насильницького та корис-
ливого характеру.

У рамках дослідження «Теоретичні основи забезпечення якості 
закону та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинніс-
тю в Україні» у період з 2008 по 2010 р. співробітники сектору пра-
цювали за кримінологічним напрямом «Проблеми забезпечення 
якості запобіжної дії кримінального закону»2. головним чином науко-

1 Розробкою цієї теми займалися: член-кореспондент НАПрН України В. В. го-
ліна (науковий керівник) та виконавець В. С. Батиргареєва.

2 Розробкою цієї теми займалися: Б. М. головкін (керівник теми) та виконавець 
НАПрН України В. В. голіна.
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вій розробці підлягала ефективність впливу закону про кримінальну 
відповідальність на стан злочинності в державі. Вченими запропо-
новані такі критерії оцінки запобіжної дії законодавства про кримі-
нальну відповідальність: законодавча адекватність реагування на 
злочинність, своєчасність та повнота кримінально-правової охорони 
суспільних відносин, стимулювання правомірного перешкоджання 
злочинним посяганням, захист прав та законних інтересів потерпілих, 
передбачення альтернативних шляхів вирішення кримінально-право-
вого конфлікту1.

Проблеми організованої боротьби зі злочинністю винесли на по-
рядок денний питання щодо дослідження практики програмування 
і планування протидії злочинності в Україні. Так, у період з 2007 по 
2012 р. науковцями сектору виконувалося фундаментальне досліджен-
ня «Кримінологічні основи боротьби зі злочинністю в Україні». Під 
час дослідження розглянуті нагальні питання програмно-цільового 
напряму запобігання злочинності. З метою його вдосконалення ви-
вчено й узагальнено за розробленою оригінальною схемою всі дер-
жавні, регіональні (обласні), міські та деякі районні комплексні про-
грами, плани запобігання злочинності, що розроблялися в Україні, 
виявлено типові недоліки нормативно-правового регулювання, зо-
крема, розробки, обговорення, прийняття та реалізації цих програм 
і планів, які, за словами попередніх дослідників програмних доку-
ментів у запобіжній сфері, стають на заваді досягненню розрахунко-
вих рівнів ефективності рішень із забезпечення компетентної роботи 
державних відомств і установ усіх гілок влади2.

Кримінологічний аналіз сучасного комплексного планування на 
регіональному рівні показав такі його вади й недоліки: обласні та 
міські комплексні програми профілактики правопорушень прийма-
ються на різні строки і переважно до прийняття державної програми 
запобігання злочинності; назви усіх програм є не тотожними та не 

1 Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та право-
застосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні [Текст] : моногра-
фія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – С. 9.

2 Див.: Клюєв, М. М. Комплексний аналіз програмних документів у сфері запо-
бігання злочинності [Текст] / М. М. Клюєв // Наука і правоохорона. – 2009. – № 1–2 
(3–4). – С. 143–151.
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відповідають як чинному законодавству, що закріплює вимоги у цій 
сфері, так і загальнодержавній програмі протидії злочинності; мають 
різну структуру, відмінну кількість як розділів, так і кількість заходів; 
переважно не містять оригінальних заходів, що відповідали б особ-
ливостям криміногенної обстановки в конкретному регіоні України; 
більшість заходів мають неконкретний, декларативний, формальний, 
а іноді й нереальний характер та ін.

Ученими аргументовано, що оцінка ефективності виконання 
регіональних планів запобігання злочинності має здійснюватись 
шляхом урахування як кількісних (рівень злочинності, латентності 
та віктимізації населення у конкретній області України; кількість 
розглянутих органами внутрішніх справ заяв та повідомлень про 
вчинені злочини; кількість порушених, закритих кримінальних про-
ваджень та тих, що були розглянуті судами й за якими винесено 
вирок, та ін.), так і якісних показників (зміна структури та характе-
ру злочинності у сфері зі зменшенням питомої ваги найбільш сус-
пільно небезпечних її виявів; швидкість реагування правоохоронних 
органів на заяви про вчинені злочини; обсяг кримінальних прова-
джень, спрямованих судами на додаткове розслідування; ефектив-
ність витрачання бюджетних коштів, що виділяються на комплексні 
плани запобігання злочинності, тощо).

Розгляд теоретичних і прикладних проблем програмування 
й планування заходів запобігання та протидії злочинності в Україні 
сприяв створенню авторського бачення Державної програми стра-
тегій запобігання злочинності в Україні. Також ученими запропо-
новано Модель Державного плану заходів стратегій запобігання 
злочинності в Україні.

Основні теоретичні положення, висновки та практичні рекомен-
дації, розроблені під час дослідження за темою «Кримінологічні 
основи боротьби зі злочинністю в Україні», викладені у монографії 
«Державне програмування та регіональне планування заходів запо-
бігання злочинності в Україні» (2012). Слід зазначити, ця праця 
отримала позитивний резонанс у суспільстві, про що свідчать, зо-
крема, схвальні відгуки на неї та акти про впровадження результатів 
дослідження у практику боротьби зі злочинністю.
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У межах роботи над темою «Кримінологічні основи боротьби зі 
злочинністю в Україні» науковці сектору доктор юридичних наук, 
професор В. В. голіна та кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник М. г. Колодяжний виконали значний обсяг роботи зі 
збору та упорядкування матеріалів конгресів ООН із запобігання зло-
чинності та кримінального правосуддя, що провадяться кожні п’ять 
років, починаючи з 1955 р. Це знайшло відображення в трьохтомному 
виданні «Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию», яке вийшло друком у 2013 р.

Із 2012 р. колектив сектору працює над фундаментальною темою 
«Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіган-
ні злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід»1.

Завданням цього наукового дослідження є теоретичне обґрунту-
вання необхідності та ефективності участі громадськості у запобіган-
ні злочинності в Україні, вивчення рекомендацій Організації 
Об’єднаних Націй та її спеціалізованих органів стосовно участі 
громадськості у запобіганні злочинності, розробка концептуальних 
засад щодо нових форм участі громадськості у запобіганні злочин-
ності та її проявам тощо.

На сьогодні увага співробітників сектору зосереджена на озна-
йомленні та оцінці сучасного стану нормативно-правового регулю-
вання участі громадськості у запобіганні злочинності, вивченні прак-
тики такої діяльності у регіонах України, а також на аналізі та уза-
гальненні найкращих міжнародних практик щодо участі місцевих 
громад у профілактиці й припиненні злочинних проявів із метою їх 
використання і подальшого впровадження в нашій державі.

Результати проведених наукових досліджень за весь час роботи 
сектору знайшли своє практичне втілення у монографіях, наукових 
статтях, висновках і рекомендаціях, надісланих до правоохоронних 
органів. Протягом уже багатьох років сектор надає наукові висновки, 
консультації, виконує наукові експертизи в галузі нормативного 
регулювання у сфері запобігання злочинності. Зокрема, значний 

1 Розробкою цієї теми займалися: член-кореспондент НАПрН України В. В. го-
ліна (керівник теми) та виконавці: М. г. Колодяжний, С. Ю. Лукашевич, О. М. Самой-
лова, С. С. Шрамко.
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обсяг роботи проводився з підготовки проектів та внесення змін 
і доповнень до законодавчих та інших нормативних актів України 
щодо регулювання різноманітних аспектів боротьби зі злочинністю 
та їх вдосконалення. Наприклад, підготовлені аналітичні матеріали 
щодо повноти та своєчасності виконання Комплексної програми 
профілактики правопорушень на 2007–2009 рр.; надані пропозиції 
до Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 
2010–2012 рр.; спрямовані до генеральної прокуратури України на-
уково обґрунтовані судження щодо шляхів мінімізації криміногенної 
ситуації у країні, удосконалення взаємодії силових відомств із пи-
тань протидії злочинності, її організованим формам та корупції; 
надані пропозиції до проекту Концепції змін до Конституції щодо 
удосконалення конституційно-правового регулювання правоохорон-
ної діяльності з приводу заходів щодо забезпечення дієвої взаємодії 
обласної державної адміністрації з органами прокуратури, іншими 
правоохоронними органами на території Харківської області; роз-
роблено пропозиції та зауваження щодо формулювання мети, зав-
дань, очікуваних результатів регіональної Програми запобігання 
і протидії корупції в Харківській області на 2013–2015 рр.; надані 
аналітичні матеріали стосовно стану безпеки дорожнього руху, до-
судового розслідування та судового розгляду кримінальних прова-
джень про ДТП в Україні.

Апробація результатів дослідження співробітників сектору здій-
снювалася у формі обговорення основних теоретичних положень та 
практичних рекомендацій на науково-практичних конференціях, се-
мінарах та «круглих столах».

Крім наукових досліджень і великої за обсягом наукової продукції 
(монографії, брошури, статті, тези наукових доповідей), сектор при-
діляє значну увагу підготовці фахівців-кримінологів. Так, за останні 
роки були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук М. г. Колодяжного «Кримінологічна характе-
ристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством» (2010) 
та М. Ю. Марченка «Кримінологічна характеристика та запобігання 
злочинам у сфері самовільного зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва» (2013).
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Наукові здобутки сектору за весь час його функціонування свід-
чать про значні кроки, зроблені на шляху вивчення актуальних про-
блем злочинності та її запобігання. Подальше удосконалення й при-
ріст нових знань, безсумнівно, сприятимуть розвитку та збагаченню 
сучасної кримінологічної думки в Україні.

В. В. Голіна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, завідувач сектору дослідження проблем запобігання зло-
чинності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

О. М. Самойлова, молодший науковий співробітник сектору досліджен-
ня проблем запобігання злочинності Науково-дослідного інституту вивчен-
ня проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

С. С. Шрамко, молодший науковий співробітник сектору дослідження 
проблем запобігання злочинності Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНА ДІЯЛьНІСТь  
СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ  

ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ПРИЧИН

На сьогодні структурна організація Інституту представлена кіль-
кома науковими лабораторіями і відділами, серед яких і сектор до-
слідження проблем злочинності та її причин. Наукова діяльність 
сектору пов’язана із дослідженням загальнотеоретичних та приклад-
них питань кримінологічної науки.

У 1996 р. сектор розпочав свою діяльність під керівництвом 
доктора юридичних наук, професора О. г. Кальмана. Протягом 
1996–1998 рр. науковці сектору працювали над виконанням пла-
нової науково-дослідної теми «Кримінологічна характеристика 
господарських та корисливих посадових злочинів в Україні»1, 
в результаті чого були проаналізовані криміногенні фактори, що 
детермінують ці злочини, та встановлені основні заходи, які проти-
діють цим злочинам2. Протягом 1999–2000 рр. цим же складом 
виконавців було проведено дослідження за темою «Проблеми під-
вищення ефективності діяльності правоохоронних органів по ви-
явленню причин та умов і профілактиці економічної злочинності 
в Україні». Автори дійшли висновку, що діюча система правоохо-
ронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю не 
відповідає сучасним умовам і потребує суттєвої перебудови3. 
У 2000–2002 рр. науковці сектору розробляли комплексне наукове 
дослідження за темою «Проблеми прогнозування економічної зло-

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор О. г. Кальман (науковий 
керівник теми), кандидат економічних наук, доцент І. О. Христич, молодший науко-
вий співробітник Ю. г. Бойко.

2 Кальман, О. г. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері господарської ді-
яльності злочинності [Текст] / О. г. Кальман, І. О. Христич, Ю. г. Бойко // Питання 
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов ті ін. – Х. : Право, 
1999. – Вип. 3. – С. 34.

3 Кальман, О. г. Проблеми підвищення ефективності діяльності правоохоронних 
органів по виявленню причин та умов і профілактиці економічної злочинності [Текст] 
/ О. г. Кальман, І. О. Христич, Ю. г. Бойко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. 
наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2001. – Вип. 5 – С. 69.
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чинності, планування і координація заходів боротьби з нею»1. 
В ході зазначеного дослідження за допомогою системного аналізу 
кримінально-правової й економічної статистики, матеріалів судо-
вої практики та відповідного чинного законодавства науковцями 
проведено комплексний кримінологічний аналіз економічної зло-
чинності, запропоновано заходи щодо вдосконалення системи 
ефективного планування, координації та управління процесом 
боротьби з економічною злочинністю на державному, регіональ-
ному та відомчому рівнях2.

У період з 2002 по 2006 р. творчий потенціал науковців зосере-
джувався на розробці одразу кількох напрямів наукових досліджень. 
Так, у межах фундаментального дослідження «Кримінологічні про-
блеми запобігання злочинності в Україні» співробітники сектору 
працювали над розробкою теми «Теоретичні та прикладні проблеми 
фінансового і ресурсного забезпечення боротьби зі злочинністю 
в Україні»3. В процесі дослідження розв’язанню підлягали теоретич-
ні питання фінансового, інформаційного, матеріально-технічного 
і кадрового забезпечення правозастосовних, контролюючих, право-
охоронних і судових органів для ефективної реалізації їх функцій 
у сфері запобігання та протидії злочинності. Проведене співробітни-
ками опитування працівників правоохоронних органів щодо їх став-
лення до діяльності існуючої системи правоохоронних і контролю-
ючих органів, оцінки їх активності у виявленні злочинів у сфері 
економічної діяльності в цілому показало, що система правоохорон-

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор О. г. Кальман (науковий 
керівник теми), кандидат економічних наук, доцент І. О. Христич, кандидат еконо-
мічних наук, доцент г. Ю. Дарнопих, кандидат технічних наук, доцент Н. О. Чікіна, 
молодший науковий співробітник Ю. г. Бойко. 

2 Кальман, О. г. Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочин-
ності, планування і координації заходів боротьби з нею [Текст] / О. г. Кальман, 
г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич, Н. О. Чікіна // Питання боротьби зі злочинністю : зб. 
наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2003. – Вип. 7. – С. 89.

3 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор О. г. Кальман (науковий 
керівник теми), кандидат економічних наук, доцент І. О. Христич, кандидат еконо-
мічних наук, доцент г. Ю. Дарнопих, кандидат юридичних наук, доцент О. В. Лисо-
дєд, молодший науковий співробітник В. В. Кулікова, молодший науковий співробіт-
ник Т. Є. Дунаєва.
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них органів в Україні потребує суттєвого вдосконалення1. Отримані 
під час дослідження теоретичні висновки та положення були покла-
дені в основу удосконалення законодавства України у сфері держав-
ного управління профілактичною діяльністю, практики його застосу-
вання, а також реформування й удосконалення системи правоохорон-
них органів.

Поряд із цим вагомі напрацювання були зроблені в межах при-
кладної теми дослідження під назвою «Теоретичні і практичні про-
блеми попередження злочинів у сфері службової діяльності 
в Україні»2. Визначаючи перспективи наукових досліджень з озна-
ченої теми, науковці виходили з того, що особливу актуальність 
у сучасних умовах розвитку держави отримує необхідність удоско-
налення механізмів правового регулювання профілактики злочинів 
у сфері економіки і службової діяльності3. Проведене дослідження 
показало, що у зв’язку із політичними та економічними перетворен-
нями злочинність зазначеного виду набула небезпечних масштабів. 
Розвиток нових видів економічних відносин зумовив поширення 
злочинних зловживань у сфері господарської діяльності, приватизації, 
фінансово-банківській та інших галузях. Відсутність чітко сформу-
льованої концепції державного регулювання економічної сфери, по-
літична нестабільність, корумпованість державних установ і право-
охоронних органів є підґрунтям для криміналізації сфери економіки. 
В межах розробки зазначеної теми науковці дійшли таких висновків: 

1 Кальман, О. г. Теоретичні та прикладні проблеми законодавчого, матеріально-
технічного, фінансового, організаційно-кадрового, інформаційно-аналітичного та 
іншого ресурсного забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 
злочинності [Текст] / О. г. Кальман, г. Ю. Дарнопих, О. В. Лисодєд, І. О. Христич, 
О. М. Авілова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : Ю. В. Ба-
улін та ін. – Х. : Кроссроуд, 2007. – Вип. 13 – С. 62.

2 Основні виконавці: доктор юридичних наук, професор О. г. Кальман (науковий 
керівник теми), кандидат економічних наук, доцент І. О. Христич, кандидат еконо-
мічних наук, доцент г. Ю. Дарнопих, кандидат юридичних наук, доцент В. В. Пиво-
варов, молодший науковий співробітник О. М. Авілова, молодший науковий співро-
бітник Т. Є. Дунаєва.

3 Кальман, О. г. Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження 
[Текст] / О. г. Кальман, г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва // Питання 
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : Ю. В. Баулін та ін. – Х. : Кроссроуд, 
2006. – Вип. 11. – С. 23.
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1) у науковій літературі не існує єдиного поняття сутності злочин-
ності у сфері службової діяльності і її системи, так само як і не 
розроблено чіткого понятійного апарата; 2) кримінологічний аналіз 
показав, що ці злочини характеризуються високим ступенем сис-
темності та взаємозв’язку: службові злочини обумовлюють вчинен-
ня цілої низки інших злочинів як корисливого характеру, так і зло-
чинів у сфері економіки; 3) з кримінологічної точки зору службова 
злочинність нерозривно пов’язана зі злочинністю у сфері господар-
ської діяльності, організованою, традиційною загальнокриміналь-
ною злочинністю та ін.1

Слід зазначити, що протягом 2007 р. відбулися якісні зміни у ка-
дровому складі наукового підрозділу — завідувачем сектору дослі-
дження проблем злочинності та її причин було призначено доктора 
юридичних наук, професора Б. М. головкіна. Об’єктом наукових 
досліджень співробітників сектору в період з 2007 по 2012 р. зали-
шалася злочинність у сфері економіки України. Зокрема, науковий 
колектив працював над розробкою фундаментальної теми досліджен-
ня «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання злочинності 
у паливно-енергетичному комплексі України»2. Складна криміноген-
на ситуація у паливно-енергетичній сфері обумовила необхідність 
дослідження стану злочинності економічної спрямованості у зазна-
ченій сфері з метою встановлення тенденцій її розвитку, з’ясування 
чинників, що її детермінують, та розробки комплексу запобіжних 
заходів. У ході дослідження творчим колективом надано: криміноло-
гічну характеристику злочинів економічної спрямованості, що вчи-
няються у паливно-енергетичній сфері; проаналізовано кількісні та 
якісні показники злочинності у цій сфері, сучасний стан та тенденції 
розвитку зазначеної злочинності; розглянуто особливості злочинної 

1 Кальман, О. г. Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження / 
О. г. Кальман, г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва // Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : Ю. В. Баулін та ін. – Х. : Кроссроуд, 2006. –  
Вип. 11. – С. 28.

2 Основні виконавці: доктор юридичних наук Б. М. головкін (керівник теми), 
кандидат юридичних наук А. Б. Блага, кандидат економічних наук, доцент г. Ю, 
Дарнопих, кандидат економічних наук, доцент І. О. Христич, кандидат психологічних 
наук Л. О. Шевченко, молодший науковий співробітник Ю. О. Оберемко, молодший 
науковий співробітник С. С. Шрамко.
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поведінки особи, що вчиняє злочини економічної спрямованості 
у паливно-енергетичній сфері; розглянуто детермінанти поширення 
зазначеного виду злочинності, а також запропоновано комплекс на-
прямів протидії їй та заходів щодо їх реалізації.

Наукові розробки та результати дослідження з означеної тематики 
знайшли своє відображення у колективній монографії під назвою 
«Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна 
характеристика та запобігання», яка вийшла друком у 2013 р. за за-
гальною редакцією доктора юридичних наук Б. М. головкіна.

Окрім цього, впродовж 2008–2010 рр. Б. М. головкін був керівни-
ком наукового творчого колективу1, який працював над розробкою 
кримінологічного напряму «Проблеми забезпечення якості запобіжної 
дії кримінального закону» в межах прикладної теми дослідження 
«Теоретичні основи забезпечення якості закону та правозастосовної 
діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні». Зусилля вчених 
були зосереджені на вирішенні низки теоретичних питань, присвяче-
них якості запобіжного впливу кримінального закону на злочинність 
у державі, її детермінантам, потенційним злочинцям; вдосконаленню 
запобіжної дії кримінального законодавства на сучасному етапі про-
тидії злочинності та ін. На думку вчених, вдосконалення запобіжної 
функції кримінального законодавства перш за все полягає в усуненні 
умов, що послаблять мотиваційний вплив погрози застосування кри-
мінального законодавства з його негативними соціальними і право-
вими наслідками2. В межах зазначеної теми було проведене емпірич-
не дослідження. Результати анкетування близько 700 засуджених до 
позбавлення волі показали, що 54 % із них пересилили страх кримі-
нального покарання завдяки розрахунку на безкарність, 24 % свідомо 
знизили ризик кримінального переслідування шляхом завчасного 
планування і підготовки злочинних посягань, що й відіграло вирі-
шальну роль при прийнятті рішення про вчинення злочину, 9 % зазна-
чили, що загрозу кримінального покарання не сприймають як таку, 
бо вона не здійснює запобіжного впливу на певну категорію людей. 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук Б. М. головкін (керівник теми), 
доктор юридичних наук, професор В. В. голіна.

2 голіна, В. В. Судимість [Текст] : монографія / В. В. голіна – Х. : Харків юрид., 
2006. – С. 25–76.
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Проаналізувавши теоретичні положення та результати вивчення гро-
мадської думки (понад 400 респондентів) із питань впливу на суспіль-
ну свідомість кримінально-правових заборон та визначення їх запо-
біжного ефекту, вченими запропоновано такі шляхи вдосконалення 
якості запобіжної дії кримінального законодавства на сучасному 
етапі протидії злочинності: 1) збільшення ризику бути виявленим 
і покараним; 2) підвищення загальнообов’язковості санкцій; 3) проти-
дія засобами кримінального закону пануванню правового нігілізму 
в державі і суспільстві; 4) використання знань про людину та її по-
ведінку при удосконаленні кримінально-виконавчого законодавства 
та посиленні його запобіжної спрямованості; 5) створення правової 
основи щодо перешкоджання протиправної поведінки; 6) розширен-
ня законодавчо закріплених можливостей задоволення приватних та 
публічних інтересів1.

Починаючи із 2012 р. і дотепер творчий колектив сектору працює 
над розробкою фундаментальної теми дослідження «Проблема ла-
тентної віктимності та шляхи її розв’язання в Україні»2.

Вагомість вивчення латентної віктимізації та її проявів випливає 
із періодичних міжнародних віктимологічних моніторингів населен-
ня різних країн, за результатами яких формуються рейтинги стану 
захищеності основоположних прав і свобод громадян від протиправ-
них посягань. Так, фахівці Європейського інституту ООН із запобі-
гання злочинності та Світового товариства віктимології переконують, 
що Україна належить до країн із високим рівнем віктимізації (понад 
25 % населення віктимізовано). У зв’язку з цим пріоритетні напрями 
зазначеного дослідження полягають у розробці теоретичних положень 
латентної віктимізації, вивченні закономірностей поширення цього 
явища, визначенні орієнтованого рівня латентної віктимізації в Укра-
їні, з’ясуванні чинників, що її продукують, а також дослідженні не-
гативних наслідків для суспільства. Окремо слід звернути увагу на 

1 Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та право-
застосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні [Текст] : моногра-
фія / за ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – 341 с.

2 Основні виконавці: доктор юридичних наук Б. М. головкін (керівник теми), 
кандидат економічних наук, доцент г. Ю, Дарнопих, кандидат економічних наук, 
доцент І. О. Христич, кандидат психологічних наук Л. О. Шевченко, молодший на-
уковий співробітник Ю. О. Оберемко.
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емпіричний напрям роботи творчого колективу сектору. В межах 
виконання зазначеної теми дослідження зусиллями науковців сектору 
впродовж 2013 р. було проведено широкомасштабне всеукраїнське 
опитування громадян з метою визначення обсягів латентної віктимі-
зації населення України. Результати віктимологічного опитування, 
в якому взяли участь понад 4 тис. респондентів, суттєво розширять 
інформаційну базу аналізу злочинності шляхом доповнення її якісно 
новою інформацією, яка не зазнає впливу з боку будь-яких зацікавле-
них державних, політичних чи громадських інституцій1.

Із першого дня свого існування й дотепер науковці сектору беруть 
активну участь у підготовці наукових висновків та рекомендацій, за-
уважень і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавчих 
і нормативних актів, що стосуються сфери профілактики та запобі-
гання злочинності. Зокрема, за участю фахівців сектору впродовж 
останніх п’яти років підготовлено:

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про осно-
ви державної політики щодо протидії злочинності» (Б. М. головкін, 
2010);

– пропозиції та зауваження на проект Національної стратегії щодо 
запобігання та протидії корупції на 2010–2012 рр. та Національної 
програми запобігання та протидії корупції на 2010–2012 рр. (Б. М. го-
ловкін, 2010);

– пропозиції до проекту Програми реалізації стратегії державної 
антинаркотичної політики України на 2011–2015 рр. (Б. М. головкін, 
2010);

– пропозиції та зауваження до Державної програми профілактики 
правопорушень до 2015 р. на виконання п. 2 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1911-р (Б. М. головкін, 2011);

– пропозиції до проекту Національної стратегії щодо запобігання 
і протидії корупції на 2011–2014 рр. (Б. М. головкін, 2011);

– пропозиції на проект рекомендацій щодо стану та наукових за-
безпечень фінансування наукової та науково-технічної діяльності 
в Україні на виконання доручення Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти (г. Ю. Дарнопих, 2013);

1 Кулик, О. г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання 
[Текст] : монографія / О. г. Кулик. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – С. 216.
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– аналітичні матеріали щодо стану розслідувань і судового роз-
гляду кримінальних проваджень, відкритих за ст. 383 КК України. 
Підготовлені на виконання доручення першого заступника секретаря 
Ради національної безпеки і оборони України О. І. Медведько № 1565 
від 7 жовтня 2013 р. фахівцями сектору надано розгорнуті статистич-
ні відомості щодо стану реєстрації злочинів за ст. 383 КК України за 
період 2007–2011 рр., характеристику розгляду кримінальних про-
ваджень даної ка те го рії та судимості за даною статтею, а також відо-
мості щодо складу засуджених за віковим та освітнім показниками 
(І. О. Христич, 2013);

– фахові висновки щодо відповідності чинному законодавству 
в сфері захисту суспільної моралі комп’ютерних ігор «F. E. A. R 
Perseus Mandate», «F. E. A. R Extraction Mandate», «F. E. A. R Extraction 
Point», «F. E. A. R. 2 Rebort» на виконання запиту Національної екс-
пертної комісії України з питань захисту суспільної моралі № 175 від 
20 лютого 2014 р. У фахових висновках наголошується на тому, що 
розглянуті ігрові проекти не містять пропаганд і культу насильства 
та жорстокості та не суперечать основним вимогам Закону України 
«Про захист суспільної моралі» (Л. О. Шевченко, 2014) та ін.

Як окремий напрям роботи науковців можна визначити роботу 
над підготовкою і наданням відгуків на автореферати дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, 
виступи в якості офіційних опонентів під час захисту кандидатських 
та докторських дисертацій за спеціальністю «кримінальне право та 
кримінологія, кримінально-виконавче право».

Протягом багатьох років із метою апробації наукових результатів 
досліджень співробітники сектору беруть активну участь в обгово-
ренні теоретичних положень на науково-теоретичних і науково-прак-
тичних конференціях, семінарах та «круглих столах». Так, наприклад, 
у квітні 2013 р. у межах VII Всеукраїнського фестивалю науки Науко-
во-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса НАПрН України, зокрема, науковцями сектору 
дослідження проблем злочинності та її причин, був організований та 
проведений «круглий стіл» на тему: «Державна політика України 
у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень». 
У роботі «круглого столу» загалом взяли участь понад 100 науковців 
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із різних юридичних вишів та наукових установ України. Наукова 
дискусія здійснювалася за чотирма основними напрямами: 1) аналіз 
новацій Кримінального процесуального законодавства України у сфе-
рі захисту прав і законних інтересів потерпілого від кримінальних 
правопорушень; 2) створення концепції кримінальної відповідаль-
ності юридичних осіб; 3) модернізація віктимологічних знань у кри-
мінології та криміналістиці; 4) захист інтересів потерпілого при ви-
конанні кримінальних покарань. За результатами обговорення ви-
ступів було підготовлено та опубліковано збірник матеріалів 
«круглого столу», який мав назву «Державна політика у сфері захис-
ту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні» 
(2013).

Наукові погляди творчого колективу сектору висвітлені у великій 
кількості публікацій: монографіях, підручниках, науково-практичних 
посібниках, наукових статтях, тезах наукових доповідей та ін.

З метою примноження наукового потенціалу, співробітники сек-
тору постійно займаються підготовкою молодих учених через систе-
му здобування та аспірантуру Інституту. До кола наукових інтересів 
аспірантів та здобувачів сектору входять питання дослідження тяжкої 
насильницької злочинності, злочинності неповнолітніх, латентних 
жертв злочинів та ін.

Б. М. Головкін, доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору 
дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інсти-
туту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України

Ю. О. Оберемко, молодший науковий співробітник сектору досліджен-
ня проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчен-
ня проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
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НАУКОВА ДІЯЛьНІСТь СЕКТОРУ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ,  

СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСьКОЇ ДІЯЛьНОСТІ

Одним із підрозділів Науково-дослідного інституту вивчення про-
блем злочинності (зараз — Науково-дослідний інститут вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 
академії правових наук України) став відділ дослідження проблем 
слідчої, прокурорської та судової діяльності, який очолив кандидат 
юридичних наук, доцент В. М. Хотенець. Він був на цій посаді майже 
дев’ять років, доки раптово, передчасно не пішов із життя у березні 
2004 р. Широкий кругозір, глибоке знання проблем, що постали перед 
наукою кримінального процесуального права, у поєднанні з такими 
людськими якостями В. М. Хотенця, як доброта, чутливість, опіку-
вання молодих науковців, реальна допомога, сприяли творчому зрос-
танню, швидкому становленню наукового колективу відділу і, зокре-
ма, сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської 
діяльності, який був складовою відділу.

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладе-
но проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень 
у галузі кримінального процесуального права та організації і функ-
ціонування судової влади відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектору також беруть участь у науковому забезпеченні 
законопроектної та іншої нормотворчої діяльності, здійснюючи під-
готовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів 
України з питань реформування судової системи України, Криміналь-
ного процесуального кодексу України, концепцій та інших норматив-
них актів на прохання або за дорученням центральних органів дер-
жавної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи; розробляють заува-
ження та пропозиції до постанов Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; здійснюють 
міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні 
наукові дослідження. До них належить Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права 
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ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Одесь-
ка юридична академія» та ін. Форми співпраці представлені пере-
важно участю у спільних наукових заходах, керівництвом дисерта-
ційними дослідженнями та наданням відгуків на автореферати ди-
сертаційних робіт. Окрім наукових і навчальних закладів, науковці 
сектору підтримують тісні зв’язки з комітетами Верховної Ради 
України, судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Консти-
туційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим спеціа-
лізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
Апеляційним судом Харківської області, генеральною прокуратурою 
України і прокуратурою Харківської області, Управлінням МВС 
у Харківській області та ін.

Із моменту створення сектору дослідження проблем судової ді-
яльності (зараз — сектор дослідження проблем судової, слідчої та 
прокурорської діяльності) його очолила відома талановита дослід-
ниця, кандидат юридичних наук, доцент, лауреат Премії імені Ярос-
лава Мудрого Н. В. Сібільова, яка у квітні 2004 р. також була при-
значена на посаду завідувача відділом дослідження проблем слідчої, 
прокурорської та судової діяльності. Під керівництвом Н. В. Сібі-
льової науковці сектору досягли значних результатів у дослідженні 
таких проблем кримінального процесу, як-то: розробка теоретичних 
основ реформування кримінального процесуального законодавства; 
установлення критеріїв ефективності діяльності органів криміналь-
ного переслідування в Україні та запропонування шляхів її підви-
щення; визначення місця суду у механізмі захисту прав обвинува-
ченого на досудовому провадженні; розв’язання кримінальних 
процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя по-
терпілих від злочину; визначення процесуального статусу суб’єктів 
кримінальної процесуальної діяльності; розв’язання проблем до-
казів і доказування у кримінальному судочинстві та прийняття про-
цесуальних рішень тощо. У грудні 2011 р. тяжка хвороба обірвала 
життя Наталії Василівни.

Наразі завідувачем сектору є доктор юридичних наук, професор, 
лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і тех-
ніки України О. г. Шило.
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Протягом тривалого часу у наукових дослідженнях сектору з кри-
мінальних процесуальних напрямів брав участь заступник директора 
Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН, за-
служений діяч науки і техніки України, Почесний працівник проку-
ратури України В. С. Зеленецький. Він також здійснював наукове 
керівництво низкою тем, досліджуваних ученими сектору та Інсти-
туту. В. С. Зеленецький був головним науковим співробітником сек-
тору з березня 2012 р. по травень 2013 р. — до моменту, коли він пішов 
із життя.

Працюючи в інституті, В. С. Зеленецький вніс вагомий вклад 
у розвиток кримінальної процесуальної науки України, його роботи 
широко відомі не тільки в Україні, а й за її межами, про що свідчить 
їх постійне цитування науковцями, які займаються проблемами су-
часного кримінального процесу. В. С. Зеленецьким започатковано 
декілька наукових напрямів, які зараз успішно розвиваються його 
учнями, що працюють у секторі, — доктором юридичних наук, про-
фесором Л. М. Лобойко та кандидатом юридичних наук, старшим 
науковим співробітником Н. В. глинською.

Вагомий внесок у роботу сектору вніс М. А. Погорецький — док-
тор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, який працював провідним науковим співробітником із 2001 
по березень 2014 р. Його ґрунтовні наукові розробки з проблем опе-
ративно-розшукової діяльності, проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій склали основу результатів наукових досліджень сектору 
у цій сфері.

Сьогодні кадровий склад сектору представлений шістьма особами, 
в тому числі трьома докторами юридичних наук та двома кандидата-
ми юридичних наук: доктор юридичних наук, професор Л. М. Лобой-
ко, доктор юридичних наук, професор Л. М. Москвич, доктор юри-
дичних наук, професор О. г. Шило, кандидат юридичних наук, стар-
ший науковий співробітник Н. В. глинська, кандидат юридичних наук 
О. І. Марочкін. До складу сектору також входить молодший науковий 
співробітник О. І. Остропілець.

Перші наукові розробки сектору одночасно були першими науко-
вими результатами діяльності Інституту. Вони розпочалися у IV квар-
талі 1995 р. На той час відбувався лише пошук наукових кадрів, не 
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було ще сталого складу науковців, тому основною формою діяльнос-
ті було створення тимчасових наукових колективів. У секторі дослі-
джувалися дві теми: «Навантаження та умови праці слідчих підроз-
ділів як фактор якісної діяльності правоохоронних органів» та «Су-
дова влада і проблеми її формування».

Керівництво першою темою, яка виконувалася на підставі рішен-
ня Ради національної безпеки та оборони України та Координаційно-
го комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при 
Президентові України, здійснював учений зі значним досвідом прак-
тичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент г. К. Кожевніков.

Дослідження за цією темою дало можливість теоретично обґрун-
тувати і сформулювати низку пропозицій до чинного кримінального 
процесуального законодавства і викласти їх у проекті Закону України 
«Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального 
кодексу України щодо розширення переліку злочинів, по яких про-
водиться перевірка у протокольній формі досудової підготовки мате-
ріалів, відродження дізнання як самостійної форми досудового слід-
ства, зміни підслідності кримінальних справ». Зазначені пропозиції 
були спрямовані замовникам дослідження. Деякі з них потім були 
враховані як зміни та доповнення до чинного на той час КПК, окремі 
покладені в основу проекту нового КПК. Для апробації наукових ви-
сновків 22 листопада 1996 р. у Президії Академії правових наук 
України відбувся «круглий стіл», в роботі якого взяли участь прак-
тичні працівники органів прокуратури, внутрішніх справ та Служби 
безпеки Харківської області.

Крім того, були розроблені науково обґрунтовані норми наванта-
ження на кожного слідчого органів внутрішніх справ та прокуратури 
районної ланки та щомісячні норми продуктивності їхньої праці. Ці 
матеріали викликали велику зацікавленість із боку працівників право-
охоронних органів України і за ініціативою їхнього керівництва були 
поширені в слідчих апаратах районної та обласної ланки.

Керівництво другою темою, робота над якою тривала у межах 
реалізації завдань за конкурсним державним проектом «Правові за-
сади розбудови державності в Україні», здійснював академік, віце-
президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор 
Ю. М. грошевий. Робота над темою планувалася із ІІІ кварталу 1995 р. 
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по IV квартал 1996 р. Однак Державний комітет з науки і технологій 
України фінансував цей проект лише протягом першого півріччя. 
У подальшому у зв’язку з відсутністю коштів на фінансування зазна-
ченого проекту робота над темою була призупинена. Але ця недовго-
тривала робота, у перебігу якої було започатковане теоретичне до-
слідження природи, сутності, ознак і принципів судової влади, здій-
снене соціологічне дослідження серед суддів районних, міських та 
обласних судів Полтавської, Донецької та Харківської областей. 
30 жовтня 1996 р. проведений «круглий стіл» із зазначених проблем 
із суддями загальних та арбітражних судів Харківського регіону, до-
зволила науковому колективу дійти висновків, що проблема, яка по-
чала розроблятися, є дуже актуальною, потребує глибокого теоретич-
ного дослідження і не може бути вирішена без комплексного аналізу 
як механізмів формування, так і функціонування судової влади.

Ці висновки були покладені в основу обґрунтування теми фунда-
ментального дослідження «Судова влада та проблеми її формування 
та функціонування», робота над яким розпочалася у 1997 р. і завер-
шилась у 2002 р.

Дослідження виконувалося як співробітниками сектору, зокрема, 
Н. В. Сібільовою, О. г. Шило, Л. І. Почерніною, так й іншими науков-
цями. Керівництво темою здійснював академік НАПрН Украї-
ни Ю. М. грошевий. У дослідженні також брали участь заступник 
директора з наукової роботи Інституту, академік НАПрН Украї-
ни В. С. Зеленецький та завідувач відділу дослідження проблем слідчої, 
прокурорської та судової діяльності Інституту В. М. Хотенець.

Робота проводилась за п’ятьма напрямами. Ю. М. грошевий та 
Н. В. Сібільова займалися проблемами судової влади: аналізом її при-
роди, розкриттям сутності, ознак, принципів, структури та механізмів 
її реалізації за Конституцією України. В. С. Зеленецький досліджував 
дослідчий кримінальний процес: його поняття, природу, завдання, 
принципи та межі функціонування. Предметом дослідження 
О. г. Шило були міжнародно-правові стандарти кримінальної про-
цесуальної діяльності та механізм їх імплементації у вітчизняне за-
конодавство. В. М. Хотенець присвятив своє дослідження судовим 
провадженням у кримінальному процесі України. Л. І. Почерніна 
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здійснювала розробку напряму «Автоматизована система підтримки 
прийняття рішень при розгляді кримінальних справ у суді першої 
інстанції».

За результатами дослідження виявлені сутність та ознаки судової 
влади, охарактеризовані її функції; визначені чинники, що вплива-
ють на побудову судової системи, і повноваження її окремих еле-
ментів. Здійснено аналіз європейських стандартів щодо незалеж-
ності і неупередженості правосуддя з метою встановлення відповід-
ності вітчизняного процесуального законодавства загальновизнаним 
вимогам. Виявлені проблеми впливу міжнародно-правових стандар-
тів на зміст окремих принципів кримінального процесу, а саме: 
особистої недоторканності, права на справедливий судовий розгляд 
протягом розумного строку. Так само розроблені пропозиції, 
пов’язані з реформуванням реабiлiтацiйного законодавства, проана-
лізовані можливості диференціювання процесуальних форм в умо-
вах докорінного оновлення кримінального процесуального законо-
давства, вивчені особливості процесу порушення кримінальних 
справ певних категорій злочинів: у сфері економіки, фінансів або 
вчинених організованими злочинними угрупованнями. Крім того, 
зусилля дослідників були зосереджені на сутності нових різновидів 
провадження з перегляду судових справ і перевірки судових рішень.

Теоретична частина дослідження була оприлюднена у низці моно-
графій та статей, зокрема, «Возбуждение уголовного дела» (В. С. Зе-
ленецький, 1998), «Обеспечение безопасности субъектов уголовного 
процесса» (В. С. Зеленецький, 2000), «Уголовно-правовые проблемы 
возбуждения уголовного дела» (В. С. Зеленецький, 2001), а також ви-
користана при підготовці підручника «Кримінальний процес України» 
(за редакцією Ю. М. грошевого, В. М. Хотенця, 2000; серед авторів — 
Н. В. Сібільова та О. г. Шило), навчального посібника «Організація 
судових та правоохоронних органів» (за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сі-
більової, 2000), коментуванні Конституції України: статті 121–123 
(Ю. М. грошевий), 125, 129, 130 (Н. В. Сібільова), 28–30 (О. г. Шило) 
у «Науково-практичному коментарі Конституції України», підготов-
леному у 2003 р. до 10-річчя Національної академії правових наук 
України.
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Теоретичні напрацювання були покладені в основу підготовлено-
го розробниками Ю. М. грошевим та В. М. Хотенцем проекту Закону 
України «Про внесення змін та доповнень до Кримінально-процесу-
ального кодексу України» у зв’язку з прийняттям нового Криміналь-
ного кодексу України, який був затверджений Верховною Радою 
України 12 липня 2001 р.

Після завершення фундаментального дослідження Інститутом 
спільно з Національною юридичною академією України імені Ярос-
лава Мудрого (зараз — Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого) та Американським Університетом (м. Вашингтон) 
18–19 квітня 2002 р. була проведена Міжнародна науково-практична 
конференція «Стан судової реформи в Україні: проблеми і перспек-
тиви». Тема конференції викликала велику зацікавленість як серед 
науковців, так і практичних працівників, які були представлені суд-
дями Верховного та Вищого господарського судів, представниками 
генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, 
оскільки проводилася через декілька місяців після проведення так 
званої «Малої судової реформи» та прийняття Закону України «Про 
судоустрій України». Матеріали конференції були оприлюднені в од-
нойменному збірнику, який користувався великим попитом серед 
юридичної спільноти.

У 2001–2002 рр. співробітниками сектору О. г. Шило та В. С. Зе-
ленецьким у складі тимчасового творчого колективу під керівництвом 
кандидата юридичних наук, доцента В. М. Хотенця було здійснено 
наукове дослідження «Розробка пропозицій щодо внесення змін та 
доповнень до законодавчих актів про: створення інституту правового 
компромісу стосовно осіб, які добровільно сприяли виявленню, роз-
слідуванню та припиненню злочинних діянь, учинених особисто або 
іншими особами; притягнення до кримінальної відповідальності осіб, 
винних у незаконному відчуженні майна (житла), яке належить не-
повнолітнім на правах спільної власності; запровадження спрощено-
го порядку досудового збирання матеріалів стосовно осіб, які не до-
сягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність». Досліджен-
ня виконувалося у межах реалізації Комплексної програми 
профілактики злочинності на 2001–2005 рр., затвердженої Указом 
Президента України від 25 грудня 2000 р., із метою підвищення рівня 
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розкриття злочинів при дотриманні конституційних прав і свобод 
людини, адаптації законодавства України до законодавства Європей-
ського Союзу, захисту прав, свобод та законних інтересів неповно-
літніх. Результатом дослідження стала підготовка трьох законопро-
ектів: «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів 
у зв’язку з створенням інституту правового компромісу стосовно осіб, 
які добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню 
злочинних діянь, учинених особисто або іншими особами», «Про 
внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв’язку 
з притягненням до кримінальної відповідальності осіб, винних у не-
законному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім на 
правах спільної власності», «Про внесення змін та доповнень до де-
яких законодавчих актів у зв’язку із запровадженням спрощеного 
порядку досудового збирання матеріалів стосовно осіб, які не досягли 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність».

Із ІІ кварталу 2002 р. сектор розпочав роботу над новим фунда-
ментальним дослідженням «Кримінально-процесуальне пізнання та 
його критерії», що завершилося у І кварталі 2007 р. Актуальність теми 
дослідження була зумовлена визнанням ролі суду як суб’єкта кримі-
нальної процесуальної діяльності, нових підходів до праворозуміння, 
а, отже, й до професійної правосвідомості. Дослідження було спря-
моване на встановлення можливостей диференційованого підходу до 
використання знання різними за процесуальним статусом суб’єктами; 
пізнання крізь призму реальної дії принципу змагальності й оновле-
ного змісту принципу публічності; розробку персоніфікованих кри-
теріїв пізнання суб’єктами, що репрезентують сторону обвинувачен-
ня, і суб’єктами, які репрезентують сторону захисту; визначення 
чітких науково обґрунтованих і нормативно закріплених критеріїв 
допустимості використання інформації, отриманої під час оператив-
но-розшукової діяльності, у кримінальному судочинстві з визначен-
ням їх якісної природи в системі доказів.

Науковим керівником фундаментального дослідження був при-
значений академік НАПрН України Ю. М. грошевий. Кадровий склад 
науковців, які досліджували цю тему, був не лише повністю збереже-
ний, а й доповнився двома новими фахівцями. До роботи залучені 
нові співробітники сектору — М. А. Погорецький та Н. В. глинська.
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У результаті теоретичного дослідження була виявлена сутність 
пізнання у кримінальному процесі, сформульоване його поняття та 
розкрита специфіка, систематизовані й охарактеризовані суб’єкти 
пізнання, виявлене співвідношення пізнання й доказування на досу-
довому розслідуванні; встановлені об’єкти пізнання і предмет дока-
зування при здійсненні судового контролю за законністю діяльності 
органів досудового розслідування. Практичними результатами науко-
вої роботи із цього фундаментального дослідження стали:

– шість монографій, 15 посібників та підручників, 185 наукових 
статей, тез доповідей та повідомлень на науково-практичних конфе-
ренціях, семінарах, «круглих столах» загальним обсягом понад 
340 друкованих аркушів;

– пропозиції щодо основних напрямів удосконалення Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

– рекомендації щодо вдосконалення кримінально-процесуального 
законодавства України в частині застосування запобіжних заходів 
у вигляді затримання та взяття під варту під час досудового розсліду-
вання та забезпечення обґрунтованості кримінально-процесуальних 
рішень;

– пропозиції до нормативно-правових актів, що регулюють про-
вадження в кримінальних справах щодо неповнолітніх;

– автоматизована інформаційно-пошукова система підтримки 
рішень на стадії попереднього розгляду кримінальної справи, суді 
першої інстанції та на стадіях апеляційного і касаційного проваджен-
ня «Суд».

Серед опублікованих наукових праць слід відмітити монографії 
«Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью 
оперативно-розыскной деятельности» (В. С. Зеленецький, І. М. Ко-
зьяков, 2003), «Проблемы формирования совокупности доказательств 
в уголовном процессе» (В. С. Зеленецький, 2004), «Проблеми вико-
ристання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в криміналь-
ному процесі» (М. А. Погорецький, 2004), «Проблеми затримання та 
взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі» 
(В. І. Борисов, Н. В. глинська, В. С. Зеленецький, О. г. Шило, 2005), 
«Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе 
Украины» (В. С. Зеленецький, Н. В. глинська, 2006), «Функціональ-
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не призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному 
процесі» (М. А. Погорецький, 2007).

У 2004–2005 рр. співробітники сектору брали участь у виконанні 
робіт за Комплексною програмою профілактики злочинності на 
2001–2005 рр. у проекті «Розробка пропозицій щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази з питань запобігання негативним проявам 
у дитячому середовищі відповідно до норм-принципів Конвенції ООН 
про права дитини та інших норм міжнародного права»1. Були підго-
товлені збірник нормативно-правових актів щодо захисту прав і сво-
бод неповнолітніх у вигляді добірки постатейних матеріалів до Кон-
венції про права дитини — одного із визначальних міжнародно-пра-
вових актів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх та 
словник-довідник з ювенальної юстиції, що містить основні поняття 
щодо проблем неповнолітніх, які ввійшли до монографії «Ювенальна 
Юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства; Кон-
венція про права дитини (з постатейними матеріалами); словник-до-
відник з ювенальної юстиції» за загальною редакцією В. С. Зеленець-
кого та Н. В. Сібільової (2006). Також були розроблені проект Закону 
України «Про створення та функціонування системи ювенальної 
юстиції в Україні» та пропозиції до нормативно-правових актів, що 
регулюють провадження в справах неповнолітніх, які потрапили 
у сферу дії кримінального процесу, спрямовані на приведення його 
у відповідність до принципів та основних вимог, що ставляться у сві-
ті до ювенальної юстиції, та призначені для використання законодав-
цем при відтворенні в Україні ювенальної юстиції. Налагоджена авто-
матизована пошуково-довідкова система «Неповнолітні», база даних 
якої містить 315 записів про документи з ювенальної юстиції. Це, 
наприклад, 8 міжнародних декларацій; 22 міжнародні конвенції; 32 за-
кони України; 9 кодексів України; законопроекти та закони Російської 
Федерації; витяги із законів Франції, Канади; постанови Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження 
міністерств та відомств України, статті, тези виступів тощо.

1 Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова; основ-
ні виконавці: доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України В. С. Зе-
ленецький; кандидат юридичних наук, доцент О. г. Шило, кандидат юридичних наук, 
доцент М. А. Погорецький; фахівець Л. І. Почерніна.
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У 2000–2005 рр. співробітники сектору також брали участь у кон-
курсних дослідженнях. Так, за програмою «Американсько-українське 
науково-дослідницьке партнерство», що проводив Національний ін-
ститут юстиції Департаменту юстиції США у 2000–2001 рр., здійсню-
вався проект, у межах якого досліджувалася тема «Роль судової влади 
у боротьбі з організованою злочинністю» (виконавець — Н. В. Сібі-
льова). Предметом цієї роботи став аналіз адекватності чинного 
кримінально-процесуального та судоустрійного законодавства стану 
і характеру злочинності, яка останніми роками набула нових рис, зо-
крема, поширення різних організаційних форм. У перебігу досліджен-
ня виявлено, що чинне кримінально-процесуальне законодавство, яке 
розроблялося понад сорок років до появи нових соціально-економіч-
них реалій, уже не відповідає вимогам часу і потребує змін. Запропо-
новані доповнення до Кримінально-процесуального кодексу 1960 р., 
які б унеможливлювали зовнішній вплив на суддів із метою прийнят-
тя неправосудних рішень, які торкалися процедур попереднього роз-
гляду справ, призначення справи до розгляду, процедури розгляду 
справ про злочини, вчинені організованими злочинними угрупован-
нями, а також більш детального порядку надання судом згоди на 
здійснення оперативно-розшукових заходів, що обмежують консти-
туційні права і свободи особи. Наукові висновки і пропозиції до 
кримінально-процесуального законодавства доповідалися на міжна-
родних науково-практичних конференціях у межах цієї програми, 
а підсумки дослідження надруковані у тематичному збірнику, підго-
товленому за результатами роботи над проектом.

У 2003–2004 рр. науковці сектору здійснювали дослідження за 
міжнародним Пілотним дослідницьким проектом «Застосування 
в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту». 
Дослідження проводилось за сприяння міжнародного фонду «Від-
родження». До складу колективу входили В. С. Зеленецький, 
О. г. Шило, Н. В. глинська. Керівництво проектом здійснював акаде-
мік НАПрН України В. І. Борисов. Під час дослідження були проана-
лізовані міжнародно-правові основи забезпечення права особи на 
свободу та особисту недоторканність; підстави та порядок застосу-
вання затримання як тимчасового запобіжного заходу, а також взяття 
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під варту. Особливу увагу приділено судовому порядку обрання за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту, реалізації прав і законних 
інтересів підозрюваного і обвинуваченого в процесі досудового слід-
ства та в суді, а також відповідальності за порушення законодавства. 
Для апробації попередніх висновків 27 травня 2004 р. був проведений 
«круглий стіл» за участю розробників проекту, а також суддів апеля-
ційного та місцевих судів, прокурорів та слідчих прокуратури, керів-
ників слідчих апаратів та слідчих органів внутрішніх справ Харків-
ської області. За результатами дослідження опубліковані монографіч-
не видання «Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та 
досудового слідства в Україні. Міжнародні стандарти, законодавство 
України, практика застосування» (2004) та методичні вказівки для 
проведення практичних занять (тренінгів) із суддями «Затримання та 
взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні».

Із І кварталу 2005 р. по IV квартал 2007 р. співробітниками сек-
тору за науковим проектом «Проблеми захисту прав та законних ін-
тересів потерпілих від злочинів» було здійснено наукове дослідження 
за напрямом «Удосконалення законодавства щодо захисту прав і за-
конних інтересів потерпілого» (керівник кримінального процесуаль-
ного напряму — академік НАПрН України В. С. Зеленецький).

Кримінальний процесуальний напрям дослідження був спрямо-
ваний на удосконалення кримінального процесуального законодавства 
щодо захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочину, 
приведення нормативних актів із зазначених питань відповідно до 
міжнародних стандартів. За результатами дослідження й узагальнен-
ня емпіричного матеріалу (архівних кримінальних справ та даних 
опитування осіб, потерпілих від злочинних посягань, і практичних 
працівників із питань забезпечення захисту законних прав та інте ресів 
потерпілих від злочинів) підготовлені пропозиції щодо змін та допо-
внень до Кримінально-процесуального кодексу України, які були 
спрямовані до Міністерства юстиції України; пропозиції до постанов 
Пленуму Верховного Суду України та надрукована колективна моно-
графія «Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослі-
дження» за загальною редакцією академіків НАПрН України Ю. В. Ба-
уліна та В. І. Борисова.
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У 2007–2009 рр. співробітники сектору брали участь у дослі-
дженні «Ефективність кримінально-процесуальної діяльності орга-
нів дізнання, досудового слідства та суду», яке стало кримінальною 
процесуальною частиною загальної прикладної теми Інституту 
«Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального 
переслідування в Україні та запровадження шляхів її підвищення» 
(керівник теми — академік НАПрН України В. С. Зеленецький; ке-
рівник кримінального процесуального напряму — Н. В. Сібільова)1.

Результатами дослідження науковців сектору стали:
– аналітична довідка щодо існуючих критеріїв ефективності ді-

яльності органів досудового слідства, прокуратури та суду, що під-
готовлена за результатами опитування слідчих органів внутрішніх 
справ із проблем ефективності прокурорського нагляду та процесу-
ального керівництва на досудовому слідстві, вивчення судової прак-
тики місцевих загальних судів м. Харкова за спеціально розробле-
ними анкетами, а також аналізу відомчих актів (наказів генераль-
ного прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, 
відповідних інструкцій і положень щодо підвищення ефективності 
діяльності органів досудового розслідування та критеріїв оцінки 
ефективності);

– пропозиції щодо змін та доповнень до кримінального та кримі-
нально-процесуального законодавства, інших нормативних актів, які 
спрямовані до Міністерства юстиції України та відповідних комітетів 
Верховної Ради України для реалізації цілісного підходу під час ре-
форми системи органів кримінального переслідування;

– практичні рекомендації щодо організації діяльності окремих 
правоохоронних органів, методики визначення ефективності діяль-
ності органів кримінального переслідування, які обговорені на науко-
во-практичних конференціях, «круглих столах» за участю практичних 
працівників і спрямовані до керівництва відповідних правоохоронних 
органів, а також до структур, що здійснюють контроль за забезпечен-
ням прав і інтересів осіб у системі кримінального переслідування;

1 Відповідальні виконавці: кандидат юридичних наук, доцент О. г. Шило, кан-
дидат юридичних наук Н. В. глинська, молодший науковий співробітник С. В. До-
бровольський, молодший науковий співробітник Л. І. Почерніна, лаборант О. І. Ост-
ропілець.
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– наукові статті, тези наукових доповідей та розділ монографіч-
ного дослідження «Ефективність діяльності органів кримінального 
переслідування в Україні та шляхи її підвищення» за редакцією 
В. С. Зеленецького та В. І. Борисова (2009);

– база даних створеної автоматизованої інформаційно-пошукової 
системи «Бібліографія» з науковими та нормативно-правовими мате-
ріалами з питань ефективності діяльності органів кримінального 
переслідування.

Із початку 2008 по І квартал 2012 р. науковці сектору здійснювали 
фундаментальне наукове дослідження напряму «Кримінально-проце-
суальні заходи вдосконалення діяльності органів кримінальної юстиції» 
загальної фундаментальної теми Інституту «Фундаментальні та при-
кладні проблеми боротьби зі злочинністю» (керівник теми — академік 
НАПрН України В. В. Сташис)1. Ця робота стала першим комплексним 
дослідженням проблеми удосконалення і гармонізації функціонування 
системи органів, що здійснюють кримінальне провадження.

За темою наукового дослідження: опубліковано чотири моногра-
фії2, 74 наукові статті, 47 тез наукових доповідей та повідомлень на 
науково-практичних конференціях, «круглих столах», семінарах; 
організовано та проведено чотири наукові та науково-практичні кон-
ференції, науковий семінар і «круглий стіл»; підготовлено науково-
правові висновки, пропозиції та рекомендації щодо 20 проектів за-
конів України, проектів Концепції реформування кримінальної юсти-

1 Керівник напряму – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 
України В. С. Зеленецький; виконавці: кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сі-
більова, доктор юридичних наук, професор М. А. Погорецький, доктор юридичних 
наук, доцент О. г. Шило, доктор юридичних наук, доцент Л. М. Москвич, кандидат 
юридичних наук Н. В. глинська, С. В. Добровольський, О. І. Остропілець, Л. І. По-
черніна.

2 Зеленецкий, В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины 
[Текст] : монография / В. С. Зеленецкий. – Х. : Кроссроуд, 2009. – 172 с.; Мо-
сквич, Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз / Л. М. Москвич. – 
Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.; Погорецький, М. А. Оперативно-розшукова діяльність 
і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку [Текст] : монографія : у 2 ч. / 
М. А. Погорецький. – Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 
2008. – Ч. 1. – 216 с.; Ч. 2. – 252 с.; Шило, О. г. Теоретико-прикладні основи реалі-
зації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому 
провадженні в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / О. г. Шило. – 
Х. : Право, 2011. – 472 с.



Нариси до історії Нді ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

114

ції в Україні та Концепції державної політики відносно запобігання 
катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, пово-
дженню чи покаранню; проектів Концепції у реформування органів 
кримінальної юстиції України та Плану заходів щодо реалізації Кон-
цепції реформування кримінальної юстиції в Україні; концептуальних 
засад реформування кримінально-процесуального законодавства; 
проекту Рекомендацій комітету з судової реформи Національної комісії 
із зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо вне-
сення змін до розд. VІІІ «Правосуддя» Конституції України; парламент-
ських слухань «Про стан правосуддя в Україні»; проекту Концепції 
реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України; 
організації виконання завдань, передбачених Комплексною цільовою 
програмою реформування Служби безпеки України; проектів постанов 
Пленуму Верховного Суду України та Пленуму Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; прове-
дено наукову експертизу проекту Кримінального процесуального ко-
дексу України та роботу над новим проектом Кримінально-процесу-
ального кодексу України (№ 0952) та проектом Кодексу про 
кримінальні проступки (разом із науковцями Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого); завершено роботу з роз-
робки проекту Закону України «Про прокуратуру і статус прокурорів», 
запропонованого міжвідомчою робочою групою при Міністерстві 
юстиції України; створено автоматизовану інформаційно-пошукову 
систему «Бібліографія» з базою даних загальним обсягом понад 
1 500 бібліографічних відомостей.

Викладені в роботі висновки та пропозиції стосуються: системи 
органів кримінальної юстиції; удосконалення діяльності органів, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність; стандартів правоза-
стосовної діяльності у сфері кримінального судочинства; судоустрій-
них засад удосконалення системи кримінального судочинства Укра-
їни (удосконалення судоустрою України; удосконалення судової 
процедури; удосконалення статусу судді; удосконалення судового 
управління); судових гарантій забезпечення конституційних прав 
людини при здійсненні кримінального судочинства. Вони є конкрет-
ним внеском як у теорію кримінального процесуального права, так 
і практику його застосування, оскільки дозволяють удосконалити 
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кримінальне процесуальне законодавство у напрямі реалізації ефек-
тивного захисту прав та інтересів учасників кримінального процесу.

У 2008–2010 рр. на підставі постанови Президії НАПрН України 
№ 4 від 2 жовтня 2007 р. і постанови вченої ради Інституту № 3 від 
19 грудня 2007 р. у секторі розроблявся напрям «Теоретичні основи 
забезпечення якості кримінально-процесуального законодавства 
у сфері боротьби зі злочинністю» проекту «Теоретичні проблеми за-
безпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої 
діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (науковий ке-
рівник кримінального процесуального напряму — Н. В. Сібільова)1.

Наукова новизна результатів, отриманих при розробці питання 
щодо нормативних основ забезпечення якості кримінально-процесу-
альних рішень, полягає в тому, що вперше:

– надано визначення інституту забезпечення якості кримінальних 
процесуальних рішень як сукупної діяльності всієї системи компе-
тентних органів, спрямованої на створення достатньої упевненості 
в тому, що рішення, прийняті у справі, будуть відповідати системі 
вимог, які до них ставляться. Складовими такого діяльнісно-практич-
ного процесу є безпосереднє дотримання посадовим органом чи 
особою, яка приймає процесуальне рішення, змістово-формальних 
вимог, що до нього ставляться законом, і ефективна діяльність конт-
ролюючих та наглядових органів, здійснювана з метою своєчасного 
попередження, виявлення та усунення недоліків рішень, прийнятих 
під час проведення кримінальної процесуальної діяльності;

– проілюстровано взаємообумовленість рівня якості кримінальної 
процесуальної діяльності рівнем якості рішень, що приймаються під 
час її провадження;

– обґрунтовано методологічне положення про те, що при аналізі 
правових критеріїв і показників якості кримінально-процесуальних 
рішень та кримінальної процесуальної діяльності, визначенні рівня 
досконалості нормативно-правових основ діяльності із забезпечення 
якості кримінально-процесуальних рішень є необхідним, з одного боку, 
умовно виокремлювати певні правові положення, що визначають тех-
нологію прийняття рішень у кримінальному судочинстві, та аналізува-

1 Відповідальні виконавці: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 
України В. С. Зеленецький, кандидат юридичних наук, доцент О. г. Шило, кандидат 
юридичних наук Н. В. глинська, О. І. Остропілець, Л. І. Почерніна.
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ти їх адекватність реальним потребам правозастосовної діяльності, а з 
другого — фактично розглядати все кримінальне процесуальне право 
під кутом зору його спроможності гарантувати на законодавчому рівні 
створення необхідних умов для ефективного правозастосування;

– виявлені конкретні аспекти впливу сучасного стану праворозумін-
ня на визначення поняття та видову характеристику нормативно-право-
вих основ кримінальної процесуальної діяльності, розробку критеріїв 
досконалості сучасного законодавства. Обґрунтовано, що тип праворо-
зуміння є суттєвим чинником при визначенні стандартів, яким мають 
задовольняти рішення, що приймаються у кримінальному судочинстві;

– визначені та обґрунтовані вектори вдосконалення національно-
го кримінального процесуального законодавства в частині гаранту-
вання прийняття законних та обґрунтованих процесуальних рішень 
відповідно до правозастосовної практики.

Наукові результати дослідження були представлені на науковій 
конференції «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального 
законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі 
злочинністю в Україні», втілені у наукових публікаціях — статтях, 
тезах виступів на наукових заходах, колективній монографії «Теоре-
тичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та 
правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Укра-
їні» за редакцією В. І. Борисова та В. С. Зеленецького (2011). Також 
була здійснена робота з розробки структурної схеми, алгоритмів, 
таблиць, форм і програмних модулів підсистеми «Якість криміналь-
но-процесуального законодавства» бази даних автоматизованої ін-
формаційно-пошукової системи «Бібліографія» та поповнення цієї 
бази відомостями про літературні джерела (бібліографічні дані, тексти 
джерел) із питань якості кримінально-процесуального законодавства.

У 2009 р. науковці сектору працювали над кримінальним проце-
суальним напрямом прикладної науково-дослідної роботи за темою 
«Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення 
доступу до правосуддя потерпілих від злочину» (науковий керівник 
напряму — академік НАПрН України В. С. Зеленецький)1.

1 Відповідальні виконавці: кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова, 
кандидат юридичних наук, доцент О. г. Шило, кандидат юридичних наук Н. В. глин-
ська, Л. І. Почерніна.
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Результатами дослідження стали: комплект документів щодо про-
екту Закону України «Про внесення змін та доповнень до криміналь-
но-процесуального законодавства України щодо забезпечення досту-
пу до правосуддя потерпілих від злочину», що містить проект Закону 
України, пояснювальну записку до проекту та порівняльну таблицю 
щодо проекту; порівняльна таблиця щодо кримінальних процесуаль-
них проблем захисту прав і законних інтересів потерпілих від зло-
чину (на підставі порівняння конституцій, кримінальних процесуаль-
них кодексів та інших нормативно-правових актів різних держав); 
автоматизована інформаційно-пошукова система «Бібліографія» 
з базою даних, яка містить бібліографічні дані та тексти нормативно-
правових актів і літературних джерел щодо доступу до правосуддя 
потерпілих від злочину.

Під час роботи над прикладною темою дослідники взяли участь 
у підготовці та проведенні «круглого столу» за темою «Захист прав 
людини — стратегічна складова судово-правової реформи в Україні», 
що відбувся в рамках Всеукраїнського тижня права, присвяченого 
Дню захисту прав людини.

Із І кварталу 2010 р. по IV квартал 2012 р. співробітники сектору 
досліджували підтему «Кримінально-процесуальний напрямок проти-
дії корупційним правопорушенням», що виконувалася в межах за-
гального дослідження Інституту «Комплексне дослідження кримі-
нально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та 
кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучас-
ному етапі розвитку українського суспільства» (керівник підтеми до 
грудня 2011 р. — Н. В. Сібільова, із грудня 2011 р. — О. г. Шило)1.

Найбільш вагомими результатами, отриманими при виконанні 
дослідження кримінального процесуального напряму протидії коруп-
ційним правопорушенням, стали: аналітична довідка щодо аналізу 
нового Кримінального процесуального кодексу України під кутом 
зору його антикорупційності; запропонована система антикорупцій-
них стандартів кримінального судочинства; таблиця положень судо-
устрійного законодавства України, що містять корупційні ризики; 

1 Відповідальні виконавці: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 
України В. С. Зеленецький, доктор юридичних наук, доцент О. г. Шило, кандидат 
юридичних наук Н. В. глинська, О. І. Остропілець, Л. І. Почерніна.
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низка тез виступів дослідників на науково-практичному семінарі 
«Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопо-
рушенням» (Харків, 2012); Першому Євразійському антикорупційно-
му форумі (Москва, 2012); Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуаль-
ного законодавства та удосконалення діяльності судових та 
правоохоронних органів України» (Луганськ, 2012); зауваження та 
доповнення до проектів законів України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення засад запобігання та протидії 
корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції», «Про Національне бюро антикорупційних роз-
слідувань України»; пропозиції до проекту постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження програми щодо запобігання 
і протидії корупції на 2011–2015 роки»; зауваження та пропозиції до 
Положення про національний антикорупційний комітет України; про-
позиції стосовно удосконалення організаційно-правового забезпечен-
ня підрозділів із питань запобігання та виявлення корупції централь-
них органів виконавчої влади й держадміністрацій, координації їх 
діяльності, а також взаємодії зі спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії корупції; база даних автоматизованої 
інформаційно-пошукової системи «Бібліографія», що містить норма-
тивно-правові та літературні джерела з корупційних питань.

Зараз науковці сектору здійснюють дослідження за напрямом 
«Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу 
України» теми «Концептуальні основи побудови сучасного кримі-
нального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного 
законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Євро-
пейського Союзу», що розробляється в Інституті (термін виконання: 
І квартал 2012 р. — IV квартал 2016 р., науковий керівник напряму — 
О. г. Шило)1.

1 Виконавці напряму – кандидат юридичних наук Н. В. глинська; доктор юри-
дичних наук, професор В. С. Зеленецький (до червня 2013 р.); доктор юридичних 
наук, професор Л. М. Лобойко (із січня 2014 р.); доктор юридичних наук, доцент 
Л. М. Москвич; доктор юридичних наук, професор М. А. Погорецький (до квітня 
2014 р.); Л. І. Почерніна.
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Актуальність цього наукового дослідження зумовлюється змінами 
кримінального процесуального законодавства України, які вимагають 
переосмислення низки кримінальних процесуальних інститутів, під-
ходів до розуміння сутності та призначення кримінального судочин-
ства. Перед науковцями постає завдання формулювання науково об-
ґрунтованих пропозицій, спрямованих на створення оптимальної 
національної моделі досудового розслідування та судового розгляду 
кримінальних справ відповідно до сучасного рівня розвитку суспіль-
ства та дієвого процесуального контролю, який дозволяв би мінімі-
зувати помилки у правозастосуванні, а також своєчасно їх виправити. 
Тому наукове дослідження спрямоване на аналіз концептуальних 
основ кримінального процесу України; здійснення моніторингу ново-
го кримінального процесуального законодавства з метою оцінки його 
ефективності; формулювання науково обґрунтованих пропозицій, 
спрямованих на удосконалення національної системи кримінального 
судочинства, створення дієвого механізму, при якому належним чином 
забезпечується баланс публічних та приватних інтересів, досягається 
справедливість у вирішенні кримінально-правового конфлікту, забез-
печується ефективний судовий захист прав, свобод і законних інте-
ресів учасників кримінального провадження.

За час роботи за напрямом опубліковано кілька монографій та роз-
діл монографії1, навчальний посібник, науковці сектору взяли участь 
у підготовці двох науково-практичних коментарів КПК України, під-

1 Зеленецкий, В. С. Доследственный уголовный процесс [Текст] : монография / 
В. С. Зеленецкий, Л. Н. Лобойко. – Донецк : Схід. вид. дім, 2012. – 397 с.; Зеленец-
кий, В. С. Свод монографических работ новой научной направленности [Текст] / 
В. С. Зеленецкий. – К. : Истина, 2012. – 776 с.; Погорецький, М. А. Зняття інформа-
ції з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС [Текст] : 
монографія / М. А. Погорецький, С. В. Єськов, Д. Б. Сергєєва ; за заг. ред. М. А. По-
горецького / МВС України, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 
2012. – 282 с.; Погорецький, М. А. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуко-
вій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика) [Текст] : монографія / 
М. А. Погорецький, І. І. Приполов, В. О. Черков та ін. ; за ред. М. А. Погорецького / 
МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ 
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 260 с.; Система оценки эффективности судебной 
системы / Теория уголовного процесса: состязательность : монография / под ред. 
докт. юрид. наук Н. А. Колоколова. Ч. 1. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 194–228 
(розділ у монографії, виконавець – Л. М. Москвич).
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ручника з кримінального процесу, видали 36 статей та 31 тезу наукових 
доповідей; надано експертні висновки, доповнення та зауваження до 
20 законопроектів, що стосуються кримінального провадження.

Окремо слід відзначити вагомий внесок у результати роботи 
сектору його головного наукового співробітника доктора юридичних 
наук, професора Л. М. Лобойка, адже за його безпосередньої участі 
розроблено низку новітніх законодавчих актів, які склали підґрунтя 
сучасних реформаційних процесів у сфері правоохоронної діяль-
ності та кримінального судочинства в Україні. Л. М. Лобойко був 
членом робочих груп: Національної комісії з питань утвердження 
верховенства права і зміцнення демократії з підготовки проекту 
Кримінального процесуального кодексу України; з питань рефор-
мування кримінального судочинства; міжвідомчої робочої групи 
з підготовки проектів законів України «Про систему органів досудо-
вого розслідування і статус слідчих» та «Про прокуратуру» (нова 
редакція). Він є членом робочих груп з питань реформування про-
куратури, адвокатури, міліції та з питань реформування законодавства 
про адміністративні правопорушення та запровадження інституту 
кримінальних проступків. Наукові інтереси Л. М. Лобойка не вичер-
пуються здійсненням наукових досліджень та розробкою законопро-
ектів, ним проводиться моніторинг новітньої правозастосовної ді-
яльності, що дозволяє зробити науково обґрунтовані висновки сто-
совно її ефективності та відповідності вимогам закону. Особливий 
інтерес у цьому аспекті викликає опублікована Центром політико-
правових реформ робота під назвою «35 неформальних практик 
у кримінальному судочинстві України» (Київ, 2014).

У 2012 р. постановою Президії НАПрН України № 82/3 від 
25 травня 2012 р. та постановою вченої ради ІВПЗ НАПрН України 
№ 12 від 26 грудня 2012 р. була затверджена тема «Теоретичні та при-
кладні проблеми запобігання та протидії корупції» (на виконання п. 4 
розд. ІІІ «Розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання 
і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування» та п. 2 розд. ІХ «Проведення аналізу ефективності 
діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії ко-
рупції на підставі практичних результатів їх роботи та оцінки громад-
ськості» Державної програми щодо запобігання і протидії корупції 
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на 2011–2015 рр.). Співробітники сектору залучені до виконання 
кримінального процесуального напряму «Удосконалення чинного 
кримінально-процесуального законодавства України з метою проти-
дії корупції» цієї теми1.

Актуальність наукового дослідження кримінального процесуаль-
ного напряму теми зумовлена значним поширенням корупційних 
правопорушень в Україні та недостатньо ефективною державною 
антикорупційною політикою, яка має суттєві недоліки як у сфері за-
конодавства, так і у сфері його правозастосування. Попередні дослі-
дження проблем запобігання та протидії корупції виявили нагальну 
необхідність удосконалення чинного законодавства України, в тому 
числі й кримінального процесуального, шляхом визначення та усу-
нення законодавчих положень, які сприяють корупційним практикам. 
Метою наукового дослідження є формулювання науково обґрунтова-
них пропозицій, спрямованих на створення правового механізму 
протидії корупції при здійсненні кримінального провадження.

Для досягнення поставленої мети дослідниками буде здійснено: 
аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України 
та правозастосовної практики з метою виявлення прогалин та недо-
ліків, що є корупційними ризиками та дозволяють вчиняти корупцій-
ні правопорушення; розробку змін та доповнень до чинного кримі-
нального процесуального законодавства України, які усувають його 
корупційні ризики та протидіють корупції; розробку пропозицій щодо 
вдосконалення правозастосовної практики з метою протидії корупції.

Наукові результати дослідження зараз відбиті у наукових публі-
каціях науковців. Крім того, розроблена підсистема «Протидія коруп-
ції» автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія» 
та створена база даних, що містить нормативні й літературні джерела.

глибокі наукові дослідження, які спрямовані на вирішення ак-
туальних проблем юридичної науки, що є завданням сектору, не-
можливі без формування якісного наукового потенціалу дослідників. 

1 Науковий керівник напряму – доктор юридичних наук, професор О. г. Шило, 
виконавці – доктор юридичних наук, професор Л. М. Лобойко (із січня 2014 р.), 
доктор юридичних наук, професор М. А. Погорецький (до квітня 2014 р.), доктор 
юридичних наук, доцент Л. М. Москвич, кандидат юридичних наук, старший науко-
вий співробітник Н. В. глинська, Л. І. Почерніна.
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Із моменту створення сектору робота у цій сфері йшла за трьома 
напрямами.

По-перше, окрім науковців, які працюють у штаті Інституту, 
в дослідженнях брали і беруть участь науковці, які працюють за 
сумісництвом.

Другий напрям реалізовувався шляхом формування власних на-
укових кадрів через аспірантуру. У 1999 р. в Інституті відкрита аспі-
рантура з двох спеціальностей, і в той же рік на конкурсній основі за 
спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) була зарахова-
на до аспірантури Н. В. глинська, науковим керівником якої був при-
значений доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України В. С. Зеленецький. У січні 2004 р. вона успішно 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за темою «Обґрунтування рішень у кримінальному про-
цесі». Останніми роками Н. В. глинська плідно працює над доктор-
ською дисертацією. У 2015 р. нею видана монографія «Концептуаль-
ні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності 
кримінальних процесуальних рішень», а докторська дисертація по-
дана до спеціалізованої вченої ради Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого для захисту.

Із 2012 по 2014 р. в аспірантурі за спеціальністю 12.00.09 (кримі-
нальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність) навчався О. І. Марочкін. Його науковим керів-
ником був призначений доктор юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України Ю. М. грошевий. 15 грудня 2014 р. О. І. Марочкін 
успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Мотивування 
процесуальних рішень слідчого» (наукове керівництво якої після 
передчасної смерті Ю. М. грошевого продовжила О. г. Шило).

Із жовтня 2014 р. в аспірантурі в секторі навчаються два аспіран-
ти — О. О. Кущев, тема дисертаційного дослідження «Процесуальний 
статус потерпілого в суді першої та апеляційної інстанції» (науковий 
керівник — доктор юридичних наук, професор О. г. Шило) та 
Д. А. Скоромний, тема дисертаційного дослідження «Правове регу-
лювання прийняття кримінальних процесуальних рішень» (науковий 
керівник — доктор юридичних наук, професор Л. М. Лобойко).
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Третій напрям підвищення рівня кадрового потенціалу — це 
сприяння навчанню в докторантурі. Так, у 2000–2003 рр. у докторан-
турі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудро-
го навчалася кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова. 
У 2005 р. завершив навчання в докторантурі Академії Служби без-
пеки України М. А. Погорецький, який у 2006 р. захистив докторську 
дисертацію «Теоретичні і практичні проблеми використання матері-
алів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі (за 
матеріалами практики Служби безпеки України)» за спеціальністю 
12.00.09. Також у 2008 р. закінчила навчання в докторантурі Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудро-
го О. г. Шило і у 2011 р. захистила докторську дисертацію «Теоре-
тичні основи та практика реалізації конституційного права людини 
і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримі-
нальному процесі України» за спеціальністю 12.00.09. У 2012 р. за-
хистила докторську дисертацію «Проблеми підвищення ефективнос-
ті судової системи» за спеціальністю 12.00.10 Л. М. Москвич.

Зустрічаючи 20-річчя із дня створення сектору вивчення проблем 
судової, слідчої та прокурорської діяльності, його співробітники 
ставлять за мету і в подальшому робити вагомий внесок у розвиток 
теорії і практики кримінального процесу та організації і функціону-
вання судової влади.

О. Г. Шило, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу до-
слідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України
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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ДІЯЛьНОСТІ СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИцТВА  
У СФЕРІ БОРОТьБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Установлення та розвиток міжнародних зв’язків із науковими 
організаціями та вищими навчальними закладами держав близького 
та далекого зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності 
Національної академії правових наук України. Про необхідність 
створення наукового підрозділу, орієнтованого на застосування 
компаративних методів у дослідженні проблем злочинності, погли-
блений аналіз релевантних зарубіжних джерел, а також налагоджен-
ня й ефективне підтримання постійних робочих контактів з інозем-
ними та міжнародними установами, наголошувалося ще в 1998 р. 
у постанові Президії АПрН України «Щодо ініціювання проведення 
порівняльно-правових досліджень». Тому в 1998 р. був створений 
тимчасовий творчий колектив для проведення досліджень за тема-
ми: «Порівняльно-правовий аналіз законодавства європейських 
держав та США, що регулює боротьбу з організованою злочинніс-
тю» (1998–1999); «Порівняльний аналіз законодавства держав Євро-
пи та США по боротьбі з організованою злочинністю у сфері еконо-
міки» (1999–2001). Науковим керівником цих тем був призначений 
кандидат юридичних наук, доцент В. В. Афанасьєв. Деякі науковці, 
які згодом стали співробітниками сектору, брали участь у наведених 
творчих колективах.

Лабораторія соціології та порівняльного правознавства в галузі 
боротьби зі злочинністю була створена у складі Інституту в листопа-
ді 2001 р. На колектив покладалося завдання з проведення комплек-
сних соціолого-правових досліджень проблем злочинності, розробки 
методологічних проблем застосування соціологічного та порівняльно-
правових методів вивчення злочинності. У 2001–2005 рр. лабораторію 
очолював кандидат філософських наук, доцент О. В. Сердюк.

Плідна наукова робота лабораторії соціології та порівняльного 
правознавства в галузі боротьби зі злочинністю почалася з виконання 
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теми «Правове регулювання міграційних процесів як засіб попере-
дження злочинності: соціологічний та порівняльно-правовий аналіз» 
(ІV квартал 2001 р. — ІІІ квартал 2003 р., науковий керівник — 
О. В. Сердюк)1. Робота була присвячена дослідженню соціально-пра-
вових проблем міграції та її впливу на злочинність у Європейському 
Союзі та Україні, аналізу правових і соціальних засобів попереджен-
ня злочинності мігрантів в ЄС. Під час дослідження науковцями 
здійснено аналіз методологічних проблем взаємозв’язку міграційної 
політики та попередження злочинності, визначено базові принципи 
такої взаємодії. У роботі знайшли відображення суттєві практичні 
проблеми у сфері регулювання міграційних процесів в Україні (від-
сутність цілісності та завершеності законодавства, невизначеність 
статусу окремих державних органів щодо попередження злочиннос-
ті, яка пов’язана з міграцією, тощо). При розгляді цих проблем ви-
користано досвід країн ЄС, розроблено рекомендації щодо вдоскона-
лення національного міграційного законодавства та підвищення його 
впливу на профілактику злочинності. У процесі дослідження теми 
підготовлено проект Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання». Наукові результати дослідження 
застосовувалися при підготовці проектів адаптації національного за-
конодавства до європейських стандартів, а також розробці та вжитті 
заходів правоохоронних органів із попередження насильства серед 
мігрантів.

Також колектив підрозділу не залишався осторонь законопроек-
тної роботи. Зокрема, протягом розробки положень планового до-
слідження науковці лабораторії працювали у складі робочої групи 
з підготовки проекту Закону України «Кодекс доброчесної поведінки 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави», доопрацюван-
ня проекту Закону України «Про основні засади запобігання та проти-
дії корупції в Україні».

Ще одним напрямом дослідження лабораторії стала тема «Теоре-
тичні та прикладні проблеми попередження злочинів в сфері служ-

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії 
О. В. Сердюк (науковий керівник), доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України М. В. Буроменський, кандидат юридичних наук, до-
цент В. М. Стешенко, кандидат юридичних наук, доцент Р. Б. Хорольський.
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бової діяльності в органах виконавчої влади країн Ради Європи: со-
ціологічний та порівняльно-правовий аналіз» (І квартал 2004 р. —  
ІV квартал 2005 р., науковий керівник — О. В. Сердюк)1.

Основну мету дослідження становили: аналіз практики країн 
Ради Європи із попередження службових злочинів в органах вико-
навчої влади, що відображається в регіональних конвенціях, діяль-
ності спеціалізованих міждержавних органів; оцінка відповідності 
українського законодавства та правозастосовної практики європей-
ським політико-правовим стандартам. У цій площині проаналізова-
но перспективи ратифікації та подальшого застосування європей-
ських антикорупційних конвенцій (Цивільно-правова та Криміналь-
но-правова), Конвенції ООН «Про корупцію» від 30 листопада 
2003 р. тощо. Під час дослідження отримано та узагальнено емпі-
ричну інформацію про ефективність протидії та попередження 
цього виду злочинів у країнах Ради Європи, на основі чого запро-
поновано рекомендації з удосконалення превентивної діяльності 
в органах виконавчої влади в Україні.

Одночасно науковці лабораторії працювали над підтемою «Со-
ціальні та організаційно-правові проблеми імплементації європей-
ських стандартів попередження службових злочинів в публічній 
сфері: порівняльний аналіз» у межах теми фундаментального до-
слідження «Кримінологічні проблеми запобігання злочинності»  
(ІІ квартал 2006 р. — IІІ квартал 2007 р., науковий керівник — 
О. В. Сердюк)2. Для реалізації зазначеної теми співробітники під-
розділу здійснювали роботу з визначення проблемних аспектів за-
значеної тематики, підготовці бібліографії, збору матеріалів прак-
тики. Окрім того, фахівці проводили аналіз наукової літератури та 
нормативно-правових актів, доповідали на науково-практичних 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії 
О. В. Сердюк (науковий керівник), доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент В. М. Сте-
шенко, кандидат юридичних наук О. В. Ус, кандидат юридичних наук І. С. Ми-
халко.

2 Основні виконавці: доктор юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії 
О. В. Сердюк (науковий керівник), доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України М. В. Буроменський, кандидат юридичних наук 
В. М. Стешенко, кандидат юридичних наук І. С. Михалко.
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конференціях, семінарах, «круглих столах». У звітний період три-
вала підготовка розділів науково-практичного коментаря до Конвен-
ції Ради Європи про корупцію в контексті кримінального права.

У січні 2007 р. лабораторія соціології та порівняльного право-
знавства в галузі боротьби зі злочинністю була реорганізована 
у лабораторію дослідження проблем міжнародного співробітництва 
у сфері боротьби зі злочинністю, а керівництво підрозділом пере-
йшло до кандидата юридичних наук, доцента О. Ю. Шостко 
(з 2011 р. — доктор юридичних наук, а з 2014 р. — професор). 
У період з І кварталу 2007 р. по ІV квартал 2009 р. співробітники 
підрозділу працювали над прикладною темою «Порівняльно-право-
вий аналіз ефективності діяльності правоохоронних органів». Це 
дослідження стало підґрунтям колективної монографії «Проблеми 
забезпечення ефективності діяльності органів кримінального пере-
слідування в Україні», де один із розділів було присвячено порів-
няльно-правовому аналізу ефективності діяльності органів досудо-
вого розслідування та прокурора у сфері протидії злочинності. За 
цю наукову працю О. Ю. Шостко і О. В. Сердюк у 2011 р. разом 
з іншими авторами монографії отримали премію імені Ярослава 
Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідниць-
кій діяльності з проблем правознавства».

1 червня 2010 р. лабораторію було перейменовано у сектор до-
слідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби 
зі злочинністю.

Починаючи із 2008 р. науковці сектору працювали над досліджен-
ням «Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації законо-
давства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством 
Європейського Союзу» (І квартал 2008 р. — ІV квартал 2011 р., науко-
вий керівник — О. Ю. Шостко)1. Робота була присвячена вивченню 
законодавства ЄС у сфері боротьби зі злочинністю, оцінці можливос-
тей використання провідного європейського досвіду в цій площині 

1 Основні виконавці: доктор юридичних наук, завідувач сектору О. Ю. Шостко 
(науковий керівник), доктор юридичних наук, доцент О. В. Сердюк, кандидат юри-
дичних наук, доцент Ю. П. Дзюба, кандидат юридичних наук О. М. Овчаренко, 
доктор юридичних наук, професор г. г. Мошак, кандидат юридичних наук Т. Є. Ду-
наєва.
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з урахуванням особливостей національної правової системи. Було 
проаналізовано нормативну базу ЄС та окремих держав — членів ЄС 
в указаній царині; статистичні дані щодо рівня злочинності в країнах 
ЄС; практику діяльності європейських інституцій з боротьби зі зло-
чинністю (Європолу, Євроюсту та ін.); методики протидії окремим 
видам злочинності правоохоронними органами країн ЄС та форми їх 
взаємодії у цій сфері; перспективи наближення законодавства Украї-
ни у сфері боротьби зі злочинністю з відповідними нормативними 
актами ЄС. Вагомим результатом роботи науковців лабораторії за цією 
темою стала підготовка колективної монографії «Проблеми адаптації 
законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства 
Європейського Союзу» (за загальною редакцією О. Ю. Шостко).

У 2012 р. колектив науковців сектору під керівництвом 
О. Ю. Шостко завершив дослідження за напрямом «Правові та інсти-
туційні механізми протидії корупційним правопорушенням» у межах 
загальної теми «Комплексне дослідження кримінально-правових, 
кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних 
заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства», результатом чого стало депонування цієї 
колективної роботи.

20 квітня 2012 р. сектор провів науково-практичний семінар на 
тему «Правові та інституційні механізми протидії корупційним право-
порушенням». За результатами обговорення доповідей і повідомлень 
учасників було запропоновано низку пропозицій, спрямованих на 
вдосконалення існуючого механізму запобігання і протидії корупції. 
Зокрема, у сфері вдосконалення законодавства щодо протиправності 
корупційних правопорушень доцільним визнано: а) усунення законо-
давчих вад нових кримінально-правових норм про корупційні зло-
чини та законодавче визначення нових понять; б) чітке розмежування 
складів корупційних правопорушень з іншими; в) диференціація 
відповідальності за корупційні злочини, передбачені Кримінальним 
кодексом України; г) удосконалення застосування заходів криміналь-
но-правового впливу з метою недопущення корупційних правопору-
шень у цій сфері й порушення принципу невідворотності криміналь-
ного покарання. У сфері кримінального судочинства запропоновано: 
впровадження в кримінально-процесуальне законодавство норматив-
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них положень, які мінімізуватимуть застосування необґрунтованої 
дискреції суб’єктів, що здійснюють кримінальне провадження та 
забезпечують прозорість кримінально-процесуальної діяльності і пе-
редбачуваність її результатів шляхом установлення належної про-
цедури відомчого та судового контролю; чіткий розподіл повноважень 
суб’єктів, які приймають рішення у кримінальному судочинстві;  
в) забезпечення законності й обґрунтованості кримінально-процесу-
альних рішень; запровадження різних форм суспільного контролю за 
якістю кримінального судочинства, дотриманням прав і свобод лю-
дини у цій сфері, прийняттям рішень, що відповідають передбаченим 
законом вимогам, тощо. У сфері вдосконалення законодавства, що 
регламентує організацію та функціонування спеціально уповноваже-
них органів, які здійснюють протидію корупційним правопорушен-
ням, рекомендовано: визначити правову (відомчу) основу діяльності 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; роз-
робляти нові й удосконалювати існуючі методики протидії корупцій-
ним правопорушенням, зокрема, спрямовані на виявлення корупціо-
генних складових у роботі дозвільних, контрольно-наглядових орга-
нів; запроваджувати спеціалізацію прокурорів та слідчих у справах 
про корупційні правопорушення; проводити постійний аналіз діяль-
ності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 
та розробляти за його результатами заходи щодо підвищення ефек-
тивності їх роботи. Щодо вдосконалення законодавства, яке регла-
ментує функціонування підрозділів із питань запобігання і виявлення 
корупції центральних і місцевих органів виконавчої влади, ініційова-
но: здійснювати координацію діяльності цих підрозділів на централь-
ному рівні (Національним антикорупційним комітетом); ухвалити 
загальнодержавну програму роботи цих підрозділів; забезпечити 
прозорість їх діяльності, у зв’язку з цим оприлюднювати відповідні 
звіти для широкої громадськості. Доцільним є впровадження системи 
моніторингу ефективності антикорупційного законодавства та забез-
печення його виконання. Цей моніторинг мають здійснювати як 
уповноважені органи державної влади, так і наукові установи на під-
ставі вивчення статистичних даних щодо результатів діяльності від-
повідних органів.
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У 2012 р. співробітники сектору розпочали роботу над криміно-
логічним напрямом фундаментальної теми «Концептуальні основи 
побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми 
гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юсти-
ції із законодавством Європейського Союзу»1. Під час наукового до-
слідження здійснюватиметься аналіз законодавства ЄС у сфері орга-
нізації та функціонування органів кримінальної юстиції та шляхів 
гармонізації вітчизняного законодавства у цій сфері із відповідними 
актами Європейського Союзу. Поставлена мета зумовлює виконання 
таких завдань: дослідження політичних та правових документів Єв-
ропейського Союзу у сфері кримінальної юстиції; вивчення досвіду 
побудови та функціонування органів кримінальної юстиції у країнах 
Європи; порівняльно-правовий аналіз моделей організації збору та 
аналізу статистичної інформації стосовно показників злочинності 
у країнах ЄС та Україні; аналіз законодавства України у сфері кримі-
нальної юстиції; розробка рекомендацій щодо вдосконалення вітчиз-
няного законодавства у сфері кримінальної юстиції.

У межах прикладного дослідження «Теоретичні та прикладні 
проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» науковці сектору 
працюють за напрямом «Соціально-правові проблеми протидії коруп-
ційним правопорушенням» під керівництвом О. В. Сердюка. Завдан-
ня дослідження становлять соціально-правовий аналіз корупції як 
суспільного явища; дослідження універсальних і регіональних між-
народних стандартів у сфері протидії корупційним правопорушенням; 
вивчення універсальних і регіональних міжнародних стандартів 
у сфері протидії корупційним правопорушенням тощо.

29 травня 2013 р. співробітники сектору спільними зусиллями 
організували зустріч науковців Інституту з ученими Університету 
Франкфурта-на-Майні (ФРН). Були запрошені професор зазначеного 
вище Університету Петер-Алексіс Альбрехт, професор Ульріх Бальт-

1 Основні виконавці: кандидат юридичних наук, тимчасово виконувач 
обов’язків завідувача сектору О. М. Овчаренко (науковий керівник), доктор юри-
дичних наук, доцент О. В. Сердюк, доктор юридичних наук, професор г. г. Мо-
шак, кандидат юридичних наук, доцент Ю. П. Дзюба, кандидат юридичних наук 
Т. Є. Дунаєва.
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цер, а також студенти та молоді вчені, які ознайомилися з роботою 
структурних підрозділів і практикою організації та проведення кри-
мінологічних досліджень. Після закінчення оглядової ознайомчої 
екскурсії відбулося засідання «круглого столу» за темою «Що може 
запозичити Україна із досвіду ФРН у сфері протидії злочинності? 
(кримінальне, кримінальне процесуальне законодавство, досвід ро-
боти органів кримінальної юстиції)».

Результати проведених колективом наукових досліджень знай-
шли відображення в численних колективних монографіях, наукових 
статтях та інших публікаціях, а також наукових висновках і пропо-
зиціях, підготовлених на запити державних органів. Так, нещодавно 
на запит Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності науковцями сектору нада-
но висновок на проект Закону України «Про внесення змін до стат-
ті 204 Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відпо-
відальності за незаконне виготовлення, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту міцних спиртних напоїв домашнього 
вироблення)»; підготовано пропозиції до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно 
юридичних осіб»; висловлено зауваження щодо проекту Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань України»; надано ана-
літичні матеріали «Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфе-
рі незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів і прекурсорів в Україні та координації зусиль правоохо-
ронних органів щодо їх нейтралізації»; розроблено проект Мето-
дичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції у дер-
жавних органах та органах місцевого самоврядування Міністерства 
юстиції України.

За роки плідної праці члени колективу сектору виступили авто-
рами (співавторами) таких монографій:

1. Сердюк О. В. «Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: 
пізнання соціальності права» (2007).

2. Овчаренко О. М. «Доступність правосуддя та гарантії його 
реалізації» (2008).
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3. Шостко О. Ю. «Протидія організованій злочинності в європей-
ських країнах» (2009).

4. Мошак г. г. «Використання засобів приватного права у запо-
біганні злочинності» (2010).

5. Шостко О. Ю. «Теорії причин злочинності неповнолітніх у су-
часній американській кримінології» (2013).

6. «Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії 
злочинності до законодавства Європейського Союзу» (за загальною 
редакцією О. Ю. Шостко) (2013).

7. Мошак г. г. «Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Укра-
їні» (2013).

8. Овчаренко О. М. «Юридична відповідальність судді: теоретико-
прикладне дослідження» (2014).

Чільне місце серед напрямів роботи сектору посідає підготовка 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук. Так, за останні роки були захищені дисертаційні ро-
боти на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
наукового співробітника сектору Т. Є. Дунаєвої «Кримінологічна 
характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості» 
(2012) та здобувач М. А. Білоконь «Запобігання злочинності непо-
внолітніх: досвід країн Європейського Союзу» (2013). Окрім того, 
за час існування сектору підготували та успішно захистили дисер-
тації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
О. В. Сердюк («Соціологічний підхід в сучасному правознавстві», 
2011) і О. Ю. Шостко («Теоретичні та прикладні проблеми протидії 
організованій злочинності в європейських країнах», 2011).

Із 1 липня 2014 р. колектив очолила кандидат юридичних наук 
О. М. Овчаренко.

Важливим напрямом роботи підрозділу є регіональне і міжна-
родне співробітництво. Так, головний науковий співробітник секто-
ру, доктор юридичних наук О. В. Сердюк включений до тимчасово-
го творчого колективу Інституту щодо виконання Регіональної 
програми запобігання і протидії корупції в Харківській області на 
2013–2015 рр.

Завідувач сектору кандидат юридичних наук О. М. Овчаренко 
у вересні 2013 р. взяла участь у програмі професійного обміну «Від-
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критий Світ» за тематикою «Верховенство права» (США, Вашингтон, 
Південна Дакота) з метою ознайомлення із системою органів кримі-
нальної юстиції штату Південна Дакота. У січні 2015 р. О. М. Овча-
ренко навчалася у зимовій школі європейського права «Демократія 
та права людини у Європейському Союзі» (Університет Саарленду, 
ФРН).

Співробітники сектору О. М. Овчаренко і О. В. Сердюк у 2010–
2013 рр. залучалися як експерти з питань функціонування органів 
судової влади за проектом Агентства США з міжнародного розвитку 
«Справедлива, належна та відповідальна судова влада в Україні», а так 
само беруть участь у міжнародних і регіональних конференціях, при-
свячених перспективам розвитку судової системи в Україні.

Доктор юридичних наук, завідувач сектору (із січня 2007 р. по 
червень 2014 р.) О. Ю. Шостко є національним кореспондентом від 
України з підготовки європейського періодичного збірника кримі-
нально-правової статистики європейського товариства кримінологів 
(European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Слід 
зазначити, що О. Ю. Шостко є визнаним на міжнародному, зокрема, 
європейському рівні, кримінологом та одним із провідних представ-
ників Харківської кримінологічної школи.

Старший науковий співробітник сектору, доктор юридичних наук 
г. г. Мошак є учасником низки німецьких наукових спільнот, як-то: 
Товариства міждисциплінарної наукової кримінології (Gesellschaft 
für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie), Товариства по-
рівняльного правознавства (Gesellschaft für Rechtsvergleichung). На 
Дев’ятнадцятому Міжнародному конгресі з профілактики злочин-
ності (м. ганновер, ФРН, 2014) г. г. Мошака обрано експертом від 
України з питань профілактики злочинності.

Аспірант сектору А. Ю. Дзюба є керівником міжнародного кри-
мінологічного проекту з питань деліквентності неповнолітніх в Укра-
їні (ISRD-3), який здійснюється під патронатом Всесвітньої органі-
зації кримінологів і Університету Цюриха (ФРН).

Сьогодні вирішення Україною важливих соціально-економічних, 
політичних та інших завдань практично неможливе без участі в між-
народному співробітництві у сфері боротьби зі злочинністю з іно-
земними та міжнародними правоохоронними організаціями. З огляду 
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на це наукові здобутки сектору щодо вивчення позитивного зарубіж-
ного досвіду запобігання злочинності та пошуку подальших шляхів 
міжнародної співпраці нашої держави стосовно ефективної гармоні-
зації законодавства за стандартами Європейського Союзу є запорукою 
успішного вирішення низки сучасних проблем не лише зовнішньо-
політичного, зовнішньоекономічного, а й внутрішнього характеру.

О. М. Овчаренко, кандидат юридичних наук, завідувач сектору дослі-
дження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочин-
ністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України

О. О. Шуміло, лаборант сектору дослідження проблем міжнародного 
співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інсти-
туту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛьНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ  

«ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНь  
НАУКИ І ТЕХНІКИ У БОРОТьБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ»

Історія Лабораторії «Використання сучасних досягнень науки 
і техніки у боротьбі зі злочинністю» (далі — Лабораторія) розпоча-
лася у вересні 1995 р. — через 2 місяці після створення Інституту 
вивчення проблем злочинності Академії правових наук України 
(далі — Інститут). Згідно з наказом № 1 директора Інституту від 30 
вересня 1995 р. спочатку було створено тимчасовий творчий колектив 
для роботи над науковою темою «Використання сучасних досягнень 
науки і техніки у боротьбі зі злочинністю (інформаційний пошук та 
обґрунтування напряму впровадження технічних засобів у правоохо-
ронну діяльність)». У 1996 р. у структурі Інституту створено лабора-
торію «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі 
зі злочинністю». Першим її завідувачем був професор кафедри кри-
міналістики Національної юридичної академії України, доктор юри-
дичних наук М. В. Салтевський.

Із 1999 р. до сьогодні Лабораторію очолює доктор юридичних 
наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії 
правових наук України, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни В. Ю. Шепітько.

Протягом часу існування Лабораторії на її співробітників було 
покладено значний обсяг завдань, що стосуються фундаментальних 
та прикладних досліджень, спрямованих на підвищення рівня техні-
ко-криміналістичного забезпечення правозастосовних органів.

Восени 1995 р. керівником Лабораторії (доктором юридичних 
наук, професором М. В. Салтевським) був налагоджений творчий 
контакт із такими провідними науковцями, як академік НАН Украї-
ни І. Б. Сіроджа, доктор технічних наук, професор Ю. О. Абрамов, 
доктор технічних наук, професор В. К. Копила, доктор фізико-мате-
матичних наук, професор М. П. Жук та науково-дослідними колекти-
вами м. Харкова щодо аналізу нових технологій, технічних засобів та 
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методів з метою їх використання у боротьбі зі злочинністю. За резуль-
татами проведеної роботи сформовані напрями подальшої наукової 
діяльності Лабораторії.

Протягом 1996–1997 рр. співробітники Лабораторії досліджува-
ли проблеми, пов’язані з використанням досягнень науки і техніки 
у боротьбі з окремими видами тяжких злочинів проти особи і, на-
самперед, убивствами на замовлення, розбійними нападами, зло-
чинами терористичної спрямованості, викраденням людей, у тому 
числі дітей. Актуальність дослідження була обумовлена не лише 
зростанням рівня злочинності проти особи, а й необхідністю ство-
рення нових окремих методик їх розслідування. За результатами 
дослідження науковці Лабораторії розробили концепцію та струк-
туру науково-прикладної програми досліджень, здійснили узагаль-
нення слідчої та судової практики (75 кримінальних справ) та сфор-
мували спеціалізований банк даних. Це дозволило виявити залеж-
ності між окремими елементами криміналістичної характеристики 
неочевидних вбивств і розробити інформаційно-аналітичну систему 
«СПРАВА», яка дозволяє на підставі первинної інформації з місця 
виявлення трупа будувати найбільш імовірні версії щодо обставин 
події злочину.

Із початку 1998 р. до кінця 1999 р. співробітники Лабораторії1 
працювали над темою «Криміналістичні, правові та організаційні 
проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю» 
за такими напрямами:

– розробка методів і засобів дослідження мовних сигналів лю-
дини для її ототожнення та встановлення психофізіологічних пара-
метрів;

– теорія і практика відтворення комп’ютерними засобами зовніш-
ності злочинця за слідами пам’яті очевидця;

– правові та організаційні проблеми проведення судової екс-
пертизи.

1 У 1998–1999 рр. науково-дослідною роботою Лабораторії керували доктор 
юридичних наук, професор В. Ю. Шепітько та доктор юридичних наук, професор 
М. В. Салтевський. Виконавці теми: кандидат технічних наук О. Я. Дрюченко, 
В. О. губанов та кандидат юридичних наук М. г. Щербаковський.
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Під час дослідження обґрунтовано можливості ідентифікації лю-
дини за параметрами її мови і встановлено деякі психофізіологічні 
особливості; проведено систематизацію елементів зовнішності лю-
дини і розроблено структуру та окремі елементи комп’ютерної про-
грами «RAIPS-портрет», яку на наступних етапах роботи доопрацьо-
вано, що дозволило моделювати зовнішність злочинця. Науковцями 
запропоновано нові методичні підходи до проведення судово-фоно-
скопічної й судово-психологічної експертиз.

Протягом 2000–2001 рр. науковці Лабораторії1 працювали над 
фундаментальною науковою темою «Криміналістичні проблеми 
збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі». 
Основну увагу було приділено дослідженням за такими основними 
напрямами: 1) проблеми ідентифікації людини за ознаками зовніш-
ності за допомогою засобів комп’ютерної графіки; 2) ідентифікація 
особи невпізнаного трупа; 3) методи дослідження невидимих слідів 
контакту; 4) проблема диференціації ідентифікаційних ознак мов-
ного сигналу, заснованої на аналізі структурних характеристик 
елементарних сегментів; 5) проблеми вдосконалення методик іден-
тифікації засобів і матеріалів звуко- й відеозапису, комп’ютерних 
технологій2.

Під час дослідження за цією темою були досягнуті такі результа-
ти: 1) створена нова методика проведення ідентифікаційного фоно-
скопічного дослідження зашумленого, спотвореного й обмеженого за 
тривалістю та обсягом мовного матеріалу із розрахунком її потенцій-
ної надійності; 2) отримані нові важливі в науково-теоретичному та 
прикладному аспекті дані про особливості мовних сигналів; 3) роз-
роблена структура методики складання комп’ютерного фоторобота 
в системі «ОБРАЗ» і тактичні рекомендації пред’явлення фоторобота 

1 У період 2000–2001 рр. науковим керівником НДР Лабораторії був доктор 
юридичних наук, професор В. Ю. Шепітько. Виконавці дослідження: кандидат 
технічних наук О. Я. Дрюченко, кандидат юридичних наук І. В. Борисенко, В. О. гу-
банов, М. М. Виноградов, А. В. Работягов, С. О. Когут, О. М. Могильников, 
С. В. грицаєнко.

2 Криміналістичні проблеми збирання доказів у кримінальному процесі [Текст] / 
В. Ю. Шепітько, М. В. Салтевський, І. В. Борисенко та ін. // Питання боротьби зі зло-
чинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2002. – Вип. 6. –  
С. 30–76.
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для впізнання; 4) розроблено окремі комплекти науково-технічних 
засобів (йодна трубка, ультрафіолетовий освітлювач та портативний 
обприскувач для виявлення та дослідження відбитків рук людини); 
5) на основі узагальнення судово-слідчої та експертної практики роз-
слідування вбивств запропоновані алгоритми ідентифікаційних за-
ходів слідчого та судового експерта, спрямованих на встановлення 
особи невпізнаного трупа в найбільш складних ситуаціях розсліду-
вання; 6) удосконалені деякі методи (прийоми) провадження судових 
експертиз (судово-фоноскопічних, судово-акустичних, судово-фоне-
тичних, трасологічних, технічного дослідження документів та ін.);  
7) сформований банк даних відповідно до ознак зовнішності людини 
за допомогою засобів комп’ютерної графіки1.

У системі «ОБРАЗ» реалізована нова методика активізації асоці-
ативної пам’яті очевидця при згадуванні ним образу побаченої особи 
і фіксації суб’єктивного образу у вигляді фотозображення. Інформа-
ційною основою системи «ОБРАЗ» служить база портретів (у фас). 
Для побудови суб’єктивного портрета оператор здійснює в діалого-
вому режимі управління системою «ОБРАЗ» відповідно до ходу бе-
сіди з очевидцем про образ встановлюваної особи. Очевидець сприй-
має певним чином сформовану графічну інформацію, що сприяє ак-
тивізації процесу згадування образу і вказує на необхідні коригування 
фоторобота, що складається. Управління програмою здійснюється за 
допомогою системи меню, що забезпечує гнучку реалізацію методи-
ки складання фотороботів з урахуванням специфіки конкретного 
сеансу.

Під час апробації розробленої науковцями Лабораторії системи 
«ОБРАЗ» установлено, що спілкування з очевидцем потребує особ-
ливого підходу, оскільки більшість очевидців перебувають під 
впливом вчиненого насильства, сприймали злочинця короткочасно 
за несприятливих умов. Часто такі очевидці на початку спілкування 
називають дуже обмежену кількість ознак і посилаються на погану 
пам’ять. Для актуалізації пам’яті очевидця при складанні фоторо-

1 Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів 
України [Текст] / В. Ю. Шепітько, О. Ю. Булулуков, г. О. Чорний // Питання бороть-
би зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2004. – 
Вип. 10. – С. 98–104.
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бота запропоновано використання таких прийомів психологічного 
характеру: 1) прибулому для складання фоторобота очевидцю за-
пропоновано надавати деякий час для освоєння з незвичною об-
становкою; 2) із самого початку необхідно прагнути встановити 
психологічний контакт із очевидцем (наприклад, коротко поговори-
ти з ним на сторонню тему); 3) під час бесіди з очевидцем рекомен-
дується з’ясувати і записати в робочий журнал проведення сеансів 
складання фотороботів обставини спостереження (час доби, місце 
спостереження, характер освітлення, відстань, з якої проводилося 
спостереження, положення очевидця щодо злочинця, чи було на-
сильство щодо очевидця тощо); 4) якщо очевидець говорить, що 
погано запам’ятав окремі ознаки зовнішності, то під час сеансу 
варто приділити особливу увагу застосуванню прийомів активізації 
процесів згадування та ін.

Під час дослідження проблем ідентифікації особи невпізнаного 
трупа встановлено, що проведення процедури «туалету», або рестав-
рації голови трупа, є можливим лише після її судово-медичного до-
слідження. Співробітники Лабораторії дійшли висновку, що присут-
ність фахівця, який проводив «туалет», або реставрацію голови трупа, 
є доцільною при подальшому пред’явленні трупа для впізнання.

Відомо, що важливою передумовою ефективності розслідування 
вбивств є уміле використання слідчим можливостей судових експер-
тиз, які вирішують питання ідентифікаційного характеру. Тому у сво-
їх наукових публікаціях у 2000–2001 рр. співробітниками Лабораторії 
неодноразово наголошувалося на важливості своєчасного і кваліфі-
кованого збирання матеріалів для експертних досліджень та особли-
вості призначення окремих видів судових експертиз (судово-медичної, 
судово-портретної, дактилоскопічної, товарознавчої та ін.).

Під час досліджень у період 2000–2001 рр. із метою вдосконален-
ня експертної методики ідентифікації пристроїв друку (в межах тех-
нічного дослідження документів) виокремлено ознаки групової на-
лежності принтерів, зумовлені специфічними особливостями різних 
технологій друку. Проведені науковцями Лабораторії дослідження 
матричних принтерів (ударного типу дії) дозволили зробити висновки 
про наявність у надрукованих на них документах суттєвих ознак, що 
дозволяють ідентифікувати пристрої друку, на яких вони виготовлені.
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У період з 2002 по 2006 р. науковці Лабораторії працювали над 
фундаментальною темою «Проблеми криміналістичного забезпечен-
ня діяльності правоохоронних органів»1. У межах теми науковцями 
Лабораторії досліджувалися такі напрями:

– розробка науково-технічних та організаційно-тактичних засобів 
протидії злочинності;

– розробка інформаційних (комп’ютерних) технологій у боротьбі 
зі злочинністю;

– розробка методик і програмних засобів комп’ютерної (об’єк-
тивної) підтримки експертної діяльності в процесі ідентифікацій-
ного дослідження спотвореного й обмеженого за обсягом мовного 
матеріалу2.

З метою розробки науково-технічних засобів протидії злочиннос-
ті здійснено науковий пошук щодо: а) створення газоаналізатора для 
відшукання прихованих трупів; б) побудови моделі металошукача для 
відшукання металевих предметів; в) розробки пристрою для виміру 
швидкості балістичного об’єкта.

Під час наукового пошуку щодо створення газоаналізатора ви-
конавцями теми встановлено, що у процесі розслідування різних 
категорій злочинів часто виникає необхідність у застосуванні газоана-
лізатора для відшукання прихованих трупів або їх частин. Після 
аналізу недоліків існуючих на момент дослідження газоаналізаторів 
(не дуже чітка диференціація діамагнітних газів, великі розміри, 

1 Розробку фундаментальної теми здійснювали: Лабораторія «Використання 
сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» (завідувач Лаборато-
рії – професор, доктор юридичних наук В. Ю. Шепітько та співробітники: доктор 
технічних наук, професор І. Б. Сіроджа; кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник г. К. Авдєєва; кандидат технічних наук Ю. В. Ломоносов; кандидат 
юридичних наук В. В. Білоус; кандидат юридичних наук І. В. Борисенко; кандидат 
юридичних наук Л. І. Керик; кандидат юридичних наук Ю. С. Іванова; кандидат 
юридичних наук Д. В. Затенацький) та сектор «Дослідження проблем боротьби 
з корупцією та організованою злочинністю» (завідувач сектору – доктор юридичних 
наук, професор В. А. Журавель та співробітники: кандидат юридичних наук С. В. Ве-
ліканов, С. С. Кисельова).

2 Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів: 
тенденції та перспективи [Текст] / В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва, І. Б. Сіроджа та ін. 
// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. В. Баулін та ін. – Х. : 
Кроссроуд, 2007. – Вип. 13. – С. 80–97. 



Наукові досягнення та перспективи діяльності лабораторії…

141

можливість роботи лише при фіксованих температурних режимах, 
низька точність аналізу, необхідність часто змінювати реактиви, 
складність створення автоматичних приладів, крихкість більшості 
елементів та ін.), їх будови, можливостей пошуку газів постало пи-
тання щодо створення портативного і чутливого газоаналізатора, 
придатного для відшукування трупа та/або його частин. Науковцями 
Лабораторії була розроблена принципова схема компактного газоана-
лізатора для відшукування прихованих трупів та їх частин у «польо-
вих умовах».

Науковцями Лабораторії також створено модель компактного, 
розбірного, малогабаритного металошукача з глибиною пошуку мета-
лу в цегляній або бетонній стіні до 70 см, в ґрунті та воді — до 1,5 
м (розмір еталона — 3 см у діаметрі).

Співробітниками Лабораторії проаналізовано особливості та ви-
окремлено недоліки існуючих пристроїв для виміру швидкості баліс-
тичних об’єктів, які використовувались при проведенні судово-баліс-
тичних експертиз. Зокрема, недоліками пристроїв, у яких використа-
ні контактні датчики, є обмежена точність, великі розміри, відносно 
тривала та трудомістка підготовка датчиків до кожного пострілу, 
можливість пошкодження поверхні балістичного об’єкта (наприклад, 
кулі). Внаслідок цих чинників прилади є непридатними для експерт-
них досліджень.

Під час досліджень визначені можливості збільшення обсягу зони 
чутливості, підвищення точності виміру й надійності фіксації об’єкта 
незалежно від місця перетину його траєкторії та розроблена загальна 
принципова схема пристрою для виміру швидкості балістичних 
об’єктів, що може бути використаний як у стаціонарних умовах 
(з обов’язковим підключенням до персонального комп’ютера), так і в 
«польових». Запропонований науковцями Лабораторії пристрій є ком-
пактним, легко та швидко готується до досліджень, не пошкоджує 
поверхню балістичного об’єкта та є придатним для подальших трасо-
логічних досліджень. Цей пристрій рекомендований НДЕКЦ гУМВС 
України в Харківській області для використання при проведені судово-
балістичних експертиз фахівцями експертних установ системи Мініс-
терства внутрішніх справ і Міністерства юстиції України.
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Під час розроблення організаційно-тактичних засобів протидії 
злочинності науковцями Лабораторії здійснено аналіз помилок, до-
пущених при проведенні слідчих дій, та розроблено рекомендації 
щодо їх усунення. Ці рекомендації оприлюднені у виданні для прак-
тичних працівників правозастосовних органів «Слідча практика»1.

Науковцями Лабораторії здійснювалося узагальнення матеріалів 
кримінальних справ про нерозкриті вбивства, під час якого вивчено 
та проаналізовано протоколи слідчих дій, рапорти працівників опе-
ративно-розшукових органів, постанови про призначення судових 
експертиз та висновки експертів, обвинувальні висновки та інші про-
цесуальні документи. За результатами узагальнення 100 кримінальних 
справ виокремлено різні типові помилки слідчих: невикористання, 
неправильне використання або використання не в повному обсязі 
інформації, що міститься в криміналістичних обліках, та інформації, 
що міститься в аналогічних за способом вчинення розкритих і нероз-
критих справах. Недостатнім також є використання під час досудо-
вого розслідування злочинів науково-технічних засобів і сучасних 
комп’ютерних технологій. Окрему групу складають такі помилки 
тактичного характеру, як неякісне проведення слідчих дій (огляду 
місця події, огляду трупа, допиту свідків та підозрюваного, обшуку, 
пред’явлення для впізнання, призначення судових експертиз та ін.). 
Проаналізовано помилки, яких припускаються слідчі під час плану-
вання досудового слідства, та розроблено систему тактичних реко-
мендацій щодо проведення огляду місця події, огляду трупа на місці 
події, огляду та фіксації слідів на місці події, складання протоколу 
огляду місця події, проведення допитів, обшуків, призначення судових 
експертиз, планування слідчо-оперативної роботи та ін.

Під час розробки нових інформаційних технологій у боротьбі зі 
злочинністю науковці Лабораторії дійшли висновку, що інформацій-
не забезпечення правоохоронних органів повинно здійснюватися за 
кількома напрямами:

– інформаційний (добір криміналістично значущої інформації);

1 Шепітько, В. Ю. Шляхи підвищення ефективності організаційно-тактичних 
засобів здійснення досудового слідства (за матеріалами опитування слідчих) [Текст] 
/ В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель // Слідча практика України. – Х. : Схід.-регіон. 
центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2008. – Вип. 6. – С. 18–24.
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– технічний (комплектація комп’ютерною технікою і периферій-
ним обладнанням, кваліфіковане обслуговування тощо);

– програмний (створення програмно-технічних комплексів, авто-
матизованих робочих місць);

– організаційний (надання можливості використання інформацій-
них технологій).

При розробці структури автоматизованої системи ідентифікації 
людини на основі біометричних ознак вивчено сучасний стан про-
блеми ідентифікації особи за фотознімком і виокремлено найбільш 
перспективні шляхи вирішення цього завдання (зокрема, за допомо-
гою антропометричного методу розпізнавання особи). На першому 
етапі було розроблено основи алгоритмізації підсистеми ідентифіка-
ції особи за фотознімком обличчя та алгоритми вирішення поставле-
них завдань, заснованих на докладному описі функціонування під-
системи ідентифікації особи за фотознімком. За результатами дослі-
дження та аналізу тенденцій розвитку біометричних технологій 
у криміналістиці встановлено, що пошук вирішення завдань іденти-
фікації (верифікації) особи за фотопортретом, побудованим на під-
ставі свідчень особи та ідентифікації людини за її фотопортретом 
шляхом пошуку в базі даних, є перспективним. Науковцями Лабора-
торії проведені дослідження існуючих алгоритмів, що призначені для 
побудови комп’ютерної підсистеми, яка вирішує ці завдання. За ре-
зультатами узагальнення отриманих даних розроблено програмний 
комплекс для автоматичної ідентифікації людини за фотознімком за 
допомогою електронно-обчислювальної машини. Алгоритм підсис-
теми ідентифікації особи за фотопортретом та алгоритми пошуку 
частин обличчя на фотопортретах засновані на локалізації центрів 
зіниць обличчя людини. До сукупності окремих ознак обличчя люди-
ни науковцями Лабораторії внесені такі суттєві ознаки обличчя особи, 
як сукупності відстаней між певними антропометричними точками 
обличчя. Встановлено специфіку таких ознак з урахуванням вікових 
змін зовнішності людини, освітленості, наявності макіяжу й незнач-
них варіацій ракурсу зйомки, масштабу, яскравості й контрасту зо-
браження.

Під час досліджень удосконалено моделі вирішення ідентифіка-
ційних завдань за допомогою біометричного методу (на основі антро-
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пометричних характеристик обличчя особи) у сукупності з методами 
орієнтованого прийняття рішень у межах квантового підходу. Запро-
поновано у процесі розпізнавання порівнювати ознаки невідомої 
особи з ознаками, що зберігаються в базі даних. Під час застосування 
цього методу рекомендовано дотримуватися таких вимог: 1) точки на 
обличчі особи (ідентифікаційні ознаки) не повинні закриватися за-
чіскою, бородою, маскою тощо; 2) для забезпечення незалежності 
процесу розпізнавання від масштабу зображення є доцільним опису-
вати систему ідентифікаційних ознак у відносних одиницях; 3) ви-
окремлена система точок повинна забезпечувати достатню стійкість 
процесу розпізнавання при незначній зміні як ракурсу зйомки (легкий 
поворот голови, нахил), так і міміки.

Розроблені науковцями Лабораторії алгоритми ідентифікації лю-
дини на основі біометричних ознак можуть бути використані в авто-
матизованих системах ідентифікації особи за ознаками зовнішності 
за допомогою автоматичних контрольно-пропускних пристроїв, 
у системах інформаційної безпеки з метою обмеження доступу до 
ЕОМ й окремих програм, баз даних, криптографічних додатків, ме-
дичних відомостей, окремих ресурсів Інтернету; системах електрон-
ної торгівлі; системах автоматизованого спостереження, інформацій-
но-пошукових системах розшуку людей; системах активного відео-
спостереження при надзвичайних подіях.

Науковцями Лабораторії сформована структура методики скла-
дання комп’ютерного фоторобота (RAIPS-портрет), створено електрон-
ний каталог фотороботів на основі комп’ютерної бази даних (250 
фотороботів). Інформаційною основою структури методики «RAIPS-
портрет» є електронна база портретів (у фас). Під час побудови 
комп’ютерного фоторобота оператор здійснює в діалоговому режимі 
управління базою даних відповідно до ходу бесіди з очевидцем про 
портрет особи, що встановлюється. Очевидець сприймає певним 
чином сформовану графічну інформацію, що сприяє активізації про-
цесу згадування RAIPS-портрета, і вказує на необхідні коригування 
фоторобота, який складається. Управління програмним засобом під-
тримки методики складання фоторобота здійснюється за допомогою 
системи меню, яка забезпечує гнучку реалізацію методики складання 
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фотороботів з урахуванням специфіки конкретного сеансу. Основни-
ми характеристиками запропонованої співробітниками Лабораторії 
методики складання фоторобота є такі: база даних охоплює карто-
теку 300 осіб різної статі, національності та віку; швидкість сеансу 
до 30–40 хв; схожість суб’єктивного портрета (за словами очевидців) 
складає 80–85 %.

У період з 2002 по 2006 р. науковці Лабораторії також працюва-
ли над створенням структури банку знань автоматизованого робо-
чого місця слідчого (АРМ слідчого) та його окремих розділів і під-
розділів, що відповідають сучасним потребам слідчої практики. 
Розроблено структуру АРМ слідчого «Інсайт», що складається 
з таких блоків: система «Законодавство» (нормативно-правові акти, 
що регулюють діяльність слідчого); система «Документ» (зразки 
процесуальних документів); система «Слідчі дії» (процесуальна 
регламентація і тактика слідчих дій); система «Науково-технічні 
засоби» (техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового 
слідства); система «Судові експертизи» (підготовка матеріалів для 
призначення судових експертиз, типові питання); система «Кримі-
налістичні методики» (методики розслідування окремих видів зло-
чинів); система «Словник термінів» (словник термінів із криміна-
лістики); система «Правоохоронні органи та експертні установи» 
(основні відомості та адреси); система «Навчання» (програми-тре-
нажери, навчальні фільми, тести); система «Бібліографія». Розроб-
лено також окремі схеми-алгоритми розміщення інформації для 
кожного блоку бази знань «АРМ слідчого».

Функціонування «АРМ слідчого “Інсайт”» здійснюється на базі 
персональних комп’ютерів із використанням можливостей 
комп’ютерної техніки з накопичення, обробки й надання масивів ін-
формації відповідно до потреб слідчого. Програмні комплекси в скла-
ді «АРМ слідчого “Інсайт”» дозволили одержати результати, необхід-
ні для об’єктивізації оцінки інформації, отриманої під час досудово-
го слідства. Комп’ютерна техніка дозволила використовувати цю базу 
знань не лише слідчими одного відділу (за допомогою локальної 
комп’ютерної мережі), а й слідчими різних установ (за допомогою 
мережі Internet).
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У межах дослідження щодо розробки інформаційних технологій 
науковцями Лабораторії створено алгоритм роботи автоматизованої 
інформаційно-пошукової системи «Кліше», що дозволяє виконання 
процедур формального зберігання безлічі різних зображень у вигляді 
відбитків печаток і штампів, які належать одному з управлінь МВС 
України, а також формального моделювання будь-якого зображення 
за допомогою певної сукупності ознак. За результатами цих дослі-
джень науковцями Лабораторії запропоновано структуру та проана-
лізовано особливості комплексної технології побудови автоматизова-
них криміналістичних інформаційно-довідкових електронних баз 
даних (інформаційно-аналітичних колекторів), що поєднують у собі 
(крім текстових документів) графічну інформацію: малюнки протек-
торів шин коліс транспортних засобів, схеми та фотознімки розсію-
вачів фар, схеми та фотознімки підошов взуття, зображення відбитків 
печаток і штампів тощо. У процесі роботи в цьому напрямі також 
розроблено інформаційно-пошуковий модуль АІПС «Кліше», призна-
чений для збереження, відображення, перегляду, редагування і по-
шуку зображень відбитків печаток усіх районних відділень ДАІ 
УМВС України. Структура бази даних модуля має конфігурацію, яка 
дозволяє за наявними атрибутами вносити до неї графічні зображен-
ня печаток і штампів будь-яких організацій і підприємств, що зна-
ходяться як на території України, так і за кордоном. З метою авто-
матизації проведення експертних досліджень документів, які містять 
відбитки печаток, розроблено модель програмного комплексу, що 
складається з двох структурно-програмних модулів: інформаційно-
пошуковий модуль (автоматизована інформаційно-пошукова система 
«Кліше») і модуль «Автоматизоване робоче місце експерта-криміна-
ліста» (автоматизована інформаційно-пошукова система «Кліше» 
з інтегрованим модулем робочого місця експерта-криміналіста (АІПС 
«Кліше» / АРМ-ЕК).

За іншим напрямом наукової роботи (розробка методик і програм-
них засобів комп’ютерної підтримки експертної діяльності в процесі 
ідентифікаційного дослідження спотвореного й обмеженого за об-
сягом мовного матеріалу) вивчено та проаналізовано відомі методи 
аналізу мовних сигналів. Під час досліджень установлено, що в іс-
нуючих методах розпізнавання звукових образів є суперечливість 
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в описі об’єктів дослідження та їх ознак. Науковцями Лабораторії 
виокремлено стійкі ознаки мовних сигналів та розроблено оригіналь-
ну методику ідентифікації людини за параметрами мовних сигналів, 
засновану на порівнянні виділених із голосних звуків мовного сигна-
лу комплексу ознак, обчисленні їх кількісних показників, подальшо-
му їх упорядкуванні і пороговому зіставленні. Ця методика відрізня-
ється від уже існуючих тим, що процедуру обробки зразків мови, які 
підлягають ідентифікації, виконують у середовищі банку мовного 
матеріалу, розподіляючи водночас його вміст на класи за критерієм 
тотожності джерела мови. На це технічне рішення («Спосіб іденти-
фікації людини за параметрами мови») отриманий Деклараційний 
патент України на винахід № 63624 А від 15 січня 2004 р.

Для проведення експериментальної перевірки достовірності отри-
маних результатів при застосуванні методики ідентифікації людини 
за параметрами мовних сигналів дослідниками Лабораторії розробле-
ний алгоритм, який реалізує обчислення вейвлет-коефіцієнтів мовних 
сигналів людини, зафіксованих у цифровому вигляді. За цим алгорит-
мом проаналізовано результати експериментальних досліджень з іден-
тифікації диктора за допомогою вейвлет-аналізу та побудована мате-
матична модель швидкого вейвлет-перетворення із застосуванням 
квадратурних дзеркальних фільтрів (алгоритм С. Малла). Основу цієї 
моделі складають методи та алгоритми, які є найбільш ефективними 
серед великої кількості способів побудови вейвлет-образів сигналів 
різної фізичної природи. Під час експериментальних досліджень 
встановлено, що застосування обраних методів одержання вейвлет-
перетворень мають перевагу над іншими методами при вирішенні 
експертних завдань.

У період 2008–2011 рр. науковці Лабораторії проводили наукове 
дослідження за темою «Криміналістичні засоби та інноваційні тех-
нології у боротьбі зі злочинністю». Під час роботи вивчено практику 
застосування в діяльності правоохоронних органів сучасних науково-
технічних засобів, технічних і тактичних прийомів, методичних ре-
комендацій із метою визначення можливостей впровадження та ви-
користання новітніх тактичних та науково-технічних засобів й інфор-
маційних технологій у практику боротьби зі злочинністю.
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Відповідно до цілей дослідження узагальнено значний за обся-
гом емпіричний матеріал. Так, проведено анкетування 290 слідчих 
прокуратури та СБУ з різних областей України та вивчено матеріа-
ли 75 кримінальних справ. Результати анкетування слідчих проку-
ратури й СБУ України показали, що 52,4 % слідчих не забезпечені 
науково-технічними засобами, а 29,6 % забезпечені не в повному 
обсязі. У 4,1 % слідчих відсутні науково-практичні рекомендації 
з використання науково-технічних засобів й практичні навички з їх 
застосування (2,7 %). На думку 9,6 % респондентів, наявні техніко-
криміналістичні засоби не є досконалими та компактними (3,1 %) та 
ін. Окремі респонденти (0,3 %) повідомили про повну відсутність 
будь-яких науково-технічних засобів і придбання фотоапаратів за 
власні кошти. У слідчих прокуратури України значні труднощі у ви-
користанні науково-технічних засобів та інформаційних технологій 
виникають при виявленні мікрослідів і мікрочасток (32,7 %), їх ви-
лученні (16,9 %), фіксації (10,3 %), попередньому дослідженні 
(24,1 %). Респонденти висловили такі побажання щодо поліпшення 
характеристик техніко-криміналістичних засобів вітчизняного ви-
робництва: оновлення до рівня зарубіжних (2,7 %), зменшення га-
баритних розмірів і маси (3,7 %), підвищення ефективності і точнос-
ті (1,7 %), багатофункціональності (0,3 %), можливість комп’ютерної 
обробки інформації (3,2 %), збільшення швидкодії (0,7 %), створен-
ня спеціалізованих комплектів науково-технічних засобів для різних 
відомств (76,2 %) та ін.

Вивчення слідчої практики дозволило виокремити низку проблем, 
що зумовили низький рівень використання криміналістичних засобів 
та інноваційних технологій при провадженні слідчих дій. Так, вста-
новлено погіршення матеріально-технічного забезпечення правоохо-
ронних органів; втрату професійного ядра співробітників слідчого 
апарату й оперативних підрозділів органів внутрішніх справ; недо-
статність наявних тактичних засобів здійснення слідчої діяльності; 
складнощі у залученні спеціалістів різних експертних спеціальностей 
до участі у слідчих діях; наявність проблем взаємодії слідчого з обі-
знаними особами; недостатність інформації про розслідувану подію; 
недостатність надійних джерел отримання інформації; наявність 
протидії розслідуванню з боку зацікавлених осіб та ін.
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Реалізацію мети дослідження було здійснено за умови комплек-
сного підходу до вирішення низки взаємопов’язаних завдань, най-
важливішими з яких є такі: 1) розробка й використання нових науко-
во-технічних засобів для виявлення, вилучення, фіксації і поперед-
нього дослідження доказів; 2) пропозиція новітніх криміналістичних 
засобів та інноваційних технологій і їх використання у боротьбі зі 
злочинністю; 3) створення (розробка) і пропозиція до використання 
нових прийомів, методів, практичних рекомендацій щодо проведення 
слідчих дій і розслідування злочинів у цілому1. Під час дослідження 
вирішено такі завдання: 1) сформульовано поняття та визначено зміст 
криміналістичних засобів й інноваційних технологій у криміналісти-
ці; 2) здійснено комплексне дослідження сучасного стану та можли-
востей реалізації криміналістичних засобів й інноваційних технологій 
у розслідуванні злочинів; 3) надано практичні рекомендації щодо 
розроблення криміналістичних алгоритмів і їх впровадження в ді-
яльність органів досудового слідства; 4) створено комплект техніко-
криміналістичних засобів «Польова мініфотолабораторія»; 5) побу-
довано алгоритми автоматизованої цифрової фотозйомки, цифрового 
відео- та звукозапису тощо2.

За результатами дослідження встановлено, що основними форма-
ми використання криміналістичних засобів та інноваційних техноло-
гій у криміналістиці є такі: 1) застосування науково-технічних засобів 
оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових 
заходів; 2) використання науково-технічних засобів слідчими при 
проведенні слідчих дій; 3) застосування науково-технічних засобів 
спеціалістами та експертами під час досліджень; 4) використання 
науково-технічних засобів учасниками судового розгляду. Виділення 

1 Шепитько, В. Ю. Проблемы разработки, внедрения и использования инноваций 
в следственной деятельности [Текст] / В. Ю. Шепитько // Использование современных 
информационных технологий в правоохранительной деятельности и региональные 
проблемы информационной безопасности. – Вып. VII (Ч. 1) : сб. материалов меж-
дунар. науч.-практ. конф. – Калининград : Калининград. юридич. ин-т МВД России, 
2006. – С. 126.

2 Шепітько, В. Ю. Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі 
зі злочинністю [Текст] / В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва // Питання боротьби зі зло-
чинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 24. – 
С. 131–142.
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зазначених форм використання криміналістичної техніки пов’язано 
із суб’єктом, що її застосовує1.

Дослідниками запропоновано авторський варіант класифікації 
тактичних засобів у криміналістичній тактиці за різними підставами. 
Зокрема, за внутрішньою структурою тактичні засоби поділяються 
на такі: 1) дві та більше однотипні слідчі дії (наприклад, «груповий 
обшук»); 2) комплекс різнопланових слідчих дій; 3) комплекс слідчих 
і оперативно-розшукових дій; 4) комплекс слідчих дій та заходів ор-
ганізаційного характеру; 5) система оперативно-розшукових заходів 
(оперативно-тактична операція); 6) комплекс оперативно-розшукових 
та організаційних заходів2.

За матеріалами анкетування 290 слідчих та узагальнення 75 кри-
мінальних справ проаналізовано сучасний рівень оснащеності органів 
досудового слідства науково-технічними засобами та інноваційними 
технологіями. Встановлено, що в 95 % випадках слідчі стикаються 
з певними труднощами. При цьому, на їх думку, такі труднощі поля-
гають у неналежній організації праці — 22 % респондентів, за від-
сутності типових методик розслідування — 16,5 %, у неналежному 
забезпеченні технічними засобами — 50 %, за відсутності спеціальної 
криміналістичної літератури — 5,5 %. Респонденти вважають, що 
слідчий повинен використовувати науково-технічні засоби під час 
проведення слідчих дій (36 % опитаних); має їх використовувати за 
допомогою спеціаліста — 58 %; тільки у разі необхідності — 5 %. 
Сучасними науково-технічними засобами забезпечені лише 21 % 
респондентів; не забезпечені — 56 %; не повною мірою забезпечені — 
23 %. Слідчі зазначають причини невикористання сучасних науково-
технічних засобів: відсутність такого забезпечення — 33 %; відсут-
ність науково-практичних рекомендацій з використання — 1,3 %; 
відсутність навичок у використанні — 0,6 %; відсутність потреби — 
5,3 %; недосконалість наявних інформаційних технологій — 6 %; 
виникнення інших труднощів — 1 %.

1 Настільна книга слідчого [Текст] : наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / 
М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 
К. : Ін Юре, 2007. – С. 5.

2 Шепітько, В. Ю. Проблеми формування та застосування типових тактичних 
операцій у слідчій діяльності [Текст] / В. Ю. Шепітько // Вісн. Акад. прав. наук 
України. – 2007. – № 1 (48). – С. 180.
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За результатами узагальнення 75 кримінальних справ встановле-
но, що у сучасних умовах органи досудового слідства потребують 
негайного технічного переоснащення1.

Виокремлено проблеми розроблення та використання автомати-
зованих робочих місць та їх складових частин (зокрема, спеціальних 
баз даних та програмних продуктів) у діяльності органів досудового 
слідства. Так, установлено, що процес створення програмного про-
дукту складається з побудови алгоритму й «переведення» його на 
одну з мов програмування. Операції і процедури, що є елементами 
алгоритмічного опису процесу, під час програмування з метою реа-
лізації на електронно-обчислювальній машині (ЕОМ) записують на 
мові програмування, з якої за допомогою трансляторів-програм ал-
горитм автоматично перекладається мовою команд (операцій) кон-
кретної ЕОМ. Доведено, що алгоритм є відносно самостійним етапом 
створення програмного комплексу і може бути пізніше повторно 
«записаний» сучаснішою мовою програмування2.

Науковцями Лабораторії запропоновано авторське визначення 
криміналістичного алгоритму, який є системою послідовно викону-
ваних і визначених законом обов’язкових положень і розроблених 
криміналістикою розпоряджень у вигляді рекомендацій, спрямованих 
на ефективне вирішення завдань із розкриття, розслідування і попе-
редження злочинів. За результатами узагальнення 75 кримінальних 
справ й опитування 290 слідчих прокуратури та СБУ України вста-
новлено, що криміналістичний алгоритм має певну специфіку, засно-
вану на наявності відносно стійкої типової структури, що допускає 
вільний пошук слідчим оптимальних шляхів дій. Криміналістичний 
алгоритм, записаний мовою програмування, передбачає його функ-

1 Шепітько, В. Ю. Оснащеність слідчого апарату техніко-криміналістичними 
засобами [Текст] / В. Ю. Шепітько // Теоретичні основи забезпечення якості кримі-
нального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочин-
ністю : монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 
2011. – С. 246.

2 Шепитько, В. Ю. Проблемы формироваия «криминалистических алгоритмов» 
и возможности их практической реализации [Текст] / В. Ю. Шепитько, г. К. Авдеева 
// Использование современных информационных технологий и проблемы информа-
ционной безопасности в деятельности правоохранительных органов : сб. науч. тр. 
Калининград. юрид. ин-та МВД России. – Калининград, 2009. – С. 9.
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ціонування за допомогою ЕОМ в інтерактивному (діалоговому) ре-
жимі, що дозволяє підвищити ефективність його використання1.

За результатами вивчення та аналізу всього процесу створення 
інформаційних технологій для правоохоронних органів (у тому числі 
й АРМ) та їх окремих етапів дослідниками Лабораторії було виокрем-
лено комплекс положень, яким вони обов’язково мають відповідати 
для забезпечення їх тривалої дієздатності й зручності використання, 
а саме: чітка відповідність алгоритму, який служить основою для 
створення певної інформаційної технології (без алгоритму створення 
АРМ взагалі неможливо); модульність та системність (підсистеми 
створюються у вигляді окремих модулів за функціональним призна-
ченням та можуть використовуватися як самостійно, так і в комплек-
сі); адаптованість до сучасних операційних систем та інших програм-
них продуктів; можливість переведення на іншу мову програмування 
(в тому числі й на мову наступних поколінь); простота у використан-
ні та надійність, що дозволяє слідчому, який має навички користува-
ча ЕОМ середнього рівня, без сторонньої допомоги використовувати 
АРМ слідчого2.

Науковцями Лабораторії запропоновано визначення терміна 
«спеціаліст» у кримінальному судочинстві. Зокрема, спеціаліст 
у кримінальному процесі — обізнана особа, яка володіє спеціаль-
ними знаннями, уміннями й навичками, професійним досвідом їх 
застосування, незалежна і незацікавлена в певному результаті спра-
ви, відповідно до кримінального процесуального законодавства 
України залучена до слідчої дії для виявлення, вилучення і закріп-
лення доказів, формулювання завдань експерта під час призначення 

1 Див.: Шепитько, В. Ю. Проблемы формироваия «криминалистических алго-
ритмов» и возможности их практической реализации [Текст] / В. Ю. Шепитько, 
г. К. Авдеева // Использование современных информационных технологий 
и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных 
органов : сб. науч. тр. Калининград. юрид. ин-та МВД России. – Калининград, 2009. – 
С. 6–18; Шепітько, В. Ю. Проблеми алгоритмізації слідчої діяльності [Текст] / 
В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : 
ОНЮА, 2008. – С. 46–49.

2 Шепітько, В. Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльнос-
ті [Текст] / В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. 
наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 19. – С. 202.
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судової експертизи, а також для надання консультативно-довідкової 
допомоги і технічного супроводу процесу отримання й закріплення 
доказів. Наголошено на тому, що спеціальні знання використову-
ються слідчим не в прямій (безпосередній), а в опосередкованій 
формі (у вигляді результатів дослідження спеціалістом або судовим 
експертом ознак об’єктів). При цьому великого значення набуває 
правильна криміналістична оцінка виявлених ознак, що проводить-
ся спеціалістом (судовим експертом)1.

Із метою вдосконалення порядку проведення слідчої дії за участю 
спеціаліста запропоновано алгоритмізувати процес пересвідчення 
в особі та компетентності спеціаліста, з’ясування його стосунків з об-
винуваченим і потерпілим та роз’яснення спеціалістові його прав та 
обов’язків шляхом впровадження спеціалізованої анкети спеціаліста. 
Така анкета повинна заповнюватися спеціалістом власноруч. Прав-
дивість викладених у ній відомостей підтверджуватиметься підписом 
спеціаліста2.

Під час роботи за темою досліджено сутність та запропоновано 
авторське визначення інновацій у криміналістиці, а саме: інноваціями 
в криміналістиці та досудовому слідстві служать як новостворені 
результати науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської ро-
боти, що спеціально розроблені для потреб співробітників правоохо-
ронних органів, так і вже відомі, але використані за іншим призна-
ченням та (або) в іншій галузі діяльності людини, і (або) вдосконале-

1 Див.: Шепитько, В. Ю. Проблемы использования специальных знаний в уго-
ловном судопроизводстве [Текст] / В. Ю. Шепитько // Сучасні проблеми розвитку 
судової експертизи : матеріали «круглого столу» (10–11 червня 2010 р.) / Харк. НДІ 
суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса ; редкол. Ю. Д. Притика (голова редкол.) та ін. – 
Х. : ХНДІСЕ, 2010. – С. 8; Авдєєва, г. К. Взаємодія слідчого з обізнаними особами 
як критерій ефективності досудового слідства [Текст] / г. К. Авдєєва // Питання бо-
ротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Кроссроуд, 
2009. – Вип. 17. – С. 266; Авдеева, г. К. Проблемы использования специальных 
знаний в досудебном следствии [Текст] / г. К. Авдеева // Современные тенденции 
развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалис-
тические чтения на Слобожанщине». – Белгород : Изд-во БелгУ, 2011. – Т. II. – С. 6–9.

2 Авдєєва, г. К. Проблеми використання спеціальних знань під час провадження 
слідчих дій [Текст] / г. К. Авдєєва // Современное состояние, проблемы и перспективы 
развития судебной экспертологии : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Сим-
ферополь, 2007. – С. 22.
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ні криміналістичні засоби, а також організаційно-технічні рішення 
методичного, наукового або іншого характеру, що істотно поліпшують 
якість та повноту процесу доказування по справі, підвищують його 
науковий рівень та скорочують терміни досудового слідства, дозво-
ляють вирішувати питання, що раніше не вирішувалися через від-
сутність необхідних криміналістичних засобів1.

З урахуванням результатів узагальнення кримінальних справ, 
а також зауважень та пропозицій практичних працівників органів 
прокуратури та МВС України, отриманих під час їх анкетування 
та інтерв’ювання щодо існуючих на сьогодні техніко-криміналіс-
тичних засобів, співробітниками Лабораторії створено принципо-
во новий комплект науково-технічних засобів «Польова мініфото-
лабораторія», що дозволяє співробітникам правоохоронних органів 
здійснювати фіксацію доказової інформації у «польових» умовах 
за допомогою звукозапису, відео- та фотозйомки, роздруковувати 
фотознімки високої якості, що відповідає рівню поліграфічного 
друку без застосування комп’ютерної техніки та електромереж, 
накопичувати, зберігати та копіювати звуко-, відеофайли та фото-
знімки на носії електронної інформації без зниження їх якості2. 
«Польова мініфотолабораторія» отримала позитивну оцінку під 
час її апробації у слідчих відділах та інших підрозділах МВС 
у Львівській області.

Вперше розроблено алгоритми цифрової фотозйомки, звукозапи-
су та відеозапису для фіксації доказової інформації під час проведен-
ня слідчих і судових дій. Зокрема, створено такі алгоритми: 1) алго-
ритм фотозйомки в автоматичному режимі; 2) алгоритм панорамної 
фотозйомки за допомогою цифрової фотокамери для подальшого 
поєднання («зшивання») знімків на комп’ютері; 3) алгоритм авто-

1 Шепитько, В. Ю. Инновации в криминалистике и их использование в деятель-
ности органов досудебного следствия [Текст] / В. Ю. Шепитько, г. К. Авдеева // 
Использование современных информационных технологий и проблемы информаци-
онной безопасности в деятельности правоохранительных органов : сб. науч. тр. 
Калининград. юрид. ин-та МВД России. – Калининград, 2011. – С. 14.

2 Шепітько, В. Ю. «Польова мініфотолабораторія». Свідоцтво № 33553 про реє-
страцію авторського права на твір / В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва : вид. Держав. 
департаментом інтелектуал. власності М-ва освіти і науки України ; опубл. 2 червня 
2010 р., Бюл. № 1. – 5 с.
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матичного формування фотопанорами за допомогою програмного 
продукту Adobe Photoshop CS 8.0; 4) алгоритм налаштування режимів 
вбудованого спалаху; 5) алгоритми цифрового відеозапису (алгоритм 
цифрового відеозапису в автоматичному режимі та алгоритм цифро-
вого відеозапису в режимі ручного налаштування; 6) алгоритми 
цифрового звукозапису (в автоматичному режимі та режимі ручного 
налаштування).

Апробація результатів дослідження за темою «Криміналістичні 
засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю» здій-
снювалась у формі обговорення основних теоретичних положень та 
практичних рекомендацій на 24 науково-практичних конференціях 
(у тому числі й міжнародних), 2 науково-практичних семінарах,  
11 «круглих столах», 1 семінарі-тренінгу.

Виконавці теми спільно з Національним університетом «Юридич-
на академія України імені Ярослава Мудрого» організували та про-
вели 25–26 листопада 2010 р. Міжнародну науково-практичну конфе-
ренцію «Криміналістика ХХІ століття», у якій взяли участь понад 200 
науковців України, Росії, Білорусі та Латвії, а також представників 
правоохоронних органів України. На конференції обговорено резуль-
тати досліджень за темою «Криміналістичні засоби та інноваційні 
технології у боротьбі зі злочинністю» та презентовано інноваційний 
продукт — комплект науково-технічних засобів «Польова мініфото-
лабораторія». На адресу НДІ ВПЗ надійшли акти впровадження цієї 
розробки від головного управління МВС у Львівській області та 
Управління криміналістики головного слідчого управління генераль-
ної прокуратури України.

Основні теоретичні положення, висновки та практичні рекомен-
дації, розроблені під час дослідження за цією темою, викладені в  
3 монографіях, 5 науково-практичних посібниках, 17 підручниках та 
інших навчально-методичних матеріалах, 65 наукових статтях,  
64 тезах наукових доповідей.

Із 2012 р. колектив Лабораторії працює над виконанням фунда-
ментальної наукової теми «Інноваційні засади техніко-криміналістич-
ного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» (термін 
виконання теми: І квартал 2012 р. — IV квартал 2016 р.).
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Робота за цією темою здійснюється за такими напрямами:
– розроблення теоретичних засад інноваційної діяльності щодо 

техніко-криміналістичного забезпечення роботи органів кримінальної 
юстиції;

– дослідження та аналіз інновацій у техніко-криміналістичному 
забезпеченні діяльності органів досудового розслідування;

– створення інноваційних техніко-криміналістичних засобів для 
органів кримінальної юстиції.

На базі Лабораторії згідно з рішенням НАПрН України 1 липня 
2013 р. створено відділ криміналістики, до якого входять Лабораторія 
«Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі зло-
чинністю» (завідувач Лабораторії — академік НАПрН Украї-
ни В. Ю. Шепітько) та сектор проблем криміналістичного досліджен-
ня організованої злочинності та корупції (завідувач сектору — член-
кореспондент НАПрН України В. А. Журавель).

У період 2013–2015 рр. наукова та науково-організаційна діяль-
ність Лабораторії продовжується відповідно до основних напрямів, 
визначених Інститутом.

За період 2012–2015 рр. співробітниками Лабораторії досліджено 
сутність інновацій у діяльності органів кримінальної юстиції1, про-
аналізовано сучасний стан інноваційної діяльності щодо техніко-
криміналістичного забезпечення роботи органів досудового розслі-
дування2, виокремлено пріоритетні напрями роботи з розроблення 

1 Див., наприклад: Шепітько, В. Ю. Інновації в діяльності органів кримінальної 
юстиції [Текст] / В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва // Криміналістика та судова експер-
тиза : міжвідом. наук.-метод. зб. – К. : КНДІСЕ МЮУ, 2014. – Вип. 59. –  
С. 3–12.

2 Шепітько, В. Ю. Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні 
особи злочинця [Текст] / В. Ю. Шепітько, В. В. Білоус // Теорія та практика судової 
експертизи і криміналістики. – Х. : Право, 2014. – Вип. 14. – С. 5–11; Авдеева, г. К. 
Инновационные технологии в судебной экспертизе [Текст] / г. К. Авдеева // Сохраняя 
прошлое, определяя настоящее, предвосхищая будущее : сб. науч. тр., посвящ. 90-ле-
тию д-ра юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки Республики Беларусь А. В. Ду-
лова / редкол.: г. А. Шумак (отв. ред.) и др. – Мн. : Бизнесофсет, 2014. – С. 95–99; 
Білоус, В. В. Використання інформаційних технологій як засобу протидії злочиннос-
ті в глобальному світі [Текст] / В. В. Білоус // Криміналістика та судова експертиза: 
наука, навчання, практика : зб. наук. пр. : у 2 т. – Х. : Апостіль, 2014. – Т. 1. –  
С. 32–47 та ін.
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інноваційних техніко-криміналістичних засобів для потреб органів 
кримінальної юстиції, розроблено систему інноваційних засад техні-
ко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної 
юстиції1, запропоновано шляхи використання інформаційних техно-
логій у практиці боротьби зі злочинністю, здійснено порівняльно-
правовий аналіз нормативно-правового забезпечення судово-експерт-
ної діяльності в Україні та країнах — членах Європейського Союзу2, 
розроблено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового 
забезпечення судово-експертної діяльності в Україні3, завершено 
роботу над розробкою комп’ютерного алгоритму «Спосіб формуван-
ня суб’єктивного портрета “RAIPS-портрет”» (комп’ютерного фото-
робота)», здійснено формування електронної бази знань «Практика 
слідчого» та продовжено розроблення електронної довідкової систе-
ми «Опис предметів», розпочато створення електронної системи 
тестування щодо оцінювання рівня знань із криміналістики, розпо-
чато роботу з формування електронної бази даних «Слідчий преце-
дент», яка служитиме основою для створення електронної системи 
прийняття рішень при розслідуванні злочинів і розгляді кримінальних 
справ та ін.

Науковці Лабораторії беруть активну участь у розробленні та об-
говоренні Кримінального процесуального кодексу України та про-
ектів таких законів України: «Про судово-експертну діяльність», «Про 
внесення змін до Закону України “Про захист суспільної моралі”», 

1 Див.: Шепітько, В. Ю. Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-кри-
міналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції [Текст] / 
В. Ю. Шепітько, г. К. Авдєєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 
редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 156–166.

2 Авдєєва, г. К. Проблеми гармонізації законодавства України у галузі судової 
експертизи із законодавством країн Європейського Союзу [Текст] / г. К. Авдєєва // 
Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку кримі-
налістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2014 р.). – Х. : 
ХНУВС МВС України, 2014. – С. 110–113.

3 Шепітько, В. Ю. Проблеми використання спеціальних знань крізь призму су-
часного кримінального судочинства в Україні [Текст] / В. Ю. Шепітько // Судова 
експертиза : наук.-практ. журн. – К. : Ін Юре, 2014. – № 1. – С. 11–18; Авдеева, г. К. 
Проблемы назначения судебной экспертизы в уголовном процессе Украины [Текст] 
/ г. К. Авдеева // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : 
зб. наук. пр. : у 2 т. – Х. : Апостіль, 2014. – Т. 2. – С. 94–102.
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«Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та ін.

Підготовлено науково-практичні коментарі до гл. 21 («Негласні 
слідчі (розшукові) дії») та окремих статей (ст. 262 КПК України 
«Огляд і виїмка кореспонденції», ст. 261 КПК України «Накладення 
арешту на кореспонденцію», ст. 267 КПК України «Обстеження пу-
блічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи») Кри-
мінального процесуального кодексу України та проекту закону Укра-
їни «Про судово-експертну діяльність»1.

Співробітники Лабораторії беруть участь у засіданнях робочої 
групи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мініс-
терстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфе-
рі судової експертизи, в обговоренні нової редакції Закону «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», у засіданнях юридичної Науко-
во-консультативної ради Національної експертної комісії з питань 
захисту суспільної моралі.

На запити органів державної влади здійснено науково-правовий 
аналіз низки нормативно-правових актів. Надано зауваження та про-
позиції щодо удосконалення таких матеріалів: Державна програма 
щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 рр. (розд. ІХ «Удо-
сконалення системи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції»), проект Закону України «Про судово-експертну 
діяльність», проект Концепції захисту суспільної моралі в Україні, 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про 
захист суспільної моралі”», Рекомендації для органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування щодо встановлення деяких умов 
розповсюдження продукції та проведення видовищних заходів сек-
суального характеру та ін. Підготовлено науково-правовий висновок 
на запит Державної служби України з контролю за наркотиками щодо 

1 Див., наприклад: Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального 
кодексу України [Текст] : у 3 т. / за ред. О. В. Стовби. – Х., 2013. – Т. І. – 528 с.; На-
уково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : 
у 4 т. / за заг. ред. О. В. Стовби. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2015. – Т. ІІ. – 329 с.; 
Авдєєва, г. К. Коментар до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність» [Текст] 
/ г. К. Авдєєва, г. В. Прохоров-Лукин // Юридична Україна / Кримінально-правові 
науки. – К. : ТОВ «Юрінком Інтер», 2014. – № 1 (133). – С. 37–63 та ін.
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надання можливості переробки в Україні концентрату макової соломи 
та Ради національної безпеки і оборони України («Про стан протидії 
наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та 
координації зусиль правоохоронних органів щодо їх нейтралізації»).

За зверненнями Департаменту контррозвідувального захисту ін-
тересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки 
України у м. Києві та Київській області, прокуратури міста Львова та 
Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі підго-
товлено низку висновків спеціаліста щодо відповідності окремих 
символів та зображень чинному законодавству України у сфері за-
хисту суспільної моралі.

Наукові співробітники Лабораторії здійснюють науково-методич-
ну роботу. Прочитано лекції на курсах підвищення кваліфікації спів-
робітників Служби безпеки України та семінарах з підвищення ква-
ліфікації для адвокатів, стажистів адвокатів, помічників адвокатів 
Харківської області та інших регіонів України.

Науково-практичні розробки співробітників Лабораторії захище-
ні низкою охоронних документів. Зокрема, за період із 2004 по 2015 
р. отримано такі 3 патенти на винаходи і корисні моделі та 6 свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твори наукового характеру:

1. Дрюченко О. Я. Спосіб ідентифікації людини за параметрами 
мови. — Деклараційний патент на винахід № 63624 А. Опубл. 15 
січня 2004 р. Бюл. № 1.

2. Шепітько В. Ю., Когут С. О. Пристрій для виміру швидкості 
балістичного об’єкта. — Патент на винахід № 78847 від 25 квітня 
2007 р.

3. Шепітько В. Ю., Авдєєва г. К. Автоматизоване робоче місце 
слідчого. — Свідоцтво № 22566 про реєстрацію авторського права на 
твір від 6 листопада 2007 р.

4. Шепітько В. Ю. Комплект науково-технічних засобів митни-
ка. — Свідоцтво № 24627 про реєстрацію авторського права на твір 
від 2 червня 2008 р.

5. Шепітько В. Ю. Універсальний криміналістичний комплект 
слідчого. — Свідоцтво № 24628 про реєстрацію авторського права на 
твір від 2 червня 2008 р.
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6. Шепітько В. Ю. Валіза пожежного. — Свідоцтво № 24626 про 
реєстрацію авторського права на твір від 2 червня 2008 р.

7. Шепітько В. Ю., Авдєєва г. К. «Польова мініфотолаборато-
рія. — Свідоцтво № 33553 про реєстрацію авторського права на твір 
від 2 червня 2010 р.

8. Шепітько В. Ю., Авдєєва г. К. База даних «Практика слідчо-
го». — Свідоцтво № 49389 про реєстрацію авторського права на твір 
від 30 травня 2013 р.

9. Шепітько В. Ю., Фурса В. І. Спосіб формування суб’єктивного 
портрета «RAIPS-портрет» (комп’ютерного фоторобота). — Патент 
на корисну модель № 69248 від 24 квітня 2012 р.

У 2013–2015 рр. науковцями Лабораторії оприлюднено резуль-
тати досліджень за темою «Інноваційні засади техніко-криміналіс-
тичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» 
шляхом участі в організації і проведенні науково-практичних кон-
ференцій, семінарів, «круглих столів», зокрема, у Науково-практич-
ному семінарі «Система слідчих дій за новим КПК України: про-
блеми правової регламентації та застосування» (організатор — ка-
федра криміналістики Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, 3 квітня 
2013 р.) та 10-й (позачерговій) Міжнародній науково-практичній 
конференції «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, 
практика», м. Харків, 26–27 червня 2014 р. (організатори — Литов-
ське товариство криміналістів, Литовський центр судової експерти-
зи та Національний університет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого»).

Обсяг надрукованої співробітниками Лабораторії наукової про-
дукції у 2013–2015 рр. перевищує 200,0 друкованих аркушів. Це 
монографії, наукові статті та тези наукових доповідей у збірниках 
наукових праць і наукових журналах, науково-практичні посібники, 
словники, довідники, енциклопедії тощо.

Подальша робота Лабораторії спрямована на формулювання нових 
ідей щодо сутності інноваційних засад техніко-криміналістичного 
забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції як системи 
підвищення її якості, розроблення алгоритму інноваційної діяльнос-
ті органів кримінальної юстиції щодо їх техніко-криміналістичного 
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забезпечення та створення новітніх техніко-криміналістичних засобів 
на основі сучасних інформаційних технологій.

На сьогодні в Лабораторії працює 7 наукових співробітників, 
з них — доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПрН України, завідувач Лабораторії В. Ю. Шепітько; провідний 
науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник г. К. Авдєєва; старший науковий співробітник, кандидат 
юридичних наук В. В. Білоус; старший науковий співробітник, кан-
дидат юридичних наук, доцент С. В. Веліканов; старший науковий 
співробітник, кандидат юридичних наук Л. І. Керик; науковий спів-
робітник, кандидат юридичних наук Д. В. Затенацький; молодший 
науковий співробітник г. М. гетьман.

Завідувач Лабораторії академік НАПрН України В. Ю. Шепітько 
є вченим секретарем відділення кримінально-правових наук та очолює 
Координаційне бюро з проблем криміналістики, психології, судової 
експертизи, оперативно-розшукової діяльності Національної академії 
правових наук України.

За останні 5 років три співробітники Лабораторії (Д. В. Затенаць-
кий, Н. В. Павлюк та Л. І. Керик) захистили дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук (науковий керівник — 
доктор юридичних наук, професор В. Ю. Шепітько). На сьогодні 
молодший науковий співробітник Лабораторії г. М. гетьман працює 
над кандидатською дисертацією (науковий керівник — доктор юри-
дичних наук, професор В. Ю. Шепітько), два співробітники (В. В. Бі-
лоус та С. В. Веліканов) працюють над докторськими дисертаціями 
(науковий консультант — доктор юридичних наук, професор 
В. Ю. Шепітько). Аспіранти О. І. Резнікова, г. І. Резнікова та здобувач 
О. П. Білоус (науковий керівник — В. Ю. Шепітько) працюють над 
кандидатськими дисертаціями.

Академік НАПрН України В. Ю. Шепітько є членом редколегій 
таких збірників наукових праць: «Проблеми законності» (Національ-
на юридична академія України імені Ярослава Мудрого); «Вісник 
Академії правових наук України»; «Теорія та практика судової екс-
пертизи та криміналістики»; «Криміналістика та судова експертиза»; 
«Криміналістъ першодрукований»; «Питання боротьби зі злочинніс-
тю»; «Слідча практика».
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У структурі Інституту на пiдставi рiшення вченої ради Інституту 
з 1998 р. створено і функціонує Бюро судових експертиз, завданням 
якого є задоволення потреб правоохоронних та правозастосовних 
органів, окремих юридичних та фізичних осіб у проведенні найбiльш 
складних судово-експертних та інших досліджень. Очолює Бюро 
судових експертиз дійсний член (академік) НАПрН України, доктор 
юридичних наук, професор В. Ю. Шепiтько.

Правоохоронні i правозастосовні органи, судово-експертні уста-
нови, адвокати, пiдприємства, окремі громадяни Харківської області 
й інших регіонів України безпосередньо отримують від фахівців Бюро 
висококваліфіковану довiдкову й консультативну допомогу з питань 
призначення та проведення судових експертиз, проведення окремих 
слiдчих i судових дiй.

Судово-експертну дiяльнiсть в Бюро здiйснюють співробітники 
Лабораторії, якi мають стаж судово-експертної діяльності понад 20 
років та зазначені в Реєстрі атестованих судових експертів Міністер-
ства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua) як особи, що мають 
кваліфікацію судового експерта за такими напрямами:

1. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності: дослідження 
об’єктів авторського права; дослідження, пов’язані з охороною прав 
на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції; дослі-
дження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки; досліджен-
ня, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові 
найменування, зазначення місця походження товарів.

2. Трасологічна експертиза: дослідження слідів людини (дактило-
скопічні дослідження, дослідження вузлів і петель, дослідження 
слідів взуття та ін.), дослідження знарядь, агрегатів, інструментів, 
холодної зброї і залишених ними слідів; ідентифікація цілого за час-
тинами, дослідження замків і замикаючих механізмів, криміналістич-
не дослідження транспортних засобів, дослідження ідентифікаційних 
номерів та рельєфних знаків та ін.

3. Експертиза матеріалів, речовин та виробів: дослідження скла 
та кераміки; дослідження металів і сплавів.

4. Технічна експертиза документів — дослідження реквізитів 
документів.

5. Психологічна експертиза — психологічні дослідження.
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На сучасному етапі роботи співробітники Лабораторії продовжу-
ють розробку новітніх криміналістичних засобів та інноваційних 
технологій боротьби зі злочинністю. Результати цих досліджень бу-
дуть використані в практичній діяльності правозастосовних органів, 
при проведенні судово-експертних досліджень та в навчальному 
процесі при створенні планів нових Лабораторних робіт, нових лек-
ційних курсів та практичних занять із навчальних дисциплін «Кри-
міналістика», «Практикум із криміналістики» та «Судова експертиза», 
під час виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломно-
го проектування спеціалістів, при підготовці монографій, підручників 
та навчальних посібників.

В. Ю. Шепітько, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач лабораторії НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Г. К. Авдєєва, кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
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СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК  
ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СЕКТОРУ  

ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПцІЇ

Історія становлення сектору проблем криміналістичного до-
слідження організованої злочинності та корупції сягає 1995 р. Він 
був створений разом із заснуванням Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності Академії правових наук України 
і розпочав свою роботу у складі відділу загальної теорії криміно-
логії та кримінологічних досліджень і на той час мав назву сектор 
дослідження проблем боротьби з корупцією та організованою зло-
чинністю.

Сектор очолив професор кафедри криміналістики Національної 
юридичної академії України, доктор юридичних наук г. А. Матусов-
ський. До складу тимчасового творчого колективу увійшли: доктор 
технічних наук, професор Є. В. Бодянський, кандидат юридичних 
наук О. П. Бущан, кандидат юридичних наук М. А. Вороніна, кан-
дидат юридичних наук А. Л. Дудніков, О. М. городиський та 
Є. Д. Шахматов, які почали розробляти завдання за першою темою 
сектору — «Компетенція спеціальних підрозділів з питань боротьби 
з організованою злочинністю щодо здійснення ними оперативно-
розшукової і слідчої діяльності та питання підвищення її якості», 
науково-дослідна робота тривала із IV кварталу 1995 р. по ІІ квартал 
1996 р. Наукові пошуки сектору було зосереджено відразу за кіль-
кома напрямами:

– вивчення стану, проблем та суперечностей як правозастосовчої 
практики, так і нормативної бази;

– формування понятійного апарату (уніфікація і спеціалізація);
– встановлення системи взаємодії правоохоронних органів у бо-

ротьбі з організованою злочинністю. Науковцями творчого колек-
тиву на підставі зібраних та оброблених статистичних даних з пра-
воохоронних органів, судів, експертних та науково-дослідних уста-
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нов, а також результатів узагальнення опитувань співробітників 
правоохоронних органів було вивчено існуючу систему взаємодії 
правоохоронних та контролюючих органів, з’ясовано можливості 
та напрями вдосконалення такої взаємодії, вивчено стан, проблеми 
і суперечності як правозастосовної практики, так і нормативної бази 
та формування понятійного апарату (уніфікації та спеціалізації). 
Надано пропозиції щодо зміни структури та системи взаємодії ор-
ганів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю, а також 
необхідні у зв’язку з цим зміни у чинне законодавство України. 
Створено табличні схеми, які адаптовані до ЕОМ з можливістю їх 
подальшого використання в різних ситуаціях взаємодії при виявлен-
ні і розслідуванні злочинів. Зазначені розробки були покладені 
в основу комп’ютеризованої системи підтримки прийняття рішень 
у сфері боротьби з організованою злочинністю. Про основні резуль-
тати досліджень підготовлені наукові доповіді, що відображені 
у матеріалах «круглого столу» «Система взаємодії правоохоронних 
органів у боротьбі з організованою злочинністю», який проведено 
у травні 1996 р. в місті Харкові1. Розроблені пропозиції сформульо-
вані у доповідній записці, яка надана Координаційному комітету по 
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президен-
тові України.

У період із IV кварталу 1996 р. по IV квартал 1997 р. творча гру-
па2 почала плідну наукову роботу у рамках теми «Використання до-
сягнень науки і техніки в боротьбі з окремими видами тяжких зло-

1 Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 1997. – № 1 (8). – С. 157–
159; 166–168; 171–177; 185–189; 194–199; 200–203; Правоохоронні органи у бороть-
бі з організованою злочинністю: компетенція та взаємодія / г. А. Матусовський, 
Є. В. Бодянський, О. П. Бущан, В. З. Багинський, О. М. городиський // Питання 
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 
1998. – Вип. 2. – С. 19–61. 

2 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський. 
Виконавці дослідження: доктор технічних наук, професор Є. В. Бодянський, кан-
дидат юридичних наук О. П. Бущан, кандидат юридичних наук В. М. гаращук, 
кандидат юридичних наук А. Л. Дудніков, кандидат юридичних наук В. П. Корж, 
кандидат економічних наук П. О. Іващенко, кандидат технічних наук І. П. Плісс, 
молодший науковий співробітник Н. М. Ахтирська, молодший науковий співробіт-
ник О. Є. Рагуліна.



Нариси до історії Нді ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

166

чинів у сфері економіки і фінансів з ознаками корупції» за напрямом 
«Дослідження правопорушень та злочинів, що вчиняються у сфері 
економіки». Необхідність вивчення теми дослідження виникла 
у зв’язку з потребою оперативно-розшукових і слідчих органів у під-
вищенні ефективності виявлення й розслідування економічних зло-
чинів шляхом залучення даних різних галузей знань для розробки 
і удосконалення криміналістичних методик. Науковцями сектору було 
обґрунтовано концепцію і структуру науково-прикладної програми 
досліджень на період 1998–2000 рр. та опис можливостей викорис-
тання даних відповідних наукових галузей (економіки, статистики, 
кібернетики, прикладної математики) з метою створення методик 
виявлення й розслідування економічних злочинів певних видів. Роз-
робка теми дослідження дала можливість запропонувати криміналіс-
тичну концепцію економічної злочинності і класифікацію економіч-
них злочинів, а також використання математичних, кібернетичних, 
економічних, статистичних методів аналізу, виявлення та розсліду-
вання економічних злочинів1. Одержані напрацювання увійшли скла-
довою частиною до Науково-прикладної програми використання 
досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю, яка була наді-
слана до Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і органі-
зованою злочинністю при Президентові України.

На початку 1998 р. науковці сектору2 розпочинають досліджен-
ня за темою «Система та види методик розслідування економічних 
злочинів з ознаками корупції, які вчиняються групами осіб», що 
триває до кінця 1999 р. Здійснювана науково-практична діяльність 
була спрямована на з’ясування сутності економічних злочинів, їх 
систематизацію, що стало підставою для визначення змісту і струк-
тури методик розслідування та їх системи. Результати проведеного 

1 Проблемы научной разработки методики выявления экономических престу-
плений / г. А. Матусовский, В. З. Багинский, Е. В. Бодянский, И. П. Плисс // Теневая 
экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфе-
ре экономики : сб. материалов «круглого стола». – Луганск : РИО ЛИВД МВД 
Украины, 1997. – С. 138–140. 

2 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський. 
Виконавці дослідження: кандидат економічних наук Д. А. Файєр, кандидат юридич-
них наук В. З. Багинський, кандидат юридичних наук  С. В. Веліканов. 
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дослідження свідчать про те, що певна частина злочинів у сфері 
економічної діяльності вчиняється групами осіб, у ряді випадків 
організованими угрупованнями, нерідко — з ознаками корупції. 
У зв’язку з цим було розпочате вивчення питань антикорупційних 
обмежень у діяльності державного службовця, адміністративно-
правових засобів боротьби з корупцією з метою розробки концеп-
туальних та прикладних аспектів боротьби з економічними право-
порушеннями з ознаками корупції.

Розробка зазначеної теми дослідження дала можливість запропо-
нувати системи груп (підгруп), видів методик розслідування еконо-
мічних злочинів, визначити особливості виявлення економічних 
злочинів корупційної спрямованості, вчинених групами осіб. Сфор-
мулювати методичні рекомендації, що набули важливої наукової та 
практичної значущості на підставі визначення сутності злочинів даної 
групи, їх криміналістичної класифікаційної системи і видів методик 
розслідування, криміналістичної характеристики. Також були запро-
поновані зміни до Закону України «Про організаційно-правові осно-
ви боротьби з організованою злочинністю»1.

Одночасно науковці творчого колективу сектору та відомі вчені 
Інституту2 спільно зі співробітниками Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України виконують дослідження за темою «Роз-
робка методів моделювання взаємодії тіньової економіки з легальни-
ми її секторами з використанням комп’ютерних технологій» (вере-
сень – грудень 1998 р.). Робота виконується на замовлення Державної 
податкової адміністрації України.

Плідні результати роботи науковців сектору за цей період лягли 
в основу багатьох праць, серед яких особливо слід виокремити моно-

1 Система та види методик розслідування економічних злочинів з ознаками ко-
рупції, що вчиняються групами осіб / г. А. Матусовський, В. З. Багінський, Д. А. Фа-
йєр, С. В. Веліканов // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: 
В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2000. – Вип. 4. – С. 48–78. 

2 Виконавці: доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський і доктор 
юридичних наук, професор В. І. Борисов, доктор технічних наук, професор Є. В. Бо-
дянський, доктор технічних наук, професор Л. М. Любчик, доктор юридичних наук 
О. г. Кальман, кандидат технічних наук г. Л. грінберг, кандидат технічних наук 
І. П. Плісс, кандидат юридичних наук  С. В. Веліканов.
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графію «Экономические преступления: криминалистический анализ» 
(г. А. Матусовський)1.

Починаючи із січня 2000 р. і по грудень 2001 р. основну увагу 
співробітників сектору2 в межах виконання теми «Криміналістична 
характеристика злочинів, що вчиняються в кредитно-фінансовій сфері» 
було зосереджено на дослідженні найбільш поширених механізмів 
злочинної діяльності, пов’язаних з ухиленням від оподаткування в особ-
ливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських опе-
рацій, розкраданням грошових коштів, у тому числі бюджетних, «ті-
ньовим» обміном валюти, незаконними конвертаційними операціями 
та переведенням у готівку безготівкової гривні суб’єктами господарю-
вання з використанням рахунків фіктивних фірм та лоро-рахунків 
банків-нерезидентів, у тому числі із залученням корумпованих осіб 
у структурах влади й управління, податкових органах і банківських 
установах. Актуальність теми дослідження обумовлена існуванням 
загрози посягання на кридитно-фінансову систему, зростанням питомої 
ваги таких діянь у структурі загальної злочинності, а також недостатнім 
висвітленням цієї проблеми в науковій літературі.

Під час дослідження за цією темою, на підставі вивчення кримі-
нальної практики вчинення злочинів у кредитно-фінансовій системі 
та узагальнення досвіду їх розслідування, науковцями сектору була 
запропонована криміналістична характеристика кредитно-фінансових 
злочинів, а також з метою підвищення ефективності боротьби з цими 
злочинами і їх попередження, та з економічною злочинністю в цілому, 
розроблено рекомендації з розслідування кредитно-фінансових зло-
чинів для подальшого їх застосування в роботі всіх правоохоронних 
органів, які наділені функціями боротьби з економічними злочинами 
та судів3.

1 Матусовский, г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ 
[Текст] / г. А. Матусовский. – Харьков : Консум, 1999. – 480 с.

2 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський. 
Виконавці дослідження: кандидат юридичних наук В. З. Багтнський, кандидат юри-
дичних наук В. О. голубєв, доктор юридичних наук В. П. Корж, кандидат економіч-
них наук Д. А. Файєр.

3 Криміналістична характеристика способів вчинення злочинів у кредитно-фі-
нансовій сфері [Текст] / г. А. Матусовський, В. З. Багинський, В. О. голубєв, Д. А. Фа-
йєр // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та 
ін. – Х. : Право, 2002. – Вип. 6. – С. 3–29. 
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Про перші результати дослідження за вищезазначеною темою 
науковці сектору доповіли на Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської ді-
яльності», яка проходила спільно з працівниками Департаменту юс-
тиції США у квітні 2000 р. в місті Харкові1. Теоретичні розробки були 
використані при підготовці науково-практичного посібника для пра-
цівників органів кримінальної юстиції «Настільна книга слідчого» 
(г. А. Матусовський, В. З. Багинський, С. В. Веліканов).

Слід також зазначити, що у даний період ученими сектору ведеть-
ся робота за програмою «Американсько-українське партнерство», яку 
виконував Національний інститут юстиції Департаменту юстиції 
США. Теми досліджень: «Виявлення злочинів, що вчиняються орга-
нізованими групами у сфері економічної діяльності (математико-кри-
міналістичний підхід)»; «Формування методик розслідування еконо-
мічних злочинів, що вчиняються організованими злочинними 
групами»2; «Застосування комп’ютерних технологій при вивченні 
слідчих ситуацій, що виникають у розслідуванні злочинів, що вчиня-
ються організованими злочинними групами»; «Характеристика кон-
фліктних ситуацій, що виникають у розслідуванні економічних зло-
чинів, учинених організованими злочинними групами»3.

1 Матусовский, г. А. Проблемы совершенствования методик расследования пре-
ступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере // Злочини у сфері кредитно-
фінансової та банківської діяльності : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Харк. центр вивч. організ. злочинності, 
Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук України. – Х. : Поіск, 2002. –  
С. 259–264.

2 Виконавець досліджень: доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський. 
Результати роботи відображені у такій статті: Матусовский, г. А. Финансовые пре-
ступления (формирование криминалистических методик) [Текст] / г. А. Матусовский 
// Организованная преступность и коррупция: исследования, обзоры, информация : 
соц.-прав. альм. – Екатеринбург : Зерцало-Урал, 2000. – Вып. 2. – С. 62–76.

3 Виконавець досліджень: кандидат юридичних наук  С. В. Веліканов. Результати 
наукового дослідження відображено у таких статтях: Веліканов, С. В. Про можливос-
ті використання методів математичної логіки в побудові моделі слідчої ситуації [Текст] 
/ С. В. Веліканов // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту МВС України. – 2000. – № 1. – С. 307–313; 
Великанов, С. В. Следственная ситуация и принятие следственного решения [Текст] / 
С. В. Великанов // Проблеми законності : республік. межвідом. наук. зб. ; відп. ред. 
В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 41. – С. 217–222.
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У 2002 р. сектор дослідження проблем боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю1 розпочав роботу над новою фундамен-
тальною темою «Криміналістична характеристика легалізації (від-
мивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним 
шляхом» як підтеми дослідження «Проблеми криміналістичного 
забезпечення діяльності правоохоронних органів», яка розробляєть-
ся спільно з науковцями лабораторії «Використання сучасних до-
сягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Завершення теми 
було заплановано на IV квартал 2006 р.

Цього ж року співробітник сектору С. В. Веліканов успішно за-
хищає кандидатську дисертацію за темою «Класифікація слідчих 
ситуацій в криміналістичній методиці».

У 2003 р. г. А. Матусовський став лауреатом премії імені Ярос-
лава Мудрого в номінації «За цикл робіт з криміналістики», йому 
було присвоєне звання заслуженого професора Національної юри-
дичної академії України імені Ярослава Мудрого. На жаль, 31 жов-
тня 2003 р. професор г. А. Матусовський, провідний науковець-
криміналіст, засновник сектору пішов із життя.

Із 2004 р. до сьогодні сектор очолює доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент Національної академії правових наук 
України В. А. Журавель. Цього ж року відбуваються й зміни 
у структурі Інституту. Відтепер сектор дослідження проблем бо-
ротьби з корупцією та організованою злочинністю входить до 
складу відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та 
судової діяльності.

Творчий колектив, до якого приєдналися: молодший науковий 
співробітник В. В. Білоус, який у червні 2004 р. захистив дисертацію 

1 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор г. А. Матусовський. 
Виконавці дослідження: кандидат юридичних наук В. З. Багинський, кандидат 
юридичних наук С. В. Веліканов, кандидат економічних наук Д. А. Файєр, К. В. Ка-
пустнік, М. Л. Купчанко. За цією темою була опублікована така стаття: Матусов-
ський, г. А. Особливості формування криміналістичної характеристики легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / г. А. Матусовський 
// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : 
Право, 2004. – Вип. 9. – С. 94–101. 
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на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему 
«Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва», та 
молодший науковий співробітник С. С. Кисельова продовжила плід-
ну працю під керівництвом В. А. Журавля за вказаною вище темою1, 
відповідно до напрямів дослідження особливостей тактики проведен-
ня окремих слідчих дій і з’ясування питання взаємодії правоохорон-
них та інших органів.

Наукове значення досліджуваної теми полягало в тому, що впер-
ше в Україні було поставлене та виконане завдання розробки кон-
цепції криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, і формування на цьому 
підґрунті методики розслідування зазначеної категорії злочинів.

Емпіричну базу проведеного наукового дослідження склали 
результати узагальнення 150 справ у кримінальних провадженнях 
за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та опитування 75 слідчих прокуратури, СБУ, податкової 
міліції.

Теоретичну основу розбудови окремої методики розслідування 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
складала створена криміналістична характеристика цього різно-
виду злочинів, що представлена у формі інформаційно-описової 
моделі. Впровадження такого роду науково-методичних розробок 
у діяльність слідчих, оперативних працівників сприятиме активі-
зації їх діяльності щодо протидії легалізації капіталу злочинного 
походження.

За результатами дослідження співробітниками сектору були під-
готовлені пропозиції та зауваження до законодавчих актів, низка ін-
ших матеріалів для державних органів. Результатом діяльності спів-
робітників сектору по цій темі є опис елементів криміналістичної 
характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, визначення обставин, що підлягають з’ясуванню, ознак, 

1 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор В. А. Журавель. 
Виконавці дослідження: кандидат юридичних наук В. В. Білоус, кандидат юридичних 
наук С. В. Веліканов, кандидат економічних наук Д. А. Файєр, С. С. Кисельова. 
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які вказують на здійснення легалізації, а не іншого злочину, виокрем-
лення специфіки відкриття кримінального провадження і здійснення 
дослідчої перевірки, формування типових слідчих ситуацій як основ 
планування та організації початкового етапу розслідування легаліза-
ції (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також 
розробка тактики проведення окремих слідчих дій і дослідження 
взаємодії правоохоронних та інших органів.

Співробітниками сектору також здійснено систематизацію та уза-
гальнення нормативно-правових актів України, Росії, інших країн та 
міжнародних організацій (ООН, Ради Європи, Інтерпол, FATF), які 
регулюють відносини у сфері запобігання легалізації «брудних» коштів.

Результати дослідження знайшли апробацію у 67 наукових публі-
каціях, доповідях і повідомленнях на 29 науково-практичних конфе-
ренціях, семінарах, нарадах та «круглих столах». Важливі наукові 
напрацювання як результат роботи над вказаною темою знайшли своє 
відображення у таких працях: монографія «Розслідування злочинів 
у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики» 
(В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.)1, підручник 
«Криміналістика» (за редакцією В. Ю. Шепітька)2, науково-практич-
ні посібники: «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом (В. А. Журавель)3, «Проблеми боротьби зі 
злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій» (за за-
гальною редакцією Р. А. Калюжного)4, «Настільна книга слідчого» 
(М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.)5.

1 Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналіс-
тичні методики [Текст] : монографія / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Жу-
равель та ін. ; за. ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Право, 2006. – 624 с. 

2 Криміналістика [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. 
освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. – 2 вид. переробл. і допов. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 
2004. – 728 с.

3 Журавель, В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. А. Журавель. – Х. : ТОВ «Одіс-
сей», 2005. – 312 с. 

4 Організація боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних техно-
логій [Текст] : навч. посіб. / В. О. голубев, В. Д. гавловський, В. С. Цимбалюк ; за 
заг. ред. Р. А. Калюжного. – Запоріжжя : гУ «ЗІДМУ», 2002. – 345 с.

5 Настільна книга слідчого [Текст] : наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / 
М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – 
716 с.
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Одночасно з плановою науковою темою колектив співробітників 
сектору з І кварталу 2004 по IV квартал 2005 р. розробляє тему «Кри-
міналістична профілактика економічних злочинів» у проекті «Вдо-
сконалення законодавства та розробка заходів протидії щодо окремих 
різновидів злочинних проявів на сучасному етапі розвитку україн-
ського суспільства» на виконання комплексної програми профілакти-
ки злочинності на 2001–2005 рр., затвердженої Указом Президента 
України від 25 грудня 2000 р.1

Метою дослідження є: підготовка на сучасних наукових засадах, 
на базі слідчої, судової та експертної практики посібника з питань 
криміналістичної профілактики економічних злочинів, придатного 
для подальшого теоретичного розвитку проблеми та використання 
у практичній діяльності правоохоронних органів.

У межах реалізації теми розроблено анкету для проведення уза-
гальнення практики застосування ст. 231 КПК України слідчими про-
куратури Харківської області при розслідуванні економічних злочи-
нів; проведено саме узагальнення із вказаного питання (емпірична 
база складає 114 подань); підготовлено аналітичну записку за резуль-
татами проведеного узагальнення слідчої практики; підготовлено 
інформаційний лист щодо результатів узагальнення практики, який 
направлено прокурору Харківської області. Крім того, підготовлено 
аналітичну записку за результатами узагальнення експертної практи-
ки співробітниками Харківського науково-дослідного інституту су-
дових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса щодо 
профілактики економічних злочинів та розроблена теоретична осно-
ва криміналістичної профілактики. Також науковцями сектору роз-
роблено анкету для опитування слідчих прокуратури, МВС, СБУ, 
податкової міліції щодо проблеми виявлення причин і умов, які 
сприяють вчиненню економічних злочинів; проведено опитування 

1 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор В. А. Журавель. 
Виконавці дослідження: доктор юридичних наук А. Ф. Волобуєв, кандидат юри-
дичних наук С. В. Веліканов, С. С. Кисельова, О. В. Мар’їн, І. М. Осика, кандидат 
юридичних наук Р. Л. Степанюк, кандидат юридичних наук Е. Б. Сімакова-
Ефремян, кандидат юридичних наук В. М. Шевчук, кандидат економічних наук 
Д. А. Файєр.
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слідчих прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції щодо проблеми 
виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню економічних зло-
чинів (опитано 84 слідчих); підготовлено аналітичну записку за ре-
зультатами проведеного опитування слідчих щодо проблеми виявлен-
ня причин і умов, які сприяють вчиненню економічних злочинів. Крім 
того, науковцями творчого колективу підготовлено інформаційний 
лист на адресу керівників правоохоронних органів регіону стосовно 
проблеми виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню еконо-
мічних злочинів; написаний розділ другий науково-практичного по-
сібника щодо причин і умови, що сприяють вчиненню економічних 
злочинів. Значна робота проводилася і з підготовки тексту підрозділу 
науково-практичного посібника щодо засобів профілактичної спря-
мованості, які застосовують слідчі при розслідуванні та попереджен-
ні економічних злочинів; написаний текст підрозділу науково-прак-
тичного посібника щодо аналізу практики складання подання в по-
рядку ст. 231 КПК України та запропоновано проект подання 
в порядку ст. 231 КПК України. Також підготовлено остаточний варі-
ант рукопису науково-практичного посібника «Криміналістична про-
філактика економічних злочинів»1, у якому сформульовані загальні 
рекомендації щодо поліпшення стану здійснення профілактики еко-
номічних злочинів слідчими підрозділами прокуратури, МВС, по-
даткової міліції, а також пропозиції щодо внесення змін у чинний 
КПК України з питань профілактичної діяльності слідчого.

У 2007 р. сектор дослідження проблем боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю перейменовано у сектор дослідження 
проблем прокурорської діяльності та досудового слідства. У жовтні 
цього ж року до складу творчого колективу приєднується молодший 
науковий співробітник М. О. Соколенко і починаючи з І кварталу 
2008 р. по ІV квартал 2011 р. основна увага науковців сектору2 зо-

1 Криміналістична профілактика економічних злочинів [Текст] : наук.-практ. 
посіб. / С. В. Веліканов, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, С. С. Кисельова, І. М. Оси-
ка, Р. Л. Степанюк, В. М. Шевчук ; за ред. В. А. Журавля. – Х. : Харків юрид., 2006. – 
236 с. 

2 Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор В. А. Журавель. 
Виконавці дослідження: кандидат юридичних наук С. В. Веліканов, С. С. Кисельова, 
М. О. Соколенко.
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середжена на розробці теми «Окремі криміналістичні методики 
розслідування злочинів: проблеми формування та модернізації». 
Актуальність наукового дослідження зумовлена тим, що стан і умо-
ви протидії сучасній злочинності, якісні зміни криміногенної ситу-
ації у державі поставили перед криміналістикою низку нових за-
вдань. Найбільш істотними вони є в галузі криміналістичної мето-
дики. І це не випадково, оскільки наявність прогалин саме в цій 
сфері криміналістичних знань, відставання розробки науково-мето-
дичних рекомендацій від нагальних потреб судово-слідчої практики 
суттєво знижує коефіцієнт корисної дії правоохоронних органів 
у боротьбі зі злочинністю. Ось чому перед науковцями постають 
завдання щодо розробки нових та вдосконалення існуючих кримі-
налістичних методик розслідування окремих різновидів злочинів.

Метою дослідження стала розробка концептуальних підходів до 
формування нових та модернізації існуючих криміналістичних мето-
дик розслідування окремих різновидів злочинів із застосуванням 
ситуаційного підходу, методу моделювання, новітніх інформаційних 
технологій та алгоритмічних схем.

Розробка теми дослідження дала можливість отримати такі на-
укові результати: запропоновано базову модель криміналістичної 
методики розслідування окремих категорій злочинів, універсальну 
структуру цієї методики, а також форму викладення відповідних 
методичних рекомендацій; розглянуто підходи до формування кри-
міналістичних методик судового розгляду окремих видів справ 
у кримінальному провадженні; запропоновано принципи формуван-
ня криміналістичних методик розслідування та судового розгляду 
справ у кримінальному провадженні, надано їх класифікацію; здій-
снено розподіл методик розслідування злочинів на комплексні, ви-
дові та підвидові; запропоновано вдосконалену структуру криміна-
лістичної характеристики як теоретичної основи формування окре-
мих криміналістичних методик розслідування злочинів; надано 
класифікацію в методиці розслідування злочинів; проаналізовано 
форми та засоби взаємодії слідчих та інших органів при розсліду-
ванні злочинів; доведено доцільність включення профілактичних 
заходів слідчого до структури криміналістичних методик розсліду-
вання злочинів.
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Фактичні результати дослідження були віддзеркалені в науково-
практичному посібнику «Настільна книга слідчого» (М. І. Панов, 
В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.)1, окремих розділах підруч-
ника «Криміналістика» (В. Ю. Шепітько)2 та науково-практичного 
посібника «Керівництво з розслідування злочинів» (В. Ю. Шепітько, 
В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.)3, опублікованих наукових 
статтях і тезах доповідей і повідомлень.

У цей період, починаючи з І кварталу 2007 до ІV кварталу 
2009 р., паралельно з розробкою вказаної вище теми, професор 
В. А. Журавель бере участь у роботі тимчасового творчого колекти-
ву, що працює за напрямом «Проблеми забезпечення ефективності 
організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства»4 
наукової теми «Розробка критеріїв ефективності діяльності органів 
кримінального переслідування в Україні та запропонування шляхів 
її підвищення».

Мета дослідження полягає у вдосконаленні досудового розсліду-
вання за рахунок розроблення та впровадження найбільш ефективних 
організаційно-тактичних засобів його здійснення. Плідні результати 
роботи науковців знайшли своє відображення у розділі колективної 
монографії «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів 
кримінального переслідування в Україні»5.

Під час дослідження установлено, що організаційно-тактичні за-
соби здійснення досудового розслідування — це різновид засобів 
криміналістичної тактики, відмінними особливостями яких є поєд-

1 Настільна книга слідчого [Текст] : наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / 
М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 3-тє вид., переробл. і допов. – 
К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2011. – 736 с.

2 Шепітько, В. Ю. Криміналістика [Текст] : курс лекцій / В. Ю. Шепітько. –  
4 вид. – Х. : Одіссей, 2011. – 368 с.

3 Керівництво з розслідування злочинів [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. Ю. Ше-
пітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Одіс-
сей, 2009. – 960 с.

4 Науковий керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, про-
фесор В. Ю. Шепітько. Виконавці – доктор юридичних наук, професор В. А. Жура-
вель, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник г. К. Авдєєва.

5 Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального пере-
слідування в Україні [Текст] : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, 
В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – 395 с.
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нання в них організаційних та тактичних засад. У зв’язку з цим під 
організаційно-тактичними засобами здійснення досудового розсліду-
вання слід розуміти оптимальну сукупність взаємопов’язаних єдиною 
метою дій (слідчих (розшукових), організаційних) і тактичних при-
йомів, які при комплексному їх застосуванні спрямовані на забезпе-
чення найбільш ефективного вирішення тактичних (локальних, про-
міжних) завдань, що виникають у певних слідчих ситуаціях. Тому до 
організаційно-тактичних засобів здійснення досудового розслідуван-
ня слід віднести системи тактичних прийомів (тактичні комбінації) 
і тактичні операції. Саме вони у своїй єдності забезпечують опти-
мальне вирішення тактичного завдання й утворюють певну систему 
організаційно-тактичних засобів, і саме через них виникає потреба 
у проведенні відповідних досліджень. Під системою тактичних при-
йомів слід розуміти упорядковану сукупність (комплекс, комбінація) 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених прийомів, яким притаманні 
цільова спрямованість і вибірковість у процесі їх реалізації. У свою 
чергу, тактична операція — це організаційно-тактичний засіб, який 
визначає найбільш доцільну послідовність проведення дій, їх черго-
вість, порядок, що має сприяти оптимізації розслідування злочинів, 
передбачає встановлення взаємозв’язку і взаємозалежності між окре-
мими слідчими діями, оперативними й організаційними заходами. 
Організаційно-тактичні засоби здійснення досудового розслідування 
як різновид засобів криміналістичної тактики поєднують у собі ор-
ганізаційні та тактичні засади, що надає можливість при комплексно-
му їх застосуванні забезпечувати найбільш ефективне вирішення 
тактичних (локальних, проміжних) завдань, які виникають у певних 
слідчих ситуаціях1. Ефективність застосування організаційно-тактич-
них засобів здійснення досудового розслідування визначається таки-
ми показниками, як результативність і оптимальність. Результатив-
ність передбачає одержання максимуму потенційно можливої дока-
зової інформації із урахуванням величини, обсягу, кількості 
отриманих відомостей, рівня досягнення мети і вирішення завдань 
розслідування, наприклад, одержання правдивих показань, визнання 

1 Шепітько, В. Ю. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення [Текст] / 
В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 
редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2009. – Вип. 18. – С. 185–192.
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вини тощо. Результативність застосування конкретного організаційно-
тактичного засобу зумовлена обсягом інформації, яка є у розпоря-
дженні слідчого, його професійним рівнем, пізнавальними, комуні-
кативними та конструктивними здібностями, ступенем складності 
завдань, що підлягають розв’язанню, наявністю чи відсутністю часу 
для належної підготовки до слідчої дії, характером самої слідчої дії 
(вербальна, нонвербальна, комплексна), позицією та поведінкою 
учасників слідчої дії, ситуацією слідчої дії (безконфліктна, конфлік-
тна, приваблива, тупикова), ступенем тактичного ризику та рівнем 
прогнозованості поведінки учасників слідчої дії, можливістю засто-
сування науково-технічних засобів та залучення фахівців різних га-
лузей знань до участі в слідчій дії. Оптимальність застосування 
окремих організаційно-тактичних засобів досягається за рахунок 
максимального збігу безпосередньої мети і пізнавальних можливос-
тей конкретного засобу, який застосовується, з характером окремих 
завдань, що вирішуються на певному етапі розслідування, неухиль-
ного дотримання спеціальних процесуальних приписів, з якими 
законодавець пов’язує забезпечення оптимального режиму збиран-
ня доказів і дотримання прав осіб, що беруть участь у кримінально-
му процесі, своєчасності реалізації і можливості оперативної заміни 
одного організаційно-тактичного засобу на інший, більш доцільний 
у цій ситуації розслідування, високого професійного рівня слідчого, 
належної фіксації отриманих результатів, залучення спеціалістів 
різних галузей знань до провадження слідчих дій, використання 
необхідних тактичних прийомів, їх комплексів, застосування сучас-
ної криміналістичної техніки, дотримання відповідних тактичних 
рекомендацій1.

Із І кварталу 2010 р. професор В. А. Журавель разом із науковця-
ми лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю»2 розпочав роботу за новим напрямом 

1 Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального пере-
слідування в Україні [Текст] : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, 
В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – С. 353.

2 Науковий керівник – акад. НАПрН України, доктор юридичних наук, професор 
В. Ю. Шепітько. Виконавці – доктор юридичних наук, професор В. А. Журавель, 
кандидат юридичних наук Л. І. Керик.
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«Проблеми формування криміналістичних методик розслідування 
корупційних злочинів» теми «Комплексне дослідження кримінально-
правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримі-
нологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному 
етапі розвитку українського суспільства», термін виконання якої було 
заплановано на ІV квартал 2012 р. Вагомим результатом роботи за 
даним дослідженням стала монографія «Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції» (В. А. Журавель)1.

У липні 2013 р., відповідно до постанови Президії Національної 
академії правових наук України № 85/11 від 11 червня 1013 р., від-
бувається реорганізація Лабораторії та створюється новий структур-
ний підрозділ Інституту під назвою «Відділ криміналістики» з вклю-
ченням до нього сектору проблем криміналістичного дослідження 
організованої злочинності та корупції.

На сьогодні під керівництвом професора В. А. Журавля у секторі 
працює два науковці: науковий співробітник, кандидат юридичних 
наук Н. В. Павлюк, молодший науковий співробітник М. О. Соколен-
ко. Колектив сектору із І кварталу 2012 р. веде науковий пошук за 
напрямом «Інформаційне забезпечення розслідування кримінальних 
правопорушень корупційної спрямованості» у рамках фундаменталь-
ної теми «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечен-
ня діяльності органів кримінальної юстиції»2. Актуальність науково-
го дослідження зумовлена тим, що злочинність в Україні на початку 
другого десятиріччя XXI ст. зберігає тенденцію до якісних і кількіс-
них змін, ускладнення способів кримінальної поведінки, успішно 
використовуючи для цього новітні досягнення науки і техніки, кри-
зові соціальні явища, прогалини в чинному законодавстві, корупцій-
ні схеми. Кримінальний світ сьогодні пристосовується до нових умов, 

1 Журавель, В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції [Текст] : 
монографія / В. А. Журавель. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 304 с.

2 Науковий керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, про-
фесор В. Ю. Шепітько. Виконавці – доктор юридичних наук, професор В. А. Жура-
вель, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник г. К. Авдєєва, 
кандидат юридичних наук В. В. Білоус, кандидат юридичних наук С. В. Веліканов, 
кандидат юридичних наук Л. І. Керик, кандидат юридичних наук Д. В. Затенацький, 
кандидат юридичних наук Н. В. Павлюк, О. М. Соколенко.
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набуває активного, агресивного та все більш організованого, транс-
національного характеру. Злочинці активно використовують передо-
ве технічне озброєння, сучасні телекомунікаційні засоби, криміналь-
ні технології. Змінюється й сама особа злочинця, її професійний та 
інтелектуальний рівень.

За цих умов з усією гостротою постає питання щодо розробки 
адекватних заходів реагування, кардинального вдосконалення 
техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кри-
мінальної юстиції на інноваційних засадах. Реалізація зазначеного 
завдання можлива на базі пізнаних закономірностей науково-тех-
нічного прогресу, потреб судово-слідчої практики, прогностично-
го бачення ймовірних шляхів розвитку та структурних змін зло-
чинних виявів, міжнародного досвіду боротьби з ними. Вагомим 
стимулятором також слід вважати й інтеграційні процеси, що 
відбуваються в науці в цілому, оскільки саме на стиках суспільних, 
природничих та технічних наук формуються нові напрями, творче 
використання яких відкриває широкі можливості для подальшої 
оптимізації та підвищення ефективності наукового пошуку і право-
застосовної діяльності.

Враховуючи викладене, актуальним вбачається дослідження 
інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяль-
ності органів кримінальної юстиції та визначення напрямів і шляхів 
його вдосконалення й модернізації з урахуванням новітніх досягнень 
науки і техніки.

Із цією метою науковцями сектору поставлені завдання — сфор-
мулювати принципи та визначити підходи і напрями впровадження 
сучасних інноваційних розробок задля вдосконалення техніко-кримі-
налістичного забезпечення діяльності органів кримінального пере-
слідування. Теоретична та практична значущість проведеного дослі-
дження полягає у формулюванні інноваційних засад розробки сучас-
них техніко-криміналістичних засобів і визначенні підходів до їх 
впровадження в діяльність органів кримінальної юстиції. Теоретичні 
положення можуть бути підґрунтям для розробки рекомендацій, які 
сприятимуть підвищенню ефективності та результативності діяль-
ності органів кримінальної юстиції.
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У процесі дослідження здійснено формування термінологічно-
го апарату щодо інноваційних засад техніко-криміналістичного 
забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції; визначено 
сутність та проаналізовано нормативно-правове регулювання ін-
новаційної діяльності з техніко-криміналістичного забезпечення 
роботи органів кримінальної юстиції, надано окремі пропозиції 
щодо підвищення її ефективності; вивчено та проаналізовано 
окремі проблеми розроблення інноваційних продуктів у криміна-
лістиці та судовій експертизі, запропоновано шляхи усунення 
проблем при їх впровадженні в діяльність правозастосовних орга-
нів, надано окремі рекомендації з цих питань практичним праців-
никам; розроблено спеціалізовану анкету для опитування співро-
бітників органів кримінальної юстиції щодо тематики досліджен-
ня; проведено пілотне опитування слідчих; запропоновано 
концептуальні підходи до побудови та реалізації програм розслі-
дування окремих категорій кримінальних правопорушень як засо-
бу підвищення ефективності діяльності органів досудового роз-
слідування; розпочато роботу з розробки окремих «криміналістич-
них» алгоритмів та визначення можливостей їх адаптації до 
сучасної комп’ютерної техніки та програмних продуктів; визначено 
поняття «інформаційне забезпечення розслідування» та його векто-
ральність, досліджено підходи учених до класифікації засобів ін-
формаційного забезпечення розслідування злочинів та запропоно-
вано авторську класифікацію, здійснено аналіз проблем визначення 
джерел інформаційного забезпечення розслідування кримінальних 
правопорушень корупційної спрямованості, а також дослідження 
проблем визначення форм впровадження інформаційних джерел 
у практику розслідування вказаних правопорушень, досліджено 
питання застосування сучасних науково-технічних засобів 
і комп’ютерних технологій як засобів побудови алгоритмів допиту. 
За результатами дослідження підготовлено монографію «Розсліду-
вання злочинів корупційної спрямованості» (В. Ю. Шепітько, 
В. А. Журавель)1.

1 Розслідування злочинів корупційної спрямованості [Текст] : наук.-практ. посіб. 
/ В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. – Х. : Харків юрид., 2013. – 220 с.
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Із І кварталу 2013 р. професор В. А. Журавель разом із науков-
цями Лабораторії1 проводять дослідження підтеми «Криміналістич-
ні методики в структурі протидії корупційним злочинам» у межах 
наукової теми «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання 
і протидії корупції в Україні», розробка якої планується до IV квар-
талу 2015 р. Із цією метою складено анкету для опитування слідчих 
щодо організації розслідування злочинів корупційної спрямованос-
ті; здійснено пілотне опитування слідчих з означених питань. Робо-
та науковців сектору не обмежується розробками за фундаменталь-
ними та прикладними темами досліджень. Колектив бере активну 
участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, що 
відображається у надсиланні до органів законодавчої, виконавчої 
влади та відповідних комітетів аналітичних і доповідних записок; 
підготовки висновків до проектів нових законів, а також пропозицій 
до чинного законодавства за дорученням Кабінету Міністрів Укра-
їни. Координаційна діяльність відбувається при впровадженні ре-
зультатів наукових досліджень сектору в діяльність правоохоронних 
і судових органів шляхом створення методичних рекомендацій та 
надсилання інформаційних повідомлень зацікавленим установам 
з питань боротьби зі злочинністю.

Також здійснюється співпраця з науковими установами, що про-
водять суміжні наукові дослідження. До їх складу входять Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний 
університет державної податкової служби України, Харківська філія 
Української академії банківської справи, Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, кафедра правового регулюван-
ня економіки Харківського національного економічного університету 
імені С. Кузнеця. Крім того, науковці сектору проблем криміналіс-
тичного дослідження організованої злочинності та корупції підтри-
мують творчі зв’язки з Харківським НДІ судових експертиз імені 
заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Науково-дослідним експерт-
но-криміналістичним центром МВС України.

1 Науковий керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, про-
фесор В. Ю. Шепітько. Виконавці – доктор юридичних наук, професор В. А. Жура-
вель, кандидат юридичних наук Л. І. Керик.
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Зараз співробітники сектору працюють над новим напрямом 
«Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних 
правопорушень корупційної спрямованості», метою якого є підви-
щення ефективності діяльності правоохоронних та судових органів 
у протидії зазначеній категорії кримінальних правопорушень.

В. А. Журавель, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, завідувач сектору проблем криміналістичного дослідження 
організованої злочинності та корупції Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Н. В. Павлюк, кандидат юридичних наук, науковий співробітник сек-
тору проблем криміналістичного дослідження організованої злочинності та 
корупції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України
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ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПцІЇ:  

ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Лабораторія дослідження правових проблем запобігання та проти-
дії корупції є одним з наймолодших структурних підрозділів Інсти-
туту. Лабораторія була створена на підставі постанови Президії На-
ціональної академії правових наук України № 83/10 від 20 листопада 
2012 р. та розпочала свою роботу з 1 січня 2013 р. Очолив лаборато-
рію доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Націо-
нальної академії правових наук України, заслужений діяч науки 
і техніки України В. Я. Настюк.

Із моменту створення лабораторії на співробітників було покла-
дено проведення наукових фундаментальних та прикладних дослі-
джень у галузі адаптації законодавства України у сфері проблем за-
побігання і протидії корупції, а також комплексного дослідження 
заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства на виконання фундаментальної теми «Тео-
ретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції» 
напрям «Адміністративно-правове регулювання протидії корупції» 
(на виконання п. 4 розд. ІІІ «Розроблення методичних рекомендацій 
щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування» та п. 2 розд. ІХ «Проведення 
аналізу ефективності діяльності спеціально уповноважених суб’єктів 
у сфері протидії корупції на підставі практичних результатів їх робо-
ти та оцінки громадськості» Державної програми щодо запобігання 
і протидії корупції на 2011–2015 рр.), затвердженої постановою Пре-
зидії НАПрН України від 25 травня 2012 р. № 82/3. Тема затверджена 
Постановою № 12 вченої ради Науково-дослідного інституту вивчен-
ня проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни від 26 грудня 2012 р.

За цей доволі короткий період співробітниками лабораторії було 
виконано чималий обсяг роботи. Так, проаналізовано концептуальні 
підходи до поняття корупції та причин її виникнення; досліджено 
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особливості застосування заходів адміністративної відповідальності 
за корупційні правопорушення; розглянуто окремі питання визна-
чення та застосування правового компромісу щодо протидії корупції, 
а також проаналізовано категоріально-правову характеристику кате-
горії «корупція»; розглянуто роль неправомірної вигоди як предмета 
корупційних правопорушень; досліджено особливості системи та 
складів корупційних правопорушень; узагальнено інформаційний 
матеріал з питань трансформації категорії «корупція» у правовій 
реальності; розглянуто окремі питання удосконалення антикорупцій-
ного законодавства України; проаналізовано міжнародні нормативні 
акти та досвід країн Європейського Союзу стосовно шляхів запобі-
гання та протидії корупції.

Результати проведених за цей час наукових досліджень знайшли 
своє практичне відображення у наукових статтях, тезах наукових до-
повідей, висновках та рекомендаціях у галузі нормативного регулю-
вання запобігання та протидії корупції. Науковці лабораторії брали 
активну участь у підготовці проектів та внесенні змін і доповнень до 
законодавчих та інших нормативних актів України з питань антико-
рупційної політики. Так, наприклад, підготовлено Доповідну записку 
до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удо-
сконалення антикорупційного законодавства», у якому науковцями 
була обґрунтована необхідність внесення змін та доповнень до статей 
354, 3641, ч. 5 ст. 3683 Кримінального кодексу України (2014).

Перспективним напрямом роботи спеціалістів лабораторії є під-
готовка колективної монографії «Правові проблеми протидії корупції 
в Україні: кримінальний та адміністративний виміри», яка стане під-
сумком проведеної роботи за темою наукового дослідження.

Співробітники лабораторії активно взаємодіють з Харківською 
обласною державною адміністрацією, на її замовлення в Інституті 
створено творчий колектив, що здійснює наукове дослідження в ме-
жах реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії ко-
рупції на 2011–2015 рр., в рамках якої, зокрема, проводиться комп-
лексний аналіз сучасного стану, латентності, причин і умов, заходів 
запобігання і протидії корупції в Харкові та Харківській області.
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Апробація результатів дослідження науковців лабораторії здій-
снювалася у формі обговорення основних теоретичних положень та 
практичних рекомендацій на науково-практичних конференціях, се-
мінарах, «круглих столах» тощо. Лабораторія також здійснює науко-
ву підготовку здобувачів.

На сьогодні в лабораторії працюють 6 співробітників, з яких 2 
доктори юридичних наук та 2 кандидати юридичних наук.

Творчий потенціал науковців лабораторії особливо майстерно 
координується керівником лабораторії В. Я. Настюком, що є запо-
рукою прогресивного розвитку ідей та гарантом ще більших творчих 
успіхів у вдосконаленні чинного антикорупційного законодавства 
України.

В. Я. Настюк, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, завідувач лабораторії дослідження правових проблем за-
побігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту вивчення про-
блем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Ю. Г. Добряк, старший лаборант лабораторії дослідження правових 
проблем запобігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
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НАУКОВІ РОЗРОБКИ НАВЧАЛьНО-НАУКОВОЇ 
ЛАБОРАТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ БОРОТьБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики 
у сфері боротьби зі злочинністю була створена за наказом ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» 14 жовтня 2013 р. Президентом НАПрН України академіком 
НАН України В. Я. Тацієм та ректором зазначеного Університету було 
затверджено Положення про лабораторію. Лабораторія існує як струк-
турний підрозділ НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса, який здійснює науково-методичне керівництво її ді-
яльністю та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника». Створення лабораторії було обумовлено тим, що 
на кафедрі кримінального права Юридичного інституту університету 
протягом тривало часу здійснювались розробки проблем політики 
у сфері боротьби зі злочинністю в межах наукової школи доктора 
юридичних наук, професора П. Л. Фріса.

Звичайно, що за такий короткий період вести мову про великі 
досягнення не можна. Однак і за цей час дещо вдалось зробити.

У лабораторії розробляються декілька комплексних тем. Насам-
перед слід відмітити розробку проблем кримінальної процесуальної 
політики України, яка здійснюється кандидатом юридичних наук, 
доцентом О. Б. Загурським. У межах цієї теми підготовлено та ви-
дано монографію «Кримінальна процесуальна політика України: іс-
торико-правовий аспект» (2014). Зараз здійснюється підготовка до 
видання комплексного дослідження «Кримінальна процесуальна 
політика України», яка включена до видавничого плану 2015 р.

Кандидатом юридичних наук, доцентом І. Б. Медицьким здійсню-
ється розробка комплексної теми «Наслідки злочинності: теоретичні 
і прикладні аспекти».

Видано збірник вибраних наукових праць доктора юридичних 
наук, професора П. Л. Фріса, до якого увійшли уривки з монографій 
та статті, що становлять його науковий доробок за 30 років наукової 
діяльності.
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Підготовлено до друку монографію кандидата юридичних наук, 
доцента І. В. Козича «Кримінально-правова політика в системі по-
літики в сфері протидії злочинності (на прикладі злочинів, що вчи-
няються із застосуванням насильства)».

На засіданнях лабораторії обговорювались дисертаційні дослі-
дження на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук 
Н. А. Савінової, присвяченого проблемам кримінально-правового 
забезпечення охорони інформаційного суспільства в Україні, канди-
датські дисертації Є. С. Мнишенко, О. М. Смушак, І. П. Фріс. Із 
більшості цих розробок приймалось рішення про рекомендацію на-
правлення висновків та пропозицій дисертантів у профільні комітети 
Верховної Ради України для врахування у законотворчій діяльності 
Парламенту. З усіх робіт отримані позитивні висновки комітетів.

За 2014 р. лабораторія виступила у ролі співорганізатора двох 
науково-практичних конференцій «Політика у сфері боротьби зі зло-
чинністю» та «Особливості формування законодавства України: фі-
лософсько-правові, історичні та прикладні аспекти».

У 2015 р. розпочалась співпраця з групою народних депутатів 
України щодо підготовки проектів законів у сфері боротьби зі зло-
чинністю та висновків із внесених законопроектів. Першим кроком 
у цьому напрямі стала підготовка висновку та пропозицій до проекту 
Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси». Підготовлені 
пропозиції із редагування тексту цього Закону передані до профіль-
ного комітету Верховної Ради України.

Співпрацівниками лабораторії у 2014 р. видано понад 30 наукових 
праць, з яких 2 монографії.

У 2015 р. за участю лабораторії заплановано проведення трьох 
науково-практичних конференцій.

Плани лабораторії на перспективу охоплюють проведення ряду 
перспективних наукових розробок, серед яких можна виділити: «Фі-
лософсько-ідеологічні основи кримінально-правової політики Укра-
їни» (професор П. Л. Фріс), «Наслідки злочинності: теоретичні і при-
кладні аспекти» (доцент І. Б. Медицький), «Інформаційні поля кри-
мінально-правової політики» (робоча назва, доцент І. В. Козич) та ін.

Лабораторія і надалі братиме участь у проведенні наукових екс-
пертиз дисертацій, підготовлених кафедрою кримінального права 
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Юридичного інституту, підготовці проектів законів та наукових ви-
сновків по законопроектах, проведенні конференцій, «круглих столів», 
виданні монографій та статей за профілем діяльності лабораторії 
тощо.

П. Л. Фріс, доктор юридичних наук, професор, завідувач навчально-на-
укової лабораторії дослідження політики у сфері боротьби зі злочинністю

І. В. Козич, кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник 
навчально-наукової лабораторії дослідження політики у сфері боротьби зі 
злочинністю
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